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I. Az Egyház Isten népe

1. Az egyháztörténelem mint tudomány
Az egyháztörténelem az a teológiai (Istenr´́ol, Istennel foglalkozó) tudo-

mány, amely a Krisztus által alapított természetfölötti közösségnek, az
Egyháznak térben és id´́oben történ´́o kibontakozásával, fejl´́odésével
foglalkozik. Történelmi tényekkel tárja fel az Egyházzal kapcsolatos esemé-
nyeket. Anyagát hiteles forrásokból meríti, a tudományosan bizonyított ese-
ményeket a történelemtudomány módszereivel dolgozza fel, és azokat rend-
szerbe foglalja. Azt kutatja, hogy az Isten egyszülött Fia által alapított vallási
közösség a történelem során hogyan ´́orizte meg a Krisztustól kapott termé-
szetfölötti örökséget: a krisztusi tanítást, az emberek megszentelésére rendelt
kegyelmi eszközöket (szentségeket) és az Egyház Krisztustól rendelt és megha-
tározott szervezetét.

Ezen tudományág segítségével megismerhetjük azt is, hogy az Egyházat mi-
lyen üldözések érték az évszázadok során, s hogyan akarta megóvni és meg-
´́orizni a reá bízott krisztusi örökséget. Választ keres arra is, hogyan terjedt el
Jézus tanítása a különböz´́o népek, nemzetek között. Az egyháztörténelem ku-
tatja a krisztusi vallás alkotóelemeit (tanítását, liturgiáját, szervezetét stb.),
hogy azok hogyan tökéletesedtek az id´́ok során, hogyan szentelték meg az adott
kor emberiségének életét. Vizsgálja, hogyan folytatta az Egyház az emberiség
üdvözítésének Krisztusban és Krisztus által az id´́ok végezetéig fennálló és meg-
valósuló m´́uvét. A történelmi kutatások föltárták, hogy az emberi gyarlóság el-
lenére önmagához — Krisztustól meghatározott lényegéhez — az Egyház min-
dig h´́u maradt. Félt´́o gonddal ´́orizte a rábízott örökséget, és azt igyekezett min-
den népnek átadni, hogy Krisztus követése által minden ember üdvözülhes-
sen. 

Az Egyház történetének nagy korszakai
• Az egyház kialakulása, fejl´́odése és kibontakozása

(Keresztény ókor a 7. századig) 
• A nyugati népközösség vallási egységének a kora

(Keresztény középkor a 7. századtól a 16. századig ) 
• A hitegység felbomlásának, az Egyház megújulásának, majd viszonylagos

elszigetel´́odésének a kora
(Keresztény újkor a 16. századtól a 20. század elejéig) 

• A megújuló Egyház meger´́osödésének a kora
(Keresztény legújabb kor a 20. századtól napjainkig) 

Az id´́ok során változtak ugyan bizonyos szertartások, de az Egyház még az
üldözések ellenére sem adott föl soha semmit a Krisztustól kapott tanításból.
Az egyháztörténelem tanulmányozása során rá kell jönnünk arra, hogy
mennyi érték, lelki gazdagság és szépség rejlik az Egyház hitében. Az Egyház
története bizonyítja, hogy amikor az egyes ember az egyetemes emberiség job-
bításán és megszentelésén fáradozott, egyben az emberek földi boldogulásán is
munkálkodott, törekedett evilági életüket is szebbé varázsolni.
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2. Isten népének közössége Krisztus
el ´́ott: az ószövetségi választott nép

Isten szólt az emberekhez, kinyilatkoztatta magát. Üzenetét és ígéreteit
a választott népre, a zsidó népre bízta. Ábrahám, Izsák és Jákob (=Izrael) le-
származottjai, az izraeliták, hosszú ideig nyugodt körülmények között éltek
Egyiptomban. Néhány évszázad múlva új uralkodócsalád kerül hatalomra, és
a zsidókat rabszolgasorba kényszerítette. Kemény próbaid´́o volt ez a válasz-
tott nép számára, de Isten nem hagyta magára a népét. Mózes személyében
olyan valakit állított vezérnek, aki kivezette a zsidókat az egyiptomi fogságból.
Isten a vándorlás alatt is táplálta, megvédte a népét. A Sínai-hegy lábánál Is-
ten és ember szövetséget kötött. Mózes fölolvasta a tízparancsot és a tör-
vényeket, a nép pedig lelkesen vállalta, hogy megteszi mindazt, amit az Úr pa-
rancsolt. A nép azonban megszegte ígéretét. Az els ´́o törvényszegést újabbak
követték. Saul, a méltatlan király után Dávid került a trónra. Neki ígérte meg

Isten, hogy az ´́o családjá-
ból fog születni a Meg-
váltó. Dávid király meg-
szilárdította országát, le-
gy´́ozte az örökös ellensé-
get, a filiszteusokat. Fia,
Salamon király a béke
országában felépíthet-
te a jeruzsálemi temp-
lomot, amelyet már aty-
ja is tervbe vett. Sala-
mon király halála után a
nép ismét eltávolodott az
Istent ´́ol, az ország két
részre szakadt. A közös
hit és a templom sem
tudta összetartani az or-
szágot.

Az északi rész: Izrael
Az uralkodók hatalmukat féltve megakadályozták, hogy a nép felkeresse Je-

ruzsálemet, a szent helyet, s bálványokat kezdtek imádni. A próféták figyel-
meztetését mind a nép, mind az uralkodók figyelmen kívül hagyták. Isten kö-
zeledése nem érte el a célját. A nép nem tért vissza Istenéhez. Kr. e. 722-ben
az asszírok elfoglalták Izraelt, népét elhurcolták. További sorsáról többé
nem tudunk. 

Kérdések, feladatok
• Mivel foglalkozik az egyháztörténelem?
• Fogalmazd meg, számodra miért fontos az egyháztörténelem tanulmányozása!

A jeruzsálemi templom rekonstruált makettje
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A déli rész: Juda
Juda sorsát is az döntötte el, hogy népe h ´́uséges maradt-e Istenhez. Az Is-

tennek tett ígéretet ´́ok sem tartották be. Rövid id´́ore, a veszélyek idején Isten-
hez tért a nép, de nem javult meg véglegesen. Kr. e. 586-ban a babiloni ki-
rály elfoglalta Jeruzsálemet. A várost felgyújtatta, és népének nagy részét
fogságba vitte. Csak a vidéken él´́o legszegényebb emberek maradtak meg a vá-
lasztott nép köréb´́ol az Ígéret földjén. A fogság hetven évig tartott.

A babiloni fogság után a nép visszatérhetett hazájába és felépíthette
a lerombolt jeruzsálemi templomot. Megújították az Istennel kötött

szövetséget, várták hogy eljön a megígért Megváltó.

Krisztus születése el ´́ott 400 táján a perzsák uralkodtak a zsidók felett, de
szabad vallásgyakorlatukat nem korlátozták. Az írástudóknak nagy szerepe
volt a zsidó nép életében. ´́Ok olvasták fel és magyarázták az Írásokat. A nép
tisztelte, szerette ´́oket, mert ´́ok ´́orizték meg az igaz hitet a választott népben.

 Krisztus születése el ´́ott a 4. században Nagy Sándor görög hadvezér le-
gy ´́ozte a perzsákat, és Palesztina is görög uralom alá került. Halála után
Egyiptom és Palesztina fölött egyik hadvezére kapta meg a hatalmat. A zsidó
vallás nyugodtan fejl´́odhetett. 

Krisztus születése el ´́ott 200 táján a zsidók egyiptomi uralom alatt éltek.
A kis népnek a nagy országok között egyetlen er´́oforrása az Isten volt. Egyre
többet gondoltak a prófétai jövendölésekre, hogy el fog jönni a Szabadító, a
Messiás. Ebben a korban alakult ki az a téves felfogás, amely szerint olyan
Megváltót vártak, aki az idegen uralomtól fogja megszabadítani Izrael népét. 

Krisztus születése el ´́ott 167-ben Antiochusz Epifánész szír-görög uralko-
dó a jeruzsálemi templomban fölállíttatta a pogány Zeusz szobrát, a Tóra el´́o-
írásait érvénytelennek nyilvánította, megfosztva ezzel a zsidókat vallási és
szellemi életükt´́ol. A kirobbanó szabadságharcban (Makkabeus-felkelés) a zsi-
dók Kr. e. 164-ben visszafoglalták a templomot, újraszentelték és felavatták a
szentélyt. A Makkabeusok harcát siker koronázta. A zsidók meg´́orizték hitü-
ket, visszanyerték önállóságukat. Kés ´́obbi vezet´́oik azonban az uralomért test-
vérharcba keveredtek. Mindkét fél a rómaiakhoz fordult segítségért. A római-
ak elfoglalták a választott nép földjét és Jeruzsálemet. Királynak az idegen
származású Heródest nevezték ki. A választott nép ismét elveszítette függet-
lenségét, és földje a Római Birodalom egyik tartománya lett. A zsidóknak egy
vigaszuk maradt: közel a Megváltó érkezése, hiszen elvették az uralmat Dávid
családjától, és ez Jákob jövendölése szerint a Szabadító érkezését jelzi. 

Kérdések, feladatok
• Nézz utána! Kiket nevezünk pátriárkáknak?
• Olvasd el a Szentírásban a babiloni fogságra vonatkozó részt!
• Ki volt Dániel és Baltazár?
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3. Az Egyház Isten népe
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki szere-

tetközösség, Krisztus titokzatos teste.

Az Egyház szó jelentése: gyülekezet, egybehívott nép.
A keresztények az els´́o id´́okben közösségben éltek.

Az Egyházhoz tartozás tudatos istenszolgálat.

A kereszténység történetének korszakai
1. Krisztus el´́otti kor, amely a Messiás eljöveteléig tartott, Izrael kora: Iz-

rael népe, az ószövetség Egyháza. Izrael története az isteni meghívás els´́o sza-
kasza. Izrael népéhez tartozik a Sz ´́uzanya és Szent József is. Izrael népéb´́ol —
Dávid király családjából — származik Jézus Krisztus.

Izraelt az ószövetség népének is nevezzük,
mivel a választott nép egész életét

az Istennel kötött szövetség határozta meg.

2. Az Egyház kora, azaz a jelen, amely Krisztus eljövetelét´́ol az id´́ok végéig
tart. Korunk Egyháza az újszövetség népének Egyháza. Jézus Krisztus az utol-
só vacsorán utalt rá. Az újszövetségi Szentírás az Egyház szó helyett inkább az
Isten Országáról beszél. Ez az elnevezés magában foglalja mindazokat, akik
az evangéliumi értékek szerint élnek, akkor is, ha nem ismerik az Evangéliu-
mokat, és nem tagjai az Egyháznak. 

3. A jöv´́o Egyháza, vagyis az örök élet a mennyben, amely felé zarándok-
lunk. Idegen szóval az eszkatologikus Egyház a jöv´́o Egyháza. 

Eszkatológia: a legtávolabbi jöv´́or´́ol szóló tanítás.
Ez a jöv´́o gy´́ozedelmes Egyházát vetíti elénk,

ahol ismeretlen a szomorúság és a b´́un.
Az üdvözült lelkek élvezik Isten közelségét és szeretetét,

ez az örök boldogság állapota.

Az els ´́o pünkösd az Egyház születése (Kr. u. 30.)
Az Egyház élete a Fiúisten megtestesülésével kezd´́odött és indult fejl´́odés-

nek. Jézus az utolsó vacsorán rábízta apostolaira értünk áldozattá váló szent tes-
tét és vérét, feltámadása napján rájuk bízta b´́unbocsátó hatalmát, mennybemene-
tele napján pedig megbízta ´́oket, hogy az egész világra vigyék el örömhírét.

Az Egyház mint Krisztus titokzatos teste pünkösd napján lépett a világ elé,
kezdte teljesíteni a rábízott küldetést. Pünkösd az Egyház születésének ün-
nepe, az Egyház születésnapja. Ez a nap eredetileg zsidó zarándokün-
nep volt. Ezen az ünnepen emlékeztek meg a tízparancsolat kihirdetésér´́ol, a
sínai szövetségkötésr´́ol. Ez egyben aratási, hálaadó ünnep is volt.

8



�Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan
együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égb´́ol, mintha csak he-

ves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd
lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikük-
re. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböz´́o nyelveken kezdtek
beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította ´́oket. (ApCsel 2,1–4) 

A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zú-
gását, de nem tudod, honnan jön és
hova megy. Így van vele mindenki,
aki a Lélekb´́ol született. (Jn 3,8)

A Szentlélek eljövetelét a szélzú-
gás jelezte, amely az egész városban
hallható volt. A másik tapasztalható
jel: a tüzes nyelvek az apostolok feje
fölött. A Szentlélek az apostolokat
szólásra késztette, hogy tanúságot te-
gyenek Jézusról és feltámadásáról.
Most döbbentek rá arra, milyen kül-
detést kaptak Jézus Krisztustól.

Szent Péter pünkösdi beszéde és annak hatása

�Péter a többi tizeneggyel el´́olépett, és zeng´́o hangon beszédet intézett hoz-
zájuk: „Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul

és hallgassátok meg szavamat! Nem részegek ezek, amint vélitek, hisz a napnak
még csak a harmadik órájában vagyunk, hanem ez az, amir´́ol Joel próféta szólt:
A végs´́o napokban — mondja Isten — kiárasztok lelkemb´́ol minden testre. Fiai-
tok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmo-
kat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben
a napokban, és prófétálni fognak. ... A názáreti Jézust az Isten igazolta el´́ottetek
a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket — amint tudjátok — általa vitt vég-
be köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok,
és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten azonban felol-
dotta a halál bilincseit és feltámasztotta. ... Isten ezt a Jézust támasztotta fel,
akinek mi mind tanúi vagyunk. Azután, hogy az Isten jobbja fölmagasztalta,
megkapta a Szentlélek ígéretét az Atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és
halljátok. ... Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten
azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette!”
E szavak szíven találták ´́oket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: „Mit
tegyünk hát, emberek, testvérek?” „Térjetek meg — felelte Péter —, és keresz-
telkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében b ´́unei bocsánatára. És
megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól,
meg azoknak, akiket — bár távol vannak — meghívott a mi Urunk, Iste-
nünk.” Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította ´́oket: „Me-
neküljetek ki ebb´́ol a romlott nemzedékb´́ol!” Akik megfogadták szavát, meg-
keresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek megtért. (ApCsel 2,14–41)

A Szentlélek eljövetele pünkösd ünnepén

Kérdések, feladatok
• Mi az Izrael szó jelentése?
• Melyik történetre utal az elnevezés?
• Milyen keresztény ünnepet ismersz, amelynek ószövetségi gyökere van?
• Mit és hogyan ünnepelnek a következ´́o alkalmakkor: — szabbat, peszah, hanukka?
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4. Jézus Krisztus terve az Egyházról
Az egy, szent, katolikus és apostoli Egyház

�Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én ben-
ned, úgy legyenek ´́ok is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy

te küldtél engem. (Jn 17,11)

Az Egyház, Isten népe egységet feltételez. Éltet ´́o forrása a Szentháromság
egysége. Az Egyház közösségét a három isteni erény fogja össze. Nekünk ke-
resztény embereknek egy a hitünk, amely Jézus Krisztushoz kapcsolja éle-
tünket, éltet bennünket a remény, hogy egykor színr´́ol színre láthatjuk ´́Ot az
örök életben, és összeköt bennünket az a szeretet, amelyre Jézus Krisztus ta-
nított meg bennünket.

�Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek
benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. (Jn 13,34)

Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a ke-
nyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,42)

Jézus Krisztus Egyháza egységes: Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség (Ef 4,5)
— írja Szent Pál apostol. Az Egyház minden tagja egyazon hitet vall, amelyet a hit-
vallásban együtt imádkozunk, együtt vesz részt az eukarisztikus lakomán, amelyben
Jézus Krisztus áldozatának leszünk részesei, egységben él Róma püspökével, a pá-
pával, akit elfogadunk Krisztus földi helytartójának. Mindez nem valósul meg töké-
letesen a különböz´́o felekezetekben, amelyek tagjai eltérnek a közös hitvallástól,
nem vesznek részt a szentmisén és nem vállalnak közösséget Szent Péter utódával.

�Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes! (Mt 5,48.)
Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja.

Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,23)
Szenteld meg ´́oket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te
a világba küldtél, úgy küldöm én is ´́oket a világba. Értük szentelem maga-
mat, hogy ´́ok is szentek legyenek az igazságban. (Jn 17,17–19)
Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megta-
nultátok t ´́olünk, hogyan kell Istennek tetsz ´́o életet élnetek; éljetek is hát így,
s haladjatok egyre el ´́obbre. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk
nektek Urunk, Jézus által. Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek! (1Tesz
4,1–3)

Jézus Krisztus Egyháza szent, mert élete és tanítása Istent´́ol való. Akik
ezt a tanítást befogadják, azok Isten gyermekeivé válnak. Jézus nem arról be-
szélt, hogy Egyházának szentekb ´́ol kell állnia. Az Egyház olyan term ´́oföld,
ahol a búza mellett a konkoly is megterem, olyan háló, amely mindenféle halat
befogad. (Vö. Mt 13,24–30; 47–48) Szent az Egyház, mert szent az Alapítója, a
célja és szentek a kegyelemeszközei.

Szentjei által az Egyház az évszázadok során példát mutat minden hív´́onek:
érdemes és lehet Jézus Krisztus tanítása szerint élni

— kinek-kinek a saját területén —,
de nem áldozatvállalás, kereszthordozás nélkül. 
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�Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljé-
tek meg ´́oket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok

meg ´́oket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én vele-
tek vagyok mindennap, a világ végéig. (Mt 28,19–20)

Jézus Krisztus Egyháza katolikus (azaz egyetemes, egész szerinti és
teljes): Ez jelenti a teljes kinyilatkoztatást és a kegyelem eszközeit, valamint
azt az igényt, hogy Jézus örömhíre minden emberhez eljusson. Az Egyház kül-
detése minden emberhez szól. A kinyilatkoztatás ´́orz´́oje és továbbadója, Jézus
megváltó tevékenységének folytatója. Fönn kell maradnia a világ végezetéig,
meg kell ismertetnie az evangéliumot minden emberrel, hiszen erre kaptunk
mindnyájan megbízatást magától Jézus Krisztustól. ´́O az egész emberiség
Megváltója.

�Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétert ´́ol: „Simon, János fia, job-
ban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram — felelte —, tudod, hogy

szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is
megkérdezte t ´́ole: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram — vála-
szolta —, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
Majd harmadszor is megkérdezte t ´́ole: „Simon, János fia, szeretsz engem?”
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S
így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus
ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!” (Jn 21,16–18)

Jézus Krisztus Egyháza apostoli: Jézus tizenkét apostolra bízta az Egy-
házat, amelyet mustármaghoz hasonlított. Ahogy a kicsi mustármagból hatal-
mas mustárbokor fejl´́odik ki, úgy kellett a kicsiny apostoli Egyháznak is kifej-
l´́odnie. Krisztus Egyháza tehát mindig ugyanazt a hitet vallja, hirdeti, ame-
lyet az apostolok is hirdettek. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké. (Zsid 13,8) Az apostoli Egyház tanítása él benne tovább, ennek
szolgálatában áll az apostoli utódlás. Az apostoliságnak legbiztosabb jele, hogy
az Egyház vezet´́oit (a pápákat) szakadatlan sorban Szent Péterig vissza tud-
juk vezetni. A többi püspök szintén visszavezethet ´́o valamely apostolig vagy
olyan valakiig, aki az apostoloktól küldetett, és egyetértésben van Szent Péter-
rel és törvényes utódaival. 

A Jézus Krisztus által alapított Egyház egy, szent, katolikus és apostoli.

Kérdések, feladatok
• Fogalmazd meg, miben mutatnak példát számodra a szentek!
• Mit nevezünk kegyelemnek?
• Milyen kegyelemeszközöket ismersz?
• Ki volt az els´́o pápa, hogyan halt meg és hol temették el?
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5. Az apostoli kor Egyháza

�Az apostolok keze sok jelet és csodát m ´́uvelt a nép között. Mindnyájan
egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem

mert közéjük elegyedni, de a nép magasztalta ´́oket. A hív ´́ok — férfiak és n ´́ok
— egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. (ApCsel 5,12–14)

Az els ´́o keresztények hite és vallási élete
Az els´́o keresztények — akik többségükben a választott nép fiai, hív´́o zsidó

férfiak és asszonyok voltak — felismerték, hogy Jézus Krisztus a megígért Mes-
siás, akir´́ol a próféták jövendöltek. Hittek Jézus Krisztusban, elfogadták az
Isten Országáról adott tanítását, és arra törekedtek, hogy Jézus tanítása sze-
rint szeretetben éljenek.

A tanítványok számára Jézus személye, messiási mivolta és feltámadá-
sa volt a hit központi kérdése. Továbbra is részt vettek a zsinagógai isten-
tiszteleteken, ahol a próféták jövendöléseire hivatkozva megpróbálták meg-
gy´́ozni a zsidókat, hogy Jézus a megígért Messiás, ´́o a Megváltó, hogy megté-
résre késztessék ´́oket. Hittel vallották, hogy a názáreti Jézus, aki a Fiúisten,
egylényeg ´́u az Atyával, valóságos Isten. Ez a hitvallás ellenszenvet váltott ki a
Jézusban nem hív´́o zsidókban, különösképpen a Jézust halálra ítél´́o zsidó f´́ota-
nácsban. Ismételten letartóztatták és megfenyegették az apostolokat, hogy ne
tanítsanak Jézusról. Ezek után kitört a Jézus Krisztusban hív´́ok üldözése. Ez
volt a zsidóság és a kereszténység elkülönülésének els´́o lépése.

Mindezek ellenére a zsidóságból megtért keresztény hívek érzelmileg még a
zsidó hit elkötelezettjei maradtak. Továbbra is a zsidó hív´́o közösséghez tartoz-
tak, megtartották a mózesi törvényeket, részt vettek lakóhelyük társadalmi
életében. Mégis egyre inkább élt bennük a tudat, hogy ´́ok Isten igazi népének
tagjai, akiket Jézus azért küldött a világba, hogy hirdessék az örömhírt, az
evangéliumot. 

�Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16) 

 Eleinte a közösség tagjai valamennyi döntést közösen hoztak. A szegények
és özvegyek támogatása tevékenységük középpontjában állt. Fogékonyabbak
voltak a szeretetre, minden embert testvérüknek tekintettek. Példaképük a
Szentháromság egysége volt. A közösség életét Lukács evangélista így mutatja
be:

�A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt minde-
nük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt,

akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegy ´́ultek a
templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszer ´́u szívvel
vették magukhoz az ételt. Dics ´́oítették az Istent, és az egész nép szerette
´́oket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözülésre rendeltek számát. (Ap-
Csel 2,44–47) 

Az els ´́o keresztény közösség szertartásai
A legfontosabb keresztény szertartások már az Egyház kezdeti id´́oszakában

kialakultak. A Keresztel´́o János-féle keresztség el´́okészítette az új és mélyebb
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értelm ´́u keresztséget a Szentlélekben. Erre Jézus Krisztus külön parancsot
adott apostolainak. 

�Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljé-
tek meg ´́oket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. (Mt 28,19)

Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria el-
fogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amikor megér-
keztek, imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlelket. Mert még egyikük-
re sem szállt le, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Rájuk tet-
ték hát kezüket, s erre megkapták a Szentlelket. (ApCsel 8,14–17)

A Szentlélek a keresztség által átalakítja az embert. Isten gyermekévé teszi,
aki megkezdi az örök életet. Az els´́o keresztény közösségekben a beavatás két
szentségét, a keresztséget és a bérmálást egy id´́oben szolgáltatták ki. A papi
tisztséget kézrátétel és imádság kíséretében adták tovább az apostolok.

�A következ ´́o intézkedéssel kapcsolatban nem dicsérlek meg titeket, mi-
vel összejöveteletek nem javatokra, hanem károtokra szolgál. El ´́oször is

azt hallom, hogy amikor közösségbe gy ´́ultök, szakadás mutatkozik köztetek,
s ezt részben el is hiszem. Kell is, hogy szakadás legyen körötökben, mert a
megbízhatók csak így t ´́unnek ki közületek. Amikor ugyanis egybegy ´́ultök,
már nem az Úr vacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor ki-ki a saját vacsoráját
veszi el ´́o, hogy elfogyassza, s az egyik éhen marad, a másik pedig d ´́ozsöl.
Nincs otthonotok evésre-ivásra? Vagy megvetitek Isten egyházát, és megszé-
gyenítitek a szegényeket? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek? Ezért nem di-
csérlek benneteket.
Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus elárulá-
sának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyé-
tek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.”
Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új szövet-
ség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok bel ´́ole, az én emléke-
zetemre.” Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyb ´́ol isztok, az
Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.
Ezért aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és
vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a ke-
nyérb ´́ol és igyék a kehelyb ´́ol, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy meg-
különböztetné az (Úr) testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék
és betegek közületek, többen pedig meghaltak. (1Kor 11,17–30)

Sajátos istentisztelet volt az eukarisztikus lakoma. A Jézus Krisztus ha-
lálára és megdics´́oülésére emlékeztet´́o lakoma mindennapi életüknek alapja
és központja volt. A zsidóknál a közös étkezést kenyértörésnek nevezték — mi-
vel náluk a legf´́obb táplálék a kenyér volt — ez az elnevezés átment az euka-
risztikus ünnepi lakomára is. A kenyértörés szó egyben a testvéri közös étke-
zést (agapé) is jelentette. A szeretetlakomát eleinte a kenyér és bor színe alatt
történt áldozás között fogyasztották. Kés´́obb az agapé az eukarisztikus ünnep-
lés elé került, még kés´́obb e lakomát szombat este fogyasztották el, a kenyértö-
rés pedig másnap reggel volt. Az utolsó vacsora mintájára valamelyikük ottho-
nában gy ´́ultek össze.

Az eukarisztikus áldozat bemutatásának napja már az apostolok korában
a hét els´́o napja, a vasárnap, az Úr Jézus feltámadásának napja volt.
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Az ´́Osegyház liturgiáját a régi zsidó liturgiára alapozta, amely templomi,
zsinagógai és házi istentiszteleteket ismert.

A betegek szentségér´́ol a Jakab-levélben olvashatunk:

�Beteg valamelyitek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozza-
nak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. (Jak 5,14) 

Jézus Krisztus hierarchikus Egyházat alapított
A közösség élén a Jézus Krisztus által kiválasztott és legf´́obb prófétai, papi és

vezet´́oi hatalommal megbízott apostoli testület állott Péterrel az élén. A jeruzsále-
mi közösséget eleinte Jézus három tanítványa: Péter, Jakab és János vezette. A
tanítványok ezen sz´́ukebb csoportját „a gyülekezet oszlopaként” tisztelték. A kö-
zösségek élére (kézrátétellel) elöljárókat (püspököket) rendeltek, és imádkoz-
va, böjtölve az Úr oltalmába ajánlották ´́oket, akiben hittek. Az egyes közösségek
ügyeit a presbiterekre bízták, a javak elosztása pedig a hét szolgálattev´́o, a diá-
konusok feladata volt. Fülöp és István diákonus példája mutatja, hogy feladatuk
volt még az igehirdetés és a keresztelés is.

6. Az els ´́o egyházüldözések

Tanúságtétel a f ´́otanács el ´́ott
A keresztény közösség gyorsan növekedett, és ez már politikai kérdéssé vált.

A zsidó f´́otanács tagjai Jézus követ´́oi ellen fordultak. Az apostolokat börtönbe
vetették, ahonnét az Isten csodálatos módon kiszabadította ´́oket. Ezután azon-
nal a templomba mentek, hogy tanítsanak. Újból elfogták ´́oket, és a f ´́otanács
elé állították, ahol Péter és az apostolok így válaszoltak: 

�Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Iste-
ne feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbjá-

ra emelte, fejedelemmé és Megváltóvá, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa
b ´́uneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az Isten
megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki. (ApCsel 5,29–32) 

Az apostolokat a haláltól Gamáliel mentette meg. Beszédében lecsillapította
a felizgatott kedélyeket, és hivatkozott a messiási mozgalmakra, amelyek si-
kertelenek voltak, mert emberekt´́ol indultak ki. Ha ez Istent´́ol van, úgysem te-
hetnek ellene semmit sem — mondotta. Ki kell várni, mi lesz bel´́ole. — Gamá-
lielr´́ol a hagyomány azt tartja, hogy keresztény lett. Beszédének mindenesetre
sikere volt. Az apostolokat megbotoztatták, ´́oket pedig boldogság töltötte el,
mert Jézusért szenvedtek. (Vö. ApCsel 5,34–42)

István diákonus vértanúsága (Kr. u. 34.)
Amikor a görög származású keresztény asszonyok hátrányos megkülönböz-

tetést tapasztaltak a zsidó származásúakkal szemben, összeütközésekre ke-

Kérdések, feladatok
• Mit jelentett a messiásvárás a zsidó nép számára?
• Miért nem válhatott Jézus a zsidó nép messiásává?
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rült sor, amelyek hamarosan teológiai kérdéseket érintett. A hellenisták szó-
szólója egy István nev´́u diákonus, a hét szolgálattev ´́o egyike volt. „Az Úr szava
terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megn´́ott Jeruzsálemben, s´́ot még a
papok közül is tömegesen hódoltak a hitnek.” (ApCsel 6,7) Amikor zsidó papok
is csatlakoztak a keresztények közösségéhez, Jézus követ´́oi a zsidók számára
kiszámíthatatlan fenyegetéssé váltak. A f´́otanács kihallgatásra idézte Istvánt.

�Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik állították: „Ez az ember mind-
untalan a szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk, amikor mond-

ta: Az a názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet és megváltoztatja a Mózest ´́ol
ránk hagyott szokásokat.” A f ´́otanács tagjai mind ´́ot figyelték, és olyannak ta-
lálták arcát, mintha angyalé volna. (ApCsel 6,13–15) 

István véd´́obeszédében felidézte a zsidó nép Jézus megjelenése el´́otti törté-
netét. Vádlóit kemény nyakú és -szív ´́u embereknek nevezte, akik, mint atyáik
is tették, ellenállnak a Szentléleknek. Vádolta ´́oket, hogy Jézus Krisztusban
nem ismerték fel a Messiást. Ellenkez´́oleg: meggyilkolták. 

�Amikor ezt hallották, haragra gyulladtak, és fogukat vicsorgatták feléje.
´́O azonban a Szentlélekkel eltelve föltekintett az égre és látta az Isten di-

cs ´́oségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: „Látom, hogy megnyilt az ég,
és az Emberfia ott áll az Isten jobbján.” Erre ordítozni kezdtek, befogták fü-
lüket, s egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték. A
tanúk egy Saul nev ´́u ifjú lábához rakták le ruhájukat. Míg kövezték Istvánt,
´́o így imádkozott: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett
és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik ezt a b ´́unt!” Ezekkel a sza-
vakkal kilehelte a lelkét. (ApCsel 7,54–60) 

7. Az Egyház terjedése a Római Birodalomban
Az Apostolok Cselekedetei

A jeruzsálemi keresztényüldözések következtében a keresztények szétszé-
ledtek, közülük nagyon sokan Júdea és Szamaria vidékére menekültek. Új la-
kóhelyükön tovább adták Jézus Krisztus tanítását. Prédikációikban Jézus en-
gesztel´́o halálát és feltámadását hirdették, az embereket a feltámadt Krisztus
követésére hívták. Szavaik hitelességét gyógyulások és csodák kísérték. Így
jutott el az evangélium más vidékekre is. Az els´́o keresztények életér´́ol, Péter
és Pál apostolok útjairól szól Az Apostolok Cselekedetei cím ´́u könyv, amelyben
Fülöp diákonus tevékenységér´́ol így olvashatunk:

�Azok, akik szétszéledtek, ahová csak elvet ´́odtek, mindenütt hirdették
az evangéliumot. Így Fülöp Szamaria városába került, s ott hirdette

Krisztust. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntet ´́uen fi-
gyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból — hangosan kiáltozva — ki-
ment a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult. Így nagy volt az
öröm ebben a városban. Élt a városban egy Simon nev ´́u férfi, aki varázsló

Kérdések, feladatok
• Mir´́ol híres a Jeruzsálemben található István-kapu?
• Milyen szerepet töltenek be napjainkban a diákonusok?

15



volt, és azzal ámította Sza-
maria népét, hogy fontos
személynek adta ki magát.
A népnek apraja-nagyja
hallgatott rá. „ ´́O az Isten
ereje, melyet nagynak ne-
veznek!” — mondták.
Csüggtek rajta, mert már jó
ideje ámította ´́oket mester-
kedéseivel. De amikor hit-
tek Fülöpnek, aki Isten or-
szágáról és Jézus Krisztus
nevér ´́ol beszélt nekik, meg-
keresztelkedtek, férfiak és
n ´́ok egyaránt. Maga Simon
is hív ´́o lett, megkeresztel-
kedett, és Fülöphöz csatla-
kozott. A jelek és a nagy
csodák láttán elámult.
Amikor a Jeruzsálemben
maradt apostolok meghal-
lották, hogy Szamaria elfo-
gadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amikor megérkez-
tek, imádkoztak értük, rájuk tették a kezüket és megkapták a Szentlelket.
(ApCsel 8,4–15)

Szent Pál, a pogányok apostola
Január 25-én mi keresztények Szent Pál megtérésére emlékezünk. Saul —

ahogy szülei nevezték — a kis-ázsiai Tarzuszban született, zsidó családban,
ahol a zsidó hagyományok szerint nevelték. Gamáliel rabbi tanítványaként
kés´́obb ´́o maga is rabbi (tanító) lett. Saul szemtanúja volt István diákonus ki-
végzésének, s ´́ot maga is helyeselte azt. (Vö. ApCsel 7,54–8,1) A keresztényeket
h ´́utlen zsidóknak tartotta, ezért csatlakozott az üldöz´́okhöz. A f ´́opaptól ajánló-
levelet kért, hogy Damaszkuszban rabláncra f ´́uzze azokat a férfiakat és asszo-
nyokat, akik az új tanítást követik. Damaszkusz felé Isten kegyelme áradt
ki rá. Mennyei látomása volt, földre zuhant és hangot hallott: „Saul, Saul, mi-
ért üldözöl engem?” — „Ki vagy te, Uram?” — kérdezte. „Én vagyok Jézus, akit
te üldözöl” — volt a válasz. (Vö. ApCsel 9,4–5)

Miután megismerte Jézus tanítását, megkeresztelkedett, és megkezdte
apostoli munkáját azokban a városokban, ahol korábban üldöz´́oként járt. (Vö.
ApCsel 9,1–30) Tanúságot tett a hív´́ok között, de ezek bizalmatlanul fogadták.
Ezt követ´́oen az arábiai sivatagba vonult vissza, és három éven át készült
apostoli küldetésére. (Vö. Gal 1,15–18) Amikor visszatért Tarzuszba, felke-
reste ´́ot Barnabás, hogy a jeruzsálemi egyház küldötteként magával vigye An-
tióchiába, ahol az Egyház már eléggé meger´́osödött. Az Apostolok Cselekedetei
c. könyv szerz´́oje kiemelt szerepet tulajdonít Pálnak. ´́O tudatában volt annak,
hogy küldetését személyre szóló isteni kiválasztás alapján kapta. A damaszku-
szi út után egész életét az evangélium ügyének szentelte. Missziós útjai kö-
zül három vált emlékezetessé. Ezekr´́ol a Szentírás részletesen beszámol. 

Az els´́o út: 46–48
Pál Barnabás kíséretében Ciprus szigetére hajózott. A szigeten — Barnabás

szül´́ohazájában — közösségeket alapítottak. Útjukat Pizidia tartományban

Akik az els´́o pünkösd alkalmával
saját nyelvükön hallották

az apostolokat szólani Jeruzsálemben 
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folytatták. Itt nemcsak egyetértéssel találkoztak, hanem elkeseredett ellenál-
lással is szembe kellett nézniük. Nemegyszer csak nehezen tudtak elmenekül-
ni. A zsidók nem nézték jó szemmel tevékenységüket, Pált még meg is kövez-
ték. A nehézségek ellenére a pogány misszió eredményesnek bizonyult. Ikóni-
umban, Lisztrában és Derbében sikerült keresztény közösségeket alapítani.
(Vö. ApCsel 13–14) 

Az Apostoli Zsinat (49 vagy 50) 
Az apostolok megbízása alapján Pál és Barnabás a pogányok között is hir-

dette az evangéliumot. Szent Pál világosan látta, hogy az üdvösséget a Jézus-
hoz való tartozás, nem pedig a törvények betartása által nyerjük el. A zsidók-
ból lett keresztények egy része nem értett egyet felfogásával. Elhatározták,
hogy Jeruzsálemben megvitatják a kérdést az apostolokkal és az Egyház elöl-
járóival. Zsinatot hívtak össze, hogy az apostolok egyeztessék állás-
pontjukat. A gy ´́ulés Pálnak adott igazat. (ApCsel 15,1–29) A vita az Egyház
javát szolgálta. Pál megbizonyosodott isteni küldetésér ´́ol, hogy az evangéliu-
mot a pogányok között hirdesse.

A második út: 49 vagy 50 ´́oszén 
Pál Szilás kíséretében meglátogatta az el´́oz´́o utazása során alapított közös-

ségeket, majd nyugat felé folytatták útjukat. Kis-Ázsiából Macedóniába és Gö-
rögországba utaztak. Sokat kellett szenvedniük f´́oleg Filippiben, ahol meg-
vessz´́ozték, majd börtönbe vetették ´́oket. Pál Thesszalonikában keresztény kö-
zösségeket alapított, élükre vezet´́oket állított. Az ellenséges zsidók el´́ol Athén-
ba menekült. Beszédet mondott az Areopáguszon. Közösséget itt nem sikerült
alapítania. Útja Korintusba vezetett. Sokan megtértek és megkeresztelkedtek
azok közül, akik hallgatták. Ott maradt hát másfél évig, és hirdette az embe-
reknek az Isten szavát. A kis-ázsiai Efezuson keresztül lement Cezáreába. In-
nét fölment Jeruzsálembe, hogy üdvözölje az egyházat, aztán visszatért Antió-
chiába. (Vö. ApCsel 15,36–18,22) 

A harmadik út: 53 és 58 között
 Pál látogatást tett az el´́oz´́o útjai során alapított közösségeknél. Efezusban

közel három évig hirdette az Úr igéjét. Innét küldte leveleit többek között a ko-
rintusi és a filippi közösségnek, majd Macedóniába és Görögországba utazott.
A körút Jeruzsálemben végz ´́odött, ahol 58-ban letartóztatták. (Vö. ApCsel
18,23–21,16) 

Szent Pál az általa alapított közösségeknek és azok vezet´́oihez
leveleket írt, amelyek az újszövetségi Szentírás részei.

Szent Pál bebörtönzése és vértanúhalála Rómában
Amikor harmadik útja után visszatért Jeruzsálembe, a zsidók, akik halálo-

san gy ´́ulölték, lázadást szítottak ellene. A katonák Cezáreába vitték, a római
helytartó elé, aki három évig ´́orizetben tartotta. Az újonnan kinevezett hely-
tartó is fogságban hagyta Pált. A zsidók azt kérték, hogy vitesse föl Pált Jeru-
zsálembe. Így akarták t´́orbe csalni, hogy útközben eltehessék láb alól. Pálnak
tudomására jutott a terv, s ezért mint római polgár a császárhoz fellebbezett.
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Ekkor Rómába, a birodalom f ´́ovárosába szállították, és a tárgyalásig házi ´́ori-
zetben tartották. (Vö. ApCsel 21,17–28,31) Vádlói nem tudták bizonyítani a
súlyos vádakat, ezért a császári bíróság 63 tavaszán felmentette. 66-ban ismét
börtönbe került, egy évvel kés´́obb — Nero császár keresztényüldözése idején
— vértanúhalált halt. 

� Fogalmazd meg, hogy az Apostolok Cselekedeteit elolvasva mi fogott meg
legjobban az ´́osegyház életéb´́ol, és azt hogyan valósíthatjuk meg napjaink-
ban?

Kérdések, feladatok
• Nézd meg a térképen a kereszténység terjedésének irányát, útvonalát!
• Hogyan tudta Szent Pál görög nyelvtudását, kiváltságos jogállását (római pol-

gár), utazásait az Egyház szolgálatába állítani?
• Olvasd el Szent Pál apostol Szeretethimnuszát! (1Kor 13)
• Az oldal üresen hagyott részére ragassz be egy képeslapot vagy fényképet,

amely a Szent Péter sírja felett álló bazilikát ábrázolja!
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II. Az Egyház ókorának történelme

1. Az Egyház helyzete a Római Birodalomban
A keresztények élete az els ´́o három évszázadban 

A keresztény vallás a Római Birodalom területén a római kultúra hagyomá-
nyaira épült. A hellenisztikus m ´́uveltség és a különböz´́o filozófiai irányzatok
mellett Rómában nagy szerepe volt a barbár népekkel való kapcsolattartásnak
is. A kereszténység gyors elterjedésének okai között említhetjük azt a
bels ´́o er ´́ot adó meggy ´́oz ´́odést, amely élményekb ´́ol fakadt, amelyet a keresz-
tények a Jézus Krisztus által hirdetett evangéliumból merítettek. Hitüket
szóval és tettel bátran megvallották. El´́osegítette a hit terjedését a birodal-
mon belül meglév´́o politikai egység és a közös nyelv, a nép fogékonysága
az új eszme iránt, valamint az egyre nagyobb méreteket ölt´́o erkölcsi ha-
nyatlás és lelki sivárság. A zsidóság árnyékában szinte észrevétlenül terjedt
a kereszténység. A falvakban,
városokban sorra alakultak
új egyházközségek, ame-
lyeket egyszer ´́uen csak zsidó
szektának tartottak. Tagjai
kezdetben az alsó néposztá-
lyokból (rabszolgák, felsza-
badítottak, kézm ´́uvesek, ka-
tonák), — kés´́obb már az
arisztokrácia köréb´́ol is ke-
rültek ki. Rómában is egyre
gyorsabban n´́ott az egyházi
közösség. Az idegen vallá-
sokkal szemben egyébként
türelmet tanúsító rómaiak
egyre bizalmatlanabbá vál-
tak a keresztények iránt. 

„A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, sem földjükben,
sem beszédükben, sem szokásaikban és még faji szempontból sem lehet
megkülönböztetni a többi embert ´́ol. Saját hazájukban laknak, de mégis
jövevényként; mindenben részt vesznek, teljes jogú polgárokként, de min-
dent elviselnek, mint idegenek. Házasodnak, gyermekeket nemzenek, de
nem hajtják el a magzatot. Közös az asztaluk, de nem közös az ágyuk.
Húsból vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. Engedelmeskednek a
törvényeknek, de életükkel felülmúlják azokat. Mindenkit szeretnek, pe-
dig mindenki üldözi ´́oket. Félreismerik ´́oket, elítélik ´́oket. Szegények és
másokat gazdagítanak. Semmijük sincs és mindenük megvan. Megszé-
gyenítik ´́oket, ezáltal megdics ´́oülnek. Átkozzák ´́oket, ám igaznak bizonyul-
nak. Szidják ´́oket, ´́ok pedig megáldanak mindenkit. Megalázzák ´́oket, és
´́ok tiszteletet tanúsítanak. Jótev ´́ok, akiket gonosztev ´́oként büntetnek.
Megkínozzák ´́oket, és ´́ok örülnek, mint akik új életre születnek.” (Részlet
a 2. században Diognétoszhoz írt levélb ´́ol)

A kereszténység terjedése 325-ig
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Az Egyház élete az üldözések idején 
Az új vallás és a birodalom viszonya egyre bonyolultabbá vált. A keresz-

tények nem vettek részt a pogány istentiszteleteken. A császár minden-
hatóságával szemben számukra Krisztus az egyetlen Úr. Szembefordultak a
többistenhittel azáltal, hogy hirdették: Jézus az egyetlen igaz Isten. A biro-
dalmi vallás követ ´́oi istentagadókká nyilvánították a keresztényeket.
A keresztényüldözés császári rendeletre hol er ´́osebb, hol enyhébb mére-
teket öltött, attól függ´́oen, milyen érzelmekkel rendelkez´́o uralkodó került a
trónra. A császár mint az ´́osi pogány kultusz védelmez´́oje lépett fel. A császár-
kultusszal szembenállt az a hit, amelyet a keresztények vallanak: Jézus az
egyetlen Úr. Az egy Istent valló monoteista vallás szembenállt a több Istent
hív´́o politeista vallással. A katasztrófákat, szerencsétlenségeket a pogányok
isteneik büntetéseként fogták fel. Ezeket a keresztényeken torolták meg, aki-
ket mindinkább a birodalom ellenségeinek tekintettek. 

A vértanúk vére a keresztények magvetése
            (Tertullianus) 

Az els ´́o nagy keresztényüldözés Nero császár (54–68) nevéhez f ´́uz´́odik.
Amikor 64-ben Róma nagy része lángokban állt, a nép Nero császárt gyanúsí-
totta meg azzal, hogy felgyújtatta a várost. Hogy Nero elejét vegye a szóbe-
szédnek, a gyújtogatással a keresztényeket vádolta meg. (Tacitus római törté-
netíró feljegyzése.) A császár rengeteg keresztényt tartóztatott le, megkínoz-
tatta és szörny ´́u kínok között kivégeztette ´́oket. A foglyokat állatb´́orbe varrva
vetették a vadállatok elé. Sokakat keresztre feszítettek vagy pedig szurkos
zsákszövetbe csavarva él´́o fáklyaként meggyújtották ´́oket, és így világítottak
velük a cirkuszi el´́oadásokon. A keresztényeknek kétszázötven évig kellett el-
szenvedni a római államhatalom különböz´́o hevesség ´́u üldözését.

Domitianus császár idejében (81–96) a keresztényüldözések borzalmas
látványt nyújtottak az egész birodalomban. Erre az id´́oszakra esik Szent Já-
nos apostol szám ´́uzetése Patmosz szigetére. 

Traianus császár (98–117) rendeletet bocsátott ki, amelyben a keresz-
ténységet, „mint meg nem engedett egyesületet” betiltotta. Aki kereszténynek
vallotta magát, azt halál fenyegette. Nem nyomoztak utánuk, de akit feljelen-
tettek és akire rábizonyították, azt megbüntették. Aki esküvel megtagadta a
vádat, azt szabadon bocsátották. Szent Ignácot — Antióchia vértanú püspökét
— Rómában a vadállatokkal tépették szét. Traianus császár rendelete hosszú
ideig érvényben maradt.

„Uram! Az a szokásom, hogy minden olyan kérdésben Hozzád fordulok,
amelyben nem tudok biztosan dönteni. ... Korábban a magukat keresz-
tényeknek vallókkal a következ ´́oképpen bántam: megkérdeztem ´́oket, hogy
keresztényeknek tartják-e magukat. Ha igen volt a válasz, másodszorra és
harmadszorra is feltettem ugyanezt a kérdést de úgy, hogy halálos ítélettel
fenyegettem meg ´́oket. Ha ennek ellenére kitartottak hitük mellett, elvezet-
tettem ´́oket a kivégzés helyére. ... Akik megtagadták hitüket és kijelentették,
hogy soha nem is voltak keresztények, azokat szabadon engedtem, miután a
Te szobrodhoz is imádkoztak, tömjénnel és borral áldozatot mutattak be, va-
lamint szidalmazták Krisztust, tehát csupa olyan dologra kényszerítettem
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´́oket, amit egy igazi keresztény tudvalev ´́oleg soha nem tenne meg...” (ifj. Plini-
us bithüniai helytartó levele Traianus császárhoz)

Marcus Aurelius császár (161–180) kezdetben barátságos magatartást
tanúsított, a keresztények számának növekedése, az éhínség és a pestis terje-
dése, valamint az idegen népek betörése a birodalomba azonban aggodalom-
mal töltötte el. A szerencsétlenségeket a keresztények számlájára írták. Az
egész birodalomban kitört az üldözés. A magas állású személyeket szám ´́uzték,
az alacsonyabb rangúakat kivégezték.

Severus császár idejében (193–211) a zsidó felkelések izgatták fel az
egyébként türelmes császárt, és az, hogy a keresztények száma is egyre n´́ott.
Súlyos büntetéssel tiltotta a keresztény hitre való áttérést. Az üldözés legin-
kább a keresztelésre készül´́o katekumeneket és a frissen megkeresztelkedette-
ket sújtotta.

Maximus Thrax (235–238) barbár császár uralkodásának idején az üldö-
zés nem volt nagyon heves.

Decius, a katonacsászár (249–251) fel akarta emelni a romlásnak indult
birodalmat. A keresztényeket bels´́o ellenségnek tekintette, mivel azok nem is-
merték el az egységes birodalmi vallást, ezzel akadályozták a lakosság egysé-
gének létrejöttét. A birodalom minden lakosának könyörg ´́o áldozatot kellett
bemutatnia az isteneknek. A részvételt jegyzékbe vették, hivatalosan igazol-
ták. Aki megtagadta, börtön, állásának, vagyonának az elvesztése volt a bün-
tetése. Különösen a püspököket üldözte. Sokan elpártoltak a hitt´́ol, számosan
elmenekültek. Az Egyházat megrázta az elpártolók nagy száma, de egyúttal
meg is tisztult.

Valerianus császár (253–260) kezdetben kereszténybarát volt. A biroda-
lomban fellép´́o járványok és hamis befolyásolás miatt azonban megváltoztatta
magatartását a keresztényekkel szemben.
Szét akarta zúzni az Egyház szervezetét. Rö-
vid, de borzalmas üldözés id´́oszaka volt. Szent
II. Szixtusz pápát négy diákonussal együtt
mise közben ölték meg, L´́orinc diákonus t ´́uz-
halált szenvedett.

A császár fia, Gallienus (260–268) elismerte
a keresztényeket, visszaadta elkobzott javaikat
és rangjukat. Békés id´́oszak következett. Ekkor
már a keresztények befolyásos hivatalokat vi-
seltek; a birodalom mintegy 50 millió lakosából
7–10 millió volt keresztény.

Diocletianus császárt (284–305) rábe-
szélték, lépjen föl a „birodalom ellenségeivel”
szemben. 303-ban kitört az újabb üldözés. A
keresztényeket megfosztották polgári becsü-
letükt´́ol, címeikt´́ol, tisztségükt´́ol. Az elöljáró-
kat áldozatra kényszerítették, a vonakodókat
megölték. A katonákat kitaszították a hadse-
regb ´́ol, a hivatalnokokat bebörtönözték.
Templomokat romboltak le, szent iratokat
égettek el. Szent Sebestyén vértanúsága
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A vértanúk
Az els´́o századokban az üldözések, kínzások és a változatos halálnemek alkal-

mazása következtében százezrek adták életüket hitükért. Ezek egy részét a ke-
resztények föld alá épített istentiszteleti helyeiken temették el, és nemegyszer a
vértanú koporsóját használták oltárnak. Ezt a sok kilométert kitev´́o, titkos föld
alatti rendszert nevezik katakombának. A vértanúk óriási számáról pontos
adatok nincsenek. A vértanúk iránti tisztelet és a róluk való megemlékezés Kele-
ten a 2., Nyugaton a 3. századtól ismeretes. Mártírnak kezdetben Jézus életé-
nek közvetlen tanúit, az apostolokat nevezték. Kés´́obb azokra is alkalmazták
ezt a kifejezést, akik az üldözések során kitartottak Jézus mellett. Végül csak
azokat hívták vértanúknak, mártíroknak, akik életüket áldozták a hitü-
kért. Sírjuknál szentmisét mutattak be, felelevenítették haláluk körül-
ményeit, szenvedésük történetét, a passiót. Nevüket az ünnepi naptár-
ban jegyezték fel. A jelent ´́osebb egyházközségek Kalendáriumot, naptárt
szerkesztettek (Martyrologium), amelyben az egyes vértanúkról halá-
luk napján — a mennyei születésnapjukon — emlékeztek meg.

2. Az els ´́o egyházatyák
Az apostoli atyák és a hitvéd ´́o atyák 

Egyházatyáknak azokat az els´́o századokban élt keresztény írókat
nevezzük, akik életszentségük és a tanítás iránti h ´́uségük miatt

különösen nagy tiszteletnek örvendtek az Egyházban. 

Az atya szó jelentése: ´́os, el´́ofutár, akit´́ol a tanítás ered. Az egyházatyák taní-
tásának f´́o jelent ´́osége, hogy ´́ok a Szenthagyomány ´́orz ´́oi, akik tanításukkal
magyarázták a Szentírást. Szerepük a pogány szemlélet és a tévtanítások elle-
ni küzdelemben vált fontossá.

Az apostoli atyák az 1. és 2. században tevékenykedtek. Az apostolok
kortársai voltak, a tanítást és kézrátétel által a papi hatalmat valame-

lyik apostoltól kapták, velük állandó kapcsolatban álltak. Írásaikban hi-
telesen ´́orizték meg az 1. és 2. század keresztényeinek életét.

Kérdések, feladatok
• Mi a magyarázata annak, hogy Jézus els´́o tanítványai többségükben szegény em-

berek voltak?
• Értelmezd a következ´́o mondatot: „nincs görög és nincs zsidó, nincs szabad vagy

rabszolga, nincs férfi vagy n´́o, mert mindannyian testvérek Krisztusban!”
• Nézz utána, mi jellemzi a Római Birodalom vallási rendszerét! 
• Milyen magatartást tanúsított a különböz´́o vallásokkal szemben?
• Mi az oka, hogy a 2. és 3. században a római hatalom és a kereszténység addig

békés viszonya alapvet´́oen megváltozott?
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A kereszténység els´́o századaiból több írásos emlék megmaradt. Ismeretlen
szerz´́o m ´́uve a Didakhé, amely görög nyelven készült. 16 fejezetében az apos-
tolok tanítását olvashatjuk. A kutatások eredménye szerint 80–120 között ír-
ták Antióchiában.

„Él´́o vízben kereszteljetek az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ha nem
áll rendelkezésre él´́o víz, keresztelj más vízben; ha lehet ne hidegben, hanem
melegben. Ha egyik sem áll rendelkezésre, háromszor önts vizet a fejre, az

Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztelend´́o és a keresztel´́o böjtöl-
jön a keresztelés el´́ott is, ha lehetséges, a többiek is. A keresztelend´́onek

hagyd meg, hogy el´́oz´́oleg egy vagy két napig böjtöljön.” (Didakhé)

A kor legjelent ´́osebb egyházatyái
Római Szent Kelemen pápa az apostolokat követ´́o keresztény nemzedék

egyik legnagyobb alakja. Az 1–2. század fordulóján élt Tertullianus keresz-
tény történetíró olyan hagyományt is meg ´́orzött, amely szerint Szent Péter
szentelte föl. Kés ´́obb (91–101) ´́o lett Péter apostol harmadik utóda. Traianus
császár uralkodása idején vértanúhalált halt. A korintusi közösségnek cím-
zett leveléb´́ol tudomást szerezhetünk a római és a korintusi egyház életér ´́ol.
Bizonyítja, hogy az els ´́o század kereszténysége az ószövetségi Szentírást az
újszövetségivel egyenérték ´́unek tartotta, ismerte a súlyos b ´́un, a b ´́unbánat,
b ´́unbocsánat fogalmát, és Róma püspökének vezet ´́o hatalmát gyakorolta.
Szent Kelemen pápa ereklyéit a róla elnevezett római ókeresztény baziliká-
ban helyezték el.

Antióchiai Szent Ignác (50–110/115 körül) Antióchia vértanú püspöke.
M ´́uködésének pontos ideje nem ismert. Traianus császár uralkodása alatt fi-
gyelmeztette a keresztényeket a küls´́o és bels´́o ellenséggel kapcsolatban. Óvta
´́oket a különféle tévtanításoktól, a püspökök iránti engedelmességre és egyet-
értésre buzdította ´́oket. El´́ovigyázatosságra, óvatosságra intett, ennek ellené-
re ´́ot is letartóztatták; Rómába küldték, ahol vadállatok elé vetették. Rómába
szállítása közben a keresztény közösségeknek hét levelet írt. Az apostolok írá-
sai után ezek a levelek a kereszténység legrégebbi hiteles iratai.

Szent Polikárp (69?–155) püspök és vértanú Szent János apostol tanítvá-
nya. ´́O szentelte fel és nevezte ki Szmirna (ma Izmir, Törökországban) püspö-
kének. Antoninus Pius császár uralkodása idején letartóztatták, elevenen elé-
gették, mert megtagadta a pogány áldozat bemutatását. A filippiekhez írt vá-
laszlevelében hírt adott Antióchiai Szent Ignácról és fogolytársairól. 

A hitvéd ´́o atyák a 2. és 3. században
Szent Jusztin 165 körül halt vértanúhalált. A pogány származású görög fi-

lozófus 130-ban keresztelkedett meg. Egyik ránk maradt m ´́uvében, amelynek
címzettje Antoninus Pius császár, a keresztények ellen felhozott vádak megcá-
folása után a keresztény vallást mutatja be. Leginkább Jézus Krisztussal fog-
lalkozik, bizonyítva istenségét és tanításának értékét.

Karthágói Szent Ciprián az észak-afrikai Karthágó mártír püspöke 258-
ban halt vértanúhalált. 40 éves korában keresztelkedett meg. Megtérése után
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csaknem minden idejét a Szentírás tanulmányozására fordította. Püspökké
szentelése után életét Egyháza megszilárdításának szentelte. Munkássága az
egész keleti világban éreztette hatását. Elutasította a pogány istenek kultu-
szát. Az Egyház egységér´́ol cím ´́u m ´́uvében kifejtett tanítását a II. Vatikáni Zsi-
nat is átvette. 

A legrégebbi eukarisztia-liturgia
Püspök: Az Úr legyen veletek!
Hívek:  És a te lelkeddel!
Püspök: Emeljétek föl szíveteket!
Hívek:  Fölemeltük az Úrhoz.
Püspök: Mondjunk köszönetet az Úrnak!
Hívek:  Méltó és igazságos.
Püspök: Hálát adunk néked, Urunk, szeretett Fiad, Jézus Krisztus által, aki
amikor elárulták, önként vállalta a szenvedést, hogy eltörölje a halált, szét-
zúzza a Sátán bilincsét, eltiporja a poklot, az igazakat világosságra vezesse,
meghúzza a pokol határát, és meghirdesse a feltámadást, akkor kezébe vette
a kenyeret, néked hálát mondott, és így szólt: vegyétek és egyétek, mert ez az
én testem, mely értetek megtöretik. Ugyanígy vette a kelyhet, és így szólt: ez
az én vérem, mely értetek kiontatik. Akárhányszor is ezt teszitek, az én emlé-
kezetemre cselekszitek. Megemlékezünk tehát ezért haláláról és feltámadá-
sáról, idehozzuk a kenyeret és a bort, és hálát mondunk néked, hogy méltó-
nak találtál bennünket arra, hogy el ´́otted álljunk és papként szolgálhassunk
téged. Kérünk, küldd le Szent Lelkedet e közösség áldozatára. Amen
                    (Hippolütosz egyházi kánonjából, 210 körül)

3. Az üldözések megsz´́unése (milánói ediktum)
306-ban Nagy Konstantin császár került hatalomra. A birodalom nyugati

részéért folytatott küzdelme során 312-ben dönt´́o gy ´́ozelmet aratott. A csata
el´́ott katonáinak megengedte, hogy a római hadijelvényekre kit ´́uzzék a Krisz-
tus-monogramot. Elmondása szerint álmában keresztet látott az égen ezzel a
felirattal: E jelben gy´́ozni fogsz! A gy´́oztes csata után dönt´́o fordulat követke-
zett az Egyház életében. 

313-ban a milánói rendeletben Nagy Konstantin császár
szabad vallásgyakorlatot biztosított a birodalom lakói számára.

Véget ért a több évszázados keresztényüldözés.

A keresztények szabadon gyakorolhatták vallásukat, visszakapták elkob-
zott javaikat, templomokat építhettek. A császár 315-ben eltörölte a keresztre-

Kérdések, feladatok
• A 2. és a 3. század feszültsége a húsvét-vita. Nézz utána, mit jelent ez?
• Hogyan számítják ki ma a húsvét id´́opontját?
• Alexandriai Szent Kelemen egyházatya már a 3. század els´́o évtizedeiben tanul-

mányt írt Hogyan üdvözülhetnek a gazdagok címmel. Mit sugall ez számodra?
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feszítés büntetést, 321-ben pedig a vasárnapot az egész birodalom területén
munkaszüneti nappá tette. Uralkodása alatt a keresztények több fontos hiva-
talt is betölthettek. A császár édesanyja, Szent Ilona felkutatta Jézus életé-
nek és halálának történelmi emlékeit.

A katolikus Egyház minden évben november 9-én megemlékezik a Laterá-
ni bazilika felszentelésének évfordulójáról.

A Lateráni bazilika...
...Róma püspökének, a pápának a székesegyháza. Konstantin császár ado-
mányozta I. Szilveszter pápának, aki 324. november 9-én szentelte föl a Meg-
váltó tiszteletére. A bazilika a város és a földkerekség minden templomának
anyja és feje. 1305-ig a pápák székhelye volt. Kés ´́obb többször leégett, de
mindig újjáépítették. 1726-ban XIII. Benedek pápa szentelte fel újra a Meg-
váltó és Keresztel ´́o Szent János tiszteletére. A Vatikánban él ´́o pápák köteles-
ségüknek tartották, hogy ´́osi szokás szerint — megkoronázásuk, illetve beik-
tatásuk után — a Lateráni bazilikába vonuljanak, s ezzel püspöki székes-
egyházukat birtokba vegyék. A bazilika felszentelésének ünnepér ´́ol az egész
keresztény világ megemlékezik, jelezve ezzel szeretet- és egységkapcsolatun-
kat Rómával.

Konstantin császár mindvégig a keresztények mellett állt, a keresztséget
azonban csak 337-ben, a halálos ágyán vette föl. Halála után fia er´́oszakkal
akarta fölszámolni a pogányságot. Ennek az lett a következménye, hogy utó-
da, Julianus, a hitehagyó (aposztata) császár er´́os pogány támogatással
vissza akarta állítani a pogány istenek tiszteletét. A rövid ideig tartó üldözés
ellenére a történelem kerekét már nem lehetett visszafelé fordítani. A pártu-
sok elleni harcban a császár is elesett. Utolsó szavai ezek voltak: Gy ´́oztél,
Galileai! 

A kereszténység elterjedése
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A kereszténység államvallás
A kereszténység mint államvallás Nagy Theodosius (379–395) nevé-

hez f ´́uz ´́odik. A tesszaloniki rendeletben (380) betiltott minden pogány
istentiszteletet, eltörölte a keresztény erkölccsel ellentétes ´́osi tör-
vényeket. A törvényhozásban a keresztény szóhasználat honosodott meg. A
pénzérméken a pogány jelképeket keresztény jelképek váltották fel. Az egyhá-
zi törvényszékek polgári ügyekben is eljárhattak. Az egyházi intézményeknek
öröklési jogot biztosított. 

A tömeges megtérések következtében az Egyház szelleme és szigorú fegyelme
meggyengült. A korábbi császárok a pogány Római Birodalom legf ´́obb papi hi-
vatalát is betöltötték. Ennek következménye volt, hogy a kés´́obbi császárok is
bele akartak szólni az Egyház életébe (cezaropapizmus) is.

4. Az Egyház élete a 4. században

A felszabadított Egyház igyekezett alkalmazkodni az állam elképzeléseihez,
de törekedett szervezeti szabadságát meg ´́orizni. A püspököket a papság és a
hívek választották. A helyi közösségeket a püspökök irányították. Minden
városnak külön püspöke volt. Egy-egy tartomány püspökei az érsek (metropo-
lita) fennhatósága alá tartoztak. A legjelent´́osebb városok érsekeit pátriár-
káknak nevezték (Róma, Jeruzsálem, Antióchia, Alexandria, majd ké-
s´́obb Konstantinápoly). Róma püspökének irányító szerepe egyre er´́osödött.
Az Egyház egyre több vallási reformot valósított meg. Sorra épültek a templo-
mok, el´́otérbe került a szegények segítése, s megkönnyítették a rabszolgák fel-
szabadítását is. Az Egyház hatékony vallási és szociális intézménnyé vált.

Már az ´́osegyházban naponta mutattak be szentmisét, vasárnap emelkedet-
tebb, ünnepélyesebb formában. Lassan kialakult a szentmise ma is meglév´́o szer-
kezete: az igeliturgia és az áldozati liturgia. A szentmisét a hívekkel szembe
fordulva mutatta be a pap. (Szíriában viszont háttal állt a híveknek.) A liturgia
nyelve a görög, latin, szír, azaz a nép nyelve volt. Keleten a liturgiát kés´́obb is a
nép nyelvén végezték, míg a római liturgia meg´́orizte a latin nyelvet a népvándor-
lás korában is. A II. Vatikáni Zsinat a római liturgiában visszaállította az eredeti
gyakorlatot: ma már minden nép a saját nyelvén végezheti a liturgiát.

Kérdések, feladatok
• „...a keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon azt a val-

lást kövessék, amelyiket akarják...” Honnan származik ez az idézet?
• Kis kutatómunka után folytasd a szöveget!
• „Semmilyen személy, bármilyen származású és bármely rendhez tartozó legyen

is... semmilyen városban nem vághat le ártatlannak látszó áldozatot, sem az
élettelen bálványoknak magánlakásban nem áldozhat ... t´́uzzel, ... illatszerekkel,
nem gyújthat tiszteletükre fényt ... ”  (Theodosius rendelete)
Milyen szokások betiltásáról van szó? 

• Vajon er ´́osítette vagy gyengítette az uralkodó hatalmát a korábban üldözött,
325-t ´́ol támogatott „új ” vallás? 
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A b ´́unbocsánat rendje az ´́osegyházban meglehet´́osen szigorú volt. A nyilvá-
nos b ´́unökre (hitehagyás, gyilkosság, házasságtörés) a közösség el´́ott rótták ki
a penitenciát (elégtételt). A vezeklés sokszor több évig, nemegyszer a halál
közeledtéig is eltartott, és csak ezután adták meg a (szentségi) feloldozást. Az
üldözés alatt hitükért szenved´́ok (hitvallók, tanúságtev´́ok) közbenjárására a
vezeklés idejét a püspök megrövidíthette. A b ´́unbocsánat szentsége csak ké-
s´́obb vált magánjelleg ´́uvé.

A kereszténység legnagyobb ünnepe kezdett´́ol fogva a húsvét, Jézus Krisz-
tus feltámadásának napja. Egy egész hetet szántak rá. A húsvétot negyven na-
pos szent id´́o el´́ozte meg. Ezen id´́oszak az újonnan megkeresztelked´́ok számára
nagyon fontos felkészülési id´́o volt. A keresztség szentségét és vele együtt a bérmá-
lás szentségét húsvét éjszakáján (vigíliáján) szolgáltatták ki.

A Megváltóra emlékezve Keleten el´́obb az epifániát (vízkereszt ünnepét),
Urunk Jézus Krisztus megjelenését ünnepelték január 6-án, a népek hódola-
tát kifejez´́o napkeleti bölcsek látogatására emlékezve.

Rómában Aurelianus császár 274. december 25-én a téli napforduló napján
templomot avatott föl a legy ´́ozhetetlen napisten tiszteletére. A pogány világ
hangos utcai ünnepléssel köszöntötte a világosság istenét, aki gy´́ozedelmeske-
dett a sötétség istene felett. A keresztények nem vettek részt a pogány isten-
tiszteleteken, s hogy a téli napforduló pogány ünnepét kiszorítsák, december
25-ét keresztény tartalommal töltötték meg. Ezen a napon emlékeztek
meg Jézus Krisztus, az igazi Világosság születésér ´́ol, aki megvilágít
minden embert. A karácsony ünneplése Rómában, a kereszténység köz-
pontjában a 330-as évekre nyúlik vissza. A láthatatlan Isten látható világban
való megjelenésének az ünnepe. Bens´́oségesen, családi körben ünnepeltek. Ez
a szép szokás máig megmaradt.

Egyre inkább terjedt a vértanúk és ereklyéik tisztelete. Szívesen keresték
fel a szent helyeket, így alakultak ki a búcsújárások. A végzett liturgiát írásba
foglalták, ezáltal egységessé vált az Egyház szertartása még akkor is, ha né-
hány helyi szokás megmaradt.

5. Az els´́o eretnekségek —
szentháromságtani és krisztológiai tévedések

Az Egyház tanítását, leginkább az emberi értelem számára alig megragad-
ható misztériumokat, sokan tévesen magyarázták, mások pedig tagadták. A
téves felfogást hirdet ´́o személyeket eretnekeknek nevezzük. Az egyes hit-
igazságok megtámadása alkalmat adott az Egyház felel´́os tanítóinak a hit-
igazságok részletesebb kifejtésére, pontosabb megfogalmazására. Ezek meg-
bízhatóságát az egyetemes zsinatok, illetve a mindenkori római püspökök, pá-
pák tekintélye, az Egyház Tanítóhivatala szavatolja. Az els´́o komolyabb hit-
vitát a Szentháromság misztériumának kérdése váltotta ki.

Kérdések, feladatok
• Mi lehet az oka, hogy az els´́o keresztények nem ünnepelték Jézus születését?
• Nézz utána, hol alakultak ki az els´́o búcsújáró helyek?
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Arianizmus
Ilyen volt Áriusz esete is, aki

alexandriai pap volt. A 4. század-
ban (318-ban) hirdette ki téves
tanítását. Azt állította, hogy a
Fiú az Atya teremtménye, és lé-
nyegét tekintve csak hasonló és
nem azonos lényeg´́u. Az alexand-
riai püspök 318-ban zsinaton tisz-
tázta a kérdést, és a vonakodó
Áriuszt híveivel együtt kiközösí-
tette. Áriusz Keleten talált köve-
t ´́okre, megosztva ezzel a keleti
kereszténységet. Téves tanítása,
az arianizmus  császári segítség-
gel terjedt el.

Nesztorianizmus
Nesztoriusz (428–451) kons-

tantinápolyi pátriárka azt állítot-
ta, hogy helyesebb Máriát
Krisztusszül´́onek (Christotokos),
mint Istenszül´́onek (Theotokos) nevezni. Ezzel nem akarta Krisztusban a két
természetet tagadni, sem pedig — mint Áriusz — Krisztus istenségét kétségbe
vonni, hanem csak azt akarta hangsúlyozni, hogy Mária nem Istent, hanem az
istenséggel összekötött embert, Jézus Krisztust szülte. Cirill alexandriai pát-
riárka ezzel a nézettel élesen szembeszállt. Mindketten a pápához fordultak.
A pápa Cirillnek adott igazat, mondván, hogy Mária Krisztust, a személyt szül-
te, nemcsak a testét. Krisztusban pedig a személyiség hordozója az isteni sze-
mély, tehát Máriát jogosan nevezzük Istenszül´́onek. Ennek ellenére Nesztoriusz
téves tanai tovább terjedtek. Az Egyházhoz h ´́u vezet´́ok, hogy az ilyen és hasonló
téves tanítások elterjedését megakadályozzák, id´́onként zsinatokat hívtak össze.

A zsinat olyan összejövetel, ahol az Egyház vezet´́oi, a püspökök hitbeli
vagy erkölcsi kérdésekben döntéseket hoznak.

A pápa által összehívott, az egész Egyház püspökeinek részvételével
megtartott zsinatot egyetemes zsinatnak nevezzük.

Az egyetemes zsinatok és a Nícea-konstantinápolyi
hitvallás megfogalmazása

Az els ´́o egyetemes zsinatokat a 4. és 5. században hívták össze. A Níceai
Zsinat (325) a Fiú istenségér´́ol, a Konstantinápolyi Zsinat (381) a Szentlé-
lek istenségér´́ol, az Efezusi Zsinat (431) Krisztus valóságos isteni és valósá-
gos emberi természetér´́ol és a Sz ´́uzanya istenanyaságáról hozott döntéseket a
Világegyház számára. A Kalkedoni Zsinat (451) kimondta, hogy Krisztusban
két természet van, de egyetlen személy. A Níceai és a Konstantinápolyi Zsinat

A Szentháromság jelképes ábrázolása
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eredményeként az Egyház vezet´́oi megfogalmazták a Nícea-konstantinápo-
lyi hitvallást, amely magában foglalja az Egyház legf´́obb tanítását.

         A Nícea-konstantinápolyi hitvallás

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, min-
den láthatónak és láthatatlannak Teremt´́ojében. 

Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyá-
tól született az id´́o kezdete el´́ott. Isten az Istent´́ol, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istent´́ol. Született, de nem teremtmény: az Atyá-
val egylényeg´́u és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségün-
kért leszállott a mennyb´́ol. Megtestesült a Szentlélek erejéb´́ol Sz´́uz Máriától,
és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált
szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, föl-
ment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dics´́oségben ítélni
él´́oket és holtakat, és országának nem lesz vége.

Hiszek Szentlélekben, Urunkban és éltet´́onkben, aki az Atyától és a Fiútól
származik; akit éppúgy imádunk és dics´́oítünk, mint az Atyát és a Fiút. ´́O
szólt a próféták szavával. 

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az
egy keresztséget a b´́unök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az
eljövend´́o örök életet. Ámen.

6. Az egyházatyák a 4–5. században
Szent Ambrus

Az ariánus püspök halála után Milánó népe nem tudott dönteni, ki legyen
az új püspök. A vitázó felek között Ambrus közvetített. Ekkor egy gyermek fel-
kiáltott: Ambrus legyen a püspök! A nép egyhangúlag megszavazta. Ambrus
(340–397) még csak katekumen (hittanuló) volt. El´́obb vonakodott, majd elfo-
gadta a fölkínált tisztséget. Megkeresztelkedett, majd naponként felvette az
egyházi rend egy-egy fokozatát. A teológiát mint püspök kezdte el tanul-
mányozni. A kiváló szónok beszédeit a pogányok is szívesen hallgatták. El´́o-
mozdította a Sz ´́uzanya, a vértanúk és a szentek tiszteletét. A De fide (A hitr´́ol)

Kérdések, feladatok
• Hasonlítsd össze az Apostoli hitvallás és a Nícea-konstantinápolyi hitvallás szö-

vegét!
• Mi a különbség a kett ´́o között, mib´́ol adódik az eltérés?
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c. könyvében a Fiú istenségét védte meg az ariánusokkal szemben. A De Spi-
ritu Sancto (A Szentlélekr´́ol) c. könyvében a Szentléleknek az isteni szemé-
lyekkel való egyenl´́oségét mutatja be. 

Szent Ágoston
Az észak-afrikai származású Ágoston (354–430) számára édesanyja, Szent

Mónika imádkozta ki a megtérés kegyelmét. A kételkedés hálójában verg´́od´́o
ifjú lelkében a dönt´́o fordulat Milánóban következett be. Szent Ambrus püspök
tanítványa lett, akit´́ol a szónoklás mesterségét akarta ellesni, és szinte észre-
vétlenül szívébe lopózott a hit. Harminchárom éves volt, amikor Ambrus püs-
pök 387-ben megkeresztelte. Hazájába visszatérve hamarosan pappá szentel-
ték. A keresztény ókor egyik legnagyobb gondolkodója 396-ban Hippó püspöke
lett. Szent Ágoston m ´́uveiben az egész katolikus hittudományt rendszerbe fog-
lalta. Legismertebb alkotása a Vallomások, amely egy hosszú hálaadás a meg-
térés kegyelmi adományáért. Az Isten városáról cím ´́u munkájában segítséget
kíván adni a keresztényeknek, hogy ne veszítsék el reményüket, ha azt látják,
hogy a körülöttük lév´́o világban a gonoszság és a hazugság gy´́ozedelmeskedik.

Aranyszájú Szent János
Az antióchiai születés ´́u János (345?–407) a sivatagi remeték életét élte. Diá-

konussá, majd pappá szentelése után hamarosan konstantinápolyi püspökké
nevezték ki. Az „aranyszájú” jelz´́ot nagyhatású prédikációival érdemelte ki.
Püspöki m ´́uködését azzal kezdte, hogy házában egyszer ´́ubbé tette az életet.
Megtiltott minden pocsékolást. Prédikációiban a császári udvar pazarlásait is
szóvá tette, ezért két alkalommal is szám ´́uzték. Els´́osorban lelkipásztor volt. A
szertartások során magyarázta a Szentírást, felkészítette a híveket a szentsé-
gek vételére. A szegényekr ´́ol sem feledkezett meg, ahol csak tehette segítette,
támogatta ´́oket.

Szent Ambrus és Szent Ágoston
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7. A szerzetesség kialakulása
Remeték és szerzetesek

Már az els´́o századokban éltek olyan férfiak és n´́ok, akik Isten országáért le-
mondtak a földi örömökr ´́ol, a családról, és a világból elvonulva életüket egé-
szen az Isten szolgálatára áldozták. Napjaikat az ima, a Szentírás tanul-
mányozása és a kétkezi munka töltötte ki. Annyit dolgoztak, hogy a megélhe-
tésüket biztosítsák. ´́Ok voltak az els´́o remeték. Egyre többen keresték fel ´́oket
magányukban, és így lettek sok ember lelkivezet´́oi. A nép nagyon nagy tiszte-
letben tartotta ´́oket, ´́ok pedig példamutató keresztény életre törekedtek.

Az egymás közelében él´́o remeték, akik csak a közös istentiszteletre jöttek
össze, remetetelepet alkottak. Ezekb´́ol fejl´́odtek ki a kolostorok, ahol közösség-
ben éltek az evangéliumi tanácsokat vállaló szerzetesek. A szegénység, a
tisztaság és az engedelmesség hármas fogadalmával szentelték magukat
az Isten szolgálatára.

Ha valaki a szerzetesi életet vállalja, a közösségben új nevet kap. Például: P.
Bernardin OFM, ahol P. = Páter (atya, felszentelt pap; a Fr. = Fráter, testvér,
még fel nem szentelt pap vagy dolgozó testvér), a név után álló bet ´́ujelzés a
rend latin elnevezésének a rövidítése.

Keleti remeték és szerzetesek
Remete Szent Pál (228–341) volt az els´́o ismert, magányos, szent élet ´́u re-
mete Thébában. Életét Szent Jeromos írta meg.

Remete Szent Antal (250?–356) az egyiptomi sivatagi remeték atyja.

A remetesége´́o Keleten honosodott meg. A gazdag családból származó Antal
húszéves korában minden örökölt vagyonát eladva követte a jézusi tanácsot:

�Ha tökéletes akarsz lenni, add el amid van, az árát oszd szét a szegények kö-
zött, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem! (Mt 19,21)

Remetemagányát 20 év után rövid id´́ore megszakította. Amikor visszatért a
sivatagba, sokan követték és kérték, vállalja el lelki irányításukat. Így lett
Szent Antal a sivatagi remeték atyja.

Szent Pakhómiosz és Nagy Szent Vazul (Bazileiosz)
Pakhómiosz a sivatagi remeték életét élte, és szigorú önsanyargatással

akart Istennek tetsz´́o életet élni. A remeték közül sokan érett, er ´́os személyi-
ségek voltak, de akadtak olyanok is, akik ezt a kemény életmódot nem bírták.
Pakhómiosz (287–346) a remetéket szilárd közösségekbe kívánta egyesíteni.
320-ban a közép-egyiptomi Théba város közelében létrehozta az els´́o szerzetesi
közösséget, az els ´́o monostort. Olyan közösséget, amelynek hitbéli és vagyon-
közösségét az Apostolok Cselekedeteiben Szent Lukács leírja.

�A sok hív ´́o mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát
sajátjának, mindenük közös volt. Az apostolok nagy er ´́ovel tanúsították

Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan b ´́oségesen részesültek a kegye-
lemben. Nem akadt köztük sz ´́ukölköd ´́o, mert akinek földje vagy háza volt, el-
adta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette. Minden-
kinek adtak bel ´́ole, a szükséghez mérten. (ApCsel 4,32–35) 
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Pakhómiosz számára nem a remetei magány, hanem a testvéri közösség a
fontos. A közös étkezések, az egységes ruházat, a szabályok betartása min-
denki számára kötelez ´́o érvény ´́u lett. A fizikai munka, a rendszeres imád-
ság, valamint az istentiszteletek a monostori élet mindennapjaihoz tartoz-
tak. Legnagyobb tekintélye a monostor mindenkori apátjának van, akinek
a szerzetesek engedelmességgel tartoznak. A szerzetesi élet továbbfejleszté-
se Nagy Szent Vazul (330?–379) nevéhez f ´́uz ´́odik. Az aszkéta mozgalom-
mal szemben a közösségi életformát és a közösségi célokat helyezte el ´́otér-
be. Megalkotta a közösség szabályzatát, a regulát. Fontos szabályokat ho-
zott a jelöltév (noviciátus) és a fogadalomtétel bevezetésére. Az engedelmes-
ségben olyan eszközt látott, amely lehet ´́ové teszi az értelmetlen túlzások ki-
iktatását a szerzetesi életb ´́ol.

Szent Pakhómiosz és Nagy Szent Vazul történelmi jelent´́osége
abban mutatkozik meg, hogy regulájuk kiindulási alap lett
a történelem során alakult szerzetesi közösségek számára.

A szerzetesi élet Nyugaton
A szerzetesség eszméje kis id´́oeltolódással jelent meg Nyugaton. A keleti tar-

tományoktól eltér´́oen Nyugaton a szerzetesek templomok közelében építették
fel a kolostorokat. Nyugaton nem a szegénységeszmény, hanem Isten minél tö-
kéletesebb ismerete és szeretete lett a szerzetesi élet célja. Szent Ágoston
(354–430) a tiszta szívet jelöli meg az Isten megtapasztalásának el´́ofeltétele-
ként. Püspökké választása után azonnal hozzálátott egy kolostor felépítésé-
hez, és közössége számára a szerzetesi életet meghatározó regulát írt.

Szent Jeromos
A Dalmáciából származó ifjú Jeromos (347–420?) megtérése után a reme-

teséget választva az intenzív szellemi munkának élt. Pappá szentelése után
életének nagy részét a Szentírásnak áldozta, de a szerzetesek lelki irányítá-
sa is helyet kapott tevékenységéban. Héber, görög és arám nyelvr ´́ol latin
nyelvre fordította le a teljes ó- és újszövetségi Szentírást. Az ´́o fordítása ter-
jedt el a nyugati Egyházban. Innen kapta a Vulgáta nevet, amelynek jelen-
tése: népszer ´́u, elterjedt. 

Szent Benedek és rendje (OSB, Ordo Sancti Benedicti), a bencések
Benedek 480 körül született Nursiában (Itália). Rómában tanult, majd há-

rom évig szigorú vezekl´́o életmódot folytatott, s egy barlangban húzta meg ma-
gát. Barlangja körül 12 kolostortelep alakult ki, majd Monte Cassinón meg-
alapította (529) rendje anyakolostorát. Itt írta meg Reguláját, és itt is halt
meg 547. március 21-én. A Regula értelmében a szerzetesek életét az imádság
és a munka tölti ki. Jelszava: „Imádkozzál és dolgozzál!” (Ora et labora!) A
Szent Benedek által vázolt életforma az erkölcsi fejl ´́odést szolgálta, és az
állhatatosság próbakövének tekintette a helyben maradást. Az apát Istent´́ol
kapott tekintéllyel kormányozza a monostort, ahol a szerzetesek Krisztus
iránti szeretetb´́ol engedelmeskednek neki.
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A Nyugatrómai Birodalom bukása

Az 5. század els ´́o felében idegen északi népek özönlötték el a birodalmat. A
barbár népek többször is kifosztották Rómát, és uralmuk alá kényszerítették
egész Nyugat-Európát. (Azóta nevezzük az esztelen és embertelen pusztítást
barbárságnak. A barbár szó eredetileg szakállas embert jelent.)
476-ban megfosztották trónjától az utolsó római császárt, Romulus Augustu-
lust. A latin Nyugat darabokra hullott. A barbárok újabb keresztényüldözést
indítottak el, ennek ellenére óriási lehet ´́oségek nyíltak meg az Egyház számá-
ra. A hódítók az üldözések ellenére a kolostorokat és a benne él ´́oket nem
bántották. A szerzetesközösségek meger ´́osödtek, s h ´́uségesen ´́orizték a ke-
resztény kultúrát. Az egyre gyarapodó kolostorok meghatározó szerepet töl-
töttek be a kereszténység újjáéledésében, a barbár és a helyi népek megtérí-
tésében. Ez a folyamat az 5. századtól a 10. századig tartott. 

Szent Benedek

Kérdések, feladatok
• Mit tudsz az aszketizmusról? Mennyiben tekinthet´́o a szerzetesi élet el ´́ozményé-

nek?
• Képzeld el a bencés szerzetesek  mindennapjait. Készíts magadnak napirendet!
• Mi történt a 2. világháború alatt Monte Cassino hatalmas kolostorával?
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III. Az Egyház a középkorban 

1. Az Egyház missziós tevékenysége
a népvándorlás korában

A barbár népek megtérítése
A középkor egyháztörténetének nyitányát az jelentette, hogy a frankok és a

germánok megtérítése után az Egyház súlypontja egyre inkább Nyugat felé to-
lódott. Az egyházi vezet´́ok — alkalmazkodva a kor viszonyaihoz — igyekeztek
az Egyház életének zavartalanságát biztosítani. Az egyháziak minden b ´́une és
gyarlósága ellenére az Egyház a középkorban is h ´́u maradt a benne tovább él´́o
Krisztushoz, h ´́uségesen meg´́orizte és továbbadta a reábízott isteni tanítást.

Középkornak nevezzük azt az id´́oszakot, amely
a Nyugatrómai Birodalom bukásától (Kr. u. 476)

Amerika felfedezéséig (1492) tartott.

Az alemannok Klodvig frank király felettük aratott gy ´́ozelme (496) után
kezdtek megkeresztelkedni. Más pogány törzsek kés´́obb vették fel a keresz-
ténységet. A missziós munkában ír és skót szerzetesek játszottak nagy szere-
pet (Szent Kolumbán †615, Pirmin vándorpüspök †753).

A bajorok a 6. században telepedtek le mai hazájukban. A kereszténységet
frank hatásra vették föl. A bajorok apostola Szent Rupert, (†715).

A frízek megtérítése Szent Willibrord (†739) nevéhez f ´́uz´́odik. Az ´́o mun-
káját folytatta Szent Bonifác, aki 716-ban térít´́oként érkezett közéjük. Sike-
rei hírére a pápa a németek missziós püspökévé szentelte. M ´́uködése során
több püspökséget alapított. Végül 754-ben vértanúhalált halt.

A szászok megtérítésével már Szent Bonifác is pró-
bálkozott, de tartós eredményt elérni a nép makacs
ellenállása miatt nem tudott. Nagy Károly er´́oszakkal
akarta ´́oket megtéríteni. 772-ben frank csapatokat kül-
dött közéjük, és leigázta ´́oket. Amikor a frankok el-
hagyták az országot — a szászok fellázadtak a hódítás
és az er´́oszakos térítés ellen. A helyzetet a császár vé-
gül úgy oldotta meg, hogy a lázadó szász családok ezre-
it a birodalom más részébe telepítette, helyükbe pedig
frank családokat telepített.

A szlávok a népvándorlás során a Nyugatra húzó-
dó germán törzsek helyét foglalták el. Megtérítésü-
ket egyaránt tervbe vette mind a római, mind a bi-
zánci Egyház. Latin szertartású kereszténység ter-
jedt el a horvátoknál, morváknál, szlovéneknél, cse-
heknél és a lengyeleknél. A szerbek, bolgárok, oro-
szok a bizánci rítust követték. Szent Bonifác

34



A kereszténység Pannóniában
A barbár törzsek és népek támadásai ellenére a kereszténység, ha meg-

gyengülve is, de fennmaradt. 568-ban pogány avarok szállták meg Pannóniát.
A beszivárgó szlávok is pogány szellemiséget hoztak. A fennmaradt keresz-
tény közösségek papjai a hívek lelki gondozása mellett több-kevesebb sikerrel
megpróbálkoztak az avarok megtérítésével. A 700-as évek közepét´́ol ír és skót
szerzetesek tevékenykedtek Pannónia területén. Az avarokat bizánci kapcso-
lataik révén keleti egyházi hatások is érték, ennek ellenére a nép egy része
pogány maradt.

2. A Pápai Állam kialakulása
és Nagy Károly császársága

A pápaság a keresztény Európa szíve
A nyugati népek összefogására egyetlen intézmény volt képes: a pápaság,

amely adományozások révén birtokokkal is gyarapodott. Róma lett a kialakuló
új világ lelki központja. Erkölcsi és anyagi hatalma egyaránt növekedett. A pá-
pa Róma és a fennhatósága alá tartozó területek els ´́o számú vezet´́oje lett.
Mindez nagyban megkönnyítette az evangélium terjedését. 

Er´́osödött a hiten alapuló közösségi élet. Politikai téren viszont egyre na-
gyobb lett a széthúzás. Az elszegényedett lakosság a földesurak kastélyai körül
telepedett le. A védelemért ellenszolgáltatással adózott. Így alakult ki a feudális
államrend. Az Egyház a falvak lakóiról lelkileg gondoskodott. Templomok
épültek, ahol a papok szolgáltak. A 9–10. századot a háborúk és a nélkülözé-

Közép-európai missziók
Szent Cirill és Metód,

a szlávok térít´́o apostolai

Kérdések, feladatok
• Miért tudott terjedni a kereszténység a barbárok körében?
• Mi lehetett az a vonzer´́o, amely eltérítette ´́oket pogány isteneikt´́ol?
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sek jellemezték. Az Egyház számos segélyszervezetet, kórházat hozott létre.
Szerzetesközösségek alakultak, amelyek az emberek megsegítését t ´́uzték ki
céljukként. 

A népvándorlás elsöpörte a nyugati császárok hatalmát. A birodalom bu-
kása után Itália védelme leginkább a pápákra hárult. A pápaság erkölcsi te-
kintélyét emelte, hogy Rómát, az Örök Várost és Itáliát többször megvédte a
támadó barbároktól. A súlyos bizánci adók terhe és a hivatalok romlottsága
egyre inkább kiábrándította az embereket a keleti császárok uralmából. Eköz-
ben az adományozások révén a pápák vagyoni ereje megn´́ott. Itália legna-
gyobb magánbirtokosai lettek. Ezzel kialakult Szent Péter öröksége (Patrimo-
nium Sancti Petri), olyan birtokok összessége, amely felett a pápa rendelke-
zett. Itt I. (Nagy) Szent Gergely pápa (590–604) fejlettebb gazdálkodási
módszereket vezetett be. A birtokok bevételéb´́ol nemcsak az egyházkormány-
zatot és Róma védelmét tudta fedezni, de jutott a szegények, árvák részére is.
Nagy Szent Gergely kora jelent´́os egyházi írója is volt. Önmagát alázatból Is-
ten szolgái szolgájának nevezte. Megreformálta a liturgiát, róla nevezték el az
egyházi ének máig él´́o stílusát gregoriánnak.

A 700-as években a pápák már bizonyos államf´́oi jogokat is gyakoroltak Ró-
ma felett. Amikor az Itáliában egyre terjeszked´́o longobárdok Rómát is el akar-
ták foglalni, a pápa — mivel Bizánctól nem kapott segítséget — az akkor már
keresztény frankokhoz fordult. Kis Pipin egyházf´́onek kijáró tisztelettel fo-
gadta a pápát, és ígéretet tett, hogy megvédi ellenségeit ´́ol. Cserébe a pápa
frank királlyá koronázta. Ezzel a pápaság végérvényesen a Nyugat felé for-
dult. Kis Pipin Itália északi részét visszafoglalta, és a pápának adományozta.
Ezzel 756-ban létrejött a Pápai Állam. Viszonzásképpen a pápa segítette
Pipin birodalomépítését.

A Pápai Állam létrejöt-
tével látszólag megszilár-
dult az Egyház helyzete.
A pápák a politikai er ´́ovi-
szonyoknak megfelel ´́oen
hol a frank, hol a bizánci
uralkodó jelöltjei közül ke-
rültek ki. Ez a helyzet ad-
dig állt fenn, amíg Nagy
Károly el nem határozta,
hogy a Pápai Államot és a
Frank Birodalmat szoro-
san egymáshoz láncolja.
Megsemmisítette a lon-
gobárd állam maradékát,
majd 800 karácsonyán
Szent III. Leó pápával
császárrá koronáztat-
ta magát. Az új keresz-
tény császár egyik hiva-
tása az Egyház védelme
volt. Magában foglalta aFrank Birodalom
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küls´́o és bels´́o ellenségt´́ol való oltalmat és Isten Országa terjesztésének köte-
lességét is. A másik hivatása a világi hatalom. Az újonnan létrejött birodalom
világi feje a császár, vallási vezet ´́oje a pápa lett, és a kett´́o szövetségre lé-
pett. Nagy Károly, az összes nyugati keresztény uralkodója, nem a római, ha-
nem a keresztény császáreszményt valósította meg. 

A császárkoronázás a Bizánccal való kapcsolatot tovább rontotta.
A császárok beleavatkoztak az Egyház bels´́o életébe,

nemegyszer a pápaválasztásba is,
veszélyeztetve ezzel az Egyház szabadságát.

3. Az egyházi élet hanyatlása, majd
megújulásának kezdete a 9–11. században
Nagy Károly halála (814) után birodalma szétesett a nyugati és a keleti

frank államra, valamint a középs ´́o területekre, amelyek Lotaringiát,
Burgundiát, Itáliát foglalták magukban. Ezek uralkodója birtokolta a császári
méltóságot, amely már csupán névleges hatalom volt. A császárnak a pápaság-
ra gyakorolt befolyása csökkent, védnöki szerepe is meggyengült Itália és Ró-
ma helyi hatalmasságaival szemben. A feudális kiskirályok és a hatalmaskodó
nemesek egymás ellen vetélkedve próbálták irányítani az Egyházat.

A 10. század elején nagy szerepet játszott az Egyház életében egy görög szár-
mazású római szenátor — Theophülaktosz — felesége és két leánya. 931-ben
saját fiát ültette a pápai trónra (XI. János, 931–935). A pápa testvérének si-
került anyja hatalmát megtörnie, és 22 évig Rómában és az Egyházi Állam-
ban szilárd uralmat gyakorolnia. Halála el ´́ott 17 éves fiát, Oktaviánt válasz-
tatta meg pápának. ´́O XII. János (955–963) néven lépett a pápai trónra. En-
nek a n ´́oi befolyásnak hatására keletkezett az a mese, hogy IV. Leó pápa
(†855) után két esztendeig egy Johanna nev ´́u n ´́o volt a pápa, aki magát VIII.
Jánosnak hívatta. Err ´́ol a n ´́opápáról a korabeli források semmit sem tudnak,
csak a 13. század közepén beszéltek róla el ´́oször. A mesét cáfolja egy fennma-
radt egykorú érem, amelyen mint együtt uralkodó szerepel IV. Leó utóda, III.
Benedek pápa és I. Lothar császár, aki 855-ben halt meg, miután III. Bene-
deket pápává választották. A két pápa közt tehát, akik pár hónappal követ-
ték egymást, senki sem, így Johanna sem uralkodhatott. 

XII. János pápa (955–963) hatalma meger´́osítése érdekében I. Ottó (936–
973) német királytól kért segítséget. A pápa segítségére siet´́o és Rómába gy ´́o-
zedelmesen bevonuló uralkodót 962. február 2-án a pápa császárrá koronázta.

Kérdések, feladatok
• Mit nevezünk gregoriánnak?
• Kinek a nevéhez f´́uz´́odik?
• Miben segítette egymást a frank Klodvig és a római pápa?
• Érveljetek mindkét fél nevében: miért el´́onyös mindkett´́ojük számára a kölcsö-

nös jó kapcsolat? Gondoljátok meg, hogy meddig el ´́onyös ez az együttm´́uködés?
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Ezzel a Nagy Károly-féle császárság helyébe az 1806-ig fennálló Német-ró-
mai Császárság lépett.

A császár halála után a pápaságon gyámkodó f´́oúri pártok viszálykodása ká-
ros hatással volt az Egyház életére. A pápai hatalom csökkenése id´́oszakában
a valláserkölcsi élet hanyatlásnak indult. Az alsópapság körében elhatalmaso-
dott a tudatlanság. A papi n´́otlenség semmibevevése mellett gyakori volt a si-
mónia, az egyházi hivatal pénzen történt megvásárolása és a laikus invesz-
titúra, vagyis az egyházi hivatalba a világi uralkodó, a h ´́ubérúr által történt
beiktatás. A feudális anarchia következtében a szerzetesi élet is hanyatlásnak
indult. Megjelentek a kolostorok fölött védnökséget gyakorló és az anyagi
ügyeket intéz´́o laikus apátok, akik sokszor családjukkal, h ´́ubéreseikkel beköl-
töztek a kolostorokba, és ezáltal tönkretették azok bels´́o fegyelmét.

A szerzetesi élet fellendülése — A clunyi reform
Jámbor Vilmos 910-ben a burgundiai Clunyben kolostort alapított, amely

számára a feudális hatalomtól és befolyástól teljes mentességet biztosított. A
pápák kés´́obb megadták a kolostor számára a püspöki joghatóság alóli függet-
lenséget is. Az új intézményben szigorú volt a fegyelem, h ´́uségesen ragasz-
kodtak a bencés regulához, a világtól elvonultan dolgoztak és mintaszer ´́uen
végezték a liturgiát. Innen indult el a korszak szerzetesi reformja. A clu-
nyiek számos kolostort megreformáltak, és újakat is alapítottak. Hatalmas ko-
lostorszövetséget hoztak létre, amelyhez a 12. században már mintegy 1150
kolostor tartozott. Célul t ´́uzték ki a hivatásához méltó papi élet és a világi be-
folyástól mentes egyházkormányzat megteremtését.

Bencés apátság (rekonstrukció)
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A clunyi mozgalom nagy hatást gyakorolt az egyházmegyés papságra és
a hívekre egyaránt, el´́osegítve ezzel az egész Egyház bels´́o megújulását.
A clunyiek szoros kapcsolatban voltak a pápákkal, és együtt küzdöttek

a visszaélések ellen és az Egyház szabadságáért.

4. Az Egyház a Keletrómai Császárságban
A kereszténység keleti központja a 4. századtól kezdve a magát Rómá-

val egyenrangúnak tekint´́o Bizánc lett. Rómában a pápát nem korlátozta a vi-
lági hatalom, Bizáncban viszont az állam és az Egyház szorosan összefonódott.
Az egyháztartományok élén a metropolita (érsek) állt , a metropolita alá
tartoztak a jelent´́osebb városokban székel´́o püspökök. A nagy létszámú pap-
ság életmódjában közel állt a hív´́okhöz, a templomi szertartások során a litur-
gia el´́oírása szerint azonban misztikus távolságban voltak egymástól. A leg-
magasabb papi méltóságok képvisel´́oit pátriárkának nevezték.

Amikor Bizánc (Konstantinápoly) császári f ´́ováros lett, egyházi tekinté-
lye is megnövekedett. A konstantinápolyi pátriárka tekintélye vetekedett az
antióchiai és az alexandriai pátriárka tekintélyével. A keleti egyház els ´́o szá-
mú vezet´́oje így Konstantinápoly pátriárkája lett. A birodalom területén a

Kérdések, feladatok
• Honnan ered a „simónia” elnevezés? Használd a Szentírást! (ApCsel 3,18–24)
• Hogyan éltek a szerzetesek a clunyi apátságban?

Ikon és ikonosztáz
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hitéletet a Hagia Sophia bazilika papságával együtt irányította. Az állam és
az Egyház kapcsolata hatással volt az egyházi élet fejl´́odésére is. A Róma ve-
zette nyugati és a Bizánc vezette keleti Egyházban számos jelent´́os különbség
alakult ki. Nyugaton a liturgia nyelve a latin, Keleten a görög volt és a
szentmisében kovászos kenyeret használtak. Bizáncban a papok hosszú sza-
kállt viseltek, és a szentelés el´́ott megn´́osülhettek, míg a nyugati Egyház pap-
jai n´́otlenségben (cölibátus) éltek. A keleti templomokban a papokat és a hí-
veket az ikonosztáz választotta el egymástól. Ez a szentély és a hajó közötti,
díszes ikonokkal (képekkel) díszített fal, amely a Krisztus sírját eltorlaszoló
követ és egyben Salamon templomának kapuját jelképezi. A szertartások je-
lent´́os része a szentélyben, a hívek számára többnyire láthatatlanul történik.
A bizánci liturgia magasztos, sok misztikus elemet tartalmaz és felépítése is
eltér a rómaitól.

Róma és Bizánc elkülönülésének egyik oka egy teológiai probléma. A latin
egyház szerint a Szentlélek az Atyától és a Fiútól (Filioque) származik,
a görög szerint csak az Atyától.

A távolodásban jelent´́os szerepet játszott az ún. képrombolási mozgalom
is. Két felfogást képvisel´́ok álltak egymással szemben. A képrombolók (iko-
noklaszták) el akartak távolítani a templomokból minden ábrázolást, mivel a
képek tiszteletét bálványimádásnak tartották. Velük szemben a képtisztel ´́ok
azt tanítják, hogy a képeket nem imádjuk, csak tiszteljük, mert azok arra em-
lékeztetnek minket, akiket ábrázolnak. A háborúságot III. Leó bizánci császár
(716–741) robbantotta ki. 730-ban ediktumot adott ki, amelyben elrendelte a
nyilvános helyekr´́ol és a templomokból valamennyi szent ábrázolás eltávolítá-
sát és elpusztítását. Ez nagy felháborodást váltott ki a birodalomban. A pápa
felemelte szavát a rendelet ellen. A császár erre úgy válaszolt, hogy a római
patriarkátusról leválasztotta Szicíliát, Dél-Itáliát, a Balkán nyugati részét,
valamint Görögországot, és Konstantinápoly alá rendelte. Nyugaton a képek
tisztelete nem váltott ki ilyen vitát.

5. A görög és latin Egyház szétválása
A kereszténység két ága a történelem során mindinkább eltávolodott egy-

mástól. Nagy Konstantinnal a világi hatalom Rómából Bizáncba ke-
rült. Sokan úgy vélték, hogy ezzel együtt az egyházi f´́oség is Bizáncra szállt át.
Ez tovább mélyítette a kereszténység két ága közötti szakadékot. A képrombo-
lás viharai és III. Leó bizánci császár er´́oszak-politikája — a pápákkal és a ró-
mai patriarkátussal szemben — nagymértékben növelték Róma és Bizánc kö-
zött a meglév ´́o feszültséget. A keleti egyházak egyházfegyelmükben, liturgikus
szokásaikban, szervezetükben is eltértek a nyugati közösségekt´́ol. Az eltér´́o
nyelv és liturgia, az egymástól lényegesen különböz´́o kultúra már eddig is sok
probléma forrása volt. A Kelet és Nyugat közötti feszültség fokozódott Nagy

Kérdések, feladatok
• Hasonlítsd össze a keleti és a nyugati kereszténységet!
• Sorolj fel néhány különbséget hitéletében, szertartásaiban!
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Károly császárságának létrejöttével, amely a kereszténységet két politikai
egységre — császárságra — osztotta.

Az újabb válság el´́ozménye, hogy Ignatiosz bizánci pátriárka 858-ban
vízkereszt ünnepén nem áldoztatta meg a kiskorú III. Mihály császár nagy-
bátyját, annak botrányos élete miatt. Válaszként a császár a pátriárkát elmoz-
dította. Helyére a test´́orség egyik parancsnokát — Phótioszt — nevezte ki. ´́O
laikus lévén az egyházi rend összes fokozatát öt nap alatt felvette. I. Miklós
pápa hosszas vizsgálódás után 863-ban Phótioszt megfosztotta papi méltósá-
gától, és elrendelte Ignatiosz pátriárka visszahelyezését. Bizánc a pápai döntést
— mint a patriarkátus ügyeibe való beavatkozást — elutasította. Ez nem je-
lentette a pápai primátus elvetését, csupán másként értékelték azt. 

Keleti felfogás szerint Róma püspökét megilleti a hit kérdéseiben való legfel-
s ´́obb döntési jog és az apostolfejedelem utódjának kijáró tiszteletbeli els ´́obb-
ségi jog. A mindenre kiterjed ´́o, teljes joghatósági hatalom azonban az egyes
patriarkátusok bels ´́o ügyeit tekintve nem illeti meg. 

A helyzetet tovább élezte, hogy Róma jogot formált az akkor már Bizánc ha-
tásköre alá tartozó dél-európai területekre, és elfogadta a bolgárok Nyugathoz
való csatlakozását. Azonkívül a pápa a római liturgiát tartotta egyedül elfo-
gadhatónak. Mindez nagy ellenállást váltott ki Konstantinápolyban, és er ´́osí-
tette a nyílt szakadás szándékát. A 867-es Konstantinápolyi Zsinat az udvar
jelenlétében I. Miklós pápát mint eretneket kiközösítette. Ez a kiközösítés
azonban kizárólag a személyének szólt és nem a pápaság intézményének. A
Phótiosz-féle szakadást az I. Bazileiosz császár által összehívott IV. Kons-
tantinápolyi Zsinaton meg-
szüntették. A császár igyeke-
zett Rómával a megromlott vi-
szonyt helyreállítani. A Miklós
pápára vonatkozó kiközösítést
visszavonták és meger´́osítették
Phótiosz letételét. Ám a két
egyház viszonya többé már nem
tudott tartósan megszilárdulni,
a kölcsönös elidegenedés to-
vább er ´́osödött. A végleges el-
szakadás mintegy kétszáz év
múlva következett be. 

Amikor Szent IX. Leó pápa a normannok ellen katonai szövetségkötés cél-
jából Humbertus kardinálist IX. Konsztantinosz (1042–1054) császárhoz Bi-
záncba küldte, Kérülláriosz pátriárka a szövetségkötést igyekezett minden
módon megakadályozni. Így a tárgyalások nem vezettek eredményre, s emiatt
Humbertus a pátriárka és követ´́oi ellen egy kiközösít ´́o bullát szerkesztett,
amelyet 1054. július 16-án a Hagia Sophia oltárára helyezett. Válaszként a
pátriárka Humbertust és követ ´́oit közösítette ki. IX. Leó pápának — mivel
már április 19-én meghalt — minderr ´́ol nem volt tudomása.

A kölcsönös kiközösítés ellenére hosszú id ´́o telt el, amíg a szakadás általá-
nossá vált és átment a köztudatba. 

Hagia Sophia bazilika Konstantinápolyban
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A II. Vatikáni Zsinat idején, 1965. december 7-én
VI. Pál pápa és Athenagorász ökumenikus pátriárka

a kölcsönös kiközösítést visszavonták, és
ezzel megtették az els´́o lépést az egység felé vezet´́o úton. 

6. Szent VII. Gergely (1073–85) reformja
és az invesztitúraharc

A szakadást követ´́oen az Egyház életében bekövetkezett hanyatlás egyik
oka az volt, hogy a világi hatalom befolyásának eredményeként beépült a las-
san hanyatlóvá váló feudalizmusba. Ennek a felbomló rendszernek vált a leg-
f´́obb ideológiai támaszává. A maradi és a fejl´́od´́oképes új összeütközése a kö-
vetkez´́o korszak nagy gondjainak egyik f´́o forrása. A városi polgárság támogat-
ta az Egyházban fellép´́o visszaélések megszüntetését és követelte, hogy bele-
szólhasson püspökei megválasztásába. Ilyen visszaélés volt például a simó-
nia (papi rang, egyházi hivatal megvétele pénzért), az egyházi hivataloknak
(püspökségeknek és apátságoknak) világiakkal való betöltése és azok fény ´́uz´́o
élete, amelynek terheit a polgárság viselte, a papok n´́osülése stb.

Az Egyház bels ´́o megreformálása
A clunyi mozgalom hatására az Egyház kezdett kiemelkedni hanyatlá-

sának mélypontjáról, és elindult a fejl ´́odés útján. A reformoknak azonban
akadtak ellenz ´́oi is, nemcsak a világi hatalmak, de az elvilágiasodott egyházi
személyek körében is. VII. Gergely pápa (1073–1085) hatalmas er´́ovel dol-
gozott az egyházi állapotok megreformálásán. Elképzeléseit a clunyi reform-
mozgalom célkit ´́uzéseib ´́ol, az Egyház hagyományaiból és Szent Ágoston gon-
dolataiból merítette, miszerint az isteni dolgok magasabb rend ´́uek a vi-
lágiaknál. Ebb´́ol azt a következtetést vonta le, hogy pápai hatalmánál fogva
joga van megállapítani: ki áll Isten és ki áll a Sátán szolgálatában, továbbá
joga van a méltatlan uralkodót hatalmától megfosztani, alattvalóit a h ´́uség-
eskü alól feloldani.

VII. Gergely pápa az 1074-es és 1075-ös zsinaton meger ´́osítette el´́odei re-
formrendeleteit, amelyek szerint a papok házassága nemcsak tilos, de ér-
vénytelen is. (A római Egyházban a házasság összeegyeztethetetlen a papi
hivatással.) Elgondolását, akaratát lassan, de végrehajtotta. Másik f´́o célja
a laikus invesztitúra megszüntetése volt.

Kérdések, feladatok
• Milyen tényez´́ok segítették a keleti és a nyugati Egyház távolodását?
• Gy´́ujts képeket, leírásokat, rajzokat a Hagia Sophiáról! Nézz utána a név jelen-

tésének!
• Miben azonos a katolikus és az ortodox (elszakadt keleti) Egyház tanítása?
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Az invesztitúraharc kitörése és folytatása
VII. Gergely pápa haláláig

Amikor VII. Gergelyt megválasztották pápának, mindent megtett, hogy a
különböz´́o visszaéléseket megszüntetve az Egyház életét megújítsa. Így került
szembe IV. Henrik (1056–1106) császárral, aki a pápai figyelmeztetés ellené-
re a püspöki székeket továbbra is maga töltötte be. Ezért a pápa kiközösítéssel
fenyegette meg, mire a császár által összehívott zsinaton a német püspökök ki-
mondták a pápa letételét. Válaszként a pápa kiközösítette Henriket, alatt-
valóit pedig feloldotta a h ´́uségeskü alól, hogy így próbálja meghódolásra kény-
szeríteni a császárt. A német fejedelmek elfogadták a pápa döntését és elhatá-
rozták, hogy Henrik letételét végérvényesnek tekintik, ha egy évnél tovább
marad kiközösítésben. Henrik politikai meggondolásból vezekl´́oruhában az
Alpokon keresztül Canossában a pápa elé járult, aki 1077. január 28-án meg-
adta neki a feloldozást. A fejedelmek azonban nem kívánták Henrik uralmát,
zúgolódtak a gyors feloldozás miatt, és megválasztották Rudolf herceget Hen-
rik helyett. Ennek polgárháború lett a következménye. Henrik Rudolf kiközö-
sítését követelte, és hamarosan újból a pápa ellen fordult. 1080-ban III. Kele-
men személyében ellenpápát választatott. 1084-ben az Angyalvár kivételével
elfoglalta Rómát.  Róma felszabadítására normannok érkeztek, de úgy feldúl-
ták a várost, hogy a pápának is el kellett távoznia onnan. 

Gergely pápa a küzdelmek végét nem érte meg; a harc végül az Egyház tel-
jes szabadságát eredményezte. Évtizedekig tartó harcok és tárgyalások után
született meg a wormsi konkordátum (1122), amelyet II. Kallixtusz pápa és
V. Henrik császár kötött meg. Ennek eredményeként a két hatalom között
helyreállt a béke, amelyet az I. Lateráni Zsinat 1123-ban meger´́osített.

A konkordátum (megállapodás) értelmében a császár lemond a pásztor-
bottal és gy´́ur´́uvel történ´́o invesztitúráról. Megengedi a püspökök kánoni
választását és a megválasztottak érsek által történ´́o beiktatását. A csá-
szárnak joga van jelen lenni a választásokon, és vita esetén állásfoglalása
irányadó. A h ´́ubérbirtokba való beiktatás kormánypálca átadásával tör-
ténik.

Kérdések, feladatok
• Milyen veszélyeket jelent az, ha a világi hatalom érvényt szerez az Egyház bels´́o

életében?
• Milyen eredménnyel záródott az invesztitúraharc 1122-ig tartó szakasza?
• Melyik fél lehetett elégedett? Érvelj állításod mellett!
• Mit jelent az a kifejezés, hogy valaki kanosszát jár?
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7. Az iszlám kialakulása és térhódítása;
a keresztes hadjáratok

Mohamed, a vallásalapító
Az iszlám vallás megalapítója egy Mekkában született keresked ´́o, Mohamed
próféta (570–632). Meggy ´́oz ´́odése szerint az isteni kinyilatkoztatásban a zsi-
dók és a keresztények is részesültek. Látomásaira hivatkozva életfeladatá-
nak tekintette, hogy Ábrahám — a zsidók és a keresztények által „meghami-
sított” — vallását helyreállítsa. Nézetei szerint az iszlám vallás a Mózes és Jé-
zus Krisztus által alapított monoteista vallás betet ´́ozése. 

Az iszlám szó odaadást jelent (alázat Istennel szemben). Mohamed vallá-
sának három alaptétele: egy az Isten — Allah; Mohamed az ´́o prófétája;
Allah mindenkit megítél.

A vallás követ´́oinek legf´́obb erkölcsi kötelessége a hit megvallása és terjesz-
tése, a napi ötszöri ima, a ramadán havi böjt. Minden mohamedánnak az éle-
tében legalább egyszer el kell zarándokolnia Mekkába, amely Mohamed sze-
rint Ábrahám építette zarándokközpont. (Az iszlám vallás követ´́oit alapító-
juk után mohamedánoknak is nevezik.) Mohamed hirdeti a megváltoztatha-
tatlan és kikerülhetetlen sorsot, valamint azt, hogy hívei a túlvilágban ér-
zéki boldogságban részesülnek. Az iszlám szinkretista (összetett) vallás,
amelyben zsidó, keresztény, továbbá pogány, perzsa vallási elemek Moha-
med sajátos elképzeléseivel vegyülnek. A Korán a mohamedánok arab
nyelven írt szent törvénykönyve, amelyet az alapító halála után egyik köve-
t´́oje, Oszmán állított össze. Ma használatos formája 114 fejezetet, ún. szú-
rát, az imákon kívül tanító elbeszéléseket, gyakorlati vallási, erkölcsi és
jogi normákat tartalmaz. A szent könyv magyarázata a szunna, amelyet
a radikális, ám kisebbségben lév ´́o síiták nem fogadnak el.

Az iszlám irányzatai

A szunniták (az iszlám legnagyobb irányzatának követ ´́oi) kötelez ´́o érvény ´́u-
nek tekintik a hagyományok azon részét, amelyet az iszlám közösség köz-
megegyezéssel — idzsma — elfogadott. Így a szunna már nemcsak a közvet-
lenül Mohamedre vonatkozó hagyományokat tartalmazza.
A síiták (a 661-ben meggyilkolt Ali kalifa követ ´́oi) a szunna azon részét fo-
gadják csak el, amely a próféta közvetlen leszármazottjaira vonatkozik.
A háridzsiták nem vettek részt a szunniták és a síiták harcaiban, mindket-
t ´́ot ´́ol távol tartották magukat. 

Mohamed tanait Mekkában kezdte hirdetni. Kezdetben törzsének tagjai is
elutasították, ezért követ´́oivel együtt 622-ben Medinába menekült. („Moha-
med futása” az iszlám id ´́oszámítás kezdete.) Tanítását a zsidók és a ke-
resztények nem fogadták el. Élete utolsó éveiben a prófétából törvényhozó, po-
litikus és hadvezér lett, aki legy´́ozte Mekkát. A Korán fontos követelménye a
dzsihád, a szent háború. („Harcoljatok azok ellen, akik nem hisznek Al-
lahban!”)  Ez azonban els´́osorban nem fegyveres harcot jelent, hanem az „Is-
ten útján teend´́o er ´́ofeszítést.”
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A Korán elutasítja más nép megtámadását:
„Allah nem szereti az els´́oként támadókat!”

Ennek ellenére — amint azt a történelem tanúsítja —
az iszlám vallást napjainkban is többfelé er´́oszakosan terjesztik.

A kezdeti nehézségek után az iszlám vallás rohamosan terjedt. Amikor 632-ben
Mohamed meghalt, már szinte valamennyi arab törzs a híve volt. A gyorsan
szervez´́od´́o iszlám birodalom élén kalifák álltak, akik úgy gondolták, hogy nekik
gondoskodniuk kell a hit további terjedésér´́ol. Valóságos arab népvándorlás in-
dult meg. Arábia határait átlépve meghódították Palesztinát, Egyiptomot, Észak-
Afrikát, majd 711-ben Spanyolországon át Európa ellen indultak.

A meghódított területeken er ´́os korlátozásokkal engedték a keresztény hit
gyakorlását, de hitüket nem kényszerítették rá a lakosságra. Az iszlám magá-
ba olvasztotta a keresztény és a zsidó hagyományokat, ezáltal képes volt az
embereket vallásilag is magához kötni, súlyos károkat okozva ezzel a keresz-
ténységnek. Az iszlám vallást elhagyókat — a mai napig is — felszámolják.

Az iszlám alapvet ´́o tanai
 1. Nincsenek istenségek, kivéve ´́Ot, az Él ´́ot, az Önmagában létez ´́ot. ´́O a ma-

gasztos, a hatalmas Isten. „Lá iláhá illá lláhu” (255. szúra).
 2. Az igazhív ´́onek hinnie kell Isten angyalainak létezésében.
 3. Isten kinyilatkoztatásait próféták által hozta az emberek tudomására.

Ilyen volt Ábrahám vagy Jézus is, az utolsó próféta azonban nem más,
mint Mohamed.

 4  Minden prófétát tisztelni kell, hisz lényegében ugyanazt a vallást hozták
el. Mohamed azonban, mint utolsó próféta, kiemelked ´́oen fontos.

 5. A mohamedánoknak hinniük kell a halál utáni életben, s abban, hogy Al-
lah a halál után ítélni fog jók és gonoszak felett.  „Harcoljatok azok ellen,
akik nem hisznek Allahban!” (9. szúra).

Az iszlám elterjedése
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A keresztes hadjáratok
A középkorban nagyon sokan zarándokoltak el a Szentföldre. Szívesen jár-

ták végig azokat a helyeket, amelyek valamilyen módon kapcsolatban voltak
Jézus Krisztus földi életével. Az arab hódítások ellenére kezdetben a zarándo-
kok minden nehézségek nélkül elérték céljukat. Az 1070-es években a
Szentföldet a szeldzsuk törökök foglalták el. Egyre többször került  ve-
szélybe a zarándokok élete. A keresztényekben pedig er ´́osödött az az igény,
hogy a Szentföldet felszabadítsák az ´́oket veszélyeztet ´́o mohamedánok
uralma alól. A török el´́orenyomulás során veszélybe került a Bizánci Biroda-
lom is. I. Alexiosz Komnénosz keletrómai császár azt kérte a Clermonti Zsi-
nattól (1095. november 27.), hogy a Nyugat nyújtson segítséget a betolakodók-
kal szemben. II. Orbán pápa (1088–1099) eleget tett a kérésnek. Kiáltványá-
ban teljes b ´́unbocsánatot ígért a Szentföldért harcolóknak. Támogatta a segít-
ségnyújtást. Prédikátorok járták a vidéket, népszer ´́usítve a keresztes háború
eszméjét. A hadjáratok mozgató okai között szerepelt az ´́oszinte vallásos lelkü-
let, a vértanúság vágya, a harci sikerek utáni vágyakozás, és többeknél a ka-
landvágy is.

„A szaracénok istentelen népe nyomorgatja a szent helyeket, amelyeket egy-
kor az Úr Jézus lábai érintettek. A szaracénok a hív ´́oket alávetették zsarnoki
hatalmuknak, és szolgaságban tartják már hosszú ideje. E kutyák bejutot-
tak a szentélybe, és a Szentek Szentjét megszentségtelenítették. Elnyomják a
népet, amely az igaz Istent imádja, e kiválasztott népnek méltatlan szoron-
gattatást kell elszenvednie. A királyi papság rabszolgasorba kényszerítve tég-
lát éget; az országok hercegn ´́ojének, Isten városának adót kell fizetnie. Hát
ne rendüljön meg az ember elméje mindett ´́ol, hát ne hasadjon meg ett ´́ol az
ember szíve? Kedves testvéreim, melyik ´́otök tudja sírás nélkül végighallgatni
mindezt? Az Úr temploma ... most az ördög lakhelye ... Fegyverkezzetek fel is-
teni buzgalommal, kedves testvéreim, kössetek kardot az oldalatokra, készü-
l ´́odjetek és legyetek a Mindenható fiai! ... Aki Isten törvénye védelmében buz-
gólkodik, csatlakozzék mihozzánk! Mi segíteni szeretnénk testvéreinken ...
Induljatok, az Úr veletek lesz! Fordítsátok a fegyvert, amellyel rettenetes mó-
don testvéri vért ontotok, a keresztény név és hit ellenségeivel szembe! Sze-
rezzétek meg magatoknak néki tetsz ´́o engedelmességgel Istennek kegyelmét,
hogy valamennyi b ´́unötöket, amivel kivívtátok haragját, a szentek közbenjá-
rásával és az ilyen jámbor cselekedetekkel mihamarább megbocsássa. Mi Is-
ten irgalmasságából és a szent apostolokra, Péterre és Pálra támaszkodva
minden hív ´́o kereszténynek, aki fegyvert fog a pogányok ellen, és magára ve-
szi ennek a zarándoklatnak a terhét, elengedjük a büntetést, amelyet az Egy-
ház a b ´́uneik miatt rájuk kirótt.” (II. Orbán pápa kiáltványából)

Az els ´́o hadjárat (1096–1099)
Az els´́o — franciákból álló — lovagi had Bouillon (ejtsd:bujjon) Gottfried

vezetésével 1096-ban indult, és 1097-ben érkezett a Szentföldre. Jeruzsálemet
hosszú ostrom után 1099. július 15-én felszabadították. Az elfoglalt területe-
ken európai mintára feudális államokat hoztak létre. Megalapították az
edesszai grófságot, az antióchiai fejedelemséget, a tripoliszi grófságot és a je-
ruzsálemi királyságot, amelynek élére Gottfried került. Jeruzsálemben és An-
tióchiában latin patriarkátust létesítettek; számos püspökséget szerveztek,
ami újabb feszültségek forrásává vált Kelet és Nyugat között.
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A hatalmas áldozatok árán visszaszer-
zett területek megtartása óriási er ´́ofeszí-
tésekbe került. A zarándokok védelmére,
a sebesültek és betegek ápolására egyhá-
zi lovagrendek (templomosok, johanni-
ták) alakultak. 

A második hadjárat (1147–1149)
Edessza bevétele után III. Jen´́o pápa

és Szent Bernát nagy lelkesedéssel dol-
gozott egy újabb hadjárat megindításán.
1147-ben VII. Lajos francia és III. Kon-
rád német uralkodó által vezetett csa-
patok hazánkon keresztül indultak a
Szentföldre. Terveik nem sikerültek, a
Szentföldre nem jutottak el. Egyetlen
eredmény az Ibériai-félszigeten Lissza-
bon visszafoglalása volt.

A gyermekkirályok által kormányzott
jeruzsálemi királyság 1187-ben elesett,
mélyen megrázva a nyugati világot.

Az elvesztett területek visszaszerzésére számos újabb próbálkozás történt
(1189–1192; 1202–1204; 1217–1218; 1218–1221; 1228, 1248–1254; 1270),
amelyek sajnos nem hoztak tartós sikereket.

„Ami nem sikerült a feln´́otteknek, az sikerülhet a gyerekeknek” — ez a naiv
elgondolás indította el 1212-ben — az Egyház tiltakozása ellenére — a gyere-
kek hadjáratát. A gyerekeket abban a hitben indították a Szentföld felé, hogy
az ´́o jámbor ártatlanságuk sikert arathat. Céljukat ´́ok sem érték el.

Egy István nev ´́u francia pásztorfiú a Megváltótól kapott levélre és csodákra
hivatkozva keresztes hadjáratot hirdetett. Annak ellenére, hogy a toborzást
élesen elítélték egyházi körökben is, a fiú 15 ezer gyereket vezetett Marseille-
be. Két keresked ´́o vállalta a szállításukat, azonban hajóik egy része Szardí-
nia közelében elsüllyedt. Az életben maradt gyerekeket mohamedán rabszol-
ga-keresked ´́ok vitték magukkal. — A németek között egy tízéves fiúcska, a
kölni Miklós húszezer fiút és lányt gy ´́ujtött össze. A gyerekek egy része az út
során elpusztult, rablók fogságába került, más részüket a hatóságok vissza-
fordították. Akik eljutottak Brindisibe, azokat a város püspöke összegy ´́ujtöt-
te és hazaküldte. 

A keresztes hadjáratok értékelése
A mozgalom els´́odleges célját, hogy a Szentföldet visszaszerezze, nem érte

el. A középkor eme rengeteg véráldozatot követel ´́o keresztény vállalkozása
mégsem volt teljesen eredménytelen. El´́osegítette, hogy a nyugati keresz-
ténység egységének tudatára ébredjen. Fokozódott a szent helyek iránti
kegyelet. A keresztény gondolkodás középpontjába az embereket mind-
halálig szeret´́o Istenembert állították. A keresztes háborúk századokra út-
ját állták a mohamedán terjeszkedésnek. A görög és az arab kultúra ser-

Keresztény államok a Szentföldön
a 11–13. században
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kent´́oleg hatott a nyugati kultúrára, a kereskedelem fellendült. A pápaság te-
kintélye növekedett.

A mozgalom negatív hatásaként értékeljük, hogy Keletr´́ol eretnekségek
szivárogtak be Európába. A keleti gondolkodásmód bomlasztóan hatott a
keresztény erkölcsökre. Bizánc elfoglalása és a latin patriarkátus felállítá-
sa a korábbi szakadást Kelet és Nyugat között teljessé tette.

8. A középkori szerzetesek
A Ciszterciek (OCist) és a Premontreiek (OPraem) Rendje

A 11. században a clunyi reformok hatására a szerzetesi életben látvá-
nyos változás következett be. Meger´́osödött az egyházfegyelem, a szerzetesek
visszatértek Szent Benedek Regulájához. A szellemi megújulás vágya többeket
késztetett a világtól való elvonulásra és új vallási közösségek alapítására. A
kölni Szent Brúnó által 1084-ben alapított karthauzi közösség tagjai napi
háromszori közös imádság mellett elvonultan, szigorú némaságban — elmél-
kedve — élnek. Mindennapi tevékenységükhöz tartozik az egyedül végzett
kézm ´́uves vagy mez´́ogazdasági munka.

Az aszketikus életmód utáni vágy indította Szent Róbertet is, aki 1098-ban
megalapította a ciszterciek rendjét, amelyet a Sz ´́uzanya oltalmába ajánlott.
A rövid liturgiák közötti id´́oszakokban a barátok mez´́ogazdasági munkát vé-
geztek.  A rendet Szent Bernát (1090–1153) vonzó életszentsége és lelkesedé-
se lendítette fel.

A 12. század eredményei mellett az Egyháznak új kihívásokkal kellett meg-
küzdenie. Az eretnekekkel olyan mozgalmakat kellett szembeállítani, amelyek
tagjai életmódjukkal követték az eretnekek által hirdetett evangéliumi szegény-
séget, ugyanakkor elszánt hívei voltak a pápaságnak. Szent Norbert 1120-ban
határozta el, hogy Szent Ágoston reguláját elfogadva apostoli közösséget hoz lét-
re. Az els´́o kolostor helyét álmában látta meg Prémontrében. Az általa létrehozott
premontrei közösség ágostonos regula szerint éli életét. Az alapító a munka
mellett fontos szerepet szánt a térítésnek és a prédikációnak.

A Ferencesek, avagy a Kisebb Testvérek Rendje (OFM)
(Ordo Fratrum Minorum) 
A legrégebbi kolduló rend alapítója Assisi Szent Ferenc. Jómódú kereske-

d´́ocsaládban született 1182-ben. Több esemény hatására késztetést érzett ar-
ra, hogy minden vagyonáról lemondva vándorprédikátorként igyekezzen meg-
gy´́ozni az embereket: térjenek meg Istenhez. Az apostolok egyszer ´́u életmódjá-
hoz való visszatérésre hívta az embereket, ezzel a kor legérzékenyebb pontjára
tapintott. Követ´́oi számára az evangélium szavaiból összeállított rövid regu-

Kérdések, feladatok
• Kik a szaracénok?
• Mit jelentenek a következ´́o szavak: mecset, minaret?
• Hasonlítsd össze a mohamedánok mecsetjét és a keresztények templomát!
• Nézz utána: melyik magyar király vezetett keresztes hadjáratot a Szentföldre? 
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lát szerkesztett, amelyet 1210-ben a pápa jóváhagyott. Engedélyt kaptak, hogy
egyszer ´́u b ´́unbánati és erkölcsi prédikációkat mondjanak. A társadalom min-
den rétegéb´́ol hamarosan egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Szigorú regula
szerint szervez ´́od´́o kolostoraik egész Európában elterjedtek. A közösség n´́oi
ágát, a klarisszák rendjét Szent Ferenc segítségével Szent Klára alapítot-
ta. Azon követ´́oi számára, akik nem kívántak szerzetesi életet élni, de elveivel
egyetértettek, Assisi Szent Ferenc 1221-ben „harmadrendet” hozott létre. Ré-
szükre külön szabályzatot fogalmazott meg. Mint Naphimnusza bizonyítja,
irodalmi tehetségnek sem volt híjával. A ferencesek hazánkban els´́o kolostoru-
kat 1228-ban építették föl Esztergomban. A klarissza n´́ovérek 1238-ban nyitot-
ták meg els´́o magyarországi kolostorukat.

Assisi Szent Ferenc

A Naphimnusz

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dics´́oség és imádás
És minden áldás.
Mindez egyedül Téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet
 kimondja.

Áldott légy Uram és minden alkotásod.
Legf´́oképp Urunk–Bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és
Aki ránk deríti a Te világosságod.
És szép ´́o és sugárzó, nagy,
Ragyogással ékes:
A Te képed, Fölséges.

Áldott légy, Uram, Hold nénénkért
És minden csillagaiért az égnek.
´́Oket az égen alkotta kezed,
Fényesnek, drága szépnek.

Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért,
Leveg´́oért, felh´́oért,
Minden jó s rút id´́oért,
Kik által élteted minden Te alkotásod.

Áldott légy, Uram, Víz húgunkért,
Oly nagyon hasznos ´́o, oly drága,
Tiszta és alázatos!

Áldott légy, Uram, T´́uz bátyánkért,
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ´́o és er´́os, hatalmas és vidám.

Áldott légy, Uram, Föld-anya-nénénkért,
Ki minket hord és enni ad
És mindennem ´́u gyümölcsöt terem,
Füveket és színes virágokat.

Áldott légy, Uram, minden emberért,
Ki szerelmedért másnak megbocsát
És aki t ´́ur gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik t ´́urnek békességgel,
Mert T´́oled nyernek majd
Fölséges koronát.

Áldott légy, Uram, a testi halálért,
Mi testvérünkért,
Akit´́ol él´́o ember el nem futhat.
Akik halálos b ´́unben halnak meg,
Jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták
Te  szent akaratodnak.
A másik halál nem fog fájni
 azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok
És mondjatok hálát neki.
És nagy alázatosan szolgáljátok!

        (Sík Sándor fordítása)
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A Domonkosok, avagy a Prédikáló Testvérek Rendje (OP)
(Ordo Fratrum Praedicatorum)
A Prédikáló Testvérek Rendjének megalapítása Szent Domonkos nevéhez

f ´́uz´́odik. El´́okel´́o kasztíliai családban született 1170 körül. 1215-ben Toulouse-
ban prédikáló közösséget alapított, amely lemondott minden állandó jövede-
lemr´́ol, és koldulásból kívánta magát fenntartani. A kolduló rendek alapsza-
bályzatát 1220-ban fogalmazták meg: az eretnekekhez hasonlóan szegénység-
ben élni, vándorolni, de t´́olük eltér ´́oen az Egyház felhatalmazásával az evan-
géliumot hirdetni. Ennek értelmében nem húzódtak vissza kolostoraikba,
hanem a lakosság körében végzend ´́o egyházi munkának szentelték éle-
tüket. Szent Domonkos felismerte a teológiai képzés jelent´́oségét. A rendi köz-
pontokban iskolákat alapítottak, legtehetségesebb tagjaik — köztük Aquinói
Szent Tamás — egyetemeken folytathatták tanulmányaikat. Legkiválóbbja-
ik maguk is neves professzorai lettek koruk nagy egyetemeinek.

A kolostorok és az iskolák fenntartása érdekében a szegénységi fogadalmat
nem értelmezték olyan szigorúan, mint a ferencesek. A Domonkos-rend meg-
alapítása összefonódott azoknak az asszonyoknak a lelki gondozásával, akik
eltávolodva az Egyháztól, újra visszatértek. A prédikátorok számos apácako-
lostort gondoztak, és igyekeztek a vallásos n ´́omozgalmakat az Egyház irányá-
ba terelni. Hazánkba még az alapító életében hozta be a rendet Boldog Ma-
gyar Pál bolognai jogtanár. 

A Pálosok (OSPPE), az egyetlen magyar alapítású férfi
szerzetesközösség

 (Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae) 
Bertalan pécsi püspök 1225-ben

összegy ´́ujtötte a Mecsekben él´́o reme-
téket, és regulát szerkesztett számuk-
ra. Amikor Özséb (†1270), az eszter-
gomi kanonokból lett remete 1250 kö-
rül a Pilisben él ´́o remetéket gy ´́uj-
tötte össze, elkérte a Bertalan püs-
pök által írt regulát az ekkor már kö-
zösségben él´́o remetékt´́ol. A két közös-
ség ´́ot választotta meg elöljárójának.
1263-ban Aquinói Szent Tamás se-
gítségével megszerezte IV. Orbán pá-
pa meger´́osítését, majd 1308-ban a pá-
pa Szent Ágoston reguláját el ´́oírva
véglegesen elismerte a pálos rendet. A
közösség Remete Szent Pált tekin-
tette szellemi atyjának, akinek
ereklyéit 1381-ben Nagy Lajos király

A premontreiek, majd a pálosok
zsámbéki temploma*

* A zsámbéki prépostságot 1220 táján a premontrei rend alapította. A templomot 1475-ben
IV. Szixtusz pápa a pálos rendnek ajándékozta, ami ellen a premontrei közösség 1511-ben
és 1520-ban ismételten tiltakozott. Buda eleste  (1541) után a templom pusztulásnak in-
dult. Ma már csak romjai láthatók. A templom hasonmása épült fel 1933-ban Budapesten, a
XIII. kerületi Lehel téren, Árpád-házi Szent Margit tiszteletére.
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jóvoltából helyezték el a budaszentl ´́orinci kolostorban. Engesztel ´́o élet-
módjuk mellett a pálosok részt vettek a térít´́o munkában is. F´́oleg a búcsújáró
helyeken folytattak lelkipásztori tevékenységet. A 16. században a pálos rend
jelen volt szinte valamennyi nagyobb európai országban.

Nagy Lajos kezdeményezésére telepedtek le Lengyelországban, ahol azóta is
gondozzák Közép-Európa legnagyobb Mária-kegyhelyét, Czestochowát.

9. A középkori szellemiség
Oktatás — egyetemek 

A középkorban az 5–15 éves gyerekek a kolostori iskolákban tanultak. A
szerzetesekkel együtt élve sajátították el az imádság, írás, olvasás, számo-
lás, természetrajz, ének és a latin nyelv tudományát. Csak ezután kezd-
hettek hozzá a  „hét szabad m ´́uvészet”  tanulásához. A tehetségesebbek, ha
a szül´́ok anyagi helyzete lehet´́ové tette, tovább tanulhattak a káptalani vagy
székesegyházi iskolákban, majd pedig az egyetemeken. Káptalani iskolák
minden nagyobb városban m ´́uködtek, miután a magiszterek (mesterek) meg-
szerezték a helyi püspökt´́ol a tanítási engedélyt. Kezdetben a kolostorokban,
templomokban folyt az oktatás.

A Római Birodalom utolsó szakaszában tanított hét tantárgy (a „hét szabad
m ´́uvészet”): nyelvtan, retorika, dialektika (trivium), aritmetika, zene, geomet-
ria, asztronómia (quadrivium). E beosztást vették át a középkori szerzetesis-
kolák is.

Az els ´́o egyetemek a
12. században kezdték
meg m ´́uködésüket. (A
legels´́o Párizsban.) Eze-
ket a város püspöke vagy
a király, vagy maga a vá-
ros ellen´́orizte. A 12. szá-
zadban a pápák elren-
delték, hogy a tanárokat
az egyházmegye fizesse,
valamint, hogy a szegény
sorsú tanulókat anyagi-
lag támogassa. Néhány
egyetem megkapta azt a
jogot, hogy a világ min-

Kérdések, feladatok
• Keress olyan képz´́om´́uvészeti alkotást, amely Assisi Szent Ferenc csodatetteivel

foglalkozik!
• Melyik film mutatja be Assisi Szent Ferenc életét?
• A Naphimnuszt elolvasva találónak érzed-e a film címét? Miért?
• Hazánkban hol találhatunk jelent´́osebb pálos eredet´́u romokat?

Egyetem korabeli ábrázolása
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den tájáról vehetett fel hallgatókat, akik a filozófiai, orvosi, teológiai és jo-
gi karon folytathattak tanulmányokat.

A tudomány alapjai a bibliai szövegek és az egyházatyák (szerz´́ok: aukto-
rok) írásai voltak. A szellemi élet a 11. és 12. században az új iránti fogékony-
ságnak, valamint a keleti civilizációnak köszönhet´́oen fejl´́odésnek indult. A kor
jellemz ´́o filozófiája a skolasztika volt, amelyet Szent Anzelm (1033–1109)
dolgozott ki. A skolasztikus gondolkodás középpontjában a hit, az értelem és a
tekintély egymáshoz való viszonya állott.

A korszak nagy tudományos irányzatai
A ferences iskola Arisztotelész egyes tételeit beledolgozta a rendszerébe,

bár Szent Ágoston platonista gondolataira épült. Tanították többek között,
hogy a megismerésben az ember isteni megvilágításban részesül, és az
akarat nemesebb és els ´́obb képesség az értelemmel szemben. Az iskola
leghíresebb követ ´́oje Szent Bonaventura (1217–1274). A „skotista iskola”
megalapítója Duns Scotus (1270–1308) minorita teológus, akit az utókor
„doctor subtilis” címmel tisztel éleselméj ´́usége és lelki mélysége alapján.

Nagy Szent Albert domonkos szerzetes tanítványa, Aquinói Szent Ta-
más (1226–1274) Arisztotelész gondolataira támaszkodva tanítja, hogy a lélek
a testnek életadó formája. A növények és állatok járulékos lelkével szemben az
embernek „önállóan létez ´́o”, szabad és halhatatlan lelke van. A halandó test
alá van rendelve a halhatatlan léleknek. A tomista iskola Arisztotelész böl-
cseletére építve megteremtette a hit és a tudás egységét. Aquinói Szent Ta-
más f´́o m ´́uvében, a Summa theologicában bizonyította a kinyilatkoztatás-
nak és magának Istennek a létét. A 13. századtól napjainkig az egyházi tanítás
filozófiai alapja Szent Tamás rendszere, a tomizmus lett.

                    Isten létének bizonyítása
 Feltétlenül el kell mondanunk, hogy Isten létét öt úton lehet bizonyítani:
Az els´́o és legnyilvánvalóbb út az, amit a mozgásból veszünk. Biztos ugyan-
is és érzékek tanúsítják, hogy van, ami mozog ezen a világon. Mindazt ami
mozog, valami más mozgatja... Ha tehát az, ami mozog, szükségképpen más
által mozog, s ez ismét mástól. De itt nem lehet a végtelenbe menni, mert ak-
kor nem lenne els´́o mozgató, és következésképp más mozgató sem, mivel a 2.
mozgatók nem mozoghatnak, csak akkor, ha ´́oket is mozgatja az 1. mozgató,
amint a bot sem mozgat, csak akkor, ha ´́ot is mozgatja a kéz. Ezért szükséges
eljutni valamely els´́o mozgatóhoz, amit semmi sem mozgat, és ezt érti min-
denki Istenen. 
A második út a létrehozó okokból való. Az érzéki dolgokban ugyanis a létre-
hozó okok rendjével találkozunk. De nem találkozunk azzal, és nem is lehet-
séges, hogy valami saját magának létrehozó oka legyen, mert így el´́obb lett
volna saját magánál, ami képtelenség... Az ok megsz´́unésével megsz´́unik az
okozat is, tehát ha nem volna els´́o a létrehozó okok között, nem volna sem
utolsó, sem középs´́o... Tehát szükséges valamely els´́o létrehozó okot föltéte-
lezni, és ezt nevezi mindenki Istennek. 
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A harmadik út, amit az esetlegesb´́ol és a szükségszer´́ub´́ol veszünk. Amit mi
a világban megismerünk, esetleges létez´́o, azaz: nélküle is létezhetne a világ.
— Minden azonban nem lehet esetleges, mert akkor nem lenne a létnek alap-
ja. — Ha tehát van esetleges létez´́o — márpedig van —, akkor kell lennie
szükségképpen létez´́o valóságnak is. ´́O az Isten.
A negyedik utat a dolgok között található fokozatokból vesszük. A dolgok
között ugyanis találunk inkább és kevésbé jót, igazat, nemeset és ehhez ha-
sonlót. Ámde az inkább és a kevésbé azt jelenti, hogy a különféle dolgok kü-
lönféleképpen közelítenek meg valamit, ami a legtökéletesebb ... Van tehát
valami, ami a legigazabb, legjobb, legnemesebb és következésképp a legin-
kább létez´́o is, amint az a Metafizika 2. fejezetében olvasható (Arisztotelész-
nél). Ami pedig valamely nemben a legtökéletesebb, az az oka mindennek
azon a nemen belül, mint a t´́uz, amely a legmelegebb, az oka minden meleg-
ségnek. Tehát van valami, ami minden létez´́o létének, jóságának és egyéb tö-
kéletességének az oka, és azt nevezzük Istennek. 
Az ötödik utat a dolgok kormányzásából vesszük. Azt látjuk ugyanis, hogy
bizonyos dolgok, amelyeknek nincs értelmük, mint a természeti tárgyak, cél-
szer´́uen m´́uködnek, és mindig azt követik, ami a legjobb. Mindebb´́ol nyilván-
való, hogy nem véletlenül, hanem szándékosan jutnak el a célhoz. Azok pe-
dig, amelyeknek nincs értelmük, nem törekedhetnek a célra, csak valamely
megismer´́o és értelmes lény, aki az összes természeti dolgot a cél felé rendezi.
És ezt hívjuk Istennek.    (Aquinói Szent Tamás: Summa theologica)

10. A magyar kereszténység kezdetei
A magyarság ´́osi vallásáról keveset tudunk. Vallási életében azonban szerepet
játszottak a nomád népek között missziós tevékenységet folytató bizánci misszi-
onáriusok. Kereskedelmi és politikai kapcsolataik révén szintén kapcsolatban
voltak a bizánci keresztényekkel. A honfoglalás során az új hazában talált szláv
keresztények együtt éltek a magyarokkal; ez növelte ´́oseinkben a keresztény hit
megértését. Az ´́osmagyarok egy Istenben, a Hadúrban hittek; ez is segítette a ke-
resztények egy Isten hitének elfogadását.

Géza fejedelem és a kereszténység
A törzsi vezet´́oket a nyugati kalandozások kudarcai és a magyarságot fenye-

get´́o megsemmisülés veszélye arra késztették, hogy a kereszténység felvételében
keressék a kiutat. A Nyugattal való ellenségeskedés miatt Bizánccal vették fel
a kapcsolatot. 948 körül Bulcsú és Tormás, Árpád dédunokája, Bizáncban

Kérdések, feladatok
• Mit jelent az „universitas”  és a „summa” szó?
• Hasonlítsd össze a középkori és a mai egyetem felépítését!
• Milyen értelemben használják a középkorra a „sötét” jelz´́ot? 
• Cáfold meg ezt a véleményt!
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megkeresztelkedtek. Magukkal hozták Hierotheoszt, akit Theophilaktosz
(†956) pátriárka „Turkia” (Turkián a görögök Magyarországot értették)
missziós püspökévé szentelt. ´́O keresztelte meg Saroltot, Géza nagyfeje-
delem feleségét. A fejedelem idejében — szláv tolmácsok segítségével —  nyu-
gati (latin) térít´́ok is térítettek. Gézának már nem abban kellett állást foglalni,

hogy a kereszténységet felvegyük-e, hanem ab-
ban, hogy melyik formáját? A döntésben a külpo-
litikai események segítették. — Miután Bizánc-
cal a kapcsolat megromlott, Taksony vezér kezde-
ményezésére Géza fejedelem I. Ottó német csá-
szárhoz fordult, t ´́ole kért segítséget. A császár
972-ben Brúnó püspököt küldte Magyarország-
ra. A püspök és papjai több mint ötezer el ´́okel ´́o
magyart kereszteltek meg, szolganépével
együtt. Magukkal hozták a pannóniai születés ´́u
Szent Márton kultuszát is, amelynek eredmé-
nyeként — már Géza idejében — elkezdték épí-
teni Pannonhalmán a Szent Márton apátságot.
A 900-as évek végét´́ol Szent Adalbert püspök
és társai vették át a térít´́o munkát. Míg I. Ottó
császár számára rendkívül fontos volt a magya-
rok megtérése, addig Géza számára a keresz-
ténység felvétele els ´́osorban politikai döntés
volt.

Szent Adalbert püspök

Adalbert (956–997) a magdeburgi székesegyházi iskolában tanult 972-t´́ol 981-ig.
983-ban Prága püspökévé szentelték. A csehek viszálykodásaitól és pogány élet-
módjuktól elkedvetlenedve 989-ben lemondott püspöki hivataláról. 995-ben né-
hány szerzetestársával együtt Magyarországra érkezett, ahol nagy lelkesedéssel
hirdette az evangéliumot. Részt vett Vajk (István) nevelésében. ´́O szolgáltatta ki neki
a bérmálás szentségét. 997-ben a lengyel király a pogány poroszok térítésével bízta
meg. 997. április 23-án vértanúhalált halt. Magyarországon István király Eszter-
gomban bazilikát építtetett a tiszteletére. A templom sokáig még romjaiban is alig
volt látható. Ám a törökök által elpusztított templom romjait a Millenniumra gondo-
san feltárták. Az egykori bazilika közelében áll Közép-Európa legnagyobb klasszi-
cista temploma, az esztergomi prímási bazilika, amelyet mai formájában Sz ´́uz Má-
ria és Szent Adalbert tiszteletére szenteltek fel a 19. század közepén.

Szent István, a magyar királyság megalapítója
Egyénisége különbözött apjáétól. Elveinek, életfelfogásának kialakításában

nagy szerepet játszottak nevel´́oi, akik között ott találjuk a fejedelmi udvar
mellett tevékenyked´́o püspököket, papokat, köztük Szent Adalbertet is. István
h ´́u társa a szintén keresztény nevelést kapott bajor Boldog Gizella.

Szent István er ´́oskez ´́u, szigorú, de bölcs és kegyes szív ´́u uralkodó volt, aki-
nek az életét mély vallásos meggy ´́oz ´́odés irányította. Mindenekel ´́ott a ke-
reszténységet és a nyugati politikát kellett megvédenie. Koppány, a fejedel-
mi család egyik pogány trónkövetel ´́oje fegyvert fogott a fiatal uralkodó el-
len. István nyugati lovagok támogatásával legy ´́ozte Koppányt, akinek birto-

Vajk megkeresztelkedése
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kaiból ellátta a pannonhalmi monostort,
amelynek élére Sebestyén apátot állította.
Nem sokkal kés ´́obb sor került a pécsváradi
apátság megalapítására. Miután István
helyzete megszilárdult, királlyá koronázásá-
val tudatta Európa népeivel az új keresztény
állam megalakulását. 

Küldöttséget menesztett Rómába, hogy
a pápa tudomására hozzák István magyar
fejedelemnek a magyar királyság megala-
pítására, valamint a latin egyházszervezet
kiépítésére vonatkozó tervét. Az új magyar
állam jelképeként és annak meger ´́osítésé-
re koronát kért a pápától. A koronát és az
apostoli áldáslevelet — amely az itthoni felke-
nés és királlyá koronázás alapfeltétele volt — a
pápai követ: Anasztáz (Asrik) apát 1000 vé-
gén hozta hazánkba.

Anasztáz (Asrik) személyét illet ´́oen az újabb kutatások kimutatták, hogy a
két név, illetve az elírás következtében a köztudatban Asztrik néven megho-
nosodott név hordozója ugyanaz a személy. Anasztáz (Asrik) apát 1000-ben —
mint a pápa követe — többször is járt Magyarországon, ahol el ´́obb mint ka-
locsai püspök, majd mint esztergomi érsek otthonra is talált.

A korona adományozásával a pápa a Magyar Királyság, a magyar ál-
lam és a magyar egyház függetlenségét ismerte el.

Bár a püspökségek alapítása a 11.
századtól a pápa kiváltsága lett, en-
nek ellenére valószín ´́uleg hallgatóla-
gosan beleegyezett abba, hogy azon
jogokat, amelyeket korábban a né-
met királyok gyakoroltak, és ame-
lyek a közfelfogás szerint a királyi
méltóságból adódnak, István is gya-
korolhatja.

A koronázási szertartásra 1000 kará-
csonyán, más források szerint 1001. ja-
nuár 1-jén került sor. A f´́ourak, a f ´́opa-
pok és a nép üdvrivalgása közepette
Domonkos érsek a pápai koronával
Istvánt királlyá koronázta.

Domonkos térít ´́o püspökként m ´́ukö-
dött hazánkban. Egyes források sze-
rint István a koronázás és az egyház-
szervezési ügyek elindítása végett ´́ot
küldte Rómába. A koronázással a
törzsszövetség és a fejedelemség he-
lyébe a feudális királyság lépett.

Szent István király

A Szent Korona

55



Szent István király egyházszervez ´́o tevékenysége
Az egyházszervezet felállítása és a térítés párhuzamosan történt. Ebben je-

lent ´́os szerepet vállaltak a hazánkban tevékenyked ´́o misszionáriusok: Do-
monkos térít ´́o püspök, Szent Adalbert prágai püspök és paptársai,
Radla (Sebestyén) és Anasztáz (Asrik), valamint Brúnó és Szent Gellért
püspökök. A püspökségeket Szent István a magánbirtokain hozta létre, és
ellátta azokat jelent´́os földterülettel és szolgáló néppel. A magyar egyházszer-
vezet felállítását elrendel´́o alapító oklevelet 1001 áprilisában (húsvétkor) II.
Szilveszter pápa és III. Ottó császár állította ki. Az egyházszervezet felállításá-
val összefügg´́o fontos esemény volt az esztergomi Szent Adalbert érsekség
megalapítása, amelynek els ´́o érsekévé a pápa Domonkost nevezte ki.

Az önálló magyar érsekség felállításával elhárult annak veszélye,
hogy a magyar egyház német érsekség uralma alá kerüljön. 

A hagyomány szerint Szent István király uralkodása alatt tíz püspökséget
alapított: az esztergomi után a kalocsai érsekséget, a veszprémi, a gy´́ori, pécsi,
marosi, egri, csanádi, bihari és a váci püspökségeket. A csanádi egyházmegye
megszervezésével a velencei származású Gellért püspököt bízta meg.

Szent István király által alapított vármegyék és püspökségek

56



Szeptember 24-én Szent Gellért püspökre emlékezünk. ´́O a magyar ok-
tatás és a katolikus iskolák véd ´́oszentje. Velencében született, bencés
szerzetes lett. 1015-ben érkezett hazánk földjére. El´́oször Pécsett,
majd Székesfehérváron hirdette az evangéliumot, végezte missziós te-
vékenységét. Szent Imre herceget, az államalapító Szent István király
fiát hét évig nevelte, tanította. Imre halála után a Bakonyban remetés-
kedett és irodalmi tevékenységet folytatott. Szent István király felké-
résére részt vett a magyar egyház megszervezésében. 1046-ban vérta-
núhalált halt. A kés´́obb róla elnevezett budai Kelen-hegyr´́ol a mélybe
taszították.

A fiatal magyar király több alkalommal kényszerült a lázadó pogányok
támadásait visszaszorítani.

Az egyházmegyék átszervezésére 1009-ben került sor. Újabb püspökségeket
is alapított, és megállapították azok pontos határait.

Az egyházszervezés fontos részét képezte a bencés apátságok, monosto-
rok létesítése. A bencés szerzetesek amellett, hogy hittérítéssel foglalkoz-
tak, meghonosították a korszer ´́u földm ´́uvelést és kertgazdálkodást. Iskolá-
ik, könyvtáraik, könyvmásolóm ´́uhelyeik által is emelték a magyar nép m ´́u-
veltségét, hozzájárulva ezzel a magyar nép kulturális és gazdasági felemel-
kedéséhez.

A kolostoralapítások legjelent ´́osebbjei közé tartozott a pannonhalmi és a
pécsváradi apátság. A pannonhalmi apátság alapjait Géza fejedelem rakta le,
de felépítése már Szent István m ´́uve volt. Bakonybélben a szemlél ´́od ´́o élet
számára épített kolostort. A veszprém-völgyi görög apácakolostor egyesek
szerint Géza fejedelem, mások szerint Szent István idejében épült. A királyi
példát követve a f ´́ourak és a püspökök jóvoltából további monostorok épül-
hettek (pl. Tata, Csanád).

Szent István király az elért eredményeket törvényekkel biztosította,
amelyek a feudális osztályrend védelmét is szolgálták. Törvényei embersége-
sebbek voltak mint a kortárs uralkodókéi. Törvényt hozott templomok építésé-
r´́ol és az egyházi személyek ellátásáról is. A vasár- és ünnepnapok megünnep-
lését kötelez´́ové tette. A templomlátogatás megkönnyítésére a heti vásárokat
vasárnap (vö. vásárnap) tartották a templom el´́otti téren.

M ´́uvének folytatását fiára, Imrére kívánta hagyni. Számára íratta meg
az Intelmeket, amelyek a jó és helyes kormányzás alapelveit tartalmaz-
zák. A tiszta lelk ´́u Szent Imre tragikus halálával azonban minden megválto-
zott. — István kés´́obb n´́otestvérének fiát, Orseolo Pétert jelölte ki utódául.

Szent István király halála el´́ott végrendeletében a koronát és az országot a
Sz´́uzanya oltalmába ajánlotta. 1038. augusztus 15-én bekövetkezett halá-
la után Székesfehérvárott, az általa építtetett bazilikában helyezték örök
nyugalomra.
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Szent István király intelmei Szent Imre herceghez

I. A katolikus hit meg ´́orzésér ´́ol
Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hív ´́ok és a katolikus hitet vallók
nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az els ´́o helyre. Ha a
királyi koronát meg akarod becsülni, legel ´́oször azt hagyom meg, tanácso-
lom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli
hitet akkora buzgalommal és éberséggel ´́orizd, hogy minden, Istent ´́ol rendelt
alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen
igaz keresztény hitvallású férfinak, enélkül bizony, tudd meg, sem keresz-
ténynek, sem az Egyház fiának nem mondanak. 

II. Az egyházi rend becsben tartásáról
A királyi palotában a hit után az Egyház foglalja el a második helyet, az Egy-
ház, amelynek els ´́o ízben a mi fejünk, tudniillik Krisztus vetette el magját,
majd az ´́o tagjai, vagyis az apostolok és szent atyák ültették át, meggyökerez-
tették er ´́osen, s elterjesztették az egész földkerekségen. És ámbár mindig
hajt új sarjat, más helyeken mégis mintegy réginek tartják, itt viszont, ked-
ves fiam, a mi birodalmunkban eddig még mint ifjú, friss hajtást prédikálják.
Épp ezért kíván meg szemfülesebb s szembet ´́un ´́obb ´́oröket, nehogy a jó, ami-
vel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül el-
árasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromol-
jék s megsemmisüljön.

III. A f ´́opapoknak kijáró tiszteletr ´́ol
A királyi trón ékessége a f ´́opapoknak a rendje, ezért a királyi méltóságban ´́ok
kerülnek a harmadik helyre, kedves fiam, ´́ok legyenek f ´́oembereid, úgy vi-
gyázz a f ´́opapokra, mint a szemed világára. Ha ´́ok jóindulatúak véled, ellen-
ségt ´́ol nem kell félned. Hiszen ha ´́ok megbecsülnek, bátran foghatsz minden-
hez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek. ´́Oket állította ugyanis Is-
ten ´́orül az Isten népe fölé, és ´́oket tette meg a lelkek felvigyázóivá, valamint
az egész egyházi méltóság és isteni szentség részeivé és osztóivá. Mert nélkü-
lük királyok nem is állíttatnak, nem is országolnak.

Szent István király törvényeib ´́ol

1/5. A papok munkájáról
Tudjátok meg testvérek valamennyien, hogy a pap mindnyájatoknál többet
dolgozik. Közületek ugyanis mindenki csak a saját munkáját végzi, ´́o pedig
mind a magáét, mind az összesekét. És azért, miképpen ´́o mindnyájatokért,
úgy ti is mindnyájan ´́oérte a legnagyobb buzgalommal tartoztok dolgozni,
olyannyira, hogy ha szükség lenne rá, életeteket is feláldozzátok érte.

1/8. A vasárnap megtartásáról
Ha valamely pap vagy ispán avagy valamely más hív ´́o személy valakit vasár-
nap ökörrel lát dolgozni, vegyék el t ´́ole az ökröt, és adják a várnépnek (a vár-
nép a várszervezethez tartozó, István korában katonáskodó nép) elfogyasz-
tásra. Ha pedig lovakkal dolgozik, vegyék el t ´́ole a lovat, amit a gazdája, ha
akarja, ökörrel megválthat, és az ökröt egyék meg, ahogy mondottuk. 

1/13.A keresztény vallás megtartásáról
Ha valaki a keresztény vallás megtartását elhanyagolva és hanyag ostoba-
ságtól megátalkodva az ellen bármi vétséget követ el, a vétek természetének
megfelel ´́oen ítélje meg a püspök, az egyházi törvények szabályai szerint. Ha
pedig ellenszegülést ´́ol indíttatva a reá rótt büntetést vonakodnék nyugodtan
elviselni, ismét ugyanazon büntetéssel fegyelmezzék, és ezt is megismételve
hét ízben. Ha mindezek után is konoknak és makacsnak találtatik, adják át
a király bíróságának — tudniillik mint a kereszténység védelmez ´́ojének.
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1/18. A tizedr ´́ol
Ha valakinek az Isten tizet adott egy évben, a tizedik részt adja az Istennek.
Ha valaki a tizedét elrejti, kilenc részt fizessen. Ha valaki a püspöknek elkü-
lönített (félretett) tizedet meglopja, mint tolvajt ítéljék meg, és az ebb ´́ol ered ´́o
jóvátétel teljesen a püspöké legyen.

1/19. A templomba járásról és azokról, akik mise alatt mormognak és beszél-
getnek
Azok, akik az istentisztelet hallgatására a templomba menve, ott a misék
szertartása alatt egymás közt mormognak és másokat zavarnak, haszonta-
lan történeteket mesélgetve és nem figyelve a szent olvasmányokra és a lelki
táplálékokra, ha id ´́osebbek, dorgálják meg ´́oket, és gyalázattal ´́uzzék ki a
templomból, ha pedig fiatalabbak és közrend ´́uek, e nagy vakmer ´́oségükért a
templom el ´́ocsarnokában mindenki szeme láttára kötözzék meg, s ostorozás-
sal és hajuk lenyírásával fenyítsék meg ´́oket. 

II/1 A király adományáról az Egyháznak
Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel s ugyanannyi szolgával
lássanak el. Lássanak el lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, har-
minc aprómarhával. Ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, pap-
ról és könyvekr ´́ol a püspök. 

II/14. A gyilkosságokról
Ha valaki haragra gyulladva vagy dölyfösségt ´́ol kevélyen szándékos gyilkos-
ságot követ el, tudja meg, hogy tanácsunk végzése szerint száztíz aranypénzt
fog fizetni. Ebb ´́ol ötvenet a király kincstárába kell vinni, ötvenet adjanak a
rokonoknak, tizet pedig a bíráknak és a közbenjáróknak ajándékozzanak.

11. Az Egyház helyzete
az Árpád-házi királyok idején

A Szent István király által elvetett mag nehezen tudott meggyökeresedni és
meger ´́osödni. Halála után er ´́oszakos trónváltások, idegen beavatkozások, a
pogányság ismételt támadásai akadályozták a hit meger´́osödését, és a keresz-
tény erkölcsök meglazulásához vezettek

A vallási élet megreformálása és a feudális rend megszilárdítása, vala-
mint az ország politikai rendszerének továbbfejlesztése Szent László király
(1077–1095) nevéhez f ´́uz ´́odik. Az 1040-es években született lengyel földön.
Apja I. Béla király (1060–1063), édesanyja lengyel hercegn´́o volt. Bátyja (I.
Géza) halála után a nemzet egy akarattal kiáltotta ki királynak. László beje-
lentette megválasztását VII. Gergely pápának, majd hozzálátott a meglazult
rend helyreállításához. Már uralkodása kezdetén a papság és a f ´́oemberek
részvételével tartott zsinatokon szigorú törvényeket hozott. Keményen bün-
tette a vagyon elleni b ´́uncselekményeket. Törvényben szabályozta az egyházi
javak eladását, védelmét. Rendezte a böjtök és ünnepek megtartását, bünte-
téssel sújtotta a pogány szokásoknak hódolókat. Folytatta Szent István

Kérdések, feladatok
• Olvasd el a Szent István királyról és Szent Gellértr´́ol szóló legendákat!
• A három Szent István-legenda közül melyikben találkoztál a Szent Jobb törté-

netével? 
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egyházszervez ´́o tevékenységét. 1089-ben megalapította a zágrábi püspök-
séget, amelyet a kalocsai érsekség alá rendelt. A bihari püspökség székhelyét
Váradra helyezte át, ahol székesegyházat építtetett. A meglév ´́o székes-
egyházakat, káptalanokat, kolostorokat birtokokkal gazdagította. László ural-
kodása idején fejez´́odött be az egyházmegyék esperességekre való felosztása.
A magyar egyház átszervezését a clunyi reform szellemében végezte. Új ko-
lostorok egész sorát építtette fel, amelyekbe bencés szerzeteseket telepített. 

Szent László király hangsúlyozta, hogy Magyarország „Mária országa”
(Regnum Marianum), István király pedig a magyar egyház megalapítója.
István királyt, Gellért püspököt és Imre herceget 1083-ban a pápa
László király kezdeményezésére szentté avatta. Személyükben a magyar nép
a sajátjai közül kapott szenteket, példaképeket.

A szentté avatások az ezredfordulóig a püspökök jogkörébe tartoztak, és
csak az adott egyházmegyére voltak érvényesek. Az egész Egyházra vonatko-
zó „oltárra emelések” a 11. századtól történtek különböz ´́o pápai zsinatokon.
Itt felolvasták a jelölt életrajzát, és döntöttek a felavatásáról. István király
szentté avatásakor Székesfehérvárott kibontották a sírját. Jobb kezét, ame-
lyen a királyi gy ´́ur ´́ut keresték, a kihantoláskor nem találták meg. Évek múl-
va derült ki, hogy a kincstartó lopta el, de – miután mindent bevallott – Lász-
ló megbocsátott neki. Az ereklye tiszteletére Várad környékén bencés apát-
ságot alapított, amelyet a Szent Jobbról nevezett el.

László királyt a nemzeti hagyomány és az irodalom nagylelk´́u, a védtele-
neket felkaroló, és az ellenséggel nyíltan szembeforduló magatartása mi-
att a keresztény lovagkirály mintaképének tartja. H´́osies erényei miatt az
Egyház III. Béla uralkodása idején, 1192-ben a szentek sorába iktatta.

M ´́uvét Könyves Kálmán (1095–1116) folytatta. Az 1100 táján Tarcalon
megtartott zsinaton Szent László törvényeit új szakaszokkal egészítették ki.
Az 1104 és 1112 táján Esztergomban tartott zsinatokat már nem a király, ha-
nem az esztergomi érsek — mint a magyar egyház feje — és a Szentszék követe
hívta össze. A zsinatokon csak a papság vett részt, csak egyházi kérdésekkel
foglalkoztak. Az I. Esztergomi Zsinat a papok jöv´́obeni házasságát megtiltot-
ta, ugyanakkor a már korábban házasságot kötöttek házas állapotát megt ´́urte.
A II. Esztergomi Zsinat már föltétel nélküli n´́otlenséget kívánt a papoktól.
Ezzel VII. Gergely pápa törekvései hazánkban is érvényre jutottak. Szent Ist-
ván király törvénye bizonyos esetekben megengedte a világiaknak a válást és
az újbóli házasságkötést. Az I. Esztergomi Zsinat szigorítani igyekezett, a II.
viszont már mindenben érvényre juttatta az Egyház álláspontját. Sem a szö-
kés, sem a házasságtörés nem bontotta föl a házasságot, de az ártatlan fél kí-
vánságára a különélést megengedte. A Szent László által tervbe vett nyitrai
püspökséget Kálmán uralkodása alatt alapították. 

Szent László király törvényeib ´́ol

A lopáson ért szabadról vagy rabszolgáról
Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, akasszák fel. Ha pedig
a tolvaj, hogy megmeneküljön az akasztófától, a templomba menekül, kihoz-
ván ´́ot a templomból, vakítsák meg. 
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A lopáson ért rabszolgát, ha nem menekül a templomba, miként a szabadot,
akasszák fel. Az urának legyen a vesztesége a felakasztott szolga; az elvesz-
tett dolgok urának pedig legyen vesztesége az elveszett dolog.
A lopáson ért szabadnak, ha a templomba menekült, és onnan kivezettetvén
megvakították, fiai és lányai, ha tízévesek vagy annál fiatalabb korúak, sza-
badságban maradjanak, ha pedig tíz évnél id ´́osebbek, vessék ´́oket szolgaság-
ra, és minden vagyonukat vegyék el.
Az olyan rabszolga pedig, avagy szabad (ember), aki libát vagy tyúkot lop, fél-
szemét veszítse el, és amit lopott, adja vissza.

A vassal vagy vízzel való istenítéletek tanúiról
Valahányszor akár vízzel, akár (tüzes) vassal istenítélet történik, legyen jelen
három alkalmas, esküt tett tanú, aki egyrészt az ártatlannak ártatlanságát,
másrészt ellenkez ´́o esetben a b ´́unösnek b ´́unös voltát igazolják. A pap vas
(próba) esetén két penzát, víz (próba) esetén egy penzát kapjon 

A 13. századra az egyházi élet jelent´́os mértékben fellendült. Országszerte
kiépült a plébániahálózat, az Egyház anyagilag is meger´́osödött, a hívek buz-
gósága fokozódott. A premontrei rend megjelenése hazánkban eredményeseb-
bé tette a lelkipásztorkodást. — A szépen fejl´́od´́o egyházi életet megzavarta a
tatárjárás. A muhi csata (1241) után a tatárok elözönlötték az országot. A
templomokat fölgyújtották, a papság egy részét megölték. A romba döntött or-
szágot IV. Béla király (1235–70) vezetésével sikerült újjáépíteni, de a ka-
tasztrofális paphiányt nehezen lehetett pótolni. — A 13. század végén a bajo-
kat tetézte a pogány kunokkal barátkozó, és azok szabados erkölcseit átvev´́o
király — IV. (Kun) László — rossz példája és számos egyházellenes intézke-
dése. A helyzet megoldására Róma Fülöp fermói püspök személyében segítsé-
get küldött. Az 1279-ben Budán megtartott nemzeti zsinat számos intézke-
dést hozott, de ezeket az országban dúló anarchia miatt nem lehetett végrehaj-
tani. Az Egyházra és az országra a bíztató id´́o csak az utolsó Árpád-házi uralko-
dó, III. Endre halála után (1301), az Anjouk idején jött el.

12. Az Árpád-ház szentjei
Szent Imre

Szent István és Boldog Gizella fia 1007 körül született Székesfehérvárott.
Tizenöt éves koráig a Velencéb ´́ol magyar földre jött tudós bencés szerzetes,
Szent Gellért nevelte, majd képzése atyja, Szent István király mellett folytató-
dott. Imre herceg menyasszonya lengyel vagy görög uralkodócsaládból szár-
mazott, neve nem ismert. A fiatal trónörökös 1030-ban már társvezérként vett
részt a II. Konrád német császár elleni gy´́oztes hadjáratban. Az öreged´́o István
király 1031-ben meg akarta koronáztatni fiát. Gizella királyné irányításával a
koronázási palást is elkészült. Ekkor történt a tragédia: a 24 éves Imre herce-
get vadászaton egy vadkan halálra sebezte. „Siratta ´́ot Szent István és egész
Magyarország vigasztalhatatlan, nagy sírással” — írta a krónikás.

Árpád-házi Szent Erzsébet
II. András és a tragikus sorsú meráni Gertrúd gyermekeként 1207-ben szü-

letett Pozsonyban vagy Sárospatakon. Négyéves korában szülei eljegyezték
Hermannal, a türingiai ´́orgróf fiával; ett´́ol kezdve a kislány Wartburg várá-
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ban nevelkedett. 1216-ban meg-
halt Hermann, a kiszemelt v ´́ole-
gény. A kis Erzsébet Hermann
öccsének, Lajosnak lett a meny-
asszonya. 1221-ben tartották
meg a fényes esküv´́ot Eisenach-
ban. Erzsébet három gyermek-
nek adott életet (Hermann, Zsó-
fia és Gertrúd). Türingiában a
meglév´́o menedékhely és kórház
mellé újabbat építtetett. Szoká-
sa szerint egyszer ´́u ruhában na-
ponta lejárt a várból, ápolta,
gondozta a betegeket, nem félt a
leprától sem. Lajos 1227-ben
keresztes hadjáratba indult, de
rövidesen ragályos betegségben
meghalt. Az özvegy Erzsébet, miután gyermekeir ´́ol rangjuknak megfelel ´́oen
gondoskodott, lelkiismeretére hallgatva elhagyta Wartburg várát. Szegény-
ségben, Isten iránti szeretetben, a betegek és árvák szolgálatára szentelte
további életét. 1231. november 17-én — 24 éves korában — halt meg. Édes-
apja, II. András még megérte, hogy lányát IX. Gergely pápa 1235-ben szent-
té avatta.

Árpád-házi Szent Margit
IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya 1242-ben Dal-

máciában született, ahová a tatárok el´́ol menekül-
tek. Szülei fogadalmat tettek: ha az ország megme-
nekül, gyermeküket az Istennek szentelik. Margit há-
roméves korában a veszprémi Szent Katalin kolostor-
ba került, ahol domonkos n´́ovérek nevelték. Apja,
hogy gyermekét közelebb tudja magához, a Nyulak
szigetén (ma Margitsziget) kolostort építtetett számá-
ra. Ott bontakozott ki Margit hitélete, amelynek f´́o
vonásai az alázat és az önfeláldozás. A királylány hal-
lani sem akart semmiféle kiváltságról. A legnehezebb
munkákat vállalta, a legkopottabb ruhákat válasz-
totta magának. Az ország érdekeire hivatkozva apja
háromszor is királyi férjet ajánlott neki, ´́o azonban
Krisztus jegyese kívánt maradni. Életét megkeserítet-
te az apja, IV. Béla és bátyja, V. István között dúló vi-
szály. Böjtökkel, vezekl´́oövvel gyötörte magát. Szen-
vedéseit felajánlotta országunkért és a családi viszály
elsimítására. 28 éves korában, 1270. január 18-án
halt meg. XII. Piusz pápa avatta szentté 1943-ban.
N ´́ovérét, Árpád-házi Kingát  szentként, Jolánt
(1235?–1298) boldogként tiszteljük.

Árpád-házi Szent Erzsébet

Árpád-házi Szent Margit
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Árpád-házi Szent Kinga
Esztergomban született 1224-ben. Tizenegy

éves volt, amikor édesapját, IV. Bélát 1235-ben
királlyá koronázták, s nagynénjét, Árpád-házi
Erzsébetet szentté avatták. Nem egészen négy
évvel kés´́obb, 1239-ben Boleszláv lengyel ki-
rály feleségül kérte. Az ifjú lengyel királynét
fényes diadalmenet kísérte Esztergomtól egé-
szen Krakkóig. A tatár pusztítás nem kerülte el
Lengyelországot sem. 1249-ben hazalátogatott
Magyarországra, hogy édesapjától kérjen segít-
séget nélkülöz ´́o népe számára. Ekkor kapta
ajándékba a máramarosi sóbányát. Jegygy ´́ur ´́u-
jét lehúzta, s a birtokbavétel jeléül az aknába
dobta. A legenda szerint, amikor 1251-ben Wie-
lickában sóbányát nyitottak, az els ´́o sótömb-
ben megtalálták a királyné gy ´́ur ´́ujét. Templo-
mokat, kolostorokat, kórházakat építtetett.
1257. március 2-án Boleszláv király kimutatva
háláját felesége országépít ´́o tevékenysége
iránt, oklevélben neki adományozta a Krakkó-

tól délre es ´́o Szandec tartományt, ahol Kinga klarissza kolostort alapított.
1279-ben, negyvenévi házasság után eltemette férjét, ezután kérte felvételét a
klarissza apácákhoz. Ett´́ol kezdve teljesen Istennek szentelte életét, bár a len-
gyelek kérték, hogy vegye át az ország kormányzását. 1284-t´́ol haláláig (1292)
az ószandeci kolostor apátn´́oje volt. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá avat-
ta, XI. Kelemen pedig a lengyelek és litvánok véd ´́oszentjévé nyilvánította.
II. János Pál pápa 1999. június 16-án iktatta a szentek sorába.

13. Az Egyház megszentel ´́o tevékenysége
a középkorban

A virágzó középkor emberének gondolkodását, érzelemvilágát a vallásos
világszemlélet irányította. A szerzetesi életforma a kor keresztény eszmény-
képe volt. Sokszor még házas emberek is eszerint éltek. Szerzetes harmadren-
dek alakultak a világiak számára, külön regulával. Tömegesen keresték föl a
Szentföldet, hogy végigjárhassák azokat a helyeket, ahol Jézus élt és tanított.
Az emberek szívesen vettek részt a liturgiában, az istentiszteleteken, amelyek
küls´́o és bels´́o tartalmukat tekintve is egyre színesebbé váltak. VII. Gergely
pápa hatására mindinkább elterjedt a római liturgia, bár a szerzetesren-

Árpád-házi Szent Kinga

Kérdések, feladatok
• Milyen legendákat ismersz az Árpád-házi szentekkel kapcsolatban?
• Milyen lehetett Szent Margit élete a Nyulak szigetén? Írj (képzeletbeli) beszámo-

lót Szent Margit egy napjáról!
• Ajánlott olvasmány: Gárdonyi Géza: Isten rabjai c. regénye 
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dek saját használatukra, az egyházmegyék pedig egyházmegyei használatra
némiképp átalakították azt. Mindkett´́o elfogadott és érvényes volt.

A 12. században a teológiai elemzések kimutatták, hogy hét olyan szertar-
tást használt az Egyház — már a leg´́osibb id´́okt´́ol fogva —, amelyet maga Jé-
zus Krisztus rendelt, és amelyet joggal megillet a szentség fogalma. Így fogal-
mazódott meg pontosan, hogy hét szentség van. A keleti egyházak, amelyek
még a reformáció el´́ott szakadtak el a Nyugattól, szintén a hét szentség alap-
ján állnak.

A keresztség szertartásánál az alámerítést felváltotta a leöntés. A gyer-
mekek keresztelését az Egyház már a 12. században a születés után minél el´́obb
javasolta.

A középkori vallásosság egyik legszebb vonása az Oltáriszentség tisztele-
te. El´́otte mindenki térdet hajtott, jelenlétét örökmécses jelezte, a szertartások
során megtömjénezték. A 13. században elterjedt az Úrnapja megünneplése.
A fehér színen kívül fokozatosan terjedtek el a ma is használatos liturgikus
színek. Általános törvényt csak V. Piusz pápa hozott az új misekönyvben 1570-
ben. A gyermekeket az értelmes kor (7–14) elérése után engedték szentáldo-
záshoz. Az Eukarisztia iránti tisztelet fokozódása nem járt együtt a gyakori
szentáldozással. Jámborabb emberek és a szerzetesek is csak évente néhány
alkalommal járultak szentáldozáshoz. A IV. Lateráni Zsinaton (1215) külön
törvényt fogalmaztak meg: a hívek évente végezzenek szentgyónást és leg-
alább a húsvét táján vegyék magukhoz az Úr Testét. Az igehirdetés els´́osor-
ban a templomokban történt, de a keresztes hadjáratokra más alkalmas helye-
ken is lelkesítettek a szónokok, akik a mindennapi életet irányító, gyakorlati-
as prédikációkra törekedtek. A leghíresebb szónokok: Szent Bernát, Szent
Domonkos, Páduai Szent Antal, Szent Bonaventura.

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása körül a nyugati Egyházban egy
ideig vita volt, majd általánossá vált az a felfogás, hogy a püspök által megbí-
zott áldozópap is kiszolgáltathatja. A betegek szentségével kapcsolatban
számos téves felfogással kellett megküzdeni az Egyháznak.

Az egyházi rend felvételét szigorúbb feltételekhez kötötték.
A házasság szentségének felvételénél kötelez´́o lett a háromszori hirdetés

és az Egyház (pap) színe el´́ott való házasságkötés.
A nyilvános vezeklést — bár még sokáig fennmaradt – fokozatosan kiszorí-

totta a magánvezeklés. A nyilvános b ´́unbevallást felváltotta a magángyónás,
amelynek szentségi jellegét a teológia világosan kimutatta. Megfogalmazó-
dott, hogy a gyóntató mindinkább a gyónó lelki életének irányítója, vezet´́oje le-
gyen. A középkor elején jött szokásba, hogy a feloldozást a penitencia teljesíté-
se el´́ott megadták. A 8. században szokás volt, hogy papok hiányában diákonu-
sok is gyóntattak és feloldozást adtak. Jakab apostol intése alapján: „Valljátok
meg egymásnak b ´́uneiteket!” laikusok is gyóntattak. Egyes teológusok életve-
szélyben kötelez´́onek vélték az ilyen laikus gyóntatást, amely a 16. századig
még létezett.

Egyre jobban terjedt a szentek tisztelete. Már az els´́o id´́okt´́ol kimutatható,
hogy a Sz ´́uzanyát az Egyházban megkülönböztetett tisztelettel illették. A
Szent Sz ´́uz tiszteletét a népköltészet és a hitszónokok terjesztették. A búcsújá-
ró helyeket is ez a tisztelet lendítette föl. A Sz ´́uzanyán kívül a szentek is hozzá-
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tartoztak a mindennapi élethez. Az egész munkaévet a szentek ´́orizték, segí-
tették. A középkorban terjedt el az ereklyék tisztelete.

14. Középkori eretnekségek
A valdiak

Valdes Péter gazdag textilkeresked´́o 1175-ben tért meg. Hallotta, hogy a pa-
pok, püspökök az evangéliumi szegénységr´́ol prédikálnak, de nem úgy élnek. Val-
des lefordíttatta a Biblia egyes részeit provanszál nyelvre, majd eladta javait, és
önkéntes szegénységben élt. Követ´́oi a lyoni szegényeknek nevezték magukat (val-
diak). Hármas fogadalmukat (szegénység, tisztaság, engedelmesség) az Úrnak és
nem az egyházi vezetésnek tették le. Kizárólag erkölcsi prédikációk tartására
kaptak engedélyt, de hamarosan ezt is megvonták t´́olük. Egyre makacsabbul
szembeszegültek az Egyház vezet´́oivel, ezért az 1184-es Veronai Zsinaton Val-
des Pétert és követ ´́oit kiközösítették. Illegalitásba kényszerülve egyre job-
ban elszakadtak az Egyháztól. Megtagadták a szentmisét, a búcsút, elutasították
az esküt, a szentek és az ereklyék tiszteletét.  Misszionáriusaik már a 12. század-
ban eljutottak Észak-Olaszországba, Svájcba, Németországba, Ausztriába, Ma-
gyarországra és Cseh-Morvaországba. A katonai szolgálat megtagadásában a vi-
lági hatalom is veszélyt látott, ezért 1231-t´́ol keményen üldözték ´́oket. Az üldözé-
sek el ´́ol a nehezen megközelíthet ´́o alpesi völgyekbe húzódtak. Olaszország
1848 óta biztosítja számukra a szabad vallásgyakorlatot.

Az albiak
A virágzó középkor egyik legveszélyesebb eretnekmozgalma, a katharoké

1140 után kezdett terjedni Európában. Dél-franciaországi központjuk (Albi)
után albiaknak nevezzük ´́oket. Nem a katolikus kereszténységb´́ol indulnak ki,
azt nem is képviselik. Az anyagot rossznak és b ´́unösnek tartva tagadják a fel-
támadást, elvetik az Egyházat és szertartásait. Eszméik Kis-Ázsiából és a
Balkán-félsziget országaiból keresked´́ok és zarándokok közrem ´́uködésével ju-
tottak el Nyugatra. Két csoportjuk ismert. A kisebb csoportba tartoznak a
tökéletesek, a tiszták vagy katarok (katharoi — görög szó — jelentése: tisz-
ták), akik vallási elitnek tartják magukat. Ebbe a körbe kézrátétel útján lehet
bekerülni. A kenyér megtörésével ünneplik az istentiszteletet, és a még „ördögi
szimpatizánsoknak” prédikálnak. Szigorú önmegtartóztatásban élnek, ezzel
vélik elérhet´́onek a megváltást. A hív ´́ok alkotják a szekta nagyszámú követ´́o-
inek körét. Átlagos életet élnek, támogatva a „tökéleteseket”, akik szerz´́odés-
ben ígérhetik, hogy a halotti ágyon vigasztalásban részesítik ´́oket.

Kérdések, feladatok
• Keress olyan középkori irodalmi m´́uveket, amelyek a Sz´́uzanya növekv ´́o tisztele-

tét jelzik!
• Hazánkban korábban használatosak voltak a magyar hónapnevek, amelyek

mindegyike egyházi ünnepr´́ol kapta a nevét. Gy´́ujtsd össze ezeket a hónapneve-
ket! 
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Bár a középkori egyházi vezetés bizalmatlan volt a szegények mozgalmaival
szemben, III. Ince pápa (1198–1216) a ferencesek és a domonkosok moz-
galmát be tudta tagolni a katolikus Egyházba. A domonkosokat arra kérte,
hogy az eretnekek között prédikáljanak. A valdiak azonban nem vetették alá
magukat a püspököknek, a katharok pedig a katolikus Egyházat ellenegyház-
nak tekintették. III. Ince pápa az eretnekséget felségsértésnek nyilvánította.
A francia király szövetségében az albiak ellen keresztes hadjárat indult,
amelynek során sokan elpusztultak közülük.

Wyclif János (John Wyclif)
A kés´́oi középkorban Angliában Wyclif (ejtsd: viklif) János (1320–1384) ox-

fordi teológiatanár eleinte a papságot támadta, majd azt hirdette, hogy az
Egyház a kiválasztottak láthatatlan társasága, a hit egyetlen forrása a Szent-
írás. A pápát antikrisztusnak nevezte. Tagadta az átlényegülésr´́ol szóló kato-
likus tanítást. Tévtanításai els´́osorban az egyszer ´́u nép körében terjedtek, és
nagyban hozzájárultak az 1381-es nagy angliai parasztlázadás kirob-
banásához. Bár Wyclif helytelenítette a felkelést, az egyházi és világi hata-
lom közös megtorlásra szövetkezett. Az angol uralkodó réteg Wyclif ellen for-
dult, de csak az egyetemi katedrától fosztották meg. 1384-ben bekövetkezett
halála után  tanítása még néhány évtizedig élt az alsóbb néprétegekben. Az
Angliában 1401-ben bevezetett inkvizíció üldözte követ´́oit.

Husz János (Jan Huss)
 A cseh Husz János (1370–1415) fáradhatatlanul munkálkodott az Egyház

megújításán, megnevezte a visszásságokat. Mint a prágai egyetem tanára
Wyclif tanait magáévá tette és hirdetni kezdte. A hivatalos egyházi vezetés
megtiltotta, hogy prédikáljon. Vád alá helyezték, majd kiközösítették. Tanai
visszavonása érdekében 1414-ben a Konstanzi Zsinat elé idézték. ´́O kiállt
addigi tanítása mellett, bár tudta, hogy az életébe kerül. Halála után követ´́oi-
nek száma rohamosan n´́oni kezdett. A husziták mozgalma nem volt egységes.
Két párt keletkezett: a kelyhesek azt követelték, hogy az úrvacsora során ne
csak a papok, de mindenki két szín alatt áldozhasson; a táboriták — akiket a
husziták által alapított csehországi Tábor nev ´́u városról neveztek el — ennél
többet akartak. Vallották, hogy a kormányzást a nép kezébe kell átadni, min-
den uraságot, nemest, lovagot meg kell fosztani kiváltságaitól, hiszen minden-
ki egyformán testvérnek tekintend´́o. — A nemesség és a polgárság osztálytár-
sadalmát veszélyeztet´́o táboritákat fegyverrel verték le.

Kérdések, feladatok
• Nézz utána, hogy Husz Jánost melyik zsinaton ítélték halálra!
• E zsinatnak milyen magyar vonatkozását ismered?
•  Mi az alapvet´́o különbség az eretnekek és a szerzetesek önkéntes szegénységre

való törekvése között?
• A tévtanítások elleni küzdelemben  a történelem folyamán az egyháziak  helyen-

ként túlzásokba estek. Mit tett II. János Pál pápa, hogy a Jubileumi év megbé-
kélést hozzon e téren is?
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15. Az Egyház küzdelme
a tévtanítások ellen

Az eretnekségekkel szemben az Egyház nem maradt tétlen. Az érvekkel
történ´́o meggy´́ozés nem volt mindig hatásos. Ilyenkor az Egyház a téveszmék
terjedésének megállítására nem riadt vissza az er´́oszak alkalmazásától sem.
A küzdelem célja az volt, hogy az eretnek nézeteket valló emberek néze-
teik visszavonása után térjenek vissza az Egyházhoz, és a társadalom
hasznos tagjaivá váljanak. A tévtanítás-ellenes küzdelmeknek több oka is
volt. Az egyik az Egyház tagjainak lelki érdeke, hiszen ha a tévtanítások el-
terjednek, azzal az emberek lelki üdvössége, örök boldogsága kerül veszélybe.
A másik ok az Egyház és a társadalom létérdeke, mivel az eretnek mozgal-
mak nemegyszer a társadalmi rendet is veszélyeztették. A küzdelem
módszerei eleinte aránylag enyhék voltak. Akik kitartottak téveszméik mel-
lett, azokkal szemben leginkább egyházi büntetéseket alkalmaztak. A kemé-
nyebb fellépés, a testi fenyítés és a halálbüntetés az állam és a közfelfo-
gás érvényesítésére történt. Az albiak fellépésével kapcsolatban fokozato-
san változott meg az állam és a közvélemény felfogása. A katharok elleni
fegyveres harcot is az váltotta ki, hogy velük szemben a meggy´́ozés és az egy-
házi kiközösítés eredménytelen maradt.

Az inkvizíció
Az inkvizíció fokozatosan alakult ki, miután az állam és az Egyház sok

esetben közösen lépett fel a társadalmi rendet veszélyeztet ´́o és megbon-
tó, közveszélyes (pl. templomokat és más egyházi épületeket kifosztó és fel-
gyujtó) eretnekekkel szemben, s emiatt egyre alaposabban dolgozták ki a
velük szemben szükséges védekezést, a korabeli jogrendnek megfelel´́oen alkal-
mazott bírósági eljárások módját.

 Inkvizíció a neve az eretnekek ügyével foglalkozó egyházi bíróságoknak.
(Az inkvizíció latin szó, jelentése: nyomozás.) Az eretnekek felfogását a
püspök vagy az általa kinevezett inkvizítor, vizsgálóbíró törekedett tisz-
tázni. Az inkvizítorok tevékenységüket az állami rend és ideológia, a ke-
reszténység és a társadalom védelme érdekében fejtették ki, amelynek so-
rán állami törvények alapján egyházi személyekb´́ol álló bíróságok és vi-
lági büntetés-végrehajtó hatóságok m´́uködtek közre. A testi fenyítések és
f´́oleg a halálbüntetés alkalmazása vallásügyi és társadalmi vétségekért
nem az Egyháztól indult ki, hanem az államtól és a közfelfogásból.

Bár az eretnekekre Jusztiniánusz császár (†565) törvénye máglyahalál
büntetést írt el´́o, az els ´́o tényleges eretnekégetésre csak 1022-ben került sor.
Az 1179. évi egyetemes zsinat figyelmeztette a világi és egyházi hatóságokat,
hogy lépjenek föl a keresztény hitet és a társadalmi rendet megbontó eretne-
kekkel szemben. Az 1184. évi Veronai Zsinat felszólította a püspököket és a
világi fejedelmeket, hogy a gyanús helyeken kutassák föl az államhatalmat ve-
szélyeztet´́o eretnekeket, és a világi hatóságok büntessék meg ´́oket. Ezáltal lét-
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rejött az inkvizíció intézménye. Az eretnekséget a zsinat Istennel szembeni
felségsértésnek min´́osítette. A zsinat határozatát a császár birodalmi tör-
vénnyé tette, és elrendelte, hogy a megrögzött eretnekeket — a kor kivégzési
szokása szerint — t ´́uzhalállal büntessék.

A spanyol kereszténység és az inkvizíció
A spanyol inkvizíció eredetében, céljában és módszereiben külön megítélés

alá esik, amennyiben az inkvizíció eszközeit nemzeti célokra használta fel. Spa-
nyolország arab meghódítása vallási téren az els´́o id´́okben nem okozott külö-
nösebb problémát. Békés egyetértésben éltek egymás mellett a keresz-
tények, a spanyol zsidók és a betelepült muszlimok (mórok). Kés´́obb mind
több területet foglaltak vissza az araboktól, és el´́otérbe került az egységes ke-
resztény Spanyolország eszménye. A zsidók tiltakozása ellenére a zsinagógá-
kat templomokká alakították át. 1492-ben a spanyol királyi pár, az úgyneve-
zett katolikus királyok — Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella —
négy hónapos határid´́ot szabtak meg a zsidóknak, hogy vagyonukat felszámolják
és az országot elhagyják. A másik lehet´́oség a kereszténység felvétele volt. Hasonló
választás elé állították a muszlimokat is. Hatalmas menekültáradat indult meg
Portugália, Anglia, Dél-, illetve Délkelet-Európa, valamint Észak-Afrika felé. A
zsidók egy része a keresztény vallás elfogadása mellett nyilatkozott. A kikénysze-
rített megtérések során az új keresztényekkel szemben a régiek bizalmatlanok
voltak, nyíltan elutasították ´́oket. Szerintük a katolikus vallást az eretnekek és a
zsidók veszélyeztetik. Különösen veszélyesnek tartották azokat, akik a világ el´́ott
keresztények voltak, ugyanakkor titokban h ´́uek maradtak atyáik hitéhez. Az „új-
keresztények” szemére vetették, hogy gyerekeiket a zsinagógákba küldik tanulni,
megtartják a szabbatot és az étkezési szokásaikat. 

A spanyol inkvizíció állami intézmény volt, amelyet az állam tartott fönn.
Az uralkodók gyakran politikai ellenfeleik megsemmisítésére használták fel.
Egyházi, illetve vallási jellege abban állott, hogy az inkvizíciós bíróságokban
egyházi személyek is részt vettek, a bírósági eljárást vallási keretek között foly-
tatták le. A spanyol inkvizíció szigorúsága és a halálos ítéletek ellen a pápák
gyakran felemelték a szavukat, de a királyi befolyás miatt akaratukat nem
tudták érvényesíteni.

A spanyol nemzeti inkvizíció áldozatainak száma nagy volt, de távolról sem
annyi, mint azt az irányzatos történetírás feltüntetni igyekszik.

Kérdések, feladatok
• A világi hatalmak miért léptek fel az eretnekek ellen?
• A pápák hogyan foglaltak állást a széls´́oséges inkvizíciós módszerek és intrikák

ellen?
• Miben rejlett az eretnekségek veszélyessége a társadalomra és az Egyházra nézve?
• Változott-e a közfelfogás „a másság” elfogadása vonatkozásában?
• Voltak-e a 20. században olyan ideológiák és szervezetek, amelyek túltettek a

múltbeli inkvizíció intézményén?
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16. A pápák avignoni fogsága
és a nyugati egyházszakadás

Az avignoni (ejtsd: avinyoni) fogság (1309–1377)
XI. Benedek pápa halála után a bíborosok hosszas huzavona után egy

francia f´́opapot választottak meg pápának (1305), aki az V. Kelemen nevet
vette fel, és élvezte a francia udvar bizalmát. Súlyos betegsége miatt nem tudta
jól ellátni a feladatát. Francia befolyásra 1309-ben áttette székhelyét Avi-
gnonba. Innen kormányozta az Egyházat hat utódja is. V. Kelemennel a pá-
paság francia befolyás alá került, ami károkat okozott az Egyháznak. Ezt az
id´́oszakot a pápák avignoni fogságának is szokták nevezni.

V. Kelemen pápa IV. Fülöp király nyomására feloszlatta a templomos lo-
vagrendet. XXII. János pápa (1316–1334) francia befolyásra viszályba keve-
redett Bajor Lajos német királlyal. Az avignoni fogság kedvez´́otlenül hatott a

Pápai Államra is. VI. Ince pápa idejében
(1352–1362) Rómában Cola di Rienzo városi
jegyz´́o kétszer is megszerezte a f´́ohatalmat. A
franciaellenes bíborosok Rómában maradtak.
A zavargásokat Albornoz bíborosnak sikerült
lecsillapítania. V. Orbán pápa (1362–1370)
1367-ben visszatért ugyan Rómába, de az ott
uralkodó áldatlan állapotok miatt 1370-ben új-
ból Avignonba ment, ahol hamarosan meghalt.

Sienai Szent Katalin (1347–1380) do-
monkos harmadrendi apáca isteni küldetését
teljesítve 1376-ban Avignonba utazott, hogy
közvetítsen a pápa és az itáliai pártok közötti
vita megoldásában. Ennek eredményeként
XI. Gergely (1370–1378) pápa 1377. január
17-én visszatért Rómába, ahol siralmas ál-
lapotokat talált.

(Sienai Szent Katalint 1970-ben VI. Pál pá-
pa egyházdoktorrá nyilvánította.)

A nyugati egyházszakadás (1378–1417) 
és következményei

XI. Gergely pápa halála után a bíborosok er´́os római befolyásra VI. Orbánt
(1378–1389) választották meg pápának. A pápaválasztás érvényességét a
francia bíborosok megkérd´́ojelezték, s feljogosítva érezték magukat arra, hogy
saját jelöltet állítsanak és válasszanak pápának. Az általuk választott ellen-
pápa a VII. Kelemen (1378–1394) nevet vette föl. Mivel a római széket nem
tudta elfoglalni, székhelyét Avignonba tette. A kett´́os pápaválasztás nagy za-
vart keltett az Egyházban. Mindegyik fél meg volt gy ´́oz ´́odve saját igazáról,
hogy ´́o az Egyház jogos feje, ezért mindegyik pápa kiközösítette a másikat és
annak követ´́oit. Ezáltal a nyugati Egyház két részre szakadt. Tovább mé-
lyült az ellentét, amikor a pápák halála után bíborosaik új pápát választottak.

XI. Gergely pápa visszatér
Rómába

69



A két szembenálló pá-
pa bíborosai a szakadás
megszüntetése érdeké-
ben 1409-ben Pisában
zsinatot tartottak, ahol
a római és az ellenpápát
leváltva — jó szándék-
kal, de törvénytelenül —
újat választottak: V.
Sándort, akinek utóda
XXIII. János (1410–
1415) ellenpápa volt.
Mivel a két letett pápa
— a törvényes XII. Ger-
gely (1406–1415) és az
ellenpápa, XIII. Bene-
dek (1394–1417) — nem
volt hajlandó hivatalától
megválni, az Egyház,
mert már két törvényte-

len pápája is volt, három részre szakadt. A szakadás megrendítette az Egy-
házat: megromlott a pápai tekintély, meggyengült az egyházi fegyelem. A pap-
ság egy része elvilágiasodott. A nagy nyugati egyházszakadás a reformáció
egyik oka lett.

A szakadás megszüntetése
A szakadás és az áldatlan állapotok megváltoztatá-

sában nagy szerepe volt Zsigmond magyar királynak
és német-római császárnak. Közrem ´́uködésével hív-
ták össze a XVI. Egyetemes Zsinatot Konstanzban
(1414–1418). A zsinat hármas célja: a szakadás meg-
szüntetése, a hittel kapcsolatos vitás kérdések tisztá-
zása és az Egyház reformja.

A tanácskozásról elszökött XXIII. János ellenpápát
elfogták és letették. A római pápa, XII. Gergely ön-
ként lemondott, XIII. Benedeket pedig távollétében
tették le. Az 1378 óta tartó egyházszakadásnak a zsi-
nat úgy vetett véget, hogy hosszas viták és tárgyalá-
sok után 1417. november 11-én új pápát választot-
tak, aki az V. Márton (1417–1431) nevet vette föl. A
szerény, de tekintélyéhez ragaszkodó pápa kis lépé-
sekkel, de megszüntette a Pápai Államban uralkodó
zavaros állapotokat.

A nyugati egyházszakadás (1378–1417)

Kérdések, feladatok
• Keresd meg a térképen Avignont!
• Végezz gy´́ujt ´́o munkát Sienai Szent Katalinról!

V. Márton síremléke
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17. A humanizmus és a reneszánsz
A feudális társadalmi rend felbomlása után a polgári és értelmiségi rétegek

fokozatos meger´́osödésével új szellemi áramlat keletkezett. Az új áramlatnak
két összetev´́oje volt. Tudományos és irodalmi oldalát humanizmusnak, poli-
tikai, m ´́uvészeti oldalát reneszánsznak nevezzük. Mindkett ´́o Itáliában
alakult ki a 14. században, s a 16. századra egész Európában elterjedt.
Eszméit a klasszikus ókorból merítette. Visszanyúlt a kereszténység el´́otti
gondolkodáshoz és m ´́uvészethez. Céljául t ´́uzte ki, hogy felelevenítse és felvirá-
goztassa a görög-római kultúrát, hogy a feltörekv´́o társadalmi rétegek életü-
ket az ókori eszmékb´́ol merített elvek alapján, az egyházi és vallási kereteken
kívül rendezhessék be. A múltban keresték a választ a kor kérdéseire, jelsza-
vuk az újjászületés. Descartes (ejtsd: dékárt, latinosan Cartesius, 1596–
1650) volt a természettudományos gondolkodásmód úttör ´́oje. A reneszánsz
kezdeti képvisel´́oi, hív ´́o keresztények, szerették volna, ha az Egyház vissza-
nyeri evangéliumi küldetését. A németalföldi Rotterdami Erasmus (1466–
1536) Ágoston-rendi kanonok görög és latin m ´́uvek kiadásával, az antik szel-
lemiség felújításával szerette volna korát megújítani.

A kor m ´́uvészei közül kiemelkedik az olasz Michelangelo Buonarotti (1475–
1564), Leonardo da Vinci (1452–1519) és Raffaello Santi (1483–1520). Keresz-
tény szellemben készült alkotásaik középpontjában az ember állott a maga prob-
lémáival. Angliában a humanizmus vezéralakja Morus Szent Tamás (1478–
1535), aki keresztény elveihez ragaszkodva vértanúhalált halt.

A humanizmus jelent´́osebb hazai képvisel´́oje Vitéz János (1408–1472), Má-
tyás király (1458–1490) nevel´́oje és Janus Pannonius (1434–1472) pécsi püs-
pök volt. Mátyás király reneszánsz uralkodóként udvarában számos híres itá-
liai építészt és tudóst foglalkoztatott. Európai hír ´́u könyvtára (Bibliotheca
Corviniana) a 15. században a Vatikáni Könyvtár után a legnagyobb és leghí-
resebb kódexgyüjtemény volt. A budai királyi palotában Mátyás halálakor kb.
2000–2500 kötet korvinát* ´́oriztek.

*A korvina Mátyás könyvtárából származó díszes kivitel ´́u kódex. Nevét a Hunyadi család
címerállata, a holló (latinul corvus) után kapta. 

Kérdések, feladatok
• Cáfold a következ´́o — sokak által vallott — téves nézetet: „A reneszánsz fes-

tészet és építészet már nem keresztény m´́uvészet, a gazdagok fény´́uzését szol-
gálja.”

• Gy´́ujts képeket keresztény szellemben készült reneszánsz m´́ualkotásokról!
• Michelangelo milyen f´́obb alkotásait ismered?
• Keress egy neked is tetsz ´́o reneszánsz képet,  és mondd el, hogy miért tartod

szépnek!
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IV. Az Egyház
a keresztény újkorban

1. A reformáció kezdete
A reneszánsz korban a középkor végi Egyházban eluralkodó visszaélések sú-

lyos károkat okoztak. Az egyre er´́osöd´́o kritika és a társadalom változást követelt.
A reformáció átalakítást, megújítást, megjavítást jelent. A 16. században Luther
Márton által elindított vallási mozgalom azt t´́uzte ki célul, hogy a hibáitól eldefor-
málódott Egyházat eredeti formájában állítja helyre. A reformok által történ´́o
meger´́osítés helyett azonban azt részekre szabdalta. A reformáció kirobbanásá-
nak okai között említend´́o a német államok és a meggyengült Róma kedvez´́otlen
kapcsolata. A Róma elleni érzelmek olyan hevesek voltak, hogy a pápa ellen irá-
nyuló minden fellépés mind a nép, mind a nemesek körében sikert aratott. Nép-
szer´́uségének növelésére ezt Luther ki is használta.

A reformáció okai
A kor pápáinak életmódja alig különbözött a világi fejedelmekét´́ol. Ez nagy

mértékben aláásta a pápai tekintélyt. A búcsúcédulákkal való visszaélés na-
gyon elterjedt az Egyházban. F´́oleg német területen a f´́opapok egy része fel
sem volt szentelve, s mivel világi fejedelmek voltak, idejüket az evilági ügyek
intézése kötötte le. Püspöki teend´́oiket helyettesekre bízták. A papság egy ré-
szének erkölcsi élete — mindenekel´́ott német területen — sok kívánnivalót ha-
gyott maga után. Az egyházmegyés papok nagy részénél teológiai hiányossá-
gok voltak, így a felvet´́odött hitbeli, teológiai kérdésekre sem tudtak megfelel´́o
választ adni. A szerzetesrendekbe felvett, hivatás nélküli, gyakran a nemesi
rétegb´́ol kikerült szerzetesek bomlasztották a kolostorok fegyelmét. 

A hívek és a papság között sokfelé megromlott a viszony. Az egyszer´́u nép val-
lásosságát az ´́oszinte hit és a jámborság mellett a küls´́oségesség, a babonák-
ra való hajlandóság és a búcsúk hajhászása jellemezte. — Az evangélium
szellemiségét´́ol való eltávolodást csak szigorú reformintézkedésekkel lehetett
megállítani. A reform azonban a hierarchia  elleni támadással indult. A bajok
f´́o forrásának a római kúriát tartották.

A reformációt a 14. században Wyclif János (1320–1384) oxfordi teoló-
giatanár készítette el´́o, aki elutasította az átlényegülésr´́ol szóló katolikus ta-
nítást. Husz Jánost (1369–1415) az egységet megbontó tanai miatt a zsinat
halálra ítélte. A protestáns mozgalom vezéralakja, Luther Márton (1483–
1546), Ágoston-rendi szerzetes szembeszállt a kora Egyházában tapasztalható
hanyatlással. Alapgondolata az volt, hogy vissza kell térni az evangélium tisz-
taságához. 1517. október 31-én elküldte egyházi elöljáróinak és néhány teoló-
gus barátjának a búcsúcédulákkal folytatott üzletelés és más visszásságok el-
len megfogalmazott 95 tételét, amelyekben Luther Márton a hív´́oket és az
Egyházat — jó szándékkal, de több tételben az Egyház tanítását kikezdve —
az általa igaznak vélt megtérésre hívta. Miután több sikertelen kísérlet tör-
tént arra vonatkozólag, hogy Luther Mártonnal visszavonassák tételeit, Alb-
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recht mainzi érsek Rómába küldte azokat, hogy vizsgálják felül, s ha ellenté-
tesek az Egyház tanításával, indítsák meg az eretnekség elleni b´́unvádi eljá-
rást. Az 1520. január 9-én elkezdett tárgyalások eredményeként elkészített
bulla Luther 41 tévedését sorolta föl, és elvetette azokat. Rómában elrendelték
Luther iratainak megsemmisítését. Állást foglaltak amellett, hogy Luthert kö-
vet´́oivel együtt kiközösítik, ha 60 napon belül nem vonja vissza tévedéseit. ´́O
ezt nem fogadta el, és nyíltan a római Egyház és tanítása ellen fordult.

A reformáció alaptanítása; Luther Márton
A „Kiáltvány a német nemességhez” (1520 augusztus) címe ellenére az

egész kereszténységhez intézett felhívás volt. Ebben a m´́uvében Luther szem-
beállította Róma hatalomvágyát és a keresztények egyetemes papságát. Elve-
tette a Szent Péter utódlását követ´́o pápaság intézményét, követelte a kúria
reformját, a cölibátus felfüggesztését. Az Egyházat láthatatlan társaságnak
nevezte, ahová csak azok tartoznak, akik igaz hitb´́ol élnek. A Szentírásra és a
Szenthagyományra alapozott Egyház tanításával szembeállította a Szentírás
egyedüli tekintélyét. A szentségek közül csak a keresztséget és az Oltáriszent-
séget fogadta el, szükség esetén a penitenciát. Bírálta a szentmisét és az át-
lényegülés tanát. Követelte a két szín alatti áldozást. Elvetette a szentek és
a Sz´́uzanya közbenjáró imáját. Megszerkesztette a felfogását tükröz´́o els´́o
katekizmusokat, elkészítette saját Szentírás-fordítását. Elvetett mindent,
ami szerinte a Szentírásban nincs benne, így az evangéliumi tanácsokra épü-
l´́o szerzetesi fogadalmakat, és csak  azt fogadta el, ami — szerinte — a Szent-
írásban benne van, így pl. a püspökség intézményét, de azt is a papszentelés
szentsége nélkül.

Rómával való szakítását azzal pecsételte meg, hogy a wittenbergi Elster-ka-
pu el´́ott az egyházi törvénykönyvet és a pápai bulla másolatát elégette. Miután
Luther számára az engedélyezett határid´́o lejárt, X. Leó pápa 1521. január
3-án kiközösítette, és ezzel kezdetét vette az egyházszakadás folyamata.

Róma a kiközösítéssel nem érte el a célját, mert a tömegmozgalommá fejl´́o-
dött eseményeket sem az egyházi, sem a világi hatalom nem tudta megállíta-
ni. Az evangélikus egyház alaptanítását Ágostai hitvallás néven Luther
tanítványa, Melanchton (1497–1560) dolgozta ki. A lutheránus közösséget a
német birodalom területén a katolikus vallással egyenérték´́unek ismerték el.

Részlet Luther Márton 95 téziséb´́ol

Az igazság kiderítésének igyekezetét´́ol indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi
tételek Wittenbergben, tisztelend´́o Luther Márton atya, a szabad m´́uvészetek és
a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes el´́oadója elnökletével.
Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek meg ezeket velünk él´́oszóban megvitatni,
tegyék meg távolból írásban. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen.

 1. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: „Térjetek meg!” — azt akarta,
hogy a hívek egész élete b´́unbánatra térés legyen (Mt 4,17)...

 5. A pápa nem akar senkit mentesíteni és nem is mentesít a jóvátev´́o b´́un-
h´́odést ´́ol, hanem csak attól, amit saját illetékességében vagy az egyházi
jogszabályok szerint maga rótt ki...

21. Tehát tévednek azok a búcsúhirdet´́ok, akik azt mondják, hogy a pápa b´́un-
h´́odés-elengedése ez embert minden b´́unh´́odést´́ol feloldja és megmenti...

73



27. Emberi balgaságot hirdetnek, amikor  azt mondják, hogy mihelyt a ládá-
ba dobott pénz megcsörren, a lélek azonnal a mennybe száll...

32. Örök büntetést kapnak tanítóikkal együtt, akik a búcsúcédulákkal biz-
tonságban hiszik magukat az üdvösségük dolgában...

36. Minden igazán szívén talált keresztyén részesül a b ´́unh´́odésnek és a vét-
kességnek teljes elengedésében búcsúcédula nélkül is...

37. Aki csak igazi keresztyén, akár él´́o, akár halott, az részese Krisztus és az
Anyaszentegyház minden kincsének, s ezt Isten adta néki, búcsúcédula
nélkül is..

38. A (b ´́unh´́odés) pápai elengedését és a (kegyelemben) részesítést mégsem
szabad semmiképpen sem megvetni, mert az (mint mondtam) az isteni el-
engedés kinyilvánítása...

42. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa véleménye szerint a bú-
csúvásárlás semmilyen tekintetben nem állítható egy sorba az irgalmas-
ság cselekedeteivel...

50. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy ha a pápa tudna a búcsúhirde-
t´́ok zsarolásairól, azt akarná, hogy inkább égjen porig Szent Péter bazili-
kája, mint azt, hogy juhainak b´́oréb´́ol, húsából és csontjából épüljön fel.

Svájcban Luther sikerein felbuzdulva Zwingli Ulrich (1484–1531) újító
mozgalmat szervezett. A zürichi székesegyház plébánosaként kezdte el megre-
formálni az Egyházat. A kolostorokat bezáratta, eltávolíttatta a templomi
szobrokat, bevezette a német nyelv´́u istentiszteletet. Tagadta Jézus Krisztus
jelenlétét az Eukarisztiában. Nem ismerte el a szentségeket. Bár szándékai
Luther tanításaival alapjában megegyeztek, f´́oleg az úrvacsoráról szóló tanítá-
saik különböz´́osége miatt mégsem egyesültek.

A reformáció második szakaszának képvisel´́oje
Kálvin János (Jean Calvin)

Kálvin (1509–1564) jogi és irodalmi tanulmányokat folytatott. Nem volt
pap, de hogy tanulmányait folytatni tudja, egyházi javadalmazásban része-
sült. A francia származású reformátor a párizsi egyetemen ismerkedett meg
Luther tanításaival. — Miután hazájában nem tudta érvényre juttatni Luther
tanítását is meghaladó reformgondolatait, Párizsból Svájcba távozott. Genf-
ben szigorú elvek szerint szabályozta a vallási életet. Hitrendszerének köz-
pontja Isten abszolút fönsége és megdics´́oítése. Határozottan tanította a pre-

Luther Márton Zwingli Ulrich Kálvin János
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destinációt, amely szerint Isten egyeseket eleve az örök üdvösségre, másokat
pedig örök kárhozatra rendelt. Az Oltáriszentségr´́ol azt vallotta, hogy a kenyér
és bor jel, amelyben az úrvacsorán a vétel pillanatában a predestinált hív´́ok
számára jelen van az Úr Jézus. — Kálvin nemcsak a vallási életet szervezte új-
já, hanem tanainak terjesztésére Genfben teológiai akadémiát létesített, ahol
Európa különböz´́o országaiból jött diákok tanultak. Hazatérve terjesztették az
új vallást. Így jutott el Kálvin tanítása Franciaországba, Németországba, Ang-
liába, Skóciába és Hazánkba.

Protestálás az 1529-es speyeri birodalmi gy ´́ulésen
A katolikus rendek összefogása törölte a ius reformandit (az államf´́onek

arra vonatkozó jogát, hogy vallási ügyekbe beavatkozzék), és elrendelte, hogy
a következ´́o zsinatig a meglév´́o vallási viszonyoknak kell fennmaradniuk, és
semmiféle újítást ne vezessenek be. Ez ellen az újhit´́u birodalmi rendek április
19-én és 20-án hivatalos protestációt jelentettek be. Innen kapta a reformá-
ció a protestáló, tiltakozó, protestáns elnevezést.

2. A reformáció elterjedése Európában
Vallásháborúk

A német nyelvterületen a reformáció meger´́osödésének okaként említhet-
jük, hogy a Lutherhez csatlakozó nemesek érdekeik védelmére szövetséget
kötöttek. Saját területeiken kiépítették az új vallás szigorú szervezetét. A püs-
pökök helyét a fejedelem foglalta el, az egyházkormányzatot a lelkészekb´́ol és
világiakból álló testület — presbitérium — látta el. A szentmisét felváltotta az
istentisztelet, amely közös imádságból, prédikációból és zsoltáréneklésb´́ol állt.
A reformáció terjedését el´́osegítette az is, hogy VII. Kelemen pápa (1523–
1534) háborúba sodródott V. Károly (1520–1555) német császárral. — Miután
a császár békét kötött a pápával,  az 1530-as augsburgi birodalmi gy´́ulésen
megkísérelte a birodalom vallási egységét helyreállítani. A protestánsokkal
folytatott tárgyalások során a Luther tanait összefoglaló Ágostai hitvallást a
katolikus hittudósok megcáfolták. A már majdnem létrejött egyesülést Luther
és a protestáns fejedelmek megakadályozták. Ekkor a császár hatalmi szóval
próbálta meg az egységet visszaállítani. Fölszólította a f´́ourakat, hogy az Egy-
ház javait adják vissza. Az újhit´́u fejedelmek 1531-ben Schmalkaldenben
véd- és dacszövetséget kötöttek a császár ellen. A törökt´́ol is szorongatott csá-
szár kénytelen volt megígérni, hogy az egyetemes zsinatig elt´́uri a protestán-
sok tevékenységét.

A protestánsok terjeszkedésével a feszültségek egyre növekedtek. A császár
által szorgalmazott egyesítési kísérletek sorra kudarcot vallottak. A katolikus

Kérdések, feladatok
•  Mit jelent az átlényegülésr´́ol szóló katolikus tanítás?
•  Ismételj! Milyen középkori eretnekmozgalmakat ismersz?
•  Milyen kapcsolat van a Szenthagyomány és a Szentírás között?
•  Milyen szerepet játszott a könyvnyomtatás felfedezése a reformáció terjedésében?
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és protestáns tábor közötti egyre nagyobb feszültség 1546-ban háborúban rob-
bant ki. A háború els´́o szakaszában a császár gy´́ozelmét hozta, de egy váratlan
támadás során katasztrofális helyzetbe került, amely miatt a következ´́o biro-
dalmi gy´́ulésig kénytelen volt biztosítani a protestáns vallás követ´́oinek sza-
badságát. A vitás kérdések rendezésére az 1555-ös augsburgi birodalmi
gy ´́ulésen került sor. A tárgyalásokat és a béke megkötését a császár unoka-
öccsére, Ferdinándra bízta. 

A békeszerz´́odés értelmében a birodalmi fejedelmek, a birodalmi városok
és a birodalmi lovagság szabadon választhat a katolikus és az Ágostai hitval-
lás között. Alattvalóikat pedig rákényszeríthetik a maguk hitvallásának elfo-
gadására. (Cuius regio, eius et religio — akié a föld, azé a vallás is.) Ha erre
´́ok nem hajlandók, elköltözhetnek. Ferdinánd a protestánsok tiltakozása elle-
nére hozzácsatolta még azt a cikkelyt, miszerint: ha egy katolikus püspök át-
tér az új hitre, birtoka és maga a püspökség továbbra is a katolikus Egyház tu-
lajdonában marad.

A békeszerz´́odés nem hozott tartós megnyugvást. A protestantizmus tovább
terjedt, a feszültség tovább er´́osödött, és újabb háborút — a 30 éves háborút
— eredményezett (1618–1648).

Svájcban Zwingli újításait a német kantonok és tartományok kezdték át-
venni. A vidéki falusi jelleg´́u ´́oskantonok megmaradtak a katolikus hit mellett,
és szövetséget kötöttek annak védelmére. Mivel a katolikus kantonok nem vol-
tak hajlandók áttérni az új hitre, 1531-ben a protestánsok és a katolikusok kö-
zött háború tört ki. A dönt´́o csatában maga Zwingli is elesett. Tanítását kés´́obb
Kálvin szellemében átdolgozták. 

Franciaországban a kálvinistákat támogató és önállóságra törekv´́o f´́one-
mesek Párizsban nemzeti zsinatot tartottak. Megszerkesztették hitvallásu-
kat, és megszervezték saját egyházi szervezetüket. A fiatalkorú IX. Károly
(1560–1574) helyett uralkodó anyakirályné, Medici Katalin (1519–1589) tü-
relmi rendeletet adott ki a hugenottákkal (kálvinistákkal) kapcsolatban, de ez-
zel ´́ok nem voltak megelégedve: templomokat, kolostorokat romboltak le, papo-
kat gyilkoltak meg. 1562-ben elkezd´́odött egy több évtizedig tartó vallásháború.
1570-ben a harcoló feleknek
sikerült békét kötniük. A
kálvinista Bourbon Henrik
1572-ben házasságot kötött
IX. Károly n´́ovérével, Valois
Margittal. A hugenották
meger´́osödését´́ol tartó Me-
dici Katalin a nászünnepsé-
gek alatt meg akarta öletni
a kálvinisták vezérét. A si-
kertelen kísérlet bosszújá-
tól félve 1572. augusztus
23-án, Szent Bertalan éjsza-
káján és a két napig tartó
vérengzés során Párizsban
mintegy négyezer kálvinis-
tát öltek meg. Ez a mészár- Szent Bertalan éjszakája
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lás újabb harcokat robbantott ki. — A háború végs´́o szakaszában Bourbon
Henrik (1589–1610) lett az uralkodó. A katolikusokat nem tudta legy´́ozni, de
mivel katolizált, a katolikusok is elfogadták uralkodónak. Az 1598-ban kiadott
nantes-i ediktumban néhány város kivételével szabad vallásgyakorlatot bizto-
sított a hugenották részére.

Megállapítható, hogy a vallásháborúként számon tartott, elhúzódó, véres
események mögött els´́osorban hatalmi, vagyonszerzési és politikai érdekek
húzódtak meg, amelyek felhasználták a hagyomány´́orz´́o katolikus és a válto-
zásokat sürget´́o protestáns törekvéseket.

Az anglikán szakadás
A reformáció el´́okészít´́ojeként emlegetett John Wyclif oxfordi teológiatanár

már a 14. században meg akarta újítani az Egyházat. A humanizmus Angliá-
ban is az Egyház bibliai alapon történ´́o megújí-
tására hivatkozott. — A reformáció itt sajátos
formát öltött. VIII. Henrik (1509–1547) el
akart válni feleségét´́ol, Aragóniai Katalin-
tól, ezért a pápához fordult, hogy házasságát
érvénytelenítse. A szentatya — VII. Kelemen
— nem tehetett eleget az uralkodói kérésnek.
(Amit Isten egybekötött, ember azt szét ne vá-
lassza.) A Boleyn család házikáplánja semmis-
sé nyilvánította a király els´́o házasságát, lehe-
t´́ové téve ezzel a Boleyn Annával tervezett há-
zasságát. — Az angol uralkodó 1534-ben beje-
lentette az angol egyház elszakadását Rómá-
tól. VIII. Henrik ett´́ol kezdve saját magát te-
kintette az angol államegyház fejének. A király
— minden tiltakozás ellenére — elérte célját.
Amikor kancellárja, a humanista Morus Szent
Tamás (1478–1535) sem a király házasságá-
nak érvénytelenségét nem ismerte el, sem a
szupremáciai esküt nem volt hajlandó letenni,
az uralkodó parancsára börtönbe vetették,
majd lefejezték.

Az egyházf´́oségi (szupremáciai) eskü (1534) 

„A királyt, a mi legf ´́obb urunkat, valamint örököseit és utódait az angol egy-
ház kizárólagos fejének kell tekinteni, övék legyen a teljhatalom minden té-
velygés, eretnekség, visszaélés és botránkoztatás elfojtására és kiirtására.”

 A korábban hív´́o katolikus VIII. Henrik — aki még vitairatot is készített a
katolikus hit védelmében — a kés´́obbiek során kegyetlen zsarnokká vált. Az
anglikán államegyházat a rómaitól eleinte csak a pápaság elvetése és a ko-
lostorok felszámolása különböztette meg. Liturgiájában és szervezeti felépíté-
sében sok mindent megtartott a katolikus vallásból. 1547-re Luther rovására
megn´́ott Kálvin befolyása. Ezenkívül a Luther és a svájciak nézetei között he-
lyet foglaló fels´́o-németországi teológusok is hatással voltak az angol egyház-

Morus Szent Tamás
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ra. — (Katolikus) Mária királyn´́o (1553–1558) rövid uralkodása alatt sor ke-
rült a katolicizmus visszaállítására. 1554-ben az angol egyházat a pápának
rendelték alá. A Mária királyn´́o alatti véres protestánsüldözésnek a királyn´́o
korai halála vetett véget. I. Erzsébet (1558–1603) uralomra jutásával felülke-
rekedett a reformáció angol földön.

Írországban a parlament behódolt VIII. Henrik és I. Erzsébet rendeletei-
nek. Az egyszer´́u nép h´́u maradt hitéhez, vállalva az ezzel együtt járó véres ül-
dözéseket. Skóciában a gyenge kormányok tehetetlenek voltak a hitújítókkal
szemben, a katolikus Stuart Mária (1542–1587) nem tehetett semmit egyhá-
za érdekében. A skótok Kálvin szellemében szervezték meg egyházukat. 

A Sz´́uzanya gy´́ori kegyképe

A gyermek Jézus mellett imádkozó Sz´́uzanyát ábrázoló kép 1649-ben került
Gy´́orbe. Az írországi katolikusok üldözése miatt menekül´́o Lynch Walter ír
püspök hozta magával, aki Gy´́orött talált menedéket. Halála után a szentkép
a templom egyik oldalfalára került. A hívek megkedvelték az egyszer´́u keret-
ben lév´́o képet, és buzgón imádkoztak el´́otte. Alig pár évtized múlva Írország-
ban ismét súlyos szenvedések nehezedtek az ott él´́o katolikusokra. Az Egy-
házban titokzatosan tovább él ´́o és szenved´́o Krisztussal fejezte ki együtt-
érzését a Sz ´́uzanya, amikor 1697. március 17-én, Írország térít´́o apostolá-
nak és véd´́oszentjének, Szent Patriknak ünnepén reggel 6 órától 9 óráig véres
könnyeket hullatott. A hír gyorsan elterjedt a városban, s a jelenséget a város
egyházi és világi vezet´́oi is megszemlélték. Az esemény történeti hitelességé-
hez nem férhet kétség. Teljes bizonyossággal igazolható annak valódisága. A
véres könnyeket egy fehér gyolcskend´́ovel fölitatták. Nyomai bár elhalvá-
nyodva, de ma is láthatók a kend´́on. Kés´́obb a templomban kegyoltárt építet-
tek, és a képet az oltár fölött helyezték el. A vérrel könnyezés évfordulóján
napjainkban is minden évben több ezren keresik föl a gy´́ori Könnyez´́o Sz ´́uz
Máriát.

Németalföldön a hitújítás id´́oszakában a katolikus Habsburgok nagy er´́o-
feszítéseket tettek a protestantizmus távol tartására. Az uralkodásukkal elé-
gedetlen nemesek gy´́ulölettel viseltettek az elnyomók vallása iránt. Az északi
rész köztársasággá válásával az új államban — Hollandiában — a kálviniz-
mus lett a hivatalos vallás, a katolikusokra pedig üldözés várt. A déli rész —
Belgium — h´́u maradt katolikus hitéhez. 

Skandináviában a lutheranizmus lett az államvallás.

Kérdések, feladatok
• Ki mondta a következ´́o, szinte szállóigévé váló mondatot: „Párizs megér egy mi-

sét!” Értelmezd!
• Kiket hívnak az anglikán egyházban puritánoknak?
• Tájékozódj! Hol vannak ma Európában vagy a világon vallási ellentétekb´́ol

származó polgárháborúk?
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3. Magyarország a reformáció el´́ott
A 15–16. században az el´́orenyomuló mohamedán

törökök veszélyeztették a keresztény Európát, s ben-
ne hazánkat. A pápák kezdett´́ol fogva támogatták
országunkat a török elleni harcban. 1444-ben IV. Je-
n´́o pápa hajóhadat szervezett a magyar seregek
megsegítésére. Árulás miatt a törökök Várnánál le-
gy´́ozték a magyar sereget. — A szüntelenül megújuló
harcok híres törökver´́oje, Hunyadi János (1395–
1456) — Konstantinápoly eleste után (1453) — a tö-
rök elleni összefogásra szólította föl Európa uralko-
dóit. A török térhódítás híre azonban csak Hunyadit
és a pápa által felhatalmazott Kapisztrán Szent Já-
nost (1386–1456) sarkallta cselekvésre. Kapisztrán
hiába fordult Európa fejedelmeihez, segítséget csak
az egyszer´́u népt´́ol kapott. A határtalan lelkesedéssel
küzd´́o, katonailag képzetlen sereg 1456-ban Nán-
dorfehérvárnál (ma Belgrád) gy´́ozelmet aratott
a törökök felett. Erre a gy´́ozelemre emlékeztet ben-
nünket a déli harangszó —  amelyet III. Kallix-
tusz pápa (1455–1458) rendelt el a keresztény fegy-
verek gy´́ozelméért — és a közben elmondott Úrangya-
la imádság. Ugyancsak a gy´́ozelem emlékére rendelte
a pápa az Urunk színeváltozása ünnepet (augusztus
6). A gy´́ozelem után nagy reményeket f´́uztek a törökök
Európából történ´́o ki´́uzéséhez, azonban Hunyadi há-
rom hét múlva, Kapisztrán Szent János pedig három
hónap múlva meghalt.

A Hunyadiak halála után néhány évtizeddel, 1526-ban a tragikus kimenete-
l´́u mohácsi csata megpecsételte a kereszténység és országunk sorsát. A csata
során elesett II. Lajos magyar király az ország f´́opapjainak, nemeseinek nagy
részével együtt. Buda 1541-ben török kézre került, majd az ország három rész-
re szakadt és megkezd´́odött a 150 éves török uralom. — Nyugat-Európában vi-
rágoztak a m´́uvészetek, a tengeri nagyhatalmakhoz gyarmataikról d´́olt az
arany, fejl´́odött a tudomány, a gazdaság. Magyarország ezalatt négy nemzedé-
ken át a fennmaradásáért küzdött. Hazánk a kereszténység véd´́opajzsa volt.

A magyar Egyház és a reformáció
A protestantizmus terjedése hazánkban összefüggésben volt a török hódítás-

sal, az ország sajátos helyzetével. 
A török hódoltság alatt álló területeken a püspökök — mint a katolikus

Habsburg király hívei — nem maradhattak meg. A templomokat megadóztatták,
lerombolták vagy mecsetekké alakították át. Csak a ferences szerzetesek m´́uköd-
hettek egypár helyen, akiket az egyre fogyó katolikus népesség ellátásában titok-
ban a jezsuiták segítettek. A katolikusok vallásgyakorlatát minden er´́ovel akadá-
lyozta a török. A protestánsokét viszont nemcsak engedélyezték, hanem ter-
jesztését is segítették, mivel bennük a Habsburgok ellenfeleit látták. Ennek kö-
vetkeztében a megszállt területeken a reformáció gyorsan terjedt.

Kapisztrán Szent János
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A királyi Magyarországon alig maradt püspök. A mohácsi csatatéren sok
püspök elesett. A püspöki székek betöltetlenek voltak. Jövedelmeiket és a tize-
det világi, f´́oleg katonai célokra használták fel. 1538-ban három, 1582-ben
négy felszentelt püspöke  volt az országnak. Az egyházi irányítás és jövedelem
nélkül nem lehetett papokat nevelni, iskolákat fenntartani. Az országban ka-
tasztrofálissá vált a paphiány. A templomok és az egyházi iskolák nagy része
fokozatosan a hitújítók kezébe került. 

Az erdélyi fejedelemség területén sem volt jobb az Egyház helyzete. Mi-
után az ország egyesítésén fáradozó pálos Fráter Györgyöt (1482–1551) a
császári zsoldosok megölték, heves Habsburg-ellenesség tört ki. A katolikus
papok m´́uködését nem engedélyezték, az egyházi vagyont elvették. A fejede-
lemség nagyobbik része a kálvinizmushoz csatlakozott. János Zsigmond
(1540–1571) trónra kerülésével az államhatalom protestáns lett. A hitújítók
gy´́ozelme a katolikus Egyház elnyomását jelentette.

Az új hit terjedését el´́osegítette, hogy lelkészeik nagy lelkesedéssel hirdet-
ték az új tanítást. A változásokat a liturgiába fokozatosan vezették be. Népsze-
r´́u volt a népnyelv´́u liturgia. Az egyszer´́u nép örült, hogy papot kapott. Sok he-
lyen észre sem vették, hogy új hitet hirdetnek a lelkészek, így szinte „észrevét-
lenül” váltak a közösségek protestánsokká. A hitújítók a könyvnyomtatást fel-
használva széles körben terjesztették nézeteiket. Az új tanítás els´́osorban a
földesúri rétegre hatott. A lutheránus érzelm´́u I. Miksa (1527–1576) császár
és magyar király a vezet´́o állásokba evangélikusokat nevezett ki. Bevezette a
„cuius regio, eius et religio” elvét, aminek következtében a földesurak hatá-
rozták meg jobbágyaik vallását és azt, hogy birtokaikra milyen vallású papot
szerz´́odtetnek. Az ország nagy része protestáns lett.

Az evangélikus vallás a hódoltsági területeken, a Felvidéken és a Tiszántú-
lon terjedt el. A kálvini irányzat csak kés´́obb gyökerezett meg Magyarorszá-
gon. Kezdetben egyezkedni próbáltak a lutheránusokkal, de ez nem vezetett
eredményre. A lutheránusok rovására a Fels´́o-Tisza vidékén, a Tiszántúlon és
Erdélyben alakítottak közösségeket. Az ellenreformáció megindításáig a há-
rom felekezet híveit a békés egymás mellett élés jellemezte. A templomokat
közösen használták, nem zavarták egymás szertartásait.

4. A katolikus megújulás és a Tridenti Zsinat
Luther Márton hitújító mozgalmán kívül — amely kétségtelenül nem érte el

a célját — számos papi és világi közösség fáradozott az Egyház megújításán.
Az egyik legfontosabb irányzat a devotio moderna (modern áhitat) volt,
amely a 14. században Németalföldön keletkezett. Követ´́oi a hit bens´́oséges át-

Kérdések, feladatok
• Jellemezd a törökök vallási életét!
• Járj utána, kit nevezünk renegátnak?
• Erdélyben „három nemzet” és „négy bevett vallás” él egymás mellett. Melyik ez

a „négy bevett vallás”?
• Járj utána! Mi a közös Károli Gáspárban és Káldi Györgyben?
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élésére, a felebaráti szeretet és a mindennapi erények gyakorlására, az aláza-
tos és szegény Krisztus követésére törekedtek. Els´́osorban a szerzetesek gya-
korolták a jámborság eme formáját, de csatlakoztak hozzájuk a városi polgár-
ság köreib´́ol is. A mozgalom szellemisége Kempis Tamás: Krisztus követése cí-
m´́u m´́uvéb´́ol ismerhet´́o meg.  (Ajánlott olvasmány)

A 14. és 15. században Itáliában a felebaráti szeretet gyakorlására, az Oltá-
riszentség imádására, a keresztény tökéletesség elérésére laikusokból és kle-
rikusokból álló közösségek jöttek létre. Ilyen volt a Rómában 1515 el´́ott ala-
kult Isteni szeretet Oratóriuma.

Ezek a jó szándékú kezdeményezések azonban nem voltak képesek az egész
Egyházat megújítani. Ezt a célt csak egy egyetemes zsinat tudta elérni.

A Tridenti Egyetemes Zsinat (1545–1563)*
Az Egyház megreformálását célzó zsinatot III. Pál pápa hívta össze. A protes-

tánsok tiltakozó magatartása miatt az egység visszaállítására kevés volt a re-
mény. A zsinat több szakaszban ülésezett. (1545, 1551–1552, 1562–1563). Nem
csak a protestánsok ellen hoztak határozatokat. Megszüntettek sok olyan katoli-
kus Egyházon belüli visszásságot is, amelyek méltán váltották ki a reformátorok
ellenérzéseit és heves kritikáját (búcsúcédulák árusítása, a pápai udvar fény´́uz´́o
életmódja, a papok és szerzetesek egy részének erkölcsi kilengései stb.). A refor-
máció ellen a reformátorok saját fegyvereit fordították: az iskolák fölötti befolyás
megszerzésével akarták a híveket visszatéríteni a katolikus Egyházhoz.

 A Tridenti Zsinattal olyan katolikus megújulás vette kezdetét, amely lendü-
letét tekintve nem különbözött a reformációtól. E vallási mozgalmat (katoli-
kus restauráció) ellenreformációnak is szokták nevezni, ami a reformáció
elleni küzdelemre utal. Ahogy a reformáció térhódításával az északi népek val-
lásossága lépett új korszakba, úgy jelentett az ellenreformáció újjászületést a
déli népek hitélete számára.

A Tridenti Zsinat utáni hitoktatás és a keresztény nevelés szempontjából is
igen nagy jelent´́oség´́u el´́orelépés volt a papképzés megújítása, a papnevel´́o in-
tézetek felállítása. A hitbeli bizonytalanságok tisztázása és megel´́ozése érde-
kében a zsinat elrendelte, hogy a plébánosok gondoskodjanak a gyermekek va-
sárnapi hitoktatásáról. Az egyre m´́uveltebb papság mellett a megújuló és újon-
nan alapított szerzetesrendek lettek a katekézis leghatékonyabb munkásai.

Az Egyház bels´́o életének megújulása
a Tridenti Zsinat után

A zsinat határozatainak végrehajtásáért nagyon sokat tettek a szent élet´́u
lelkipásztorok, püspökök és pápák. Közülük ki kell emelni Szent V. Piusz pá-
pát, Borromei Szent Károlyt (1538–1584), Milánó érsekét, valamint Genf
püspökét, Szalézi Szent Ferencet  (1567–1622).

V. Piusz pápát (1566–1572) már életében szentként tisztelték. Mindent
megtett annak érdekében, hogy a zsinat határozatait maradéktalanul végre-
hajtsák. 1566-ban elkészült a hitigazságokat összefoglaló Római Katekizmus.
1568-ban a megújított papi zsolozsmáskönyvet, majd pedig 1570-ben az egysé-
ges miserítust tartalmazó Római Misekönyvet (Missale Romanum) adta ki.

* A zsinatot Trentói, Trienti Zsinatnak is nevezik.
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V. Piusz egyik legnagyobb sikere a Szent Liga megalakítása volt a török el-
len, a világ legnagyobb hatalmával, Spanyolországgal és a még mindig jelent´́os
Velencével. A szövetséges hajóhad 1571. október 7-én megsemmisít´́o gy´́ozelmet
aratott a török flotta felett a lepantói öbölben. A gy´́ozelem napját a pápa a Ró-
zsafüzér Királyn´́ojének ünnepévé tette.

A török elleni csatába induló tengerészek hajóikra keresztes zászlót t´́uztek ki. A
törökök számbeli fölényben voltak és a széljárás is nekik kedvezett, de a keresz-
tények lelkesedését ez nem befolyásolta. A csata el´́otti percekben a f´́oparancs-
nok katonáival együtt a rózsafüzért imádkozta. A pápa a sorsdönt´́o csata órái-
ban a Sz´́uzanya képe el´́ott imádkozott. — A szél megfordult, és az ágyúk füstjét
a törökök szemébe fújta. Miután a vezérhajójuk elsüllyedt, a többiek elmenekül-
tek. A szentatya látomásában értesült a keresztény hajóhad gy´́ozelmér´́ol.

XIII. Gergely pápa (1572–1585) az egyházi oktatást lendítette föl. Rómá-
ban a különböz´́o nemzetiség´́u papnövendékek részére kollégiumokat alapított,
hogy a paphiányban szenved´́o nemzetek római szellemben nevelkedett papo-
kat kaphassanak. ´́O alapította pl. a magyarok számára a Collegium Hungari-
cumot, amely kés´́obb a Collegium Germanicummal egyesült. A szemináriumi
képzés során felkészültebb papság látta el az egyházi teend´́oket. A gyerekek
számára keresztény iskolákat alapítottak, a feln´́otteknek pedig katekéziseket
tartottak. A pápa gondot fordított az állandó pápai képviseletek, a nunciatú-
rák megszervezésére.

XIII. Gergely pápa nevéhez f ´́uz´́odik a már régóta vajúdó és szükségessé vált
naptárreform. (1582. október 4-ét 15-e követte.) Ezt a gyakorlati hasznú tu-
dományos teljesítményt azonban a nem katolikus államok, mivel pápai bulla
rendelte el, sokáig nem fogadták el, ennyire kiengesztelhetetlen volt a hitsza-
kadás után kialakult szembenállás, de végül is világszerte bevezették.

V. Szixtusz pápa (1585–1590) folytatta el´́odje egyházépít´́o tevékenységét.
Rendet teremtett a Pápai Államban. Megjavította a gazdasági viszonyokat.
Megújította a központi egyházkormányzatot (kúriát). A Pápai Állam és a Vi-
lágegyház ügyeit tizenöt állandó bíborosi kongregáció intézte. Újra szabályoz-
ta a püspökök kötelez´́o római beszámoló — ad limina — látogatását, továbbá
a bíborosi kollégiumot. A bíborosi testület létszámát, amely tanácsadó szervvé
vált, hetven f´́oben határozta meg.

VIII. Kelemen pápa (1592–1605) alatt a reform folytatódott. Megszigorí-
totta az inkvizíciót. Uralkodása alatt került máglyára az egykori domonkos
szerzetes, Giordano Bruno (1548–1600), aki tagadta a személyes Isten létezé-
sét. Pápaságának nagy eredménye volt, hogy az 1600-ban meghirdetett szent-
évre egymilliónál több keresztény zarándokolt el Rómába. — Hatalmas össze-
gekkel támogatta a Magyarországon folyó török elleni küzdelmet. A pápai csa-
patok részt vettek Esztergom visszavételében (1595). A török ellen forduló
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem rendszeres segélyt kapott t´́ole.

Kérdések, feladatok
• Ismételj! Milyen egyházszakadásokról tanultál már?
• Nézz utána, mit jelent vallási értelemben az „index” szó?
• Miben teljesítették a zsinat határozatai a reformáció követeléseit és miben száll-

tak szembe azokkal?
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5. A hitoktatás alakulása és a katekizmusok
A missziós parancs

 Jézus evangéliumának hirdetésére az Úr szava kötelez minket: „Menjetek
el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki
hisz és megkeresztelkedik, üdvözül...” (Mk 16,15 vö. Mt 28,19 — Lk 24,47 —
Jn 20,21 — ApCsel 1,8 — 4,20 — 1Kor 2,16 stb.) Ezt a parancsot az Egyház
kezdett´́ol fogva nagyon komolyan vette. Úgy tekintette mint legfontosabb fel-
adatát. Az Egyház létének értelme, hogy Jézus evangéliumának hirdet´́oje le-
gyen, és ebb´́ol következ´́oen kötelessége, hogy erre a feladatra összpontosítsa
legjobb er´́oit.

 A katekézis a gyermekek, fiatalok és feln´́ottek olyan hitre való nevelése,
amely leginkább a keresztény tanítás rendszeres átadásában történik az-
zal a céllal, hogy a hív´́oket bevezessék a keresztény élet egészébe. Célja az
is, hogy a tanítással megvilágított hit él´́o, tudatos és tevékeny legyen,
amely végigkíséri az embert egész életében.

A katekizmus a keresztény hitismereteket összefoglaló írás (könyv), amely
a maga sajátos rendszerében tárgyalja a hitünkkel kapcsolatos ismereteket.
Hagyományos felépítése: — A hitvallás — A keresztény misztérium ünneplése
— Élet Krisztusban — A keresztény imádság.

Ugyancsak katekizmusnak nevezik valamely tudománynak kérdés-felelet
formában való tárgyalását. Ez a módszer a középkori summák nyomán szüle-
tett, amelyek anyagukat kérdések formájában dolgozzák fel. A summák szer-
z´́oi a tárgyalt igazságot kérdés feltevésével vezették be, körüljárták a különbö-
z´́o vélekedéseket és ellenvetéseket, majd röviden összefoglalták a helyes vá-
laszt. Ezt követte a megfelel´́o magyarázat és a témához kapcsolódó kiegészí-
tés. Ennek a tárgyalási módnak a lerövidítése a felvetett kérdés és a rá adott
válasz; a diák kérdezett és a tanár válaszolt.

A katekumenátus, az ´́Osegyház hitoktatása
A hitoktatás a kereszténység els´́o századaiban feln´́ottek oktatása volt. A

megtér´́o zsidókat és pogányokat kezdetben egyénenként készítették fel a ke-
resztségre. A keresztségre jelentkez´́ok számának növekedése és el´́oképzett-
ségük hiánya késztette az ´́Osegyházat a keresztelend´́ok csoportos, egyre
tervszer´́ubb és módszeres felkészítésére: kialakult a katekumenátus intéz-
ménye. Ennek az intézménynek az lett a feladata, hogy megismertesse a je-
löltekkel a keresztény hit alapjait, a lelkiélet elemeit, a keresztény életvi-
telre neveljen és bevezesse ´́oket a keresztény közösség életébe. A megtér´́o-
ket általában húsvét éjszakáján keresztelték meg, de felkészítésük több
évet is igénybe vehetett. Aránylag kevés ismeretet, de sok életalakító maga-
tartást követeltek meg.

(Elpogányosodott világunkban az Egyház a feln´́ottek keresztelése el´́ott újra
bevezette a katekumenátus intézményét.)
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Hitoktatás a középkortól
A 6. században egyre ritkább lett a feln´́ottek keresztelése, így gyakorlatilag

megsz´́unt a katekumenátus intézménye. A népvándorlás korában a megtér´́o
törzseket pár hétig közösen tanították, majd közösen megkeresztelték. Hitben
való meger´́osödésüket a keresztény közösség az Egyház irányításával, els´́osor-
ban prédikációkkal biztosította, de egyre inkább gondot jelentett a liturgia és
a népnyelv eltérése. Mai értelemben vett iskolák még nem voltak, és annak
sincs nyoma, hogy a megkeresztelt gyermekeket rendszeresen  tanították vol-
na. A szül´́ok gondoskodtak gyermekeik keresztény nevelésér´́ol, oktatásáról. A
keresztény hit és élet ismereteit a liturgia mélyítette el, és ezért sokáig nem is
tartották fontosnak a liturgiától független katekézist.

A gyermekek keresztény oktatásában és nevelésében a család mellett egyre
nagyobb szerepet kaptak a kialakuló plébániai iskolák. Amikor még nem volt
könyvnyomtatás, a legtöbben a liturgikus könyvek szövegein tanultak meg ol-
vasni. Ez az olvasástanulás adott alkalmat a vallási ismeretek megbeszélésé-
re, természetesen még nem tervszer´́u hitoktatás formájában. A gyermekek
gyónási felkészítése adott még alkalmat hitismereteik b´́ovítésére. Egyházi el´́o-
írások szorgalmazták és kötelez´́ové tették a plébánosok számára, hogy a fel-
n´́otteket a hit és erkölcs igazságaira tanítsák.

A középkor zárt közösségi világát vallásos légkör hatotta át, az emberek kü-
lön oktatás nélkül, szinte észrevétlenül sajátították el hitismereteiket. El´́ose-
gítették ezt a misztériumjátékok, a templomok ablak- és falképei is. Szokássá
vált az alapvet´́o vallásos formulák és imádságok betanulása. A hitoktatás
azonban elszakadt a liturgiától, mivel a liturgia eltávolodott az élett´́ol. Volt
id´́o, amikor a papok keveset prédikáltak, a nép pedig nem értette meg már sem
a liturgia nyelvét, sem annak egyes jelképeit. A tömeges megtérések következ-
ményeként a régi pogány szemlélet mellett sok helyen tovább éltek a különbö-
z´́o babonás szokások. A könyvnyomtatás elterjedésével többen is hozzájutot-
tak, hogy a Szentírást olvassák. A kell´́o teológiai el´́oismeretek hiánya és a hit-
újítók tanai egyre nagyobb zavart okoztak az emberek hitében.

Az els´́o katekizmust Erasmus írta 1513-ban. Luther Márton 1529-ben
adott ki katekizmust. A legelterjedtebb katekizmust Kaniziusz (Canisius)
Szent Péter (1521–1597) írta. 1555-ben adta ki a Nagy katekizmust. Ennek a
gyermekek számára átdolgozott változata, a Kis katekizmus 1556-ban jelent
meg. A Középs´́o katekizmus (1559) érte meg a legtöbb kiadást, hamarosan több
nyelvre is lefordították, s két évszázadon át ezen nevelkedett Európa katoli-
kus ifjúsága. A Tridenti Zsinat eredményeként jelent meg a Római katekiz-
mus 1566-ban, a plébánosok részére. Összeállítója — Szent Tamás summái
nyomán — Borromei Szent Károly (1538–1584) volt. Bellarmin Szent Ró-
bert (1542–1621) a missziók számára írt katekizmust 1598-ban. A kés´́obbiek-
ben híres lett és több nyelvre lefordították Deharbe (1800–1871) Regensbur-
gi katekizmusát.

Kérdések, feladatok
•  Mit jelent a katekizmus fogalma?
•  Mi tette szükségessé a katekizmusok írását?
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6. Szerzetesek a megújulás szolgálatában
A Jézus Társasága (Jezsuita Rend) SJ

(Societas Jesu)
A katolikus megújulás legf´́obb el´́omozdítóját, a jezsuita rendet 1534-ben

Loyolai Szent Ignác (1491–1556) alapította. Célja az volt, hogy – a pápa
feltétlen támaszaként – visszavezessék a katolikus Egyházba az eltávo-
lodott tömegeket. A hányatott élet´́u baszk katonatiszt egy végzetes csata
utáni súlyos sebesüléséb´́ol felépülve elajándékozta lovagi öltözékét, és a ko-
rábbi remeték életmódját választotta. Koldusként elzarándokolt a Szentföld-
re, majd igehirdetésbe kezdett. A továbbiak során képezte magát, majd a pá-
rizsi egyetemen teológusi végzettséget szerzett. Itt talált követ´́okre, akikb´́ol a
kés´́obbi Jézus Társasága magva verbuválódott. Loyolai Szent Ignác kérésére
III. Pál pápa hozzájárult az új rend alapításához, s annak szabályzatát 1540.
szeptember 27-én er´́osítette meg. F´́oként a katolikus többség´́u országokban
(Spanyolország, Franciaország, Itália, Habsburg Birodalom) sikerült a hitélet
új stílusát, a barokk vallásosságot meghonosítaniuk. Az egyszer´́uségre törek-
v´́o protestáns egyházi gyakorlattal szemben az újjászület´́o katolicizmus a hí-
v´́ok képzeletének megragadására és vallásos érzelmeik fölszítására töreke-
dett. Az ún. felvilágosodott uralkodók nyomására XIV. Kelemen 1773-ban fel-
oszlatta, majd 1814-ben VII. Piusz visszaállította a társaságot.

Számos iskolát alapítottak.

A jezsuita iskolák már a mai értelemben vett osztály-tanóra rendszer alap-
ján m´́uködtek. Egy osztályba az azonos életkorú és megközelít´́oen azonos
tudású gyermekek kerültek. Az oktatás központi tanterv és követelmény-
rendszer alapján folyt, a tanulók teljesítményét év végi vizsgákon értékel-
ték. A tanári tekintélyt igyekeztek szeretetteljes magatartással párosítani.
Arra törekedtek, hogy növendékeik számára az iskolai élet élményszer ´́u
id´́otöltés legyen. Ezt a célt szolgálták iskoladrámáik is.

Imádkozzuk mi is gyakran
mindennapi életünk feladatai el´́ott

Loyolai Szent Ignác közismert jelmondatát:
Mindent Isten nagyobb dics´́oségére!

A Sarutlan Kármeliták Rendje (OCD)
(Ordo Carmelitarum Discalceatarum)
Avilai Nagy Szent Teréz (1515–1582) Spanyolországban született. Abban

az id´́oben lépett be a kármelita rendbe, amikor a vallási élet hanyatlásnak in-
dult. Avilában 1562-ben alapította meg az els´́o megújított kármelita rendhá-
zat. A közösségben példamutató szerzetesi élete hamarosan követ´́okre talált
Spanyolországban, s´́ot az egész világon. Szent Teréz saját tapasztalataiból me-
rítve határozta meg és tanította a lelki élet szabályait. Nagy figyelmet szentelt
az Istenbe vetett hitnek, az igazság szeretetének és az Egyház szolgálatának.
— VI. Pál pápa 1970-ben egyházdoktorrá avatta.
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Oratoriánus Kongregáció
A 16. század sokszín´́u katolikus nevelési törekvéseinek nagy hatású irány-

zatát hozta létre Néri Szent Fülöp (1515–1595), aki 1548-ban alapította meg
els´́o oratóriumát. A katolikus nevel´́otársaság tagjai olyan világi papok voltak,
akik — bár nem tettek szerzetesi fogadalmat — közös vallási gyakorlatok ke-
retében az ún. oratóriumokon való részvétel útján törekedtek lelki elmélyülés-
re és papi hivatásuk eszményi betöltésére.

Az imateremnek (latinul: oratorium) használt helyiségben vasárnaponként
és nagyobb egyházi ünnepek alkalmával neves m´́uvészek és együttesek fellé-
pésével – a külváros lakóinak körében nagy népszer´́uségnek örvend´́o – szín-
vonalas hangversenyeket rendeztek, amelyekre a korabeli Róma muzsikusai,
neves zeneszerz´́oi számos új zenem´́uvet alkottak. Ma is oratóriumnak neve-
zik – Néri Szent Fülöp oratóriumáról – azt az énekkar, zenekar, valamint szó-
listák által el´́oadott, népszer ´́u zenei m´́ufajt, amelynek tárgya egy-egy, min-
denki számára érhet´́o és könnyen követhet´́o epikus-drámai történet.

Az 1552-t´́ol papi közösségben él´́o társaság alapítója, Néri Szent Fülöp koráb-
ban egy gazdag család nevel´́ojeként tevékenykedett, majd pappá szentelését kö-
vet´́oen Róma egyik külvárosi templomának lelkésze lett. Kés´́obb társaival együtt
megalapította az oratoriánus kongregációt, azaz a Keresztény Tanítás Iskolái
(Scuole della Dottrina Christiana) nev´́u szervezetet. Néri Szent Fülöp pedagó-
giájának el´́ozményei azon korai keresztény népnevelési törekvésekhez kapcso-
lódtak, amelyek keretében Itália különböz´́o városaiban lelkes papok és világi
segít´́oik a szegény sorsú, elhagyott gyermekeket összegy´́ujtve igyekeztek azo-
kat folyamatos és rendszeres valláserkölcsi nevelésben részesíteni.

A korabeli leírások szerint vasárnaponként a város utcáit járva, almát osztogat-
va hívogatták az utcagyerekeket a templomban folyó tanításra. A jól tanuló és
rendszeresen templomba járó tanítványaikat minden alkalommal megjutalmaz-
ták. Ebb´́ol a kezdeményezésb´́ol jött létre 1546-ban a Gyermeksegít´́o Társaság
elnevezés´́u keresztény tanító egyesület, amelynek els´́o ismertté vált szabályzata
1555-b´́ol származik. Ebben a szervezet tagjai vállalták a gyermekek vallásos ne-
velését, lelki vezetését. Ennek gyakorlati megvalósítása úgy történt, hogy vasár-
naponként és más egyházi ünnepek idején két, cseng´́ot rázó gyermek kíséreté-
ben járták az utcákat, és a szül´́oket arra bíztatták, hogy küldjék gyermekeiket a
templomi oktatásra. Munkájuk eredményeként a legtöbb gyermek valamelyik
templomhoz tartozó nevel´́oközösség tagjaként hetente mintegy kétórás oktatá-
son vett részt. A tananyag a katekizmus oktatása mellett az írás, olvasás tanítá-
sát foglalta magában.

Néri Szent Fülöp tehát a katolikus népnevelési törekvések folytatója-
ként Róma külvárosában fejtette ki tevékenységét. Hosszú élete során kialakí-
tott, rendkívül eredményes és népszer´́u nevelési gyakorlatának legfontosabb
jellemz´́oje a nevel´́o és a gyermekek kapcsolatát els´́odlegesen meghatározó, fel-
tétel nélküli szeretet növendékei iránt, ami els´́osorban iskolájának der´́us, ba-
rátságos, mélyen emberséges légkörében és az ezt megteremt´́o módszereiben
nyilvánult meg. Felfogása szerint a gyermekek számára a szeretet létszükség-
let, ezért egészséges, harmonikus feln´́otté válásukhoz szükségük van az öröm-
re, vidámságra; a félelemmel telített, nyomasztó környezet gátolja az eredmé-
nyes nevelést. Ezért a nevelés jelent´́os, elengedhetetlen tényez´́ojének tekintet-
te a felszabadult, belülr´́ol fakadó, örömmel végzett gyermeki öntevékenységet,
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amire növendékeivel közösen szervezett, sokszín´́u tevékenységek keretében
biztosított lehet´́oséget. Szinte egész élete szeretett tanítványai körében zajlott,
közösen tanultak, énekeltek, játszottak, színdarabokat adtak el´́o. Ezáltal a
gyermekek életszer´́u keretek között szerezhették meg az alapvet´́o elemi (írás,
olvasás) és valláserkölcsi ismereteket. A külvárosi csavargó, elhagyott utca-
gyerekek köréb´́ol toborzott nagyszámú tanítvány tanítójukkal együtt többnyi-
re nem maradt benn az iskolateremben, hanem kirándult a város melletti er-
d´́obe. — Néri Szent Fülöp a gyerekek nevelése mellett sokat tett szüleik, a vá-
rosrészben él´́o feln´́ottek kulturális felemelkedése érdekében is.

Szent Orsolya Rend (OSU)
 (Ordo Sanctae Ursulae)
Az orsolyiták apácarendjének alapítója, Merici Szent Angela (1470–1540)

1535-ben Bresciában hozta létre a 4. században vértanúhalált halt ír király-
lányról elnevezett Szent Orsolya Társaságot. Az alapítót els´́osorban az vezé-
relte, hogy a n´́ok is kivegyék részüket az új katolikus lelkiség megala-
pozásában, az Isten- és a keresztény emberszeretet ápolásában, embertársa-
ik szolgálatában, a leánygyermekek keresztény szellem´́u nevelésben és okta-
tásában. Kezdetben az evangéliumi célokat követve világi ruhában, családjuk
körében éltek, közösségük csak kés´́obb alakult szervezett apácarenddé. A rend
arculatának kialakításában jelent´́os szerepe volt Borromei Szent Károly milá-
nói püspöknek, aki 1567-ben átdolgozta szabályzatukat. A különböz´́o orsolyita
közösségek Itálián kívül Francia- és Németországban, a Habsburg Birodalom-
ban, Svájcban, Portugáliában, a tengerentúlon pedig Kanadában terjedtek el.
Els´́osorban leányneveléssel, valamint a feln´́ott n´́ok vallásos oktatásá-
val foglalkoztak. Elemi leányiskoláikban írást, olvasást, n´́oi tevékenysége-
ket oktattak, és részt vettek a templomi vallásoktatás el´́okészítésében és lebo-
nyolításában. Az orsolyita leánynevelés pedagógiai arculatához tartozott — az
alapfokú képzés mellett — a fels´́obb leányiskolák széles hálózata is. Ezek a jezsu-
ita kollégiumokhoz hasonló bentlakásos intézetek voltak, amelyek tantervében a
speciális n´́oi tevékenységek mellett szerepelt a latin nyelv és a számtan is. A je-
zsuita iskolák gyakorlatának megfelel´́oen az oktatás középpontjában a minden
egyéb nevelési területet átható vallásoktatás állt. Emellett — els´́osorban az alap-
fokú képzés szintjén — az ingyenes oktatás megvalósítására törekedtek, és na-
gyon fontosnak tartották a jól képzett utánpótlás nevelését. Az intézetekre jel-
lemz´́o volt az anyai szeretetet, a családias meleget biztosító, bens´́oséges légkör, a
helytelen cselekedetek megel´́ozésére szolgáló felügyelet, a félt´́o gondoskodás, a
differenciált és enyhe büntetés, a kell´́oképpen motiváló hatású elismerés és juta-
lom.

Szalézi Szent Ferenc
Szalézi Szent Ferenc (1567–1622) Franciaországban született abban a kor-

ban, amikor az ország nagy része már elfogadta a kálvinizmust. Családja az
´́osi savoyai nemességhez tartozott, és mélységesen ragaszkodott katolikus hi-
téhez. Ferenc 1582-t´́ol a jezsuitáknál tanult Párizsban. A család kérésére jogi
tanulmányokat folytatott, majd kés´́obb a teológia iránt kezdett érdekl´́odni.
Kálvin eleve elrendelés tanával 1596-ban találkozott, de hitében nem tudta
megrendíteni. Pappá szentelése után olyan terület lelkipásztori ellátását bíz-
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ták rá, amelyet 1536-ban er´́oszakkal a kálvini vallásra térítettek. Miután a sa-
voyai herceg ezt a területet visszahódította, most helyre kellett állítani a kato-
likus hitet. Ez a feladat Ferenc számára súlyos testi megpróbáltatásokat jelen-
tett: hajléktalanságot a hegyi tél hidegében és életveszélyes rajtaütéseket el-
lenfelei részér´́ol. Nyilvános vitákat tartott és röpiratokat szerkesztett a kato-
likus hit védelmében, amelyeket kés´́obb Viták címen összefoglalt. Ezenkívül
kiadta els´́o m´́uvét A szent Kereszt zászlajának védelme címmel. Barátai és isme-
r´́osei segítségével sikerült valóra váltania tervét: egy olyan n´́oi szerzet alapítá-
sát, amelynek nincs szigorú klauzúrája, s tagjai a felebaráti szeretetnek szen-
telik magukat. A rendnek olyan — emberi szempontokra is figyel´́o — szabályzatot
akart adni, hogy gyenge egészség´́u, beteg vagy öreg n´́ok is tagjai lehessenek. A vi-
zitációs n´́ovérek száma gyorsan növekedett, még Ferenc életében 12 kolostoruk
jött létre. A közös életet 1610. június 6-án kezdték meg azzal a regulával, amelyet
Ferenc adott nekik. Szívesen áldozta idejét azokra, akik személyes irányítására
és lelki vezetésére bízták magukat. Mintegy húszezer levele maradt ránk. —
Apostoli munkájának eredményeként a savoyai tartományban ezrek fogadták el
a katolikus hitvallást.

Próbálták ´́ot megtörni, hogy sikeres áttérítéseit megakadályozzák. Nyilvá-
nos vitára Kálvin városába — Genfbe — hívták.  A meghívásnak eleget téve
a vita a kálvinisták „vereségét” hozta. Amikor a pódiumról leszállt, a tömeg
tisztelettel nyitott neki utat, és nem voltak már annyira biztosak új hitükben.
Érezték, hogy Ferenc nem legy´́ozni akarta ´́oket, hanem a lelkükkel tör´́odött.
Kés´́obb Genf püspökének nevezték ki. Püspöki székét azonban a protes-
tánsok miatt nem tudta elfoglalni. Szalézi Szent Ferenc a francia katolikus
megújulás legfontosabb egyénisége volt.

Életéb´́ol els´́osorban az emberekkel való jóságos bánásmódját kell kiemel-
nünk. Jellemz´́o rá egy ezzel kapcsolatos mondata: „Egy csepp mézzel több le-
gyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.” — Páli Szent Vince mondta megis-
merkedésük után: „Milyen jó lehet az Isten, ha már a genfi püspök ilyen jó!”

Az Angolkisasszonyok
Boldogságos Sz ´́uz Mária Intézete (IBMV)

 (Institutum Beatae Mariae Virginis) 
A katolikus leánynevelés terén jelent´́os szerepet játszottak az angol-

kisasszonyok néven ismertté vált rend Európa-szerte elterjedt intézetei. Az
alapító, az angol nemesi családból származó Ward Mária (1585–1645) a
flandriai St. Omerben 1611-ben hozta létre els´́o közösségét, amelyet hama-
rosan további intézmények alapítása követett. A gyors népszer ´́uvé válás
egyre er´́osöd´́o támadásokkal járt együtt. Az 1631-es pápai betiltás nyomán
feloszlatták az intézeteket, és az alapítót mint „eretneket, szakadárt és a
szentszék ellen lázítót” egyházi fogságba vetették. Miután a pápai tilalom
nem vonatkozott a nevel´́o- és oktatótevékenységre, a közösségek tagjai világi
tanítón´́okként továbbra is együtt maradhattak, és az egyes országok helyi
viszonyainak megfelel´́o, különböz´́o jogi formákban folytatták tevékenységü-
ket. Szerzetesi szabályzatukat a pápa csak 1703-ban hagyta jóvá.
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Notre Dame Kongregáció,
Miasszonyunk n´́oi Kanonokrend

Fourier (ejtsd: furié) Szent Péter (1565–1640) Ágoston-rendi kanonok
és Boldog Alix Le Clerc (ejtsd: lö klerk); (1576–1622) alapította Szent
Ágoston Regulája szerint 1597-ben a lotaringiai Mattaincourt-ban. A leány-
nevelés és ezen belül az alsóbb társadalmi rétegekhez tartozó szegénygyer-
mekek nevelése érdekében jött létre. A Notre Dame n´́ovérek vállalt hivatásá-
nak f´́obb jellemz´́oit a rendalapító Pierre Fourier a következ´́oképpen foglalta
össze:

 „A Miasszonyunk n´́ovér a leánynevelést választotta egyik legf ´́obb köteles-
ségének. Különös odaadással vigyáz arra, hogy a rájuk bízott ifjúság kereszt-
ségének drága ajándékát soha el ne veszítse, hanem azt mindörökre meg-
´́orizze. Ezen fáradoznak a buzgó tanítón´́ok, éspedig nagyon szívesen, nagy
h´́uséggel és ingyen, anélkül, hogy ezért fizetést, dics´́oséget, dicséretet vagy
bármiféle kicsiny vagy nagy földi jutalmat várnának. Hogy szolgálatukat Is-
ten el´́ott minél kedvesebbé, az emberek számára pedig minél hasznosabbá
tegyék, Istenért különös szeretettel viseltetnek a leánykák iránt, kik tanulás
végett hozzájuk járnak. Az igazi édesanya szeretetével, bölcsességgel és sze-
rénységgel éreztetik velük, hogy ´́oket Isten el´́ott dics´́oségüknek, koronájuk-
nak és örömüknek tekintik.”

Az 1640-ben megalkotott szabályzat harmadik fejezete fogalmazza meg
részletesen a rend nevelési programját, amelyb´́ol kit´́unik a szegényebb sorsú
leányok nevelése iránti hangsúlyozott elkötelezettség. A társaság tagjai min-
den rájuk bízott leányt jó kereszténnyé és szorgalmas háziasszonnyá kívántak
nevelni. Ezért nevelési programjukban a vallásoktatás és a valláserkölcsi ne-
velés, továbbá az írás, olvasás, számolás tanítása melletta a n´́oi tevékenysé-
gekre és a mindennapi életre való felkészítésnek (illemszabályok, ruházkodás,
viselkedés a templomban, étkezéskor, játék közben stb.) is fontos szerep jutott.

Piaristák, Kegyes Tanítórend (SchP) 
(Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) 
A spanyol származású Kalazanci Szent József (1557–1648) által alapított

közösség a hármas fogadalom mellett az ifjúság
odaadó szolgálatára kötelezte el magát. Kalazanci
Szent József mint püspöki helynök Rómában is-
merte föl Istent´́ol kapott sajátos hivatását. Az Örök
Város egyik szegénynegyedében, a Szent Dorothea
plébánián (kegyes = ingyenes) mindenki számára
nyitott népiskolát hozott létre 1597-ben. Ebben
a korban az ilyen jelleg´́u általános oktatás teljesen
idegen gondolat volt. Nem csoda, hogy az alapító
életét sokan próbálták megkeseríteni, még az inkvi-
zíciónál is feljelentették. Kalazanci Szent József
ennek ellenére, míg tehette, szívesen ment a gyere-
kek közé. Tanította, nevelte ´́oket. Halála után felvi-
rágzott a piarista rend. Európa számos országában
egyre több helyen nyitottak iskolát. A piaristák ok-
tató-nevel´́o munkája átfogja az egész ifjúkort. Meg-Kalazanci Szent József
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találhatók minden iskolatípusban, az általános iskolákban, középiskolákban,
fiúotthonokban, árvaházakban. Az iskolai munkán kívül bekapcsolódnak a
plébániai munkákba és a missziókba is. A piaristák már az alapító életében
megjelentek hazánkban is, ahol napjainkban is több iskolát m´́uködtetnek.

Keresztény Iskolatestvérek (FSC)
(Institutum Fratrum Scholarum Christianorum, Frères des Écoles Chréti-

ennes)
A nemesi családból származó francia pap, De la Salle (ejtsd: dö la száll)

Szent János (1651–1719) felszentelése után hamar szakított a nemesi rend
egyoldalú gondolkodásával, és egyre többet tör´́odött a tanulatlan és szegény
népréteg gyermekeivel. 1679 márciusában egy unokahúgával iskolát alapított
a szegénygyerekek részére. Tanítókból egy kis csapatot gy´́ujtött maga mellé.
Örökségét szétosztotta a szegények közt, és életét teljesen az új kongregáció-
nak szentelte, amely a Keresztény Iskolatestvérek nevet vette föl. Nemso-
kára néhány újabb iskolát nyitottak.  De la Salle János szabályokat állított
össze a társulat számára, és 1684 májusában els´́o tizenkét társa letette az ide-
iglenes fogadalmat. Ugyanakkor nagy pedagógiai érzékkel képezte a falusi
tanítókat iskolái számára. Társai nem voltak felszentelt papok, de a hármas
szerzetesi fogadalom szerint testvérként egész életüket a gyerekek oktatására
ajánlották fel. 1694. június 6-án az els´́o közösségi tagok letették örök fogadal-
mukat, s János átvette az intézmény vezetését. Ügyelt arra, hogy közösségei-
nek laikus társaság jellege megmaradjon. 1706-ban még csak egyetlen ki-
csiny iskolája volt a testvéreknek Párizsban, de 1711-ig vidéken 17 iskolát si-
került alapítaniuk, Rómában pedig egyet. Az alapító a tanítók és a tanulók ré-
szére számos pedagógiai és vallásos tárgyú m´́uvet írt. De la Salle Jánost XIII.
Leó pápa 1900-ban avatta szentté. — A Keresztény Iskolatestvérek 1894-t´́ol
1913-ig hazánkban Csornán tanítottak.

 Istenünk, aki De la Salle Szent Jánost arra választottad, hogy a keresz-
tény ifjúságot nevelje, kérünk, támassz Egyházadban olyan tanítókat,
akik teljes szívvel annak szentelik magukat, hogy az ifjúságot az ember-
ség és a kereszténység törvényeire tanítsák.

Kérdések, feladatok
 • 1580-ban Németalföld spanyol helytartója így írt II. Fülöp királynak: „Felsé-

gednek az az óhaja, hogy Maastricht városában citadella-er´́odöt emeltessek. Az
a véleményem, hogy sokkal megfelel´́obb volna egy jezsuita iskola felállítása a
trón és az oltár ellenségeivel szemben...” Mir´́ol tanúskodik az idézet?

• Ki az újságírók véd´́oszentje?
• Környezetedben milyen szerzetesrend m´́uködik, és mivel foglalkoznak tagjai? 
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7. A katolikus megújulás Magyarországon
Hazánkban a reformáció utáni megújulás elindítója Oláh Miklós (1493–

1568) volt, aki németalföldi tartózkodása idején (1531–1542) ismerkedett meg
a hitújítás veszélyeivel, és felismerte annak ellenszereit is. Hazatérése után
mint egri püspök részt vett a Tridenti Egyetemes Zsinaton, ezt követ´́o-
en 1553-ban az ország prímása lett. 1564-ben Nemzeti Zsinatot hívott
össze. Legfontosabb feladatának tekintette a paphiány megszüntetését, vala-
mint a papi m´́uveltség és fegyelem er´́osítését. Papnevel´́o szemináriumot alapí-
tott (1566), amelynek vezetését a jezsuitákra bízta. Prédikáció-gy´́ujtemények
kiadásával megindult a szellemi küzdelem, amely Oláh Miklós halálát követ´́o-
en rövid id´́ore megakadt.

A katolikus megújulás vezéralakja, Pázmány Péter (1570–1637) Vára-
don született református nemesi családból. A kolozsvári jezsuita gimnázium-
ban tanult, ahol tízéves korában katolizált. 18 éves korában belépett a jezsuita
rendbe. Novíciuséveit Krakkóban töltötte, majd Bécsben és Rómában folytatta
tanulmányait. Tanulmányai befejezése után a gráci egyetem tanára lett. —
1607-ben végleg hazatért, és a magyar katolikus megújulás (rekatolizáció) ve-
zéregyénisége lett. Arra törekedett, hogy irodalmi munkásságával el´́omoz-
dítsa a magyar katolikus életet. Szóban és írásaiban egyaránt hatásos té-
rít ´́o tevékenységet folytatott. Esztergomi érsekké való kinevezése után
(1616) egyik f´́o feladatának tekintette a papképzés el´́omozdítását. Tisztában
volt azzal, hogy a hitújítókkal szemben csak az erkölcsös és m´́uvelt, evangéliu-
mi lelkület´́u papság lehet hiteles. E célok érdekében két, ma is fennálló intéz-
ményt alapított: 1623-ban Bécsben papnevel´́o intézetet (Pázmáneum),  1635-
ben a nagyszombati egyetemet, amelyet kés´́obb Budapestre telepítettek át.
(Jogutóda az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Kara.) Jezsuita rendtársai segítségével számos ma-
gyar f´́ourat sikerült visszatérítenie jobbágyaival együtt a katolikus keresztény
hitre. Szónoklatai, szentírás-magyarázatai az egyszer´́u emberek számára is

 Oláh Miklós Pázmány Péter Esterházy Miklós
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érthet´́oek voltak. — Pázmány Péter még a szinte teljesen protestáns Magyar-
országon született. Amikor meghalt, az ország lakosságának csaknem a
fele újból katolikus volt.

A lutheránusnak keresztelt Esterházy Miklós nádort (1582–1645) családja
kitagadta, mivel 18 éves korában katolizált. ´́O ennek  ellenére h´́u maradt a ka-
tolikus hithez. Házassága révén az ország egyik leggazdagabb f´́oura lett. M´́u-
velt és lelkes katolikus ember volt, aki szívesen és hozzáért´́oen vitázott
vallási kérdésekr´́ol. Ezeket az asztalnál megkezdett vitákat nemegyszer levél-
ben is folytatta (pl. Nádasdy Ferenc gróffal, amelynek eredményeként a befo-
lyásos Nádasdy gróf a katolikus hitre tért). Esterházy Miklós hatására 29 f´́o-
úr tért vissza katolikus hitéhez jobbágyaival együtt. ´́O maga nem volt er´́o-
szakos. Protestáns jobbágyait nem kényszerítette a katolikus vallás felvételé-
re. Részükre népmissziókat szervezett, amelyek hatására többen visszatértek
´́oseik hitére. Esterházy Miklós világi apostolként tevékenykedett a magyar
katolikus Egyház megújulása érdekében. 

A katolikus Egyház kulturális intézményei a 17. században

Kérdések, feladatok
• Mit jelent a „rekatolizáció”?
• Melyik társadalmi réteggel kezdték a rekatolizációt? Miért?
• Ki írta Az isteni Igazságra vezérl´́o kalauz cím´́u könyvet?
• A reformáció nevezetes genfi emlékm´́uve egy magyar alakot is megjelenít. Ki ´́o?

(Segítségként lapozd fel Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékm´́uve el´́ott cím´́u
versét!)
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8. Az Egyház missziós tevékenysége
A hittérítés kezdete az Újvilágban

A katolikus vallás jöv´́oje szempontjából meghatározó tényez´́o, hogy a két ha-
jósállam, Spanyolország és Portugália volt a nagy földrajzi felfedezések f´́o-
szerepl´́oje és a két nagy gyarmati birodalom megalapítója. A portugálok a 15.
század kezdete óta ott voltak Afrika partvidékeinél, az Azori-szigetekt´́ol a Fok-
földig mindenütt. A Kanári-szigetek 1479-t´́ol spanyol fennhatóság alá tartoz-
tak. 1492-ben Kolumbusz felfedezte Amerikát. A „katolikus királyok” kérésére
VI. Sándor pápa 1493-ban meghúzta az érdekeltségeiket elválasztó, világot átszel´́o
képzeletbeli vonalat („Inter cetera”-bulla). A képzeletbeli vonal az Azori- és a Zöld-
foki-szigetekt´́ol nyugatra haladt 100 mérföld távolságra. Cserébe Ferdinánd és
Izabella kötelezték magukat, hogy katolikus hitre térítik az ´́oslakosokat. Egy évvel
kés´́obb a felosztási vonalat egy spanyol–portugál szerz´́odésben 270 km-rel nyuga-
tabbra helyezték, így Brazília portugál gyarmat lett. — Kolumbusz Kristóf máso-
dik útja alkalmával misszionáriusok is indultak az Újvilágba.

Latin-Amerika
A kereszténység el´́oször a közép-amerikai szigetvilágban terjedt el.

Az els´́o püspökséget 1511-ben Puerto Rico szigetén létesítette az Egyház.
Ezt a panamai, majd a kubai követte. Mexikóban dél-németalföldi, majd spa-
nyol ferencesek kezdték el a hit terjesztését. Hozzájuk Domonkos- és Ágoston-
rendi szerzetesek csatlakoztak. 

Jézus  meghagyta övéinek:
„Elmenve az egész világra tanítsatok minden népet...”
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1559-ben Mexikóban 300 ferences, 210 domonkos, 212 ágostonos szerzetes
tevékenykedett.

A misszionáriusok a hit terjesztésével párhuzamosan a keresztény kultúra
terjeszt´́oi is voltak. Iskolákat alapítottak, és az írás-olvasáson kívül más mes-
terségekre is oktatták a bennszülött lakosságot. ´́Ok védelmezték a gyarma-
tosítók által leigázott bennszülötteket. Érthet´́o, hogy a keresztény kultú-
ra terjedése magával hozta pl. az azték kultúra kiszorítását. Állami nyomásra
nem foglalkoztak a bennszülött papság képzésével. 

Las Casas (ejtsd: lasz Kazasz)Bertalan (†1566) mexikói püspök közbenjá-
rására V. Károly császár 1542-ben a spanyol gyarmatokra is kötelez´́o tör-
vényben eltörölte a rabszolgaságot. — Az Afrikából az amerikai földrészre
behurcolt néger rabszolgák ügyét is a misszionáriusok karolták fel. Legna-
gyobb jótev´́oik közül a jezsuita Kláver (Claver) Szent Péter (1580–1654) kö-
zel negyven éven át a kizsákmányolt feketék szolgálatára szentelte az életét.
Brazília népéhez a jezsuiták vitték el a kereszténységet. Az els´́o püspökséget
itt 1551-ben alapították. A hittérít´́ok folytatták emberment´́o és a keresztény
kultúrát terjeszt´́o tevékenységüket Dél-Amerikában. Peruban els´́osorban a
domonkosok tevékenykedtek. Innen terjedt tovább a kereszténység Chilébe,
Paraguayba és Uruguayba.

Észak-Amerikában részben a spanyolok, részben a franciák által meghó-
dított területekr´́ol indultak el a misszionáriusok. A kaliforniai indiánok meg-
térítését a jezsuiták kezdték el, majd rendjük feloszlatása  (1773) után a feren-
cesek folytatták. Kanadában, ahol a franciák voltak a gyarmatosítók, a feren-
ces rend 1615-ben telepedett le, majd a jezsuiták követték ´́oket. — Míg Nyu-
gat-Európában a kereszténység kettészakadt, Latin-Amerika teljes egészében
a katolicizmushoz csatlakozott. 

Missziós tevékenység Afrikában és Ázsiában
Afrika a mohamedán hódítástól a 19. századig missziós értelemben isme-

retlen és meghódítatlan terület volt. Északi részein a misszionáriusok a fana-
tikus mohamedánok áldozataivá váltak, így eredményt nem tudtak elérni. A
nyugati és a keleti partvidék országaiban domonkos, ferences és jezsuita szer-
zetesek térítettek, de az eredmény nem volt arányban a beléfektetett munká-
val. A mohamedán bennszülöttek er´́oteljesen védték vallási függetlenségüket
a gyarmatosítókkal szemben. Angolában a portugálok 1581-es gy´́ozelme után
indult meg az eredményes munka. A kelet-afrikai Zambéziben a jezsuita atyák
értek el sikereket. 1561-ben az ország uralkodója, Monotopa császár is katoli-
kus lett. 

Kelet-Ázsiában az 1569-ben spanyol fennhatóság alá került Fülöp-szige-
tek lakosságát ágostonos, ferences, domonkos és jezsuita misszionáriusok tet-
ték kereszténnyé. 50 év alatt a bennszülött lakosság teljes egészében ke-
reszténnyé vált. A misszionáriusok gyors sikerének egyik f´́o oka az volt, hogy
megakadályozták a bennszülött lakosság rabszolgasorba taszítását és kény-
szermunkára hajtását. Emellett egyéb tekintetben is védték a bennszülöttek
érdekeit. Sorra alakultak az iskolák, kollégiumok. A domonkosok 1645-ben
megalapították a Szent Tamás-egyetemet. A papság mind nagyobb része a
bennszülöttek közül került ki; a plébániák csaknem felét is ´́ok vezették.
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A misszionáriusok érdeme, hogy a Távol-Keleten egy új katolikus nemzet kelet-
kezett. 

Indiában a hitterjesztés els´́o id´́oszakában a ferences és domonkos szerzete-
sek mellett világi papok is tevékenykedtek. Az els´́o püspökséget 1534-ben léte-
sítették. A hitterjesztés véd´́oszentje, „India és Japán apostola”, Xavéri
Szent Ferenc (1506–1552) jezsuita szerzetes el´́oször a már megkeresztelt, de
vallásilag elhanyagolt hívek lelkében mélyítette el a hitet. Japánba is ´́o vitte
el Krisztus örömhírét. Amikor 1551-ben eltávozott az országból, három, f´́oleg
egyszer´́u emberekb´́ol álló közösséget bízott kísér´́ojére. Egy évvel kés´́obb Kíná-
ban, egy Hongkong melletti szigeten a sárgaláz oltotta ki az életét. Munkáját
a nemzeti szokásokhoz kiválóan alkalmazkodó jezsuita szerzetesek folytatták.

9. A természettudományok
és az Egyház viszonya

Az újkorban a hajózás, a kézm´́uves ipar fellendülése és az új felfedezések
el´́osegítették a természettudományok fejl´́odését. A természet törvényeit a va-
lóság megfigyelésével és kísérletek elvégzésével kívánták megismerni. A meg-
figyelések legf´́obb eszköze a látcs´́o, a mikroszkóp, a barométer és az óra volt. A
17. században számos egyházi tudós próbálkozott azzal, hogy a tudományos
ismereteket a keresztény hit igazságaival összevesse.

A földközpontú (geocentrikus) világkép kialakítója még az ókorban Ptole-
maiosz (Kr.e. 2.sz.) görög tudós volt. Tanítása a Földet tartotta a világegyetem
központjának, a legfontosabb égitestnek. A napközéppontú (heliocentrikus) vi-
lágkép megteremt´́oje Nikolausz Kopernikusz (1473–1543) lengyel csilla-
gász. Azt állította, hogy a Nap a világegyetem középpontja. Állítását Kepler is
igazolta. Az új tant az Egyház nem kifogásolta, csak Luther és a protestáns
hittudósok tartották a Szentírással összeegyeztethetetlennek. Kopernikusz
szembeszállt a hitújítókkal. Az a megállapítás, hogy a Nap nem az egész világ-
egyetem, csak a Naprendszer középpontja, Giordano Bruno (1548–1600)
olasz csillagász nevéhez f ´́uz´́odik. A bolygók mozgástörvényének ismeretét Jo-
hannes Kepler (1571–1630) német csillagász matematikai számításokkal tö-
kéletesítette. Az els´́o távcsövet használó olasz fizikus, Galileo Galilei (1564–
1642) látta meg el´́oször a Jupiter holdjait. A bolygók keringését meghatározó
gravitációs kölcsönhatást — a  tömegvonzás törvényét — Isaac Newton
(1642–1727) angol természettudós ismerte fel 1687-ben. 

Kérdések, feladatok
• Tájékozódj az indián kultúráról, az indiánok vallási életér´́ol (isteneikr´́ol, szer-

tartásaikról, épületeikr´́ol).  Milyen nehézségekkel kellett szembenézniük a hitté-
rít´́oknek?

• A jezsuiták hittérít´́oi Japánban, Kínában, Afrikában és Dél-Amerikában tevékeny-
kedtek. Ennek szép példája Paraguay története. Nézz utána, mi történt itt!

• Mit tudsz a missziók mai helyzetér´́ol?
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Galileo Galilei, a pápai tudományos akadémia tagja saját készítés ´́u
távcsövével végzett megfigyeléseire támaszkodva a kopernikuszi rendszer
igazát hirdette. Az Inkvizíció elé rendelték, ahol kísérletet tett arra, hogy
nézeteinek a Szentírás helyes magyarázatával való összeegyeztethet´́osé-
gét bizonyítsa. Ezzel magára haragította a hivatal tanácsosait. 1616. feb-
ruár 24-én a Nap mozdulatlanságáról és a Föld saját tengelye körüli for-
gásáról szóló tanítását sem fogadták el. Felszólították, hogy a jöv´́oben ál-
láspontját csak mint feltételezést védelmezze. Galilei rövid ideig alávetet-
te magát az ítéletnek, mivel felhozott érveivel nem tudta meggy´́ozni bírá-
it. Újabb munkáiban azonban nemcsak bizonyítani akarta a kopernikuszi
rendszert, hanem nézetei védelmére a tudománytalanság lejáratásával
megkísérelte ellenfelei érveit megcáfolni. VIII. Orbán pápa (1623–1644)
jóindulatában bízva egyházi engedéllyel megjelentette a Dialógus a két
nagy világrendszerr´́ol c. m´́uvét, amelyben egy Sagredo nev´́u férfi érdekl´́o-
désére a tudós kifejti a Kopernikusz-féle rendszert, az együgy´́u Simplizio
pedig az arisztotelészi felfogást próbálja védeni. A m´́u megjelenése után
az Inkvizíció újabb eljárást indított Galilei ellen, és 1633-ban életfogytig-
lani fogságra ítélték, ahol folytathatta kísérleteit, de arra kötelezték, hogy
a kor felfogásától eltér´́o szentírás-magyarázatával hagyjon fel.

Galileit nem a tudományos nézetei miatt ítélték el, hanem szenvedélyessége
miatt, mivel tudományos felfogását úgy hozta kapcsolatba a Szentírással,
hogy közben egyedül saját szentírás-értelmezését fogadta el helyesnek. Ebben
az inkvizítorok a Szentírás önkényes magyarázatát látták, és ezt elvetették.
Az ítélet nem vetett árnyat a pápai tévedhetetlenségre, ugyanis egyrészt az
ítéletet nem a pápa, hanem az egyik római hivatal mondta ki, másrészt az égi-
testek helyzetének megítélése a kor felfogását tükrözte, az pedig sohasem volt
hittétel.

Kepler Kopernikusz
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 Az Egyház és a pápa csak a kinyilatkoztatott hitigazságok tanításában té-
vedhetetlen, más kérdésekben, így a természettudományok körébe tarto-
zó igazságok tekintetében tévedhet. 

A II. Vatikáni Zsinat világosan kifejtette a hit és a tudomány kapcsola-
tát, amelyek nem ellentétesek, hanem kiegészítik egymást.  Ily módon Gali-
lei ügye is tisztázódott. Ezt a kérdést sokan sokáig tévesen magyarázták.

II. János Pál pápa a Pápai Tudományos Tanács 1979. november 10-i
ülésén a zsinat ezen gondolataira hivatkozva rámutatott, hogy Galilei m´́uvei-
ben sokkal több megegyezés található a vallás és a tudomány közt, mint azt
feltételezték. A Szentatya kiemelte, hogy Galilei kifejezetten állította,
hogy a hit és a tudományok felfedezései között nem lehet ellentmon-
dás. A Szentírás értelmezésében olyan elvekhez jutott, amelyek kés´́obb köz-
kinccsé váltak: az egyes könyvek tanító szándékát és irodalmi értékét kell ku-
tatnunk, ha egy-egy kijelentését helyesen akarjuk érteni és értelmezni. 

10. A felvilágosodás és az Egyház
Az egyházi tekintélyt megkérd´́ojelez´́o reformáció során létrejöv´́o új vallások az

emberekben felvetették azt a kérdést, hogy a sok közül melyik az igazi? A feleke-
zetek közötti ellentmondásokat vizsgálva az angol Edward Herbert of Cher-
bury (ejtsd: cserböri) arra a következtetésre jutott (1648), hogy csak azok a vallá-
si igazságok fogadhatók el, amelyek minden vallásban megegyeznek. Ezzel egy
új, a kinyilatkoztatástól független vallásnak, a deizmusnak lett a megalapítója.

A deizmus

A Cherbury által megalkotott új vallás elfogadja a személyes, teremt´́o Isten
létét, aki mint a Legtökéletesebb Lény a legtökéletesebb világot teremtette. A
tökéletes világ szerinte nem szorul rá Isten utólagos beavatkozására, ezért
nem ismeri el a csodákat, sem a kinyilatkoztatást, sem a megtestesülést.
Vallja, hogy az ember életébe az Isten nem avatkozik be, és külön követelmé-

Kérdések, feladatok
• Mit tudsz a következ´́o 16–17. századi tudósokról: Descartes, Newton, Kepler,

Kopernikusz, Bacon, Pascal, Harvey?
•  Akadtak természetesen az „újban” kételked´́ok is: 

 „Az új bölcseletnek nincs mi szent / A t´́uz eleme feledésbe ment;
 Nincs többé Nap, se Föld, se Ész / Eligazodni nehéz.
 És nyíltan hangoztatják: e világ / Idejét múlt, mert az új csodát
 A bolygókban és az égen keresik; / Ám ez atomjaira szétesik.
 Nincs összetartozás, minden széthull bizony;
 Nincs ép arány, s a dolgokban viszony.” (John Donne) 
Mennyiben érthet´́o ez az érzés?

• Tájékozódj! Mennyiben haladta meg napjainkra a természettudomány Koperni-
kusz világszemléletét?
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nyeket sem állít fel vele szemben. Az ember számára az egyedüli követelmény
az ésszer ´́u erkölcsökön alapuló tisztességes élet, amelyhez hozzátartozik a
Legf´́obb Lény tisztelete. Aki ezt teljesíti, halála után jutalomban, aki nem,
büntetésben részesül.

A racionalista deizmus híveit, akik f´́oleg a m´́uvelt emberek köréb´́ol kerül-
tek ki, Angliában a szabadk´́om´́uvesek szövetsége gy´́ujtötte össze. 1717.
június 24-én létrejött az ún. angol nagypáholy azzal a céllal, hogy felépítse
a humanitás, az emberiesség jelképes templomát. A szabadk´́om´́uves szövet-
ség szabályait James Anderson anglikán lelkész dolgozta ki 1723-ban. Eb-
ben a szövetség elfogadta a „nagy épít´́omester”, Isten létét, de elvetette a ki-
nyilatkoztatást, és élesen szembefordult a katolikus Egyházzal. Leg-
f´́obb céljaként t ´́uzte ki az emberbaráti tevékenység gyakorlását. A 18. szá-
zadban sok szellemi és egyházi nagyság is belépett ebbe a titokzatosságra
törekv´́o, és ezzel az érzelmekre is ható mozgalomba, amely gyorsan elterjedt
az európai kontinensen. Míg az angolszász és az északnémet szabadk´́om´́u-
vesség megmaradt a deizmusnál, a latin országokban kimondottan vallás-
és egyházellenes irányban fejl´́odött tovább. A szabadk´́om´́uves páholyok tag-
jai önmagukat zárják ki a katolikus Egyházból.

A felvilágosodás
A 18. század Európájában új és sokszín´́u szellemi irányzat kezdett kiala-

kulni, amelyet felvilágosodásnak nevezünk. 

 A felvilágosodás az a szellemi, társadalmi irányzat és mozgalom, amely a
hagyomány és tekintély helyett a tudás egyetlen forrásának az értelmet és
az észt´́ol irányított tapasztalatot tekintette. 

A mozgalmat az indította el, hogy az újkor embere mindinkább függet-
lenné kívánt válni gondolkodásában, egyéni és társadalmi életében egya-
ránt. Eszmevilágának legf´́obb jellemz´́oi közé tartozott az értelembe vetett fel-
tétlen hit. Arra törekedett, hogy mindent a természetes észelvekb´́ol ve-
zessen le.

Az utilitarizmus szerint értékes és értelmes csak az lehet, ami hasznos az
emberi élet és a világ ésszer´́ubbé tételére, a haladás el´́omozdítására. A mora-
lizmus szerint az emberi ész követelménye az, hogy mindenki erkölcsileg he-
lyesen, értelmes természetének megfelel´́oen cselekedjen.

A felvilágosodás eszméinek hirdet´́oi szerint az ember képes az ész által meg-
kívánt erkölcsös életre. Kifejezték az emberbe és az emberi természetbe vetett
bizalmukat, amely alapjában véve jó, és nem rontotta azt meg semmiféle b´́un,
nem szorul semmiféle megváltásra, mert képes önmaga folyamatos megjavítá-
sára. Semmibe vették a múltat, mert szerintük a középkori babonákkal és ér-
telmetlenségekkel terhes feudalizmus és az Egyház meggátolt minden igazi
fejl´́odést. Ugyanakkor rendíthetetlen meggy´́oz´́odéssel hirdették a haladásba
és annak gy´́ozelmébe vetett hitet, miszerint a történelem új aranykora kezd´́o-
dik, amelyben az ész és az igazság uralkodik. Azt, hogy mindez hová vezetett,
ma már láthatjuk: ahol nincs istenhit, ott nincs erkölcs, ahol nincs er-
kölcs és törvénytisztelet, ott az anyagi érdek és az er´́oszak uralkodik
gátlástalanul, ellentétben a józan ésszel és az igazsággal.
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11. Beavatkozás az Egyház életébe
Az osztrák államegyházi rendszer
kialakulásának kezdetei

A felvilágosult szellem´́u, korlátlan államegyházi rendszer kiépítése —
amely az állam egyházi ügyekbe való illetéktelen és önkényes beavatko-
zását jelenti — már Mária Terézia uralkodása (1740–1780) idején elkezd´́o-
dött. A hagyományos barokk jámborságon feln´́ott és a pápai kúriával szembenál-
ló nézeteket elfogadó királyn´́onek az államegyházi rendszer programjának kidol-
gozásában számos segít´́oje akadt Egyházon belül is. Uralkodása els´́o felében né-
hány vallási jelleg´́u rendeletéhez igyekezett megszerezni a pápa jóváhagyását.
1754-ben pápai engedéllyel csökkentette a kötelez´́o ünnepek számát. Radikálisabb
változásokat nem hajtott végre, de például a teológiai oktatás reformja kimondot-
tan az Egyház javát szolgálta. Felismerte, hogy a lelkipásztori szervezet fejleszté-
sét, új plébániák létrehozását az államérdek is megkívánja, azonban az
egyházi vagyon átcsoportosítására, amely lehet´́ové tette volna a lelkipásztori
szervezet alapos fejlesztését, nem vállalkozott. — Az államegyházi rendszer ki-
épít´́oje fia, II. József (1780–1790) volt. A róla elnevezett jozefinizmus legf´́obb és
végs´́o célja a felvilágosult, modern állam létrehozása. Ennek eléréséhez az
Egyházban csak az állam céljait szolgáló eszközt látva a pápaság hatalmát csu-
pán a hit és erkölcs területére kívánta visszaszorítani.

II. József államegyházi rendszere
II. József (1780–1790), hogy céljai elérésében semmiféle alkotmány ne korlátoz-

za, visszautasította a magyar, cseh és lombard koronázást. Ezért hívták „kalapos

• Diderot a következ´́o imádsággal zárta „A  természet értelmezése” cím´́u m´́uvét:
„Ó Uram, nem tudom,  létezel-e... Nem kérdezem hát, hogy a világot a saját
szükségszer´́usége mozgatja-e, ha nem létezel, vagy a Te elhatározásod, ha
igen... Itt állok mint a végtelen és szükségszer´́u anyagnak szükségszer´́uen szer-
vezett része — vagy mint a Te alkotásod...”
Mir´́ol tanúskodik az idézet? Mi a helyes válasz Diderot kételkedésére? Miért?

• Milyen következtetést tudsz levonni az alábbi táblázat adatai alapján?

1700 1740 1760 1780 1800

teológiai 430 436 269 389 241

jogi 85 172 52 149 143
orvosi 63 101 70 191 198
történelmi 157 221 277 469 631
filozófiai 197 334 392 968 1590
költészeti 46 62 138 476 1209

A lipcsei könyvvásár könyveinek száma témakörök szerint az adott években
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király”-nak. Uralkodásának tíz éve alatt több mint
hatezer (6206) rendeletet bocsátott ki azzal a céllal,
hogy kiiktassa az Szentszék beleszólási jogát
az Egyházhoz és az államhoz tartozó ügyek-
ben. Az Egyházat a szentségek kiszolgáltatására,
bels´́o egyházi ügyek intézésére és a felvilágosult jó-
léti állam kiszolgálására korlátozta. Mint Ausztria
királya megtiltotta püspökeinek az érintkezést Ró-
mával, a szerzetesrendeknek pedig külföldi f´́oelöljá-
róikkal. Feloszlatta azokat a n´́oi és férfi szezetes-
rendeket, amelyek nem foglalkoztak lelkipásztorko-
dással, betegápolással vagy oktatással.

A megszüntetett kolostorok közül 140 magyar volt,
amelyekben korábban 1484 férfi és 190 n´́oi szerze-
tes tevékenykedett. Magyarországon megmaradt
81 ferences, 25 piarista, 11 minorita, kapucinus
és irgalmas, 3-3 domonkos és szervita, 1-1 ágosto-
nos és kármelita kolostor. Az „eltörölt” rendek
munkaképtelen tagjai csekély állami nyugdíjat
kaptak, mások egyházi szolgálatba állhattak. E
rendek vagyonát egy központi vallásalapban
egyesítette, amelynek jövedelmét új plébániák léte-
sítésére, a világi papságnak mint államfenntartó
elemnek a meger´́osítésére fordította. Uralkodása
alatt 1789-ig a plébániák száma 3578-ról 4789-re
emelkedett. Magyarországon még 300 plébániát
akart létrehozni. Ugyanakkor a római pápa meg-
nyilatkozásainak közlését leállíttatta.

Az istentiszteletek rendjét a legapróbb részletekig szabályozta. Megszabta a
gyertyák számát, a prédikációk id´́otartamát. Az úrnapi körmenetet kivéve be-
tiltotta a körmeneteket és a búcsújárásokat. Feloszlatta a céhrendszerrel kap-
csolatos vallásos jelleg´́u egyesületeket. Bezáratta a püspöki szemináriumokat,
helyettük központi szemináriumokat nyitott, amelyek szabályzatának elkészí-
tését a szabad gondolkodású Stefan Rautenstrauch apátra bízta. A központi
szemináriumokban felvilágosult, sokszor hitetlen tanárok végezték a kispapok
felkészítését. Bécsben jóváhagyott könyvekb´́ol, amelyek racionalista, jozefinis-
ta szemléletben íródtak, a tanárok közül többen eretnekségeket tanítottak. A
hivatalok számára kötelez´́ové tette a német nyelv használatát.

 II. József 1781. október 25-én bocsátotta ki türelmi rendeletét, amellyel
szabad vallásgyakorlatot engedélyezett a protestáns és a nem egyesült görö-
gök (görögkeletiek) számára. 

II. József intézkedéseinek hatása
Az állami gyámkodáshoz szokott osztrák püspökök nagy része beletör´́odött az

önkényes rendelkezésekbe. Batthyány József (†1799) magyar hercegprí-
más er´́oteljesen felemelte szavát az er´́oszakos beavatkozások ellen. VI.
Piusz pápa is mérsékletre intette a császárt. „A kalapos király”  politikája egyre
hevesebb ellenállást váltott ki a magyar f´́ourak körében. Még a magyaroknál is
er´́oteljesebben tiltakoztak a belgák, ahol fegyveres felkelés robbant ki. A császárt

II. József,
a „kalapos király” 
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több kudarc is érte, amelyek után kénytelen volt elismerni, hogy tervét nem
tudta maradéktalanul végrehajtani. Ezen felismerés hatására a halálos
ágyán — türelmi rendelete, a jobbágyok számára szabad költözködést biztosí-
tó rendelete és a katolikus alsópapság anyagi helyzetén változtató rendeletei
kivételével — valamennyi rendeletét visszavonta. Ennek ellenére a káros
jozefinista szellem túlélte alkotóját.

12. Az Egyház szenvedése
a francia forradalom idején

A francia forradalom (1789) új korszakot nyitott az emberiség történetében. A
forradalmat különféle gazdasági, politikai és eszmei okok készítették el´́o és rob-
bantották ki. Ezek egyike a francia Egyház helyzete, bizonyos fokú bels´́o válsá-
ga volt, amelynek során a gallikán eszmék hatására függetleníteni akarta ma-
gát Rómától, és a pápaság hatalmának korlátozására törekedett. Ugyanakkor
az abszolút királyi hatalommal rendelkez´́o uralkodótól — kinek el´́ojogait az
1516-os bolognai konkordátum hivatalosan is biztosította — igen nagy mérték-
ben függ´́o helyzetbe került. Továbbá a mintegy 120–128 ezer f´́ot számláló, ún.
papi rend számottev´́o el´́ojogokkal rendelkezett jogi, társadalmi és anyagi téren
egyaránt. Nem csupán adómentességet élvezett, de jelent´́os gazdasági hatalmat
is birtokolt. A földbirtokok kb. 10%-a volt a francia papság kezében. Az ész is-
tenítését hirdet´́o forradalmi er´́oknek jól jött, hogy a papság nem állt minden-
ben hivatása magaslatán. Hanyatlásnak indult a szerzetesi élet, a nagyrészt f´́o-
úri családokból származó, gyakran felületes teológiai m´́uveltség´́u f´́opapok és az
alsópapság között egyre nagyobbakká váltak az ellentétek. Az egyháziak közötti
vagyoni és társadalmi egyenl´́otlenségek megszüntetését, a társadalmi igazság-
talanságok végleges felszámolását, a gazdasági és társadalmi helyzet gyökeres
átalakítását mind többen követelték az alsópapság körében is. A politikai jogo-
kat, társadalmi és gazdasági szabadságot akaró nép követeléseit a felvilá-
gosodás eszméivel támasztotta alá. A felvilágosodás számos vallásellenes
gondolata sokakban megrendítette a keresztény hitet, és fokozta az uralkodó
osztályhoz tartozó papság iránti ellenszenvet. A vallásellenes forradalmárok
mentalitása megnyilvánult abban is, hogy az államosított székesegyházakban
színészn´́oket állítottak az oltárra, és az ész isteneként hódoltak el´́ottük. Az ilyen
„istentiszteletek” orgiákká fajultak.

A forradalom Egyházzal kapcsolatos intézkedései
Az alkotmányozó nemzetgy´́ulés (1789–1791) megszüntette a papság

osztálykiváltságait. Az egyházi vagyont a nemzet vagyonának mondta ki, és
államosította. 1790. február 13-án a betegápoló és tanító szerzetesrendek ki-

Kérdések, feladatok
• Hasonlítsd össze II. József és Mária Terézia vélekedését a vallási türelemr´́ol!
„A hit szabadsága azt eredményezi, hogy egyetlen egy vallás marad: az, amely min-

den állampolgárt egyformán az állam jólétére irányít! Ha valaki ezt a módszert
nem fogadja el, egyetlen lelket sem fog megmenteni — ellenkez´́oleg: sokkal hasz-
nosabb és szükségesebb testeket veszít el...” (II. József ) Mi a véleményed err´́ol?

„A vallási türelem, a közömbösség pontosan a legjobb eszköz mindennek az alá-
ásására és lerombolására...” (Mária Terézia) 
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vételével sor került a szerzetesrendek feloszlatására. Ugyanezen év július 12-
én megszavazták a papság polgári alkotmányát, amely a francia Egyházat
gyökeresen átalakította, a gallikanizmus szellemében a klérust Rómától
elszakította. Csökkentették a püspökségek számát. A püspökök kinevezésü-
ket nem a pápától, hanem a metropolitájuktól kapták. Új plébániák csak álla-
mi hozzájárulással voltak szervezhet´́ok. Egyházi állást csak az tölthetett be,
aki az új alkotmányra letette az esküt. Az alsópapság kétharmada és majdnem
valamennyi püspök megtagadta az eskü letételét. VI. Piusz pápa (1775–
1799) elvetette az új alkotmányt, s a felesküdött papokat kötelezte esküjük
visszavonására. A forradalom egyre szigorúbb intézkedéseket hozott a francia
papsággal szemben. A törvényhozó nemzetgy ´́ulés (1791–1792) minden
vallási társulatot megszüntetett. A fel nem esküdött papokat kiutasí-
totta az országból. A válás el´́osegítése érdekében bevezették a polgári házas-
ságkötést, eltörölték a cölibátust és új, köztársasági id´́oszámítást vezettek be.
A jakobinus diktatúra idején megszüntették a keresztény ünnepeket, he-
lyükbe a köztársaság ünnepeit vezették be. A vasárnapok helyett a tizedik na-
pot tették munkaszünetté, s megváltoztatták a hónapok neveit. 1793 novem-
berében magát a keresztény vallást és az Egyházat is „eltörölték”, helyé-
be az „ész és a természet vallását” vezették be. — Az Egyház helyzetében
változás csak a jakobinus mozgalom bukása (1794) után következett be. Némi
megszorításokkal, de engedélyezték az istentiszteletek tartását.

A pápák sorsa Napóleon idején
A jakobinus diktatúra bukása (1794) után a Direktórium (1795–1799)

uralmát a Konzulság (1799–1804) váltotta föl, amelynek élén Bonaparte
Napóleon (1769–1821) állt. 1796-ban elfoglalta Rómát, és kikiáltották a köz-
társaságot. VI. Piusz pápát Dél-Franciaországba hurcolták, ahol 1799-ben
meghalt. Az 1799-ben államcsínnyel hatalomra jutott Napóleon az új pápával,
VII. Piusszal (1800–1823) politikai érdekb´́ol konkordátumot (megállapodást)
kötött, amelynek értelmében visszaadta az Egyház szabadságát. — 1804-ben
Napóleon császárrá koronázta magát, majd meghódította Európát. Annak
fejében, hogy Franciaországban visszaállította a kereszténységet, állandóan
zsarolta a pápát. Politikájának szentesítésére, az Egyház ügyeibe való beavat-
kozásának elt´́urésére, hatalmi céljainak teljes kiszolgálására, végül egyházi és
világi hatalmáról való lemondásra akarta kényszeríteni. VII. Piusz pápát,
miután nem volt hajlandó jogtalan követeléseit teljesíteni, 1809-ben fogságba
hurcolta. 1810. február 17-én a francia szenátus az Egyházi Államot egye-
sítette a francia császársággal. Az Egyházi Államban minden kolostort, va-
lamint 17 püspökséget feloszlatott. A savonai fogságban sínyl´́od´́o pápa sorsa
még nehezebbé vált, amikor nem volt hajlandó meger´́osíteni a Napóleon által
kinevezett püspököket. Napóleon egy új, számára kedvez´́obb konkordátum meg-
kötését az oroszországi hadjárat után kívánta a pápára kényszeríteni, azonban
katasztrofális veresége megingatta a trónját.

Napóleon oroszországi veresége felrázta Európa népeit. Közelg´́o bukása el´́ott
a császár szabadon bocsátotta a pápát, és visszaadta Rómán kívül a Pápai
Állam egy részét is. Az észak-olaszországi Taróban osztrák és francia csapa-
tok álltak szemben egymással. Az osztrák ezredes, aki a franciáktól a pápát
átvette, a lábaihoz borult. Erre mindkét fél katonái letérdeltek. A pápa meg-
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áldotta ´́oket, majd folytatta útját hazafelé. Rómában lelkes tömeg fogadta.
Bevonulása valóságos diadalmenet volt. Napóleon 1814-ben kénytelen volt a
lemondását abban a szobában aláírni, amelyikben a pápát fogságban tartot-
ta. Bár Napóleon az Egyházra is súlyos csapást mért, a vallás helyzetét meg-
szilárdította. Élete végs´́o szakaszában a vallásból merítette vigaszát. A szent
útravalóval meger´́osödve halt meg. A pápa áldását küldte a haldoklónak, aki
így kezdte végrendeletét: „A római, apostoli, katolikus vallásban halok meg,
amelynek kebelén születtem”.

A háborúk alatt sokat szenvedett Egyházi Államban VII. Piusz pápa ta-
nácsadói javaslatára hallgatva arra törekedett, hogy az Egyház erkölcsi tekin-
télyét növelje. Ennek érdekében 1814-ben visszaállította a jezsuita rendet.
Az egyházi intézmények visszaállítására, és cselekv´́oképességének biztosítása
érdekében Spanyol-, Bajor-, Oroszországgal, Nápollyal konkordátumot kötött.
— A napóleoni háborúk korát a bécsi kongresszus (1815) zárta le.

13. A magyar katolicizmus
a 18. században

XI. Ince pápa (1676–1689) szívügyének tekintette, hogy Európát felszabadít-
sa a mohamedánok uralma alól. A felszabadító harcok anyagi hátterét nagy
részben ´́o biztosította. Segítségének köszönhet´́oen a keresztény csapatok
1683. szeptember 12-én Bécs alól ´́uzték ki a török sereget, október 27-én pe-
dig Esztergomot foglalták vissza. 1684-ben a pápa felhívására megalakult a
török ellenes Szent Szövetség. Buda ostromára 1686 júniusában került sor.
A Szent Szövetség 65 ezer f ´́os európai seregében 15 ezer magyar katona is
harcolt. A keresztény sereget számos szerzetes tábori lelkész buzdította. A
vár bevétele a harmadik ostrommal sikerült, így az ország f ´́ovárosa, Buda
felszabadult a 145 éves török uralom alól. Ezután er´́oteljes katolikus meg-
újulás kezd´́odött hazánkban.

A Egyház meger´́osödése hazánkban — küls´́o segítséggel
A török uralom alatt jelent´́osen megfogyatkozott a magyarság, a nép fele

már nem volt magyar, és kevésnek bizonyult, hogy a felszabadított ország tel-
jes területét benépesítse. Ezért külföldr´́ol kellett behozni telepeseket,
akik nagymértékben er´́osítették a katolicizmust. 

Tolna, Baranya megye, Bácska és a Temesköz területére német katolikusok
érkeztek. Bács-Bodrog megyébe és Baranyába ezenkívül még katolikus dél-
szlávokat telepítettek. Bácskában, Aradon, Ráckeve és Szentendre környé-
kén 1690-ben mintegy kétszázezer f´́onyi szerb menekült telepedett le. A Ma-
ros, a Körös és a Szamos elnéptelenedett vidékeit Moldovából és a Havasal-
földr´́ol érkezett románok népesítették be.

A 18. század közepére a betelepítések és bevándorlások következtében
csaknem kétszeresére növekedett Magyarország és Erdély népessége; a kato-

Kérdések, feladatok
• Mit gondolsz, a diktátorok — így Napoleon is — miért üldözték az Egyházat?
• Milyen hatással volt a francia forradalom Magyarországra (történelem, iroda-

lom, egyházi élet stb.)?
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likusok száma meghaladta az 5 milliót, a protestánsok együttes száma pedig
alig érte el a 2 millió f´́ot. A törökt´́ol megszállt területeken volt a legsiralma-
sabb a magyar Egyház helyzete. Öt teljesen megsemmisített egyházme-
gyét (Csanád, Kalocsa, Pécs, Várad, Vác) kellett újjáépíteni. Másik négy
egyházmegyében (Esztergom, Veszprém, Gy´́or, Eger) is igen nagy volt a pusz-
títás. A törökök és a háborúk a gy´́ori egyházmegye területén, a rábai f´́oesperes-
ség területén okozták a legtöbb kárt. Itt pusztult el a legtöbb templom, itt volt
a legnagyobb a paphiány.

 A váci egyházmegyében — amely az egész Duna–Tisza közét magában foglal-
ta — a török alóli felszabadulás után mindössze öt katolikus pap m´́uködött.

Az egyházmegyék f´́opásztorai egy szívvel és lélekkel dolgoztak a magyar
Egyház megújításán. Új plébániákat, templomokat építettek, illetve nagyon
sokat felújítottak. A kevés számú magyar papság mellett nagy szerepük volt a
hazánkban tevékenyked´́o szerzeteseknek. A jezsuiták 41 gimnáziumban taní-
tottak és 7 nevel´́ointézetet tartottak fenn. Az ifjúság nevelésében a piaristák
nemes vetélytársnak bizonyultak. A pasztorációs (lelkipásztori) és tudo-
mányos munkában az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend tagjai, a
pálosok, az egyszer´́u emberek körében a ferencesek tevékenykedtek. A pálosok-
nak a 18. században két f´́oiskolai jelleg´́u teológiai intézetük m´́uködött. A be-
tegápolással foglalkozó rendek közül az irgalmasoké terjedt el. A hazánkban
m´́uköd´́o n´́oi szerzetesrendek közé tartoztak a klarisszák, a Notre Dame n´́ové-
rei, a betegápoló Szent Erzsébet-apácák és a lányneveléssel foglalkozó angol-
kisasszonyok és az orsolyiták. — III. Károly (1711–1740) és Mária Terézia
(1740–1780) uralkodásának idején az államhatalom is sokat tett a katolikus
megújulás érdekében. Az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio a törökt´́ol
felszabadított területeken a protestánsok számára csak a magán-vallásgya-
korlatot engedte meg, a nyilvánosat nem.

A támogatás fejében a Habsburg uralkodók egyre inkább beavatkoz-
tak az Egyház ügyeibe. Ez a kegyúri jog kiszélesítésében mutatkozott meg.
Mária Terézia a kanonokok kinevezési jogát fenntartotta magának. Indítvá-
nyára a pápa három görög szertartású egyházmegyét alapított (Munkács —
1771, Nagyvárad — 1776, K´́orös — 1777).

A falusi iskolák felügyelete Mária Terézia uralkodása alatt a püspökök ke-
zében volt. Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis a falusi népiskolákat a
plébánosok felügyelete alá helyezte. Ennek értelmében a felügyel´́o plébános az
állam megbízottja volt, de az iskolák katolikus szelleme megmaradt. A 18. szá-
zad tudományos életében nagy szerepet játszottak a tudós magyar szerzetesek.
A plébánosok helyhez kötött igehirdetése mellett fontos szerepet kaptak az
utazó prédikátorok, akik leginkább jezsuita és ferences szerzetesek voltak. Az
országot járó lelkivezet´́ok nyolcnapos lelkigyakorlataikkal, helyi misszióikkal
meg tudták újítani egy-egy közösség, falu életét.

A helyi missziók

A szentbeszédeken kívül a missziók elemei voltak a különféle ájtatosságok és
körmenetek. Ezek élén a plébános vagy gyakran a község földesura haladt,
aki fején töviskoszorút, vállán nehéz keresztet hordott. A jezsuita misszioná-
riusok hitelemz´́o missziókat tartottak. Otthonaikban keresték fel az embere-
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ket. A gyerekeket és a feln´́otteket ellátták katekizmussal. Ebbe a munkába
buzgó világiakat is bevontak. Egy-egy ilyen misszióra emlékeztetnek a temp-
lomokban megtalálható missziós keresztek.

A vallási élet fellendülésével kialakult néhány jellegzetesen magyar buzgóság,
mint pl. Sopronban a nagyböjt péntekjein a kitett Oltáriszentség el´́ott elvégzett Mi-
serere-imádság vagy a Szentháromság magasztalását szolgáló ájtatosság, amely a
királyi udvarból indult és terjedt el országszerte. A vallási élet fellendülését az
emberek nem a maguk, hanem sokkal inkább a Magyarok Nagyasszonya érde-
mének tartották. Szent István király felajánlása következtében Magyarország
egész fennállása idejére Mária öröksége és országa, Regnum Marianum lett.
Ezen szép eszméb´́ol er´́ot merítve tudta a magyar nép átvészelni a nehéz és tragikus
id´́oket. A Magyarok Nagyasszonya nem feledkezett meg népér´́ol. A Mária-tisztelet
tovább er´́osödött.

A hivatalos egyházi ünnepkör olyannyira b´́ovült, hogy az már — Mária Teré-
zia szerint — inkább lustálkodásra és mulatozásra adott alkalmat. Ezért arra kérte
XIV. Benedek pápát (1740–1758), csökkentse a kötelez´́o ünnepek számát. A pápa
elrendelte, hogy Magyarországon a következ´́ok legyenek nyilvános ünnepek: kará-
csony, újév, vízkereszt, Urunk mennybemenetele, úrnapja, gyertyaszentel´́o, gyü-
mölcsoltó Boldogasszony, Nagyboldogasszony, Kisboldogasszony, valamint Sz´́uz
Mária fogantatása, Szent Péter és Pál apostol és mindenszentek napja.

Míg Mária Terézia az Egyház ügyeibe való beavatkozás során igyekezett elke-
rülni a Szentszékkel való összeütközést, addig fia, II. József egyáltalán nem volt
tekintettel a pápaság jogaira. (Tevékenységét az el´́oz´́oekben már ismertettük.)

A magyar Egyház helyzete a napóleoni háborúk idején
A forradalmi helyzetben várható volt, hogy II. Lipót (1790–1792), aki bátyja

(II. József) kormányzási módszerét kezdett´́ol fogva helytelenítette, eltörli annak
egyházpolitikai rendelkezéseit, és visszaállítja a rendi alkotmányt. Az uralko-
dó azonban csak kisebb engedményeket tett, az Egyház nem nyerte el teljes
szabadságát. Eltörölte a központi szemináriumokat, visszaállítva az egyházme-
gyeieket, megengedte az egyházi peres ügyekben a Rómába való fellebbezést.
Azáltal, hogy a kormány elrendelte az egyházjognak az egyetem jogi karán való
hallgatását, továbbra is beleavatkozott az egyházi oktatásba. A protestánsok val-
lásszabadságával kapcsolatban az 1790. évi törvény fenntartotta ugyan a katoli-
kus vallás államvallás jellegét, de a protestáns felekezeteknek és a görögkeleti
Egyháznak minden lényeges kérdésben jogegyenl´́oséget biztosított.

I. Ferenc (1792–1835) király f´́o célkit´́uzésének tekintette, hogy a forrada-
lom elterjedését megakadályozza. Ennek érdekében a forradalmi értelmiséget
szigorú ítéletekkel hallgattatta el. A fennálló társadalmi rend meg´́orzésében
és meger´́osítésében az Egyházat is igyekezett felhasználni. A megromlott er-
kölcsök megjavítása érdekében és a magyar közoktatás fellendítésére
elrendelte néhány tanító rend visszaállítását.

Kérdések, feladatok
• Készíts vaktérképet! Jelöld be a 18. századi egyházmegyéket!
• Jelöld az egyes régiókban a különböz´́o vallások, felekezetek arányát!
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V. Az Egyház a 19.
és a 20. században

1. A francia forradalom utáni
katolikus megújulás

Azokban az országokban, amelyeket nem érintettek a Napóleon elleni fel-
szabadító háborúk, a jezsuita rend sikeresen tevékenykedett. Miután
1814. augusztus 7-én VII. Piusz pápa (1800–1823) meger´́osítette m´́uködésü-
ket, a katolicizmus Európában tovább er´́osödött. Tudományos tevékeny-
ségük nagyban hozzájárult Róma liberalizmus elleni harcához. A pápa 1818-
ban ismét a jezsuitákra bízta a Collegium Germanicum Hungaricum vezeté-
sét, amelyben magyar és német lelkészek képzése folyt, XVI. Gergely pápa
(1831–1846) pedig kiterjesztette befolyásukat a missziók egészére.

Az iskolák helyzete Franciaországban
A francia forradalom egyre több katonát igényelt. A fiatal tanítókat a hábo-

rúba vitték. Az iskolák bezárása mindinkább sújtotta a falvakat. Egy kis falu
polgármestere keser´́uen jegyezte meg: „Húsz év múlva egyetlen ember sem
lesz a faluban, aki írni, olvasni tud.” Mindezért a forradalom volt felel´́os. Az
embereket egyre inkább az önzés, a lustaság és a vallási tudatlanság jellemez-
te. Nem tudtak különbséget tenni jó és rossz között. Az Isten nélküli, erkölcste-
len életmód, a „szabadság” ezt eredményezte.

A törvény-el´́okészít´́o bizottságok 1815-ben elfogadtak egy törvénytervezetet,
amelyben kimondták: a tanítás alapja a vallás mind a katolikus, mind a pro-
testáns felekezet´́ueknél. Ugyanez a törvénytervezet kimondta, hogy a falvak-
ban a plébános és a polgármester egyaránt alapíthat iskolát, amelyet kötele-
sek felügyelni, havonta egyszer meglátogatni. ´́Ok engedélyezték a tanítók m´́u-
ködését, akikt´́ol erkölcsi bizonyítványt is kértek. A katolikus iskolákban a püs-
pököknek joguk volt felügyelni, hogy milyen vallási oktatást kapnak a tanu-
lók. Tanítói diplomát csak állami hatóságok adhattak ki, amelyet alkalmat-
lanság esetén vissza is vonhattak. 1816. február 29-én XVIII. Lajos (1814–
1824) ezt a törvénytervezetet törvénybe iktatta, ezáltal hozzájárult ahhoz,
hogy az elkereszténytelenedett társadalmat az Egyházhoz visszavezesse.

Hofbauer Szent Kelemen
A Morvaországban született Hofbauer Kelemen (1751–1820) anyagi nehéz-

ségek miatt csak 30 éves kora körül léphetett Rómában a redemptoristák
rendjébe. 1785-ben szentelték pappá. Hivatásának érezte a szegények és elha-
gyatottak megsegítését. Németországban, Varsóban és Bécsben igyekezett
rendjét elterjeszteni. Apostoli buzgalma és szent élete nagy hatással volt a
másvallásúakra is. Miután a francia uralom Lengyelországból ki´́uzte ´́ot, Bécs-
be ment, ahol mint hitszónok, gyóntató és a katolikus hívek lelkipásztora és
szervez´́oje rendkívül hatékonyan m´́uködött. Különösen a szabadk´́om´́uves-
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ség és az Egyházzal nem tör´́od´́o liberalizmus ellen küzdött. Tudósok,
m´́uvészek, írók, f´́ourak fogadták el lelki vezetését.  Nagy tisztel´́oje volt Széché-
nyi Ferenc gróf, akit a szabadk´́om´́uvesek soraiból hozott vissza a hiter´́os kato-
licizmushoz. Széchényi Ferenc az ´́o hatása alatt vállalkozott a Káldi fordította
Szentírás újabb kiadására, és saját házát is átengedte katolikus célokra. Kele-
men atyát betegsége alatt a Széchenyiek gondozták, s ´́ok is temettették el.

Vianney Szent János
Gyermekkora a francia forradalom id´́oszakára esett. Vianney Szent Jánost

(1786–1859) els´́o szentgyónására olyan pap készítette föl, aki megtagadta az
alkotmányra teend´́o esküt. Titokban, de annál nagyobb lelkesedéssel készült
az els´́o szentáldozására. Édesapja mellett a mez´́on az ´́o munkaerejére is szük-
ség volt, ezért nem járhatott rendszeresen iskolába. Alig tudott írni, olvasni.
Egy m´́uvelt pap vette pártfogásába az egyébként nyíltszív´́u fiatalt, és tanítgat-
ni kezdte. „Buzgó lélek, ismeri a rózsafüzért, és tiszteli a Sz´́uzanyát. A többit a
kegyelem és a szíve majd elvégzi” — hangzott el az indoklás a papszentelése
el´́ott. El´́oször plébánosa mellett káplánként tevékenykedett, majd a jelenték-
telen Ars község plébánosává nevezték ki. Hamarosan ismert gyóntató
lett. Messze földr´́ol zarándokoltak a hívek az arsi plébánoshoz, hogy prédi-
kációit hallgassák és nála gyónjanak. Szentbeszédei nem voltak teológiai mes-
term´́uvek, de mindenki érezte, hogy a szívb´́ol jöv´́o szavakban Isten szólt álta-
la. Naponta órák hosszat gyóntatott. Gyónói, akiknek mindig tudott lelki vi-
gasztalást adni, megérezték benne Isten emberét. X. Piusz pápa 1905-ben bol-
doggá, XI. Piusz pápa 1925. május 31-én szentté avatta, 1929-ben pedig a plé-
bánosok patrónusává nyilvánította. Az Egyház ezzel emlékezteti minden id´́ok
papjait arra, hogy Isten ereje gyakran a gyengékben mutatkozik meg.

Mária Iskolatestvérek (FMS)
(Fratrum Maristarum a Scholis)
Marcellin Champagnat (ejtsd: Sampanya)

(1789–1840) fiatal francia kispapnak szentelé-
se el´́ott néhány társával együtt az a gondolata
támadt, hogy hozzanak létre egy közösséget,
amelyet Mária Társaságnak hívnának. Ezt
a tervet kés´́obb kiegészítette azzal az ötlettel,
hogy testvéreket gy´́ujt maga köré a fiatalok ta-
nítására. Néhány nappal kés´́obb a kápolnában
imádkozva a Sz´́uzanya felé nyújtotta a rend-
alapítás kész tervét, és anyai pártfogását kérte
annak megvalósításához. Pappá szentelése
után La Vallába, egy kis francia falucskába ke-
rült, ahol egy félelmetesen elhanyagolt közös-
séget talált. Az els´́o perct´́ol kezdve próbált er´́ot
önteni a szegény nincstelenekbe: „Legyen a jel-
szavam a tiétek is: Mindent Jézusnak Mária
által, mindent Máriának Jézusért”. Így kezdte
meg Marcellin atya apostoli küldetését, a
Szent Sz´́uz oltalmába ajánlva minden igyeke-
zetét.

Szent Marcellin
Champagnat 
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Egy napon türelmetlenül zörgettek a plébánia ajtaján. A falubeli paraszt-
ember szomorú hírt hozott. 17 éves fia haldoklott. Marcellin azonnal a fiúhoz
sietett. Miel´́ott meggyóntatta volna, hosszasan elbeszélgetett vele. Ekkor jött
rá, hogy ez a keresztény Franciaországban él´́o fiú még soha nem hallott Isten-
r´́ol. Nagyon megsajnálta. Az ágya szélére ülve halkan beszélni kezdett neki a
Mennyei Atya szeretetér´́ol. Alig hagyta el a házat, a fiú meghalt. Ekkor döb-
bent rá, hány és hány fiatal nélkülözi nap mint nap a hit igazságainak ke-
gyelmét. Most érezte igazán, hogy tervét valóra kell váltania. Tanító testvé-
rekre van szükség, akik maguk köré gy´́ujtik a gyerekeket, és  megismertetik
velük Isten országát.

A fiatal Marcellin atya lelki vezetésével lelkes fiatalok készültek a nagy fel-
adatra. 1817. január 2-án megalakult a Mária Iskolatestvérek közössége,
amelynek tagjai a szerzetesi élet keretében az ifjúság nevelésére vállalkoztak.
Laikus szerzetesként közösségben éltek. Hamarosan újabb testvérek csatla-
koztak hozzájuk. A hatóságok kezdetben tudatlan testvéreknek nevezték ´́oket,
de ´́ok komolyan tanultak, hogy kés´́obb maguk is taníthassanak. F´́o feladat volt
a katekizmus megismertetése. Nemcsak tanítani, de nevelni is akartak.
Marcellin atya a Keresztény Iskolatestvérek már jól bevált pedagógiáját vette
át. Az els´́o testvéreket a La Salle-testvérekt´́ol jött tanárok tanították, ´́ok adták
át tanítási módszerüket. A testvérek képzettségi szintje egyre magasabb lett,
egyre több faluba hívták ´́oket tanítani.  Eleinte kis falvakban tanítottak, majd
újabb és újabb közösségeket alapítottak, és iskoláik elterjedtek egész Francia-
országban. A mi egyházmegyénk az egész világ — mondta Marcellin atya. Pe-
dagógiájukban nagyon fontos szerepe van a Sz´́uzanya-tiszteletnek.

Az alapító 1840. június 6-án halt meg. 1955-ben a pápa boldoggá avatta. Ma
az ´́o története él tovább mintegy ötezer testvérben, akik a világ minden táján
megtalálhatók. Jézus és Mária példáját követve Szent Marcellin Champagnat
atya tanítványai kiterjesztik szeretetüket az elhagyottakra is.

Jelenleg hazánkban Gy´́orött és Esztergomban tanítanak.

A szentté avatáshoz szükséges csoda

Világszerte sokan imádkoztak Boldog Marcellin atyához közbenjárását
kérve. Több mint negyven év elmúltával, 1998. július 3-án a pápa jelenlété-
ben kihirdették a neki tulajdonított csoda elfogadását. Heriberto testvér, aki
1908-ban született Essenben (Németország), 1976 májusában Uruguayban
súlyosan megbetegedett. Az orvosok a tüdején egy ismeretlen eredet ´́u, kezde-
ti stádiumban lév´́o daganatot állapítottak meg, és gyógyíthatatlannak nyilvá-
nították. Június 13-án tanítványai és az uruguayi testvérek együtt kilence-
det kezdtek imádkozni, hogy Boldog Marcellin atya közbenjárására Heriberto
testvér gyógyulását kérjék. A kilenced végén a beteg hirtelen javulást érzett.
Az orvosi vizsgálatok azt mutatták, hogy a betegség jelei elt ´́untek. Heriberto
testvér, az uruguayi testvérek és a diákok, akik már betegsége el´́ott is ismer-
ték ´́ot, ezt a gyógyulást csodának tekintették. Augustin Cazaro testvér, aki
abban az id´́oben posztulátor volt, egyházmegyei tájékoztató eljárást kért a
feltételezett csoda kivizsgálására. Az eljárás 1985 márciusától májusáig tar-
tott Montevideóban.
Az ügyet a Vatikánban a Szenttéavatási Kongregáció Orvosi Tanácsa elé ter-
jesztették. A tüzetes tanulmányozás során az orvosi bizottság 1993. novem-
ber 25-én azt a következtetést vonta le, hogy még mindig bizonytalanságok
állnak fenn a diagnózissal kapcsolatban, de megállapítható, hogy az eset ki-
vételes volt. 1995 februárjában Gabriele Andreucci testvér, a szenttéavatás
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posztulátora, figyelembe véve két orvosszakért´́o véleményét, engedélyt kért a
Szenttéavatási Kongregációtól, hogy ismét az Orvosi Tanács elé terjeszthesse
az esetet felülvizsgálat céljából. 1997. június 26-án az új felfedezések  fényé-
ben a betegséget „súlyos tüd´́ofert´́ozésként” határozták meg, „amely kétoldali
kiterjedés ´́u, jelent´́os légz´́oszervi elégtelenséggel, és súlyos komplikációkat
okozott a beteg általános állapotában”. Számításba véve azt a tényt, hogy „a
gyógyulás nagyon gyors és tartós volt”, arra a megállapításra jutottak, hogy
az ilyen gyógyulás tudományosan megmagyarázhatatlan.
1998. február 20-án a feltételezett csodát tanulmányozta a szentek ügyeivel
foglalkozó Teológusok Tanácsa, majd egy hónappal kés´́obb, március 21-én
Benito Arbues generális f´́onök testvér tájékoztatta a rendet a Teológusok Ta-
nácsa által kiadott jegyz ´́okönyv eredményér´́ol: „hat szavazattal egy ellené-
ben” Heriberto testvér gyógyulását csodának min´́osítették.
A következ ´́o lépés Boldog Marcellin Champagnat régóta tervezett szentté
avatásához a Bíborosok és Püspökök Tanácsának ülése volt 1998. június 2-
án, amely kedvez´́oen foglalt állást Heriberto testvér csodálatos gyógyulásával
kapcsolatban. A kihirdetés után egy nyilvános tanácsülésen a pápa a Rómá-
ban tartózkodó bíborosokat arra kérte, hogy vegyék fel Boldog Marcellint a
szentek sorába és döntsenek a szentté avatás dátumáról.

Marcellin Champagnat atyát II. János Pál pápa 1999. április 18-án
a szentek sorába emelte.

Szaléziak (SDB)
(Salesiani di Don Bosco S. Francisci Salesii)
Bosco Szent János (1815–1888) az itáliai Torinó mellett, egy tanyán szü-

letett. Kilencéves korában álmot látott:
,,Állj a fiúk élére!” Szó szerint véve a paran-
csot, kezdte maga köré gy´́ujteni a környék-
beli fiúkat. Tanítgatta ´́oket, szívesen ját-
szott velük. Iskolai tanulmányai mellett a
házaknál végzett munkák során alkalma
nyílt elsajátítani az asztalos-, a lakatos- és
a szabómesterséget. F´́ozni is megtanult és
zenei ismeretekre is szert tett. Mindezeknek
kés´́obb nagy hasznát vette. Egy világi pap
támogatásával beiratkozott a szeminári-
umba, ahol hamar felfigyeltek képességei-
re. Pappá szentelése után az ifjúság neve-
lésével kezdett foglalkozni.

1841. december 8-án Don Bosco éppen mi-
sézéshez öltözött, amikor a sekrestyében föl-
t´́unt egy fiúcska. A sekrestyés ki akarta za-
varni, de Don Bosco visszahívta, s mise után
megtanította a keresztvetésre és beszélt neki
a Teremt´́or´́ol, aki életünk végs´́o célja is. A fiú
egy hét múlva öt társát hozta magával; feb-

ruár másodikán már húszan, március huszonötödikén már harmincan voltak,
akik mise után hallgatták Don Bosco tanítását, s utána is vele maradtak. Jól
érezték magukat Don Bosco mellett, aki atyai szeretettel gondoskodott róluk.

Bosco Szent János
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Otthont létesített számukra, amelynek az „oratórium” nevet adta. Kis m´́uhe-
lyeket épített, és ott különféle mesterségekre oktatták a gyerekeket. A világon
els´́oként esti iskolát nyitott, ahol sok kallódó tehetség tanulhatott tovább. Az
általa alapított, Szalézi Szent Ferencr´́ol elnevezett szerzetesrend (sza-
léziak) tagjai m´́uvét ma is folytatják szerte a világban.

 Don Bosco nevelési rendszerében a nevelés forrásai a szentségek. Err´́ol
´́o maga így vallott:

„A gyakori szentgyónás és szentáldozás, a mindennapi szentmisehallgatás a
fenntartó oszlopai annak a nevel´́ointézetnek, amelyt´́ol távol akarjuk tartani a
a megfélemlítést és a botot. Sohase kényszerítsük a fiúkat a szentségekhez,
hanem buzdítsuk ´́oket, és adjunk nekik erre alkalmat. Ha a nevel´́ointézetekben
ellanyhul a szentségek vétele, akkor azoknak máris befellegzett.”

Bosco Szent János utasításai iskolákban tanító rendtársainak

 1. A tanítók els´́o kötelessége, hogy pontosan ott legyenek az osztályban, s
megakadályozzák azokat a rendetlenségeket, amelyek a tanítás el´́ott és
után szoktak el´́ofordulni...

 2. Jól felkészülve lépjenek be az osztályba! El´́oz´́oleg pontosan vegyék át az
anyagot, amely el´́oadásuk tárgyát alkotja...

 3. Semmi részrehajlás, semmi elfogultság. Figyelmeztessenek, dorgáljanak,
ha arra szükség van, de könnyen bocsássanak meg, s amennyire csak le-
hetséges, ne maguk róják ki a büntetést.

 4. Az osztályban mindig a leggyengébbekkel foglalkozzanak a legtöbbet! Min-
dig csak bátorítsák és sohase forrázzák le ´́oket.

 5. Gyakran kérdezzenek ki mindenkit különbség nélkül. Megbecsülést és
szeretetet tanúsítsanak minden növendékük, különösen a nehezebb fel-
fogásúak iránt...

 6. Büntetésb´́ol az osztályból senkit el ne távolítsanak! Szigorúan tilos a ve-
rés, továbbá a megszégyenít´́o vagy egészségre ártalmas fenyítés alkalma-
zása.

2. A liberalizmus
A 19. század elején egy olyan, tetszet´́osnek látszó, de a társadalom érték-

rendjét kikezd´́o világnézet kezdett elterjedni Európában, amely a felvilágo-
sodásból és a francia forradalomból merítette eszméit. Mivel a fejedelmi
önkényuralommal szemben az egyén szabadságjogait védte, és az egyéniség
teljes szabadságáért harcolt vallási, társadalmi és politikai téren egyaránt, a
liberalizmus (szabadelv´́uség) nevet kapta. Néhány elgondolását ugyan össze
lehetett egyeztetni az Egyház és a vallás elveivel (pl. a törvény el´́otti egyenl´́o-

Kérdések, feladatok
• Magyarázd meg, miért volt nagy jelent´́osége az 1815-ben Franciaországban el-

fogadott törvénytervezetnek?
• Mi a véleményed Bosco Szent János nevelési rendszerér´́ol?
• Hasonlítsd össze a már ismert egyéb nevelési elméletekkel, rendszerekkel! Me-

lyik tetszik leginkább, és miért?
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séget, gondolat-, sajtó- és gyülekezési szabadságot), de a vallással kapcsolatos
nézeteit már nem. Els´́osorban azokat a tételeket nem fogadta el az Egyház,
amelyek szerint a személyes Isten nem létezik, vagy legalábbis nincs rá szük-
ség, az emberre kötelez´́o erkölcsi törvényeket az ember maga határozza meg. Az
Isten elvont létét és a vallás szükségességét ugyan elfogadó, ám a vallások
egyenl´́oségét hirdet´́o, és ezáltal vallási közömbösséghez vezet´́o szabadelv´́u esz-
mék ellentétben állnak az Egyház tanításával. A polgári haladás szabadelv´́u
hívei az Egyházban a fejl´́odés kerékköt´́ojét látták, az Egyház világi hatalmának
és a társadalomra ható gyakorlatának megdöntésére törekedtek.

A Pápai Állam a rendet a liberálisokkal szemben csak kell´́o er´́ovel tudta fenn-
tartani, és kemény büntetésekkel sújtotta ´́oket. Az 1830-as évek elején a libera-
lizmus eszméit számos, vallását nem, vagy csak alig gyakorló katolikus értelmi-
ségi is rokonszenvvel fogadta. Kísérletet tettek arra, hogy a katolikus tanítást a
forradalom vívmányaival és a liberalizmussal összeegyeztessék. A liberális vív-
mányokat elfogadva követelték a vallás-, sajtó- és véleményszabadságot, vala-
mint az állam és az Egyház teljes szétválasztását. Így az Egyház — állították —
visszanyerhetné szabadságát, és lehet´́osége nyílna a társadalmon kívül hivatása
teljesítésére és a fejl´́odésre. Ily módon akarták a különféle vallásokat elfogadha-
tóvá tenni az Egyháztól elidegenedett m´́uvelt rétegek és az ifjúság számára is. Ez
az ún. nemzeti liberalizmus, amely irányzat a kés´́obbi korokban a nemzeti jelleget
is elhagyva, még jobban meg akarta osztani, és a „sekrestyébe” kívánta visz-
szaszorítani a katolikus Egyház m´́uködését.

Az I. Vatikáni Zsinat
Az 1869. december 8-ra összehívó bulla a zsinat f ´́o céljául a katolikus vi-

lág egyesítését t ´́uzte ki, amely hatásosan képes az emberiségnek megmu-
tatni, hogy a katolikusok egy akarattal állnak ki a kor tévedései által megtá-
madott hitigazságok mellett. A zsinaton kidolgozták a Dei Filius (Az Isten
Fia) kezdet´́u konstitúciót, amely négy fejezetben rögzítette a katolikus hittel
kapcsolatos dogmatikus hittételeket. Ebben megfogalmazták az Istenr´́ol, a ki-
nyilatkoztatásról, a hitr´́ol szóló katolikus tanítást. Hosszas tanácskozások és
viták után 1870. július 18-án a zsinat elfogadta a Pastor aeternus (Az örök
pásztor) kezdet´́u pápai konstitúciót. Ez tartalmazza az ún. „csalatkozhatatlan-
ság dogmáját”, amely hit és erkölcs dolgában ex cathedra (megfellebbezhetet-
len) döntési jogot biztosít a pápa számára. A legtöbb állam kormánya félreér-
telmezte az Egyház hitbeli egységének kifejezését, és értetlenül fogadta a dog-
mát. Ennek oka, hogy sokan ezt tévesen úgy értelmezték, hogy a pápa, mint az
egyházi Tanítóhivatal vezet´́oje és képvisel´́oje, a hívek szemében minden világi
kormányzatnál magasabban helyezkedik el, és a politikai döntéseket is közép-
kori minta szerint akarja befolyásolni. — Egy nappal a dogma kihirdetése
után kitört a porosz–francia háború. A zsinatot kés´́obb Boldog IX. Piusz pá-
pa (1846–1878) elnapolta anélkül, hogy újabb id´́opontot jelölt volna ki. Az ak-
kori állapotokra jellemz´́o, hogy Ferenc József (1848–1916) Ausztria császára
és Magyarország királya megtiltotta a püspököknek a zsinati határoza-
tok kihirdetését. Simor János esztergomi érsek, aki a zsinaton jelen volt,
engedve a politikai nyomásnak mindent megtett a dogma kihirdetésének meg-
akadályozására. A kihirdetés megtörténte után azonban magyar történelmi
példákkal gazdagon illusztrált dokumentumot adott ki a pápai csalatkoz-
hatatlanságról, és juttatott el a püspökökhöz.
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Az Egyházi Állam megsz ´́unése
 Az 1848-as forradalom a pápát a liberalizmus ellenségeként mene-

külésre kényszerítette, és csak a franciák segítségével térhetett vissza. Az
Olasz Királyság, amely 1861-ben alakult meg, már 1870 el´́ott szemet vetett az
Egyházi Államra. A Rómát védelmez´́o francia csapatok távozása után, 1870.
szeptember 20-án pedig az olaszok csapatai elfoglalták a Várost. IX. Pi-
usz pápa nem fogadta el a neki felkínált kártérítést, és „a Vatikán foglyá-
nak” nyilvánította magát. A pápa világi hatalma megsz´́unt, az államvezetés a
radikálisok kezébe került, az ifjúság vallásos nevelése súlyos károkat szenve-
dett. Hosszas alkudozás után 1929-ben került sor a lateráni szerz´́odés meg-
kötésére. Az olasz állam az Egyház számára elfogadható, kedvez´́o megállapo-
dást kötött a pápasággal. 44 hektáros területen létrejött a Vatikán Állam, és
ez ideális megoldásnak bizonyul a pápai szuverenitás biztosítására.

A Vatikán Állam megalapításának kinyilvánításával jogilag megteremtették
az autonóm Pápai Állam alapját és szavatolták a pápaság szabadságát. A
Vatikán Állam magában foglalja a Szent Péter-templomot és teret, a mellette
lév´́o pápai palotákat, a Lateráni, a Szent Pál-, a Santa Maria Maggiore bazi-
likát, Castelgandolfót, a nyári rezidenciát, a Vatikáni Múzeumot és a kerte-
ket. A Vatikánt a Svájci Gárda ´́orzi. Saját postája, rádiója, pénze, pályaudva-
ra és rend´́orsége van. A konkordátumban (megállapodás) a két fél a római
katolikus vallást uralkodó vallásnak ismerte el.

XIII. Leó pápasága
A 19. század legnagyobb pápája XIII. Leó

(1878–1903), akit 68 éves korában választottak
meg IX. Piusz pápa utódává. Arra törekedett,
hogy a hagyományos kereteket fenntartva közel
hozza az Egyházat az új kor világához. Egyfor-
mán elítélte az ateista szocializmust, a kommu-
nizmust, a nihilizmust (1878) és a szabadk´́om´́u-
vességet (1884). Párbeszédet nyitott az Egyház
és a társadalom között. A katolikus értelmiség fel-
készítésére megújította a filozófiai és teológiai okta-
tást Rómában, ösztönözte a természettudományos
kutatásokat, megnyitotta a Vatikáni Levéltárat a
nyilvános kutatás számára. Felismerte a sajtó je-
lent´́oségét.

Enciklikák (pápai körlevelek) egész sorában
foglalkozott társadalompolitikai kérdésekkel.
Negyvennyolc enciklikája közül nevezetes az
Immortale Dei kezdet ´́u (1885), amelyben el-

határolta az egyházi és világi hatalom illetékességét, és elfogadta a köztár-
sasági államformát is, ha polgárai jólétét biztosítja.

Legnagyobb jelent´́oség´́u az 1891. május 15-én megjelent, világvisszhangot kel-
t´́o Rerum novarum kezdet´́u enciklikája. Ebben kifejti az Egyház tanítását tár-
sadalmi és gazdasági kérdésekben. Enciklikájával alapot adott a kibontakozó ke-
resztényszocialista munkásmozgalom tevékenységének, megtörve a marxista szo-
cialisták egyeduralmát a munkásmozgalomban. Nem támogatta azonban katoli-
kus pártok alapítását, nehogy napi politikai harcokba rántsák bele az Egyházat.

XIII. Leó pápa
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1881-ben Lille-ben tartották meg az I. Eucharisztikus Kongresszust.
1893-ban bevezette a Szent Család ünnepét. Az 1900-i Szentév alkalmából Jé-
zus Szent Szívének oltalmába ajánlotta az egész emberiséget. Komolyan fog-
lalkoztatta a kereszténység egészének helyzete a világban, ´́o szólt el´́oször „az
elkülönült testvérekr´́ol”.

3. A magyar egyház a 19. században
A magyar társadalomra és I. Ferenc király (1792–1835) uralkodására

a francia forradalom és a napóleoni háborúk sokáig er´́oteljes hatást
gyakoroltak. Az uralkodó f´́o célkit´́uzése az volt, hogy megakadályozza forra-
dalom elterjedését. Ennek érdekében az elégedetlenked´́o értelmiséget szigorú
ítéletekkel hallgattatta el. A fennálló társadalmi rend meg´́orzésében és meg-
er´́osítésében az Egyházat is igyekezett felhasználni. A megromlott erkölcsök
megjavítása érdekében és a magyar közoktatás fellendítésére elrendelte né-
hány tanító rend visszaállítását.

A jozefinista szellem´́u papnevelés, a vallástalan eszmék és a szabadk´́om´́u-
vesség terjedése miatt a papság fegyelme egyre alacsonyabb szintre süllyedt,
veszélyeztetve ezzel a hívek lelki életét. Az egyházi állapotok romlását látva
Rudnay Sándor prímás, esztergomi érsek (1819–1831) nemzeti zsinat szük-
ségességét hangoztatta. A Pozsonyban 1822-ben megtartott zsinaton megbíz-
ták a prímást, gondoskodjék a Káldi-féle Szentírás új kiadásáról. A közer-
kölcsök kérdésében az egyházmegyék felterjesztése alapján döntöttek. A pap-
képzés megújítása érdekében egységes könyvek megírását rendelték el. A szer-
zetesi élet reformját szigorú el´́oírásokkal kívánták el´́omozdítani. A zsinat ha-
tározatait jóváhagyás végett a prímás a Szentszék elé akarta terjeszteni, de
ezt a kormányzat meghiúsította. A prímás saját hatáskörben tovább fárado-
zott a magyar egyházi élet fellendítésén. Számos új templomot építtetett. A
prímási székhelyet Esztergomba helyezte át, s megkezdte a Bazilika építését,
amelyet halála után, 1856. augusztus 31-én szenteltek föl.

A magyar katolikus élet megújításában nagy szerepe volt Széchényi Fe-
rencnek (gróf Széchenyi István édesapja), aki szakított szabadelv´́u nézeteivel,
és Bécsben csatlakozott Hofbauer Szent Kelemen köréhez. Állandó kapcso-
latban állt az Egyház reformjáért küzdelmet folytató papokkal, püspökökkel.
A polgárok egyéni életét és a társadalomhoz való kapcsolatát az istentisztele-
teken elmondott prédikációk által az Egyház irányította. Az anyagi alapot az
Egyház földbirtokai mellett a jobbágyok által befizetett tized képezte.

A tudományos életben olyan kiváló papok dolgoztak, mint például a magyar
történeti nyelvtudomány megalapítója, Révai Miklós (1749–1807) piarista és
a dinamó feltalálója, Jedlik Ányos (1800–1895) bencés szerzetes.

Kérdések, feladatok
• Nézz utána, kik voltak a szabadk´́om´́uvesek, és az Egyház miért ítéli el ´́oket?
• Milyen eszmerendszerek határozták meg — a liberalizmuson kívül — a korszak

politikai gondolkodását?
• Gy´́ujts képeket, fotókat, rajzokat a Vatikánról!
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A magyar katolikus Egyház az 1848-as forradalom
és az önkényuralom id´́oszakában

A magyar liberális nemesség, amely a polgári átalakulásért és a nemzeti füg-
getlenségért harcolt, nem tudta magát rászánni radikális változtatásokra.
A társadalmi fejl´́odés ennek ellenére nem rekedt meg, mert azt az európai for-
radalmak egyik napról a másikra diadalra segítették, s ezt a bécsi udvar sem
tudta megakadályozni. Az V. Ferdinánd (1835–1848) király által 1848. ápri-
lis 11-én kiadott törvény mind vagyoni, mind államjogi szempontból
megváltoztatta a katolikus Egyház helyzetét. Elvették kiváltságait, a
f´́opapság felett megnövekedett az állam befolyása. Mivel a törvény ki-
mondta a teljes jogegyenl´́oséget a törvényesen bejegyzett vallásfelekezetek kö-
zött, a katolikus Egyház elveszítette államvallás jellegét.

A méltánytalanságok mi-
att — a Habsburg-párti és a
megfélemlített püspököket
és papokat leszámítva — a
katolikus klérus többsé-
ge támogatta a nemzet
szabadságharcát. Az egy-
házi tiltások ellenére a szer-
zetesek és világi papok mel-
lett a kispapok nagy része
bevonult katonának. A tá-
bori lelkészek jelenléte báto-
rítóan hatott a magyar sza-
badságért küzd´́o katonákra
és felkel´́okre. Az egyházme-
gyés és szerzetesi szeminá-
riumokban, kolostorokban
kórházakat m ´́uködtettek,
ahol sebesülteket ápoltak.

A kegyetlen állami megtorlás els´́osorban a szabadságharcban részt vett tisz-
teket sújtotta. A 13 aradi vértanú közül a legtöbb katolikus volt. Rajtuk
kívül is sokakat kivégeztek, még többen börtönbe kerültek, közöttük püspökök
és papok is, akik hivataluk vesztésével fizettek, vagy szám´́uzetésbe kény-
szerültek. Ferenc József uralma (1848–1916) elején egyébként ismét változá-
sok történtek a hierarchiában. Létrejött a gyulafehérvár-fogarasi görög katoli-
kus érsekség, ezenkívül a görög katolikusok Lugoson és Szamosújváron püs-
pökséget kaptak, Zágráb pedig érsekséggé lett. Hamarosan elérkezett a jozefi-
nizmus korszakának lezárása is: 1855-ben konkordátum született a Monar-
chia és Róma között.

A magyar egyházi élet megújulása
Az 1850-es években a hitélet fellendülését el ´́osegítette a szerzetes-

rendek bels´́o reformja. 1853-ban, hosszú távollét után ismét visszatérhettek
a jezsuiták. Megújult a szemináriumi képzés, végleg eltüntetve a jozefinizmus
nyomait a papképzésb´́ol. A sajtó és a könyvkiadás növekv´́o jelent´́oségét ismer-
te fel az 1848-ban alapított Szent István Társulat. Olyan modern szemlélet´́u
katolikus lapokat adott ki, mint a Religio vagy a Magyar Sion.

Az aradi tizenhárom vértanú
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Ami a közjogi ügyeket illeti, az 1867-es kiegyezés után ismét el´́otérbe került
a katolikus autonómia kérdése. Az elképzelés szerint a katolikus Egyház olyan
autonóm szervezetként m´́uködne a jöv´́oben, amely bels´́o életét, anyagi és isko-
laügyeit önállóan intézi. A nézetek f´́oképpen abban tértek el a f´́opapság és a
politikusok között, hogy a papság mellett a világiak milyen mértékben nyerje-
nek beleszólást az autonómmá váló katolikus Egyház ügyeinek intézésébe.
Változatos csatározások után éppen ezen az egyet nem értésen bukott meg az
ügy; a katolikus autonómia törvénybe foglalására nem került sor.

Az 1870-es években ismét megélénkültek a katolikus Egyház ellen libe-
rális oldalról indított támadások. Okot erre a németországi kultúrharc példá-
ja, valamint a vegyes házasságokból született gyermekek felekezeti hovatartozá-
sa körüli viták adtak. E kornak egyik jellegzetes képvisel´́oje, báró Eötvös József
(1813–1871) vallás- és közoktatásügyi miniszter újjászervezte az egész magyar
közoktatást az elemi iskoláktól kezdve az egyetemi oktatásig. Hív´́o katolikus em-
ber volt, aki nemzeti liberális gondolkodásmódjának megfelel´́oen egyenl´́o jogokat
biztosított a felekezeti és nemzetiségi iskolák számára is.

A vegyes házasság kérdésében a reformországgy´́ulé-
seken a liberális katolikus rendek is az Egyház érdekei-
vel ellentétes magatartást tanúsítottak XVI. Gergely pá-
pa 1841-ben felmentette a vegyes házasságokat a tri-
denti forma kötelezettsége alól. Ennek következtében
egyházjogilag a protestáns lelkész el´́ott kötött házasságok
bár tilosak, de érvényesek voltak. A katolikus papok meg-
követelhették a gyermekek katolikus vallását megígér´́o
nyilatkozatot azoktól a protestánsoktól, akik a katolikus
Egyház színe el´́ott kívánták a házasságukat megkötni.

1894-ben az országgy´́ulés jóváhagyta a polgári há-
zasságkötést és anyakönyvezést, amelyet addig
az Egyház végzett. Sorra fogadták el azokat a tör-
vényeket, amelyekkel az Egyház nem értett egyet. Az
elszenvedett vereségek hatására érett meg a politizá-
ló, közéleti katolikusság megszervezésének szán-
déka. Egyik megszervez ´́oje Giesswein Sándor
(1856–1923) gy´́ori kanonok, pápai prelátus, aki 1897-

ben Gy´́orött megalakította az els´́o magyarországi keresztény munkás-
egyesületet. Elnöke volt a szociális kérdésekkel foglalkozó Keresztény Egye-
sületek Szövetségének, és az els´́o hazai keresztény politikai párt, a Néppárt
képvisel´́ojeként bejutott a Parlamentbe is. A párt elnöke a katolikus arisztok-
raták soraiból került ki, vezéregyénisége azonban hamarosan az elkövetkez´́o
évtizedek katolicizmusának elismert vezéralakja, a híres egyházi szó-
nok és publicista, Prohászka Ottokár (1858–1927) székesfehérvári püspök
lett. Bangha Béla (1880–1940) jezsuita páter vezetésével tovább élénkült a
katolikus sajtó és könyvkiadás tevékenysége. Fokozatosan kialakultak —
XIII. Leó pápa ez irányú útmutatására is figyelve — a magyar keresztény-
szocialista  mozgalom körvonalai is. Miközben liberális és baloldali irányból
egyre több támadás érte az egyházi földbirtok intézményét, létrejött az els´́o ka-
tolikus szakszervezeti mozgalom; gyarapodott a katolikus egyesületek száma,
és — a megel´́oz´́o évtizedek visszaesése után — fokozatosan megélénkült a
hitélet, a katolikusok egyházszervez´́o aktivitása pedig ugyancsak nö-

Giesswein Sándor
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vekedett. A századfordulón végül megindult az a fellendülés, amely már a 20.
század egyháztörténetébe vezet át.

Hazánkban a hagyományos plébániai hálózat még az iparosítás el´́otti tele-
pülésszerkezethez igazodott. A hatalmasra duzzadt lélekszámú Budapesten és
néhány vidéki városban a meglév´́o plébániák, templomok már nem tudták el-
látni sokasodó feladataikat. A lelkipásztori munkába egyre több szerzetesi kö-
zösség kapcsolódott be. Plébániák alakultak, és számos új templom épült. Ek-
kor bontott zászlót a hitéletet a modern társadalom körülményei között meg-
élénkíteni akaró belmissziós mozgalom is.

Prohászka Ottokár
1858. október 10-én Nyitrán született. A magyar

katolikus Egyház egyik legnagyobb szónoka és leg-
kiválóbb f ´́opapja volt. Lelkigyakorlatai országo-
san híressé tették. Különös figyelemmel fordult a
szegények felé. Székesfehérvári püspökké tör-
tént kinevezése (1905) után is mindvégig igényte-
len, közvetlen, mindenét másra áldozó ember ma-
radt. Támogatta Farkas Editet (1877–1942)  a Szo-
ciális Missziótársulat alapításában (1908),
amelynek — sok katolikus egyesület és mozgalom
mellett — lelki irányítója maradt szóval, tettel és
tollal. F´́o célja a lelkek hitéletének fölserkenté-
se volt. Amikor ellenfelei áskálódására három ki-
sebb m´́uvét indexre tették (betiltották), alávetette
magát a szentszéki döntésnek. Ezt a tilalmat ké-
s´́obb feloldották, mert alaptalannak bizonyult. Püs-
pöki jelmondata: Dum spiro spero. (Míg élek, re-
mélek.) 1927. április 1-jén az Egyetemi templom szószékén agyvérzést kapott.
Utolsó szavai „Favete linguis” (Legyetek csendben!) Másnap, április 2-án meg-
halt. Teste Székesfehérvárott, a róla elnevezett plébániatemplomban pihen.

4. A 20. század els´́o felének pápái
A 20. század pápái meghatározó szerepet töltöttek be az Egyház történelmé-

ben. Jelent´́os eredményeket értek el a kereszténység érdekében.

Szent X. Piusz (1903–1914)
Els´́osorban a lelkipásztori és hitéleti kérdésekkel foglalkozott, és ´́orködött az

Egyház jogain. A francia kultúrharc idején az egyházellenes kormányzattal

Kérdések, feladatok
• Hol élt és dolgozott Jedlik Ányos?
• Gy´́ujts össze Prohászka Ottokár életér´́ol és m´́uködésér´́ol minél több adatot, in-

formációt!
• Gy´́ujts könyvcímeket, amelyek szerz´́oje Prohászka Ottokár! Mely könyvei hatot-

tak legjobban korára?

Prohászka Ottokár
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nem volt hajlandó kompromisszumot kötni. Ez 1904-ben diplomáciai sza-
kításhoz vezetett a Szentszék és Franciaország között. Elítélte a modernista
törekvéseket, amelyek a természettudomány nevében akartak beleavatkozni
a hit kérdéseibe. Ennek szellemében kiközösítések és eltiltások is születtek.
Megtörtént az egyházi kúria újjászervezése. Újra szabályozta a pápaválasz-
tást, hogy megakadályozza a világi hatalmak beleszólását. El´́okészíttet-
te az új, egységes egyházi törvénykönyv kiadását. A papnevelés, a hitoktatás és
az egyházzene újjászervezése mellett liturgikus reformokat is bevezetett.
Szorgalmazta a gyakori szentáldozást és megengedte, hogy a gyerekek — akik
vallásos családban élnek, és különbséget tudnak tenni jó és a rossz között, a
közönséges kenyér és a Szentostya között, akik ismerik és szeretik Jézust, és
remélhet´́o, hogy kitartanak az ´́O szeretetében, azok — ugyanúgy áldozhatnak
mint a feln´́ottek, akár mindennap (Quam singulari dekrétum, 1910). Már
életében nagy tisztelet övezte. 1951-ben boldoggá, majd 1954-ben szentté avat-
ták.

XV. Benedek (1914–1922)
Végigszenvedte az I. világháború borzalmait, amelynek során elutasí-

totta a két fél egymás elleni kegyetlenkedéseit. Jelent´́os diplomáciai és huma-
nitárius tevékenységet folytatott. Támadta a háború igazságtalanságait. A ha-
difoglyok ügyében irodát nyitott, amelynek mintegy százezer sebesültet és ha-
difoglyot sikerült kicserélnie. Fokozta az Egyház karitatív tevékenységét a há-
ború sújtotta népek megsegítésére. A háború befejezése után diplomáciai kép-
viseleteket állított fel az újonnan létrejött közép- és kelet-európai államokban.
Közelített a keleti egyházak felé. 1917-ben kihirdette a X. Piusz pápa idején el-
készült új, egységes Egyházi Törvénykönyvet (Codex Iuris Canonici).
Szorgalmazta, hogy a missziós területeken helyi eredet´́u papságot neveljenek,
a missziós papok pedig a gyarmatosítók érdekeivel szemben híveik jólétének
el´́omozdításán dolgozzanak. Ezzel az 1919-ben kiadott „Maximum illud” en-
ciklikával az Egyház újabb lépést tett a világegyházi közösség felé.

XI. Piusz (1922–1939)

Jelmondata: „Krisztus békéje Krisztus országában” kifejezte egyik célját, a
kereszténység társadalmi aktivizálását. Elrendelte Krisztus Király ünne-
pét. Megalapította az Actio Catholicát (Katolikus Akció), hogy a világiakat is

Szent X. Piusz XV. Benedek XI. Piusz XII. Piusz
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egyre szélesebb körben bevonja az Egyház apostoli és társadalmi munkájába.
Az ´́o nevéhez f´́uz´́odik a lateráni szerz´́odés megkötése, 1929-ben. A Rerum no-
varum megjelenésének 40. évforulójára, 1931-ben kiadta a szociális kérdések-
r´́ol és a társadalmi rend megújításáról szóló Quadragesimo anno kezdet´́u
körlevelét. Élesen elítélte a nácizmust (Mit brennender Sorge, 1937. márc.
14.) és a kommunista eszméket (Divini Redemptoris, 1937. márc. 19.). Min-
dent megtett a fenyeget´́o világháború elhárítására, elítélve mind a nácik, mind
a szovjet rendszer túlkapásait.

XII. Piusz (1939–1958)
1938-ban mint pápai legátus részt vett a budapesti XXXIV. Eucharisztikus

Világkongresszuson. A II. világháború és a hidegháború éveinek a pápája, aki
mindvégig a béke ügyéért harcolt. Jelmondata: „Az igazság gyümölcse a béke”. Hí-
res karácsonyi rádióbeszédeiben is elítélte a háborús uszítást, a fajgy´́ulöletet.
Számos, iránymutató megnyilatkozásában hangoztatta a népek független-
séghez való jogát, a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását, a vezet´́ok jogai-
nak súlyos felel´́osségét. A rabok, az elt´́untek, az elhurcolt zsidók és a háború áldo-
zatai érdekében humanitárius szervezeteket létesített. A háború után Izrael els´́o
államf´́oje külön köszönetet mondott a pápának mindazért, amit az üldözött zsidók
megmentéséért tett. Pápai megnyilatkozásaiban  a világ nyilvánossága el´́ott  is-
mételten elítélte az 1956-os magyar forradalom er´́oszakos leverését és
megbosszulását. Kiközösítette az Egyház jogait lábbal tipró kommunistákat és
az ateista hatalommal együttm´́uköd´́o „békepapi” vezet´́oket.

Elmélyítette az Egyház bels´́o életét, enciklikáival el´́omozdította azt a
teológiai kutatást, amely a II. Vatikáni Zsinat el´́okészít´́oje lett. Leghíresebb
körlevelei: a Divino afflante Spiritu (1943) a szentírástudomány, a Mystici
Corporis (1943) az egyháztan, a Mediator Dei (1947) a liturgia kérdéseiben
jelentettek el´́orelépést, 1950-ben kihirdette Mária mennybevételének a
dogmáját: Isten Máriát testestül, lelkestül fölvitte a mennybe. Megújította a
nagyhét liturgiáját, a szentségi böjt módosításával el´́osegítette a gyakori
szentáldozás elterjedését.

5. Az I. világháború következményei
az Egyház életére hazánkban

Az I. világháború (1914–1918) kitörésekor a hazai egyházak vezet´́oi lojali-
tásukról biztosították az uralkodót. Az egyházi megnyilatkozásokban hamaro-
san a békére buzdító felhívások vették át a vezet´́o helyet. A gyakorlatban pedig
az egyházak karitatív és szociális akciókkal igyekeztek enyhíteni a háborús
megpróbáltatásokat. Amikor 1918 ´́oszén a háborús vereséget követ´́oen meg-
alakult a Károlyi-kormány, a magyar egyházak vezet´́oi lojalitást ígértek az
ország új vezet´́oinek is. Ezekben a hónapokban vet´́odött fel el´́oször — méltá-

Kérdések, feladatok
• Készíts képzeletbeli interjút XII. Piusz pápával: 1956-ban miért állt ki ismétel-

ten a magyar nép mellett?
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nyos kártérítés fejében — az egyházi földbirtokokról való lemondás lehet´́osége,
és ismét felmerült a katolikus autonómia megteremtésének terve.

A Tanácsköztársaság hatalomra jutásával ez a bíztató helyzet gyökeresen
megváltozott. Az új, leplezetlenül ateista, egyházellenes felfogású politi-
ka el´́obb az iskolai hitoktatást szüntette meg, majd állami kezelésbe vette az
összes iskolát. 1919 áprilisában rendelet született a vallásszabadságról, az ál-
lam és az egyházak szétválasztásáról, valamint — a templomokat és azok
kegytárgyait is ideértve — minden egyházi tulajdon államosításáról, s ugyan-
akkor a hitélethez szükséges eszközöknek az egyházak használatában mara-
dásáról. Az egyházakkal kapcsolatban illetékes Vallásügyi Likvidáló Bi-
zottság zár alá vette az egyházi földbirtokokat, és a vallási közösségeket ma-
gántársulatokként jogszer´́uen létez´́o, önmagukat a hívek adományaiból fenn-
tartó szervezeteknek tekintette. Végül a 1919. augusztus 1-én a Tanácsköztár-
saság megbukott.

A hazai egyházak az új hatalommal szemben általában a kivárás állás-
pontjára helyezkedtek. Igaz, voltak olyan egyházi csoportok is, amelyek a
tanácskormány ellen, vagy éppen mellette kötelezték el magukat. A vörös-
terrornak több egyházi személy esett áldozatául, ám összességében a hazai
egyházak komolyabb megrázkódtatások nélkül vészelték át a magyarorszá-
gi forradalmi eseményeket. A vörösterror bukása utáni kormány gyors in-
tézkedésekkel visszavonta a kommunisták rendeleteit, és visszaállította az
egyházak tulajdonjogát iskoláik, intézményeik és az azokat eltartó földbir-
tokaik felett. Az 1920-ban megtartott nemzetgy´́ulési választásokig több kor-
mány váltotta egymást. A leger´́osebb politikai párt a Keresztény Nemzeti
Egyesülés Pártja (KNEP) és a Kisgazdapárt volt. A nemzetgy´́ulés 1920 feb-
ruárjában Horthy Miklóst (1920–1944) választotta meg államf´́onek.

A vesztes Magyarországra rákényszerített trianoni békeszerz´́odés
(1920. június 4.) következtében az ország lakosainak és területének
csaknem kétharmada idegen államhatalmak uralma alá került, a ka-
tolikus egyházmegyék nagyobbik fele is részben vagy egészben országhatá-
ron kívül rekedt. A görög katolikus egyházmegyék közül csak a hajdudorogi
maradt meg az országhatáron belül, a többi az utódállamokhoz került. A
legtöbb egyházmegyét — pl. Esztergom, Gy´́or, Kalocsa, Nagyvárad, Kassa,
Szatmár ... — átszelték az új államhatárok. Ahol a püspöki székhely is az új
határokon kívülre került, ott ideiglenes egyházkormányzást kellett beve-
zetni. Az így módosult egyházmegyei határok véglegesítésére csak fél évszá-
zaddal kés´́obb került sor. A békeszerz´́odés következtében a magyar egyhá-
zak birtokaik és intézményeik felét-harmadát veszítették el, a határokon
kívül rekedt magyar katolikusok és reformátusok pedig kisebbségi helyzet-
be kerültek sok helyen — nemcsak etnikai, hanem felekezeti-vallási érte-
lemben is. Az új államhatalmak tudatos politikával törekedtek a ki-
sebbségi magyarság beolvasztására.

A trianoni békediktátum eredményeként Magyarország 282 870 km2 terü-
letéb´́ol csak 92 963 km2, és 18 264 533 f´́onyi lakosságából 7 615 117 f´́o ma-
radt meg. Az elszakított lakossággal mintegy 3 és fél millió magyar került
idegen államhatalom uralma alá.
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A Horthy-korszak
A Monarchia felbomlása után Magyarország önálló királyság lett, ame-

lyet a nemzetgy´́ulés által megválasztott államf´́o kormányzott ideiglenesen, vé-
gül 25 évig. Ez az új helyzet közjogi kérdéseket is felvetett. Így megsz´́unt a ko-
rábban az uralkodó által gyakorolt f´́okegyúri jog: a f´́opapi kinevezések a Szent-
szék illetékességébe kerültek vissza. Hatályát veszítette a birodalmi konkor-
dátum; helyébe a magyar állam és a Vatikán közti megegyezés lépett, amely
rendelkezett a közös érdekl´́odésre számot tartó ügyekr´́ol. A katolikus Egyház
szempontjából fontos lépés volt a diplomáciai kapcsolat felvétele is Rómával,
1920-ban. Az elkövetkez´́o két évtizedben meghatározó szerephez jutott politikai,
közéleti, f´́oképpen azonban ideológiai és kulturális területen a lakosság mint-
egy háromnegyedét kitev´́o katolikus és a kisebbségi református Egyház.

A háború utáni konszolidáció — a közel két évtizedes „békeid´́o” — lehet´́o-
vé tette a lelki megújulást. Jelent´́osen gyarapodott a keresztény egyesüle-
tek száma, lélekszáma és aktivitása; b´́ovült az egyházak karitatív, szociális te-
vékenysége, és sokrét´́u munkát végeztek a férfi és n´́oi szerzetesrendek. A hazai
egyházak komoly mértékben vették ki részüket az alap- és középfokú oktatás-
ból. Megindult a sajtóapostolkodás, lelkigyakorlatokat és feln´́ottképzéseket
tartottak. Egyre több világi kapcsolódott be a hitoktatásba, megkezdte mun-
káját a Ward-kollégium, az ifjúság kiemelt nevelésében jelent´́os szerep jutott
a Magyar Cserkészszövetségnek... és még lehetne sorolni a különböz´́o kezdemé-
nyezéseket, amelyek a hitélet elmélyítését, a keresztények közéleti szerepvál-
lalását segítették el´́o. Kiemelked´́o egyéniségek hatékonyan szolgálták a ko-
rábbi évtizedekhez képest megélénkült hitéletet. Csak néhány nevet idézünk:
Prohászka Ottokár (1858–1927), Bangha Béla (1880–1940), Tóth Tiha-
mér (1889–1939), Sík Sándor (1889–1963). Különböz´́o rendezvények jelzik a
hazai egyházak erejét, mint az 1931-es Szent Imre-év vagy az 1938-ban meg-
rendezett XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és a Szent István-év.
A kommunista történetírás kés´́obb lejárató szándékkal „keresztény kurzus-
nak” nevezte ezt az id´́oszakot, amely valójában az egész ország fellendülését és
erkölcsi megújulását jelentette, amit csak a II. világháború kiterjedése tört de-
rékba.

Az Eucharisztikus Kongresszus
1938-ban Magyarországon kett´́os szentév volt. Szent István királyunk

halálának 900. évében, május 26–29 között rendezték meg Budapesten a
XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszust.

27 országból közel harmincezren csatlakoztak a több mint félmillió magyar
résztvev´́ohöz. XI. Piusz Eugenio Pacelli bíborost (a kés´́obbi XII. Piusz pápát)
küldte el pápai legátusként az utolsó békeév világraszóló katolikus eseményé-
re. A külföldieket 44, a hazai résztvev´́oket 184 különvonat szállította a f´́ová-
rosba. A kongresszus jelmondata ez volt: „Eucharistia — vinculum carita-
tis” (Az Oltáriszentség a szeretet köteléke). Máig szívesen énekeljük a kong-
resszusra írt himnusz sorait: „Forrassz eggyé békességben minden népet, s
nemzetet!” Európa a háború küszöbén állt. Az egész ország összefogott, hogy
az ünnepség áhítatával és küls´́oségeiben is felmutassa a világnak Krisztus bé-
kéjét. A budapesti Eucharisztikus Kongresszus és a Szent Jobb országjárása
nemcsak egyházi ügy volt, hanem az európai és a magyar történelem kiemel-
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ked´́o eseménye, amely példát adott az állam és az Egyház konstruktív együtt-
m´́uködésére. A „kett´́os szentév” sikerének titka az összefogás volt.

Egy résztvev´́o emlékei a budapesti Eucharisztikus Kongresszusról
Isten kegyelméb´́ol — mint cserkész rendez´́o — én is részt vehettem a Kong-
resszuson. Tanúsíthatom, hogy az nem a sokat emlegetett keresztény kurzus
„parádéja” volt, hanem a magyarság lelkületét és összefogását jelenítette
meg. A társadalomban, a politikai életben fellelhet´́o feszültségeket, szociális
problémákat — mintegy közakaratra — félretették az emberek az ünnepsé-
gek idejére. A baljós jelek azonban megmutatkoztak: az akkor már a nácik
által bekebelezett Ausztriából és Németországból nem érkezhettek püspökök
és zarándokok. Így is 160 külföldi püspök — köztük 14 bíboros — fogadta el
Serédi bíboros, hercegprímás és Heylen, namuri püspök, a Nemzetközi Kong-
resszusok Állandó Bizottsága elnökének meghívását. Együtt ünnepelhettünk a
Trianonban elcsatolt magyar egyházmegyék f´́opásztoraival is. A rendez´́ok figyel-
mes, körültekint´́o munkát végeztek. Az idegen nyelvet beszél´́o cserkészek zub-
bonyán jelezve volt, milyen nyelven lehet t´́olük segítséget kérni.

Hajókörmenet a Dunán

A legméltóbb és lelkileg legmaradandóbb élmény volt az els´́o napi hajókör-
menet. Gergely Jen´́o történész találó fejezetcímet adott könyvében az ese-
mény leírásának: „Tündökl´́o diadalút a magyar sors folyóján”. Valóban tün-
dökl´́o út volt. A hajókörmenet idejére kivilágították a Budai Várat, a Koroná-
zó F´́otemplomot, a Halászbástyát, a Citadellát, Szent Gellért szobrát, a Lánc-
hidat és az Erzsébet-hidat. A Lánchídon kivilágítva ragyogott a kongresszus
emblémája: a Kehely és a  Szentostya. Lámpafüzérekkel díszített kilenc hajó
alkotta a körmenetet. Az Oltáriszentséget viv´́o hajó elején díszes emelvényen,
kivilágítva állt a monstrancia, mögötte Pacelli bíboros és kísérete, a bíboros-
vendégek és a magyar katolikus püspöki kar. Az útvonal felénél a hajó rövid
id´́ore megállt, és a pápai küldött a négy égtáj felé fordulva szentségi áldást

Eucharisztikus Kongresszus 1938-ban,
Budapesten (archív fotó)

A Szent Jobb országjárásának
plakátja
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adott. Ekkor a Citadellán egy 50 m magas kereszt gyulladt ki bengáli t ´́uzb´́ol,
majd t ´́uzijáték következett. A két parton háromezer cserkész állt ég´́o fáklyák-
kal. Mögöttük a Duna-parti utcákon térden állva és imádkozva, énekelve fo-
gadták az áldást a hívek százezrei. Ilyet még nem látott Budapest népe, de
talán a világ sem. Még hatvan év után is elfogja az emlékez´́ot a pillanat fel-
emel´́o áhítata.

Szentmise a H´́osök terén

1938. május 29-én volt a XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus záró miséje,
amit Pacelli bíboros, a pápa legátusa mutatott be a H´́osök terén emelt díszes
oltáron. Az oltárhoz vezet´́o lépcs´́o mellett cserkész-testvéreimmel együtt dísz-
´́orséget álltam, így jól megfigyelhettem minden részletet. A római Szent Péter
bazilika Bernini által tervezett f´́ooltárának h´́u mását építették fel a téren. Az
oltár és a millenniumi emlékm´́u kifejezte a Szentszék és a magyar katolikus
egyház 900 éves összetartozását. Az oltár mellett két oldalon dísztribünöket
emeltek a meghívott egyházi és világi méltóságok számára. A hatalmas téren
padsorokat helyeztek el. Közvetlenül el´́ottem vonult az oltárhoz Pacelli bíbo-
ros és Montini protonotárius, majd a díszes f ´́opapi kíséret. Ki gondolhatta
volna akkor, hogy két leend´́o pápát látunk magunk el´́ott? De jelen volt — leg-
alábbis a vatikáni rádió közvetlen adása révén — XI. Piusz pápa is, akinek ál-
dásával ért véget az Eucharisztikus Kongresszus Budapesten.

Mi történt vidéken?

Az Eucharisztikus Kongresszust követ´́oen került sor Szent István királyunk
országlása 900. évfordulójának megünneplésére. Május 30-án, a Szent Jobb
feltalálásának napján Budapesten kezd´́odtek a jubileumi ünnepségek. Ki-
emelked´́o esemény volt a Szent Jobb országjárása, amely május 31-t´́ol au-
gusztus 20-ig tartott. Erre az alkalomra a MÁV felszerelte az ún. Aranyvona-
tot, amely a mozdonyon kívül 3 kocsiból állt, a középs´́o volt a díszes, aranyo-
zott, üvegfalú kocsi, amelyben az ereklyét szállították f ´́opapi és test´́ori dísz-
kísérettel. A termeskocsi közepén arany drapériákkal fedett, impozáns emel-
vényre helyezték az ereklyetartót, amelyet kívülr´́ol is jól lehetett látni.

Debrecen, 1938. július 3.

Ezen a napon, vasárnap este érkezett Debrecenbe a Szent Jobb. A nagyállo-
mást zászlódíszbe öltöztették, a peront virágfüzérekkel ékesítették az Arany-
vonat fogadására. A szemtanú hitelességével mondom, magasztos és felejt-
hetetlen alkalom volt ez is. A kijáratig végig piros  sz´́onyeg mellett pálmák so-
rakoztak. Az állomás el´́ott díszes emelvényt állítottak. 20 óra 45 perckor fu-
tott be a vonat. Feldíszített mozdonyának elején az apostoli kett´́os kereszt ki-
világítva ragyogott, és a díszkocsit is csodálatosan kivilágították.

A felsorakozott katonai díszszázad tisztelegve fogadta a vonatot. A kocsi elé
ezüstlépcs´́ot tettek, majd leszállt a kíséret, élükön Mészáros János, érseki
helytartó, a Szent Jobb ´́ore. Díszegyenruhás test´́orök kísérték az ünnepi or-
nátusba öltözött, négy ereklyeviv´́o papot. A peronon egyházi, világi és katonai
méltóságok fogadták a Szent Jobbot. A pályaudvar el´́ocsarnokában felhang-
zott a Szent László Dalegylet éneke Kollwentz Rezs´́o vezényletével: „Ah, hol
vagy magyarok tündökl´́o csillaga?”

Az ereklyét kivitték a térre. Kigyulladtak a reflektorok, és dr. Lindenberger
János apostoli kormányzó úr vezetésével rövid latin nyelv´́u szertartás követ-
kezett. A katonazenekar Szent István-ének dallamával töltötte be a teret. A
díszszázad meghajtott csapatzászlójával köszöntötte a Szent Jobbot. Zúgtak
a harangok, nemzeti és egyházi lobogók sokaságát lengette a szél. A hívek 9
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oszlopban vonultak fel, mintegy 15 ezren. Elöl a cserkészek haladtak, köztük
voltam én is. Majd a Svetits Intézet következett, egyenruhában, a n´́ovérek kí-
séretében, utánuk a Piarista Gimnázium, élükön Bátori József igazgatóval és
a díszes iskolazászlóval.

Emlékezetesen szép volt a görög katolikusok felvonulása is. Az élen egy ha-
talmas zászló haladt 20 méteres nemzeti szín´́u transzparenssel. Magyar ru-
hás kislányok vitték a hosszú szalagokat a zászló után.

Rövid búcsúima után a Himnusz hangjai mellett az ereklyét visszahelyezték
az Aranyvonatba, amely a díszszázad tisztelgése, az állami hatóságok f ´́ohaj-
tása közben elindult Nyíregyháza felé.                       
                                        (Vasváry József)

A nácizmus er´́osöd´́o befolyása és a magyar politikai élet fokozódó jobbratolódá-
sa a 30-as évek második felét´́ol egyre nagyobb óvatosságra intette a hazai egyházi
vezet´́oket. A keresztény államiság, a nacionalizmus és a területi revízió igenlésé-
nek csapdájába kerül´́o magyar egyháziak zsidótörvények elleni fellépésre még
er´́otlennek bizonyultak. 1942-t´́ol azonban az egyházi vezet´́ok már egyre bát-
rabban — még parlamenti felszólalásokban is — felemelték szavukat a zsidó-
ság diszkriminációja és elhurcolása miatt. A magyar egyházak határozott
fellépése is közrejátszott a pesti zsidóság deportálásának leállításában. Mind-
szenty József veszprémi püspököt bebörtönözték, Apor Vilmos gy´́ori püspök, aki
a szószékr´́ol figyelmeztette a nyilasokat visszaéléseikre és felel´́osségükre, szemé-
lyesen is részt vállalt az üldözött zsidók mentésében, megsegítésében. Számtalan
zsidó talált menedéket Pannonhalmán, több más kolostorban és plébánián. Az
emberment´́o akciókban részt vev´́o papok és szerzetesek közül többen az életükkel
fizettek (pl. Salkaházi Sára szociális testvér).

6. A II. világháború következményei
az Egyház életére hazánkban

A vesztes II. világháború utáni Magyarország kezd´́od´́o újjáépítését és
megújulását a csalással és er´́oszakkal elért kommunista hatalomátvé-
tel szakította félbe. A háború alatt több ezer zsidót megment´́o és az Egyház ér-
dekeit mindvégig h´́uségesen képvisel´́o Angelo Rotta vatikáni nunciust nem-
kívánatos személynek nyilvánították és kiutasították az országból. Így 45 évre
megszakadt a diplomáciai kapcsolat a Vatikán és Magyarország között. Bár az
els´́o szabad választásokon a Kisgazdapárt abszolút többséget szerzett, mégis a
kommunista pártot a hatalomba bevonó koalíciós kormányt kellett fel-
állítaniuk, mert a megszálló szovjet hadsereg még a választások el´́ott ki-
kényszerített egy ilyen értelm´́u koalíciós „megegyezést”. Ennek értel-

Kérdések, feladatok
• Nézz utána, mit jelentettek a Tanácsköztársaság egyház- és vallásellenes intéz-

kedései!
• Foglald össze az Egyház két világháború között betöltött szerepét (kultúra, tu-

dományos élet, közoktatás, gazdaság, törvényhozás)!
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mében a megalakuló új kormány belügyminiszterét a kommunista párt adta.
Irányítása alá került a rend´́orség, és amit nem tudtak elérni ígéretekkel
vagy csábító politikával, azt megvalósították er´́oszakkal. A nekik nem
tetsz´́o embereket internálták, „B-listára tették”, kilakoltatták vagy szovjet
fogságba hurcolták. Koncepciós perekkel próbálták igazolni jogtalan eljárásai-
kat. A sajtószabadságot megszüntették. Reakciósnak neveztek mindenkit, aki
nem értett egyet szándékaikkal. El´́oször likvidálták a „burzsoá elemeket”: a
nagyiparosokat, nagykeresked´́oket és földbirtokosokat. Ezt követte a „kleriká-
lis reakció” elleni harc.

Apor Vilmos vértanúsága
1945. március 28-án a német hadsereget támadó szovjet csapatok meg-

kezdték a harcokat Gy´́orött. Az orosz katonák egyre gyakrabban látogatták
meg a Püspökvárat, ahol a pincében menekültek százai tartózkodtak. A püs-
pök személyesen fogadta ´́oket. Az orosz katonák magatartása különböz´́o volt.
Az egyik letérdelt, s megcsókolta gy´́ur´́ujét, de volt, aki követel´́ozött, megmo-
tozta, fegyvert keresett. Másnap, 29-én a Püspökvár több aknatalálatot ka-
pott. Német gyújtólövedékek fölgyújtották a szomszédos Székesegyház, vala-
mint a Kármelita templom tornyát. A tüzeket eloltották, de a püspököt lesúj-
totta az ég´́o templomok látványa. A nagycsütörtöki szertartás a püspökvár pin-
céjében olyan volt, mint az ´́oskeresztények istentisztelete a katakombákban. A
jelenlév´́ok nem tudták palástolni meghatódottságukat. A nagypénteki szertar-
tást a püspök atya nem tudta megtartani, de fölolvasta Jézus szenvedéstörté-
netét. Sohasem volt még olyan megrázó és igaz a vele egybeforrtan fohászkodó
emberek részvétele, szenvedése, mint akkor. Az orosz katonák mind gyakrab-
ban és hangosabban látogatták a Püspökvárat. Estefelé hangos szóváltás hallat-
szott. Oka az volt, hogy az oroszok n´́oket akartak elvinni, hogy „krumplit pucolja-
nak”. A püspök atya rávette ´́oket, hogy kés´́obb jöjjenek vissza. A pincében id´́os
asszonyok és férfiak vállalkoztak a munkára, miközben a fiatalabbak elbújtak. A
visszatér´́o katonák — négyen, öten lehettek — ittasak voltak. Nem tudni miért,
egy fiatal lány el´́obújt rejtekhelyér´́ol. A katonák meg akarták ragadni. A lány azt
kiabálta: „Vilmos bácsi, Vilmos bácsi: segítség!” A püspök felszaladt a pince lép-
cs´́ojén az el´́otérbe és „Hinaus! Hinaus! Ki innen! Ki innen!” — kiáltással követelte
a katonák távozását. A püspök erélyes fellépésére a katonák a kijárat felé
húzódtak, majd az egyikük visszafordult és géppisztolyával végigpásztáz-
ta az el´́oteret. Pálffy Sándor, a püspök atya unokatestvére, aki nagybátyja elé
ugrott, három golyót kapott. A püspök atyát is három lövedék érte. Egy a
homlokát súrolta, második a jobb karján reverendája és inge kézel´́ojét lyukasztot-
ta át, a harmadik — a halálos golyó — a hasüregbe hatolt be. A jelenlév´́ok közül
valaki felkiáltott: „A püspök atya ezt értünk tette.” ´́O erre halkan megjegyezte:
„Szívesen, nagyon szívesen” — majd összecsuklott. Kórházba szállításakor
mindvégig a b´́unösök megtéréséért imádkozott.

Az orvosok, háborús körülmények között, ahogy lehetett, petróleumlámpa
fényénél megoperálták. A m´́utét után a püspök úr aziránt érdekl´́odött, vajon
mindenki megmenekült-e a Püspökvárban? Az igenl´́o válaszra csak ennyit
szólt: „Köszönöm a jó Istennek, hogy elfogadta áldozatomat.” Halála
el´́ott feljegyezték a jó pásztor búcsúzását a nyájától.
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„Még egyszer üdvözlöm papjaimat. Legyenek h´́uek az Egyházhoz! Hirdessék
bátran az evangéliumot. Segítsenek romjaiból felépíteni szerencsétlen ma-
gyar hazánkat! Vezessék vissza az igaz útra szegény félrevezetett népünket!
Felajánlom összes szenvedésemet engesztelésül a saját b ´́uneimért, de fel-
ajánlom papjaimért, híveimért, az ország vezet ´́o embereiért és ellenségei-
mért. Kérem az Istent, ne tulajdonítsa nekik b ´́unül azt, amit elvakultságuk-
ban az Egyház ellen tesznek. Felajánlom szenvedéseimet az édes magyar ha-
záért és az egész világért. Szent István, könyörögj a szegény magyarokért! Is-
tenem, Atyám, a te kezeidbe ajánlom testemet, lelkemet! Jézus, Mária, Szent
József, legyetek énvelem most és halálom óráján! Jézus Szentséges Szíve, bí-
zom benned.”

1945. április 2-án Gy´́or püspöke hazaindult az örökkévalóságba. Április 4-én
a vértanú püspököt ideiglenes jelleggel a gy´́ori Kármelita templom kriptájá-
ban helyezték örök nyugalomra. 1946 novemberében Papp Kálmán, az utód
püspök fölállította azt az egyházi bíróságot, amelynek feladata volt Apor Vil-
mos néhai gy´́ori püspök boldoggá avatási eljárását hivatalosan kezdeményez-
ni. Az ügy posztulátora P. Csávossy Elemér SJ. (A posztulátor feladata a bol-
doggá avatás, illetve a vértanúság ügyében a bizonyító adatokat az illetékes
egyházi bíróság elé terjeszteni és azok igazságtartalmát megvédeni.)

Id´́oközben elkészült Apor püspök szarkofágja*, amelyet a gy´́ori Székes-
egyház Héderváry-kápolnájában helyeztek el. Az 1948. november 24-re kit´́u-
zött ünnepélyes temetési szertartást a belügyminisztérium és a politikai ren-
d´́orség — Papp Kálmán püspök atya er´́oteljes tiltakozása ellenére — er´́oszak-
kal megakadályozta. (Többek között a gy´́ori Székesegyház el´́otti téren éjszaka

Boldog Apor Vilmos vértanú püspök sírja a gy´́ori Székesegyházban
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felszedték a kövezetet.) Bármennyire tiltották, a vértanú püspök tisztelete
egyre nagyobb lett. A Kármelita templom kriptájában lév´́o sírját naponta
friss virágok díszítették. A kommunista hatalom gyengülését jelezte, hogy
1986-ban hozzájárultak Apor Vilmos földi maradványainak a gy´́ori Székes-
egyházba történ´́o átszállításához. Ez azonban még akkor is csak teljes ti-
tokban történhetett meg, az egyházmegye papsága és a hívek csak utólag
értesülhettek az eseményr´́ol.

Apor Vilmost (1892–1945), a jó pásztort, aki életét adta övéiért,
a Szentatya, II. János Pál pápa

1997. november 9-én boldoggá avatta.

A kommunista egyházüldözés kezdetei
A II. világháború után jelent´́os változást hozott az ateista, idegen nagyha-

talmi érdekeket kiszolgáló, kommunista hatalomátvétel. Államosították a
keresztény iskolákat (1948.június), eltörölték a kötelez´́o iskolai hitoktatást
(1949), a fakultatív iskolai hitoktatást szabályozó törvény (1950) pedig lehet´́o-
vé tette, hogy a legkülönböz´́obb adminisztratív eszközökkel egyre jobban el-
sorvasszák a hitoktatást, lemorzsolják a hittant tanuló gyermekek számát.
1951-ben az els´́oáldozási és bérmálási felkészítést is rendelettel „szabályoz-
ták”. Hittankönyveket csak korlátozott példányszámban engedtek kiadni. A
legtöbb egyházi sajtóterméket betiltották, s ami megjelenhetett, azt is szigorú-
an cenzúrázták.

A hitoktatásra vonatkozó rendelkezések „szó szerinti” értelemben biztosítják
a szabad hitoktatást, de olyan korlátozó intézkedésekkel, amelyek lehet´́ové
tették a nyílt visszaéléseket, a szül´́ok és a gyermekek megfélemlítését, amit a
szintén nagyrészt megfélemlített pedagógusokkal hajtattak végre. A hitokta-
tóknak minden évben újra hitoktatási engedélyt kellett kérni, és ahol ered-
ményes volt a hitoktatás, ott a hitoktató a következ´́o évben nem kapott hitok-
tatási engedélyt. Néha azt még év közben is megvonták, és kényszerítették a
püspököket a papok gyakori áthelyezésére. Hittanbeíratásra lehet´́oség éven-
te egyszer volt, egy alkalommal du. 2-t´́ol 6-ig és másnap de. 8-tól 13-ig. Volt
olyan iskola, ahol ennyi id´́o alatt csak 15–20 gyerek beíratását „tudták” lebo-
nyolítani, annyi ideig agitáltak egy-egy szül´́ot, hogy több gyerek beíratására
már nem maradt id´́o.

Feloszlattak minden vallásos egyesületet, szinte lehetetlenné tettek min-
den templomon kívüli lelkipásztori munkát. Nemegyszer beleszóltak a templom
istentiszteleti rendjébe, és csírájában igyekeztek elfojtani az iskolai hitoktatás
pótlására kezd´́od´́o templomi oktatásokat. Számos papot és világit bebörtö-
nöztek és elítéltek rendszerellenes tevékenységgel vádolva ´́oket, amiért a gye-
rekekkel és fiatalokkal foglalkoztak. Igaz, hogy 8 katolikus középiskolát
m´́uködni engedtek, de a felmérések szerint az iskoláskorú fiataloknak — bele-
értve a templomi hitoktatást is — csupán 10 %-a részesült hitoktatásban, a
középiskolás-korúaknál ez az 1 %-ot sem érte el. Igen sokan voltak olyanok,
akik els´́oáldozás el´́ott csupán két hónapon át, bérmálás el´́ott pedig mindössze
egy hónapon át tanulhattak hittant, heti két órában. Ekkor n´́ott meg a diák-
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misék jelent´́osége, amelyeken sorozatos be-
szédekkel igyekeztek a lelkipásztorok vala-
miképpen pótolni az elmaradt hitoktatást.

A kibontakozó politikai küzdelemben a ka-
tolikus Egyház Mindszenty József (1892–
1975) bíboros vezetésével szembeszállt a
hatalmat mindinkább kezükbe ragadó
ateista er´́okkel. Hogy t´́ole megszabadulja-
nak, 1948 karácsonyának másnapján letar-
tóztatták, és szégyenletes kínzások után né-
hány munkatársával bíróság elé állították.
Látványos kirakatperben államellenes te-
vékenység vádjával életfogytiglani börtön-
büntetésre ítélték. A katolikus Egyház
megtöréséhez azonban ez az ítélet sem bizo-
nyult elegend´́onek, mert a püspöki kar to-
vábbra is egységes maradt. Ezért a kommu-
nista hatalom 1949-ben létrehozta a békepapi
mozgalmat a katolikus papság egységének
megtörésére.

A kommunisták ördögi taktikát alkalmaztak. Kikutatták egyes papok emberi
gyengeségeit, és ezt felhasználva kényszerítették ´́oket a hatalommal való rej-
tett együttm´́uködésre, azzal a hamis állítással, hogy így megmenthetik az
Egyházat a teljes felszámolástól. Sikerült is néhány embert megnyerniük, a
püspököket pedig rákényszerítették arra, hogy ezeket a papokat nevezzék ki
a legfontosabb egyházi beosztásokba. Arra azonban, hogy Rómával is nyíltan
szembeforduljanak, még ezeket a békepapokat sem tudták rávenni. A papi
békemozgalom „zászlóbontásával” így jött létre az az állammal kollaborálni
kész „egyházi ellenzék”, amely ett ´́ol kezdve kit ´́un´́oen manipulálható volt az
ateista hatalom érdekében és a püspöki kar sakkban tartására.

1950 nyarán nyílt színre lépett a békepapi csoport, és megkezd´́odött a szer-
zetesek tömeges internálása. Még arra is felkészültek, hogy a Szovjetunióba
deportálják ´́oket. Ilyen kényszerít´́o körülmények hatására 1950 augusztusában
a katolikus püspöki kar aláírta azt a „megállapodást”, amelyet az állam rájuk
kényszerített. Ebben a megállapodásban politikai lojalitását és a papi béke-
mozgalom tudomásulvételét garantálta, cserébe pedig a vallásszabadságot
meger´́osít´́o — valójában semmitmondó — ígéreten kívül négy szerzetesrend és
nyolc középiskola fenntartására kapott lehet´́oséget. A megállapodás aláírását
követ´́oen az állam megvonta a katolikus szerzetesrendek m´́uködési jo-
gát: mintegy két és fél ezer férfi és tízezer n´́oi szerzetes került egyik napról a
másikra az utcára. Néhányukat sikerült egyházmegyei szolgálatban elhelyez-
ni, voltak akik sekrestyési vagy kántori állást tudtak vállalni, mások a legkü-
lönböz´́obb helyeken dolgoztak, általában segédmunkásként. Lakásról minden-
kinek magának kellett gondoskodnia, s bizony sokan kerültek nyomorúságos
körülmények közé. Hamarosan megteltek a börtönök „illegális szerzetesekkel”,
akik a rendi életet és a lelkipásztori munkát a tiltás ellenére is tovább folytat-
ták. Különösen a fiatalokkal való foglalkozást torolták meg — gyakran
titkosított — koncepciós perekben kiosztott börtönévekkel.

Mindszenty József
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7. A magyar Egyház élete
a kommunisták uralma alatt

Egyházpolitika az ötvenes évek els´́o felében
Állami oldalról az 1950-ben kötött kényszermegállapodás els´́o következmé-

nye az egyezmény elveinek megsértése volt. Megindult az iskolai fakultatív
hitoktatás elleni fellépés, majd a szerzetesrendek vezet´́oinek és tagjainak inter-
nálása, sok esetben letartóztatása következett. Megszüntettek több papnevel´́o
intézetet. A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karát leválasz-
tották az Eötvös Loránd nevére átkeresztelt egyetemr´́ol, és így lett bel´́ole a Bu-
dapesti Központi Hittudományi Akadémia. 1951 közepén megalakult az Álla-
mi Egyházügyi Hivatal — formálisan a megállapodások végrehajtásának biz-
tosítására, valójában azonban az állami elnyomó intézkedések foganatosítá-
sának mind hatékonyabb eszközeként. 1951-ben sor került Gr´́osz József (1887–
1961) kalocsai érsek, több pap, pálos és ciszterci szerzetes (Endrédy Ven-
del zirci apát) letartóztatására; ezt követ´́oen a teátrálisan megrendezett koncep-
ciós perekben súlyos börtönbüntetések mellett halálos ítélet is született. (Vezér Fe-
renc pálos szerzetest felakasztották.) A püspöki kar pedig, amelynek elnöke Cza-
pik Gyula (1887–1956) egri érsek lett, a korábbinál is er´́osebb nyomás alá került,
hogy támogassa a Magyar Népköztársaság ún. „békepolitikáját”.

Az elkövetkez´́o években az Állami Egyházügyi Hivatal kiépítette az
egyházi életet korlátozni és ellen´́orizni hivatott m´́uködési mechaniz-
musát. A papi tisztségek betöltésének püspöki jogát drasztikusan korlátoz-
ták, közben pedig igyekeztek a papi békemozgalom tagjait — akik közül töb-
ben id´́oközben országgy´́ulési képvisel´́ové lettek — bizalmi állásokba juttatni.
A gyorsan perg´́o eseményeket a Vatikán tehetetlenül figyelte; hiába ítélte el a
magyar egyházpolitikát és a vele együttm´́uköd´́o békepapokat, a helyzeten ez
nem tudott változtatni. 1956 tavaszán, miután meghalt Czapik Gyula egri ér-
sek, a püspöki kar elnöke, Gr´́osz József kalocsai érsek kegyelmet kapott,
és visszatérhetett az érseki székbe.

A magyar nép ellenállással fogadta az ateista-marxista világnézet er ´́osza-
kos terjesztését, sajátos taktikájukkal mégis sikerült elérni, hogy hív´́o
szül ´́ok gyermekeit is megnyerjék maguknak. Ennek egyik eszköze az er´́o-
szakos kollektivizálás volt. A falusi embereket, akiknek nemrég  még föl-

Kérdések, feladatok
• Ismételj! Ki volt az a pápa, aki különös gondot fordított a pápai képviseletek, a

nunciatúrák megszervezésére?
• Járj utána, hogy hívják a jelenlegi apostoli nunciust?
• Érdekl´́odj utána, hogy mely szerzetesrendek tagjai voltak kitéve a legnagyobb

üldözéseknek? Miért éppen ´́ok?
• Tájékozódj az id´́osebbek körében: jelenleg milyen vallási egyesületek m´́uködnek

lakóhelyeden, s ezek közül melyek m´́uködtek már a kommunizmus el´́ott is?
• Melyik volt az a nyolc katolikus iskola, amelynek m´́uködését a kommunista ál-

lamvezetés engedélyezte?
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det osztottak, termel´́oszövetkezetbe („téeszcsé”-be) kényszerítették, és elvet-
ték földjeiket, jószágaikat, szerszámaikat és terményeit. („Lesöpörték a pad-
lásokat.”) Mindennapi munkájukért oly csekély „munkaegységet” fizettek,
hogy abból a falusi emberek képtelenek lettek volna eltartani családjukat.
Arra kényszerültek, hogy visszalopjanak valamit abból, amit t´́olük elvettek.
Err´́ol gyakorlatilag mindenki tudott, de senkinek nem szóltak semmit, amíg
csöndben volt. Ám ha bármiben ellenkezni mert, vagy gyermekét be akarta
iratni hittanra, megfenyegették: „tudjuk, mit szokott magával vinni...”. a sze-
rencsétlen ember tehetetlen volt. Gyermekeinek az iskolában pedig azt ma-
gyarázták, hogy szülei képmutatók, mert templomba járnak, és közben lop-
nak. Ha egy gyerek számon kérte szülei „magatartását”, a szül´́o nem merte
felvilágosítani gyermekét, mert akkor másnap a tanító bácsi már feljelentette
volna, hogy mit kotyogott el gyermeke az iskolában. A kör bezárult, a szül´́o
tehetetlen volt, a gyermeket pedig szembeállították hív´́o szül´́ojével. Hasonló-
képpen jártak a városi kisiparosok és kiskeresked´́ok is. Az államosításkor el-
vették szerszámaikat, meglév´́o készleteiket. Sok kiskeresked´́o még saját pén-
zét sem vehette ki a pénztárból, amikor váratlanul, rend´́ori kísérettel megje-
lent az államosítási végzést kézbesít´́o és végrehajtó bizottság. Azonnal el kel-
lett hagynia boltját, csak a kabátját vehette magára, a pénz és az árukészlet
maradt. Ezek után a kisember vagy beállt a kommunisták közé a pártba,
vagy vállalta a másodrend´́u polgárok keserves életét.

A vallásellenes kampány hatékony eszköze volt az ún. népi kollégiu-
mok felállítása. Ebben továbbtanulási lehet´́oséget biztosítottak munkás- és
földm´́uvesszül´́ok gyermekeinek, akiket szüleikkel szemben ateistává neveltek.
A néhány elemit végzett, iskolázatlan szül´́ok tehetetlenül szenvedték el felnö-
v´́o gyermekeik hitének elvesztését, ezt a világnézeti janicsárképzést.

Egyházpolitika 1956 után
Az 1956. október 23-án kitört nemzeti forradalom változásokat hozott a ha-

zai egyházi életben is: Mindszenty bíboros kiszabadult fogságából. No-
vember 3-án rádiószózatában megbékélésre és békés újjáépítésre szólította fel
az ország népét. Szólt az egyházak szabadságáról és Magyarország független-
ségér´́ol. Mint esztergomi érsek hozzálátott a papi békemozgalom hangadóinak
a felel´́os egyházi pozíciókból való eltávolításához. XII. Piusz pápa is felemelte
szavát Magyarország függetlenségének és szabadságának tiszteletben tartá-
sáért. Ezekben a napokban megbénult az Egyházügyi Hivatal m´́uködése is.
Miután a forradalmat szovjet segítséggel leverték, a Kádár-korszakban
folytatódott a rafináltan nagyon tudatos elnyomó egyházpolitika. 1957
tavaszán a konszolidáció szempontjából nemkívánatosnak ítélt f´́opapok félre-
állítására, internálására került sor, rövidesen pedig a kormányzat szinte vala-
mennyi egyházi állás betöltését el´́ozetes állami hozzájáruláshoz kötötte. Az ál-
lam kier´́oszakolta a papi békemozgalom püspöki kar általi jóváhagyását. XII.
Piusz pápa külön dokumentumban újra elítélte a békapapi mozgalom promi-
nens képvisel´́oit. 1959-ben a Hittudományi Akadémia kispapjainak többségét
eltávolították az intézményb´́ol, büntetésül, mert nem voltak hajlandók együtt-
m´́uködni a papi békemozgalommal. Az állam lehetetlenné tette az újonnan ki-
nevezett püspökök székfoglalását. Az 1960 végén és 1961 elején tartott nagy
egyházellenes letartóztatási hullám után került sor több papi perre, amelyeket
1973-ig számos további követett. A vádak minden esetben államellenes
szervezkedésr´́ol szóltak, ami valójában titkos hitoktatást és ifjúsági
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vagy más lelkipásztori munkát jelentett. Ilyen vádak alapján súlyos bör-
tönéveket szabtak ki, hogy megfélemlítsék a papokat és a hív´́oket.

1961. február 6-ról 7-re virradó éjszaka országosan több mint ezer helyen
volt házkutatás papoknál, kereten kívüli szerzeteseknél és hív´́o világiaknál.
Ekkor mintegy 100 papot és hív´́ot tartóztattak le, majd ítélték el ´́oket kon-
cepciós perekben súlyos börtönbüntetésekre. A letartóztatások ezt követ´́oen
is folytatódtak, bár 1963-ban — nemzetközi nyomásra — részleges amnesz-
tiát gyakoroltak. — Lénárd Ödön piarista és Tabódy István egyházmegyés
pap 19 évet töltött rabságban hitéért és egyházh´́uségéért.

Egyházpolitika a zsinat utáni id´́oben
A II. Vatikáni Zsinat idején indult meg a Vatikán és a magyar állam közötti

kapcsolatkeresés. Az Egyházat a vallási élet biztosítása, az államot a Nyugat-
tal való kapcsolatkeresés késztette erre a tárgyalásra. Ennek eredményeként
született meg az 1964-es részleges megállapodás, amelynek legfontosabb
eleme a püspöki székek betöltésével kapcsolatos elvek kidolgozása volt, ám
olyan lényeges ügyben, mint a hitoktatás vagy az amerikai követségen él´́o
Mindszenty bíboros helyzetének rendezése, nem született megoldás. Nagy
eredménynek számított, hogy néhány püspök részt vehetett a Vatikáni Zsinat
munkájában.

Ebben az id´́oben egyre inkább felmerült az igény az elavult hittankönyvek
megújítására. Ez az 1968-as hittankönyvpályázat kiírásával indult meg. A
pályázati bírálóbizottság és a pályázaton eredményesen résztvev´́ok köréb´́ol
alakult meg 1970-ben az Országos Hitoktatási Bizottság. Egymás után jelen-
tek meg új és újabb hittankönyvek. A hitoktató papság továbbképzésére
1971-t´́ol egyre több hitoktatói továbbképz´́o lelkigyakorlatot tartottak. 1979-
ben egy újabb hittankönyvpályázat után még több hittankönyv jelenhetett
meg, és 1983-ban megindult a világi hitoktatók képzése. Ezután ´́ok is bekap-
csolódhattak mind a hitoktatásba, mind a továbbképz´́o lelkigyakorlatokba.

A forradalom leverése után Mindszenty József hercegprímás a buda-
pesti amerikai követségen élt, és ez a magyar kormánynak is egyre kínosabb
lett. Végül 1971-ben, egy titkos megállapodás alapján VI. Pál pápa rendelkezé-
sének eleget téve Mindszenty bíboros kénytelen volt elhagyni az orszá-
got. Rövidesen újabb papi perekre, immár az utolsókra került sor. Ezt követ´́oen
— az ország egyre súlyosbodó gazdasági gondjai következtében — látszólag némi-
képpen enyhült a katolikus Egyházra gyakorolt állami nyomás. Immár „törvé-
nyesen” is lehet´́ové vált a hitoktatás lehet´́oségeinek b´́ovülése, ugyanakkor nem
enyhült, csak „finomult” az Egyház életébe való folyamatos beavatkozás.

1975-ben Ausztriában meghalt Mindszenty bíboros, a következ´́o évben pedig
Lékai László (1910–1986) lett az esztergomi érsek, és átvette a püspöki kar
képviseletét. Az ezt követ´́o id´́oszak a „kis lépések” korszaka volt. Saját céljai
megvalósítását az Egyházügyi Hivatal egyre inkább a püspökökre hárította,
cserébe újabb és újabb „engedményeket” adva az Egyház számára, ami a tény-
leges gyakorlat tudomásulvételét jelentette. Ugyanis a papok jelent´́os részét
nem tudták igazán megfélemlíteni, és azok lelkiismeretükre hallgatva min-
dent megtettek a hit ébrentartására, nem tör´́odve a kicsinyes állami el´́oírások-
kal. A korszak f´́o konfliktusa a bázisközösségek — az önszervez´́od´́o vallási kis-
csoportok — létéb´́ol adódott. Lékai bíboros állami nyomásra fellépett ellenük,
az állam azonban kénytelen volt létezésüket tudomásul venni.
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8. A II. Vatikáni Zsinat (1962–1965)
A katolikus Egyház a XXI. Egyetemes, illetve II. Vatikáni Zsinattal

egy új korszakot nyitott az Egyház történelmében. A zsinat 1962. októ-
ber 11-t´́ol 1965. december 8-ig négy részletben ülésezett. Az els´́o ülésszak még 
Boldog XXIII. János pápasága idejében volt. Halála után, VI. Pál pápa
alatt folytatódott és fejez´́odött be. A katolikus Egyház 2500 püspöke közül ke-
vés kivétellel mindenki részt vett a zsinat munkájában. A zsinat ökumenikus
jellegét mutatja, hogy a püspökökön kívül a katolikus teológusok és világi kép-
visel´́ok mellett meghívottként részt vettek a protestáns és a keleti egyházak
képvisel´́oi is. A zsinat arra törekedett, hogy úgy mélyítse el és adja el´́o az Egy-
ház tanítását, hogy az megfeleljen korunk követelményeinek, és el´́osegítse az
egyházi tanításnak az életben való alkalmazását. Tárgyaltak az Egyház
önértelmezésér´́ol, bels´́o életér´́ol és világi küldetésér´́ol.

A zsinat eredményeit három dokumentumtípus ´́orzi.
Négy konstitúció, amelyek örök érvény´́u teológiai tanításokat tartalmaznak:

1. SC SACROSANCTUM CONCILIUM kezdet´́u tanítás a szent liturgiáról,
2. LG LUMEN GENTIUM kezdet´́u dogmatikus tanítás az Egyházról,
3. DV DEI VERBUM kezdet´́u dogmatikus tanítás az isteni kinyilatkoztatásról,
4. GS GAUDIUM ET SPES kezdet´́u lelkipásztori tanítás az Egyházról a mai világban.

Kilenc dekrétum mint a normatív érték´́u határozatok összessége:
1. IM INTER MIRIFICA kezdet´́u határozat a tömegtájékoztatási eszközökr´́ol,
2. OE ORIENTALIUM ECCLESIARUM kezdet´́u határozat a keleti egyházakról,
3. UR UNITATIS REDINTEGRATIO kezdet´́u határozat az ökumenizmusról,
4. CD CHRISTUS DOMINUS kezdet´́u határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az

Egyházban,
5. PC PERFECTAE CARITATIS kezdet´́u határozat a szerzetesi élet korszer´́u

megújításáról,
6. OT OPTATAM TOTIUS kezdet´́u határozat a papképzésr´́ol,
7. AA APOSTOLICAM ACTUOSITATEM kezdet´́u határozat a világi hívek

apostolkodásáról,
8. AG AD GENTES kezdet´́u határozat az Egyház missziós tevékenységér´́ol,
9. PO PRESBYTERORUM ORDINIS kezdet´́u határozat a papi szolgálatról és életr´́ol.

Három deklaráció, amelyek magukban foglalják az aktuális kutatási
eredményeket:
1. NAE NOSTRA AETATE kezdet´́u nyilatkozat az Egyház és a nem keresztény vallások

kapcsolatáról,
2. GE GRAVISSIMUM EDUCATIONIS kezdet´́u nyilatkozat a keresztény nevelésr´́ol,
3. DH DIGNITATIS HUMANAE kezdet´́u nyilatkozat a vallásszabadságról.

Kérdések, feladatok
• Ajánlott olvasmány: Szolnoki Erzsébet: Fellebbezés helyett (Apor Vilmos püs-

pök élete és vértanúsága).
• Tájékozódj! Hogyan történik a boldoggá avatás, milyen eljárások el´́ozik meg?
• Miért volt „szálka” Mindszenty bíboros a kommunista vezet´́ok szemében?
• Tájékozódj! Nagyszüleid, szüleid, hogyan élték meg keresztény hitüket a kom-

munista uralom alatt? Ha módjukban állt, hol, milyen körülmények között ta-
nultak hittant?
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A zsinat új egyházképe
A Lumen Gentium (Nemzetek világossága) konstitúció az Egyházat Is-

ten zarándokúton lév´́o népeként határozta meg, amelynek a világi hívek
az általános papság birtokában éppúgy a tagjai, mint a papság. A zsinat utáni
új egyházképet szeretetközösségként jellemezhetjük. A hódító és visszahódí-
tó Egyházat felváltotta az az Egyház, amely kész a megújulásra, a párbeszéd-
re. „A világ gyorsan változik, az Egyház is. Nem szabad elkésnünk, mint ahogy
ez néha megtörtént. ...Az id´́o sürget bennünket” — mondta VI. Pál pápa 1967-
ben. A zsinati határozatokkal az Egyház egy hosszú szakaszt zárt le, és meg-
határozta a jöv´́o útját, amely szerint szolidaritást kell vállalni az emberekkel
és történelmükkel. Válaszolni kell az embereket érdekl´́o emberi és hitbeli kér-
désekre. Az Egyház tudatában van annak, hogy megváltói küldetése egyetemes.
Munkáját a szolgálat vezérli. Különös gondot kell fordítania az elesettekre, a
szükséget szenved´́okre. Jézus Krisztus megváltói üzenetét szabad világban
hirdetjük, ahol tiszteletben kell tartani a különböz´́o véleményeket. Az Egyház
közösségi jellegét er´́osíti, ha tagjai a liturgiába saját anyanyelvükön kapcso-
lódhatnak bele. A püspököknek, papoknak, szerzeteseknek és a híveknek meg
kell újulniuk az evangélium szellemében. A hívek a liturgiában való aktív rész-
vételükkel és életükkel váljanak Krisztus tanúivá a világ el´́ott.

A zsinati szemléletváltás
A zsinatnak a vallásszabadságról kiadott nyilatkozata (Dignitatis Hu-

manae) jól jellemzi a zsinati szemléletváltást. A régi világban az emberek úgy
gondolták, hogy az igazságnak joga van az érvényesüléshez, a tévedést pedig
minden eszközzel, akár er´́oszakkal is el lehet és el is kell fojtani. Ez a szemlé-
let teszi érthet´́ové az er´́oszakos térítéseket ugyanúgy, mint az inkvizíció intéz-
ményét, és valójában ezen a szemléleten alapul ma is minden politikai rend´́or-
ség. A zsinat egészen új megközelítést hozott. A jog alanya nem az igazság, ha-
nem az ember. Nem az igazságnak van joga az érvényesüléshez, hanem az
embernek joga és kötelessége — Istent´́ol kapott személyi méltósága, értel-
me és szabad akarata alapján —, hogy az igazságot keresse, és a megis-
mert igazság szerint cselekedjen. Ezen alapul a gondolatszabadság, a lel-
kiismereti és vallásszabadság is. Ennek értelmében minden embernek joga
van a lelkiismereti és vallásszabadsághoz, amit csak a közerkölcs és a másik
ember hasonló joga korlátoz. Az egyik ember szabadsága addig terjed, amíg a
másik ember szabadsága.

A látszólag elvi jelent´́oség´́u nyilatkozatnak nagyon is sok és lényeges gya-
korlati, lelkipásztori következménye van. A zsinat óta pl. vegyes házas-
ság esetén a nem katolikus félnek nem kell nyilatkoznia arról, hogy hozzájá-
rul gyermekei katolikus kereszteléséhez és neveléséhez, mert neki is joga van
arra, hogy a saját lelkiismerete szerint nevelje gyermekeit. A katolikus félnek
ugyan meg kell ígérnie, hogy minden t´́ole telhet´́ot megtesz gyermekei katoli-
kus nevelése érdekében, de ez a „mindent megtesz” nem jelentheti a családi
béke feláldozását.
A lelkiismereti és vallásszabadság helyes értelmezése megkívánja t´́olünk a
másként gondolkodók véleményének tiszteletben tartását, de nem kívánja
meg, hogy saját elveinket feladjuk. (Jó megkülönböztetni a másik ember vé-
leményét a másik érdekeit´́ol.) A saját érdekeit sem er´́oltetheti rá az ember a
másik emberre, és ha valami módon én vagyok az er´́osebb, az nem jelenti azt,
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hogy akkor már nekem van igazam és jogom az érdekeim érvényesítésére.
A szeretet parancsa megkívánja t´́olünk, hogy önzetlenül szolgáljuk embertár-
saink igaz javát. Adott esetben le kell mondanunk vélt vagy valós jogos érde-
keink érvényesítésér´́ol, de elveinket, hitünket soha nem vagyunk kötelesek
feladni.

9. A 20. század pápái 1958-tól
Boldog XXIII. János (1958–1963)

Id´́os korában választották meg pápának. Hamarosan kiderült, hogy karizmati-
kus egyéniség került Szent Péter trónjára. Jó pásztora volt az Egyháznak. Közvet-
lenségével mindenkit meg tudott nyerni, nem ragaszkodott a fölösleges ceremóniák-
hoz. 1959. január 25-én váratlanul bejelentette, hogy egyetemes zsinatot kí-
ván összehívni. Hamarosan mindenki belátta, hogy valóban szükség van egyete-
mes zsinatra, hogy az Egyház a mai világban is tudja teljesíteni küldetését. 1960-
ban felállította a Keresztény Egység Titkárságát. Törölte a nagypénteki szertar-
tásból a zsidóságot vádoló szavakat. Továbbfejlesztette az Egyház tanítását a társa-
dalmi kérdésekr´́ol a Mater et Magistra kezdet´́u enciklikájában (1961, a Rerum
novarum megjelenésének
70. évfordulóján) és a Pa-
cem in terris (1963) kezde-
t´́u enciklikájában. 1962 ok-
tóberében megnyitotta a II.
Vatikáni Zsinatot.

VI. Pál (1963–1978)
Megválasztása után

azonnal hitet tett a zsinat
és a világ felé való nyitás
folytatása mellett. A zsi-
nat 1963-ban összeül ´́o
ülésszakára világi megfi-
gyel´́oket is meghívott. A
zsinat bezárása után hozzálátott a zsinati határozatok végrehajtásá-
hoz. Ezt szolgálta intézkedéseivel, körleveleivel és az ún. püspöki szinódus
összehívásával.

A zsinat szellemének megfelel´́oen a közös felel´́osség szerveként a püspökka-
rok választott képvisel´́oib´́ol és vezet´́oib´́ol püspöki szinódust alapított, és ezt
1967-ben hívta össze. Azóta 3-4 évenként tartanak szinódust, s a Szentatya
minden szinódusra egy-egy sajátos témát t ´́uz ki megvitatásra. A szinódusok

Kérdések, feladatok
• Érdekl´́odd meg, mit jelentenek a következ´́o kifejezések: konstitúció, dekrétum,

deklaráció?
• Az APOSTOLICAM ACTUOSITATEM kezdet´́u dekrétum a világi hívek apostol-

kodásáról szóló határozat. Nézzétek át és beszéljétek meg, hogy mi a feladato-
tok az Egyházban!

Boldog XXIII. János  VI. Pál
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után a szinódus munkájának eredményei egy-egy pápai körlevélben megfo-
galmazva jelennek meg.

Enciklikái közül a legjelent´́osebbek: a szociális igazságot hirdet´́o Populo-
rum progressio (1967) és az Octogesima adveniens (1971), amely a Rerum
novarum megjelenésének 80. évfordulójára készült. A házasság és a gyermek-
vállalás szabadsága védelmében írta a természetellenes születésszabályozást
elítél´́o Humanae vitae (1968) kezdet´́u enciklikát. Jelent´́os még a hitátadás-
ról, a hitoktatásról és az evangelizációról szóló Evangelii nuntiandi (1975)
enciklikája.

VI. Pál 1964 januárjában elzarándokolt a Szentföldre, ahol Szent Péter
óta még nem járt pápa. Ott az Olajfák hegyén találkozott Athenagorász kons-
tantinápolyi pátriárkával (1948–1972). Kilenc apostoli utat tett szerte a világ-
ban, 1964-ben Bombayban részt vett az Eucharisztikus Kongresszuson, 1965
októberében beszédet mondott az ENSZ közgy´́ulésén. 1965. december 7-én, a
zsinat bezárásának el´́oestéjén Athenagorász konstantinápolyi pátriárká-
val közösen visszavonták a Keleti és a Nyugati Egyház 1054-ben köl-
csönösen kimondott kiátkozását.

A világ akkori helyzetét figyelembe véve folytatta a békés egymás mellett élés
politikáját. Kibontakoztatott egy sajátos keleti politikát a kommunista rend-
szerekben él´́o katolikusok érdekében. Eszerint a politika szerint nemcsak az
európai, hanem a világ valamennyi, kommunista hatalom alatt él´́o katolikusá-
ra is figyelemmel kellett lenni.

I. János Pál (1978)
Pápasága nagyon rövid

ideig, 1978. augusztus 26-tól
szeptember 28-ig tartott. A
mosoly és az emberközelség
apostolaként ´́orizhetjük meg
emlékezetünkben.

II. János Pál (1978–)
Az els ´́o szláv, és egyben

1523 óta az els´́o nem olasz
pápa a lengyel származású
krakkói érsek, Karol Woj-
tyla. Névválasztásával kife-
jezésre juttatta, hogy el´́odjei
egyházpolitikáját kívánja
folytatni. Tudós, gondolkodó, m´́uvész és lelkipásztor egy személyben.

II. János Pál pápa enciklikáiban és beszédeiben, amelyeket a hívek, tudósok
vagy más-más csoportok el´́ott mond, az élet szinte valamennyi kérdésével fog-
lalkozott, kifejtve az Egyház tanítását.

Bullának nevezzük az ünnepélyes formában megjelen´́o pápai ügyiratokat.
Enciklikának a pápa apostoli leveleit nevezzük, amelyekben az egész Egy-
házhoz szólva fejti ki tanítását. Ezeket az iratokat és a Szentatya különböz´́o
beszédeit az Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja is közli, és igen
sok nyelvre lefordítják. A legjelent´́osebb pápai iratokat magyar nyelven is ol-

I. János Pál II. János Pál
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vashatjuk a Szent István Társulat kiadásában, a többiekr´́ol pedig rövid be-
számolókat olvashatunk a Magyar Kurírban.

II. János Pál pápának megválasztása óta minden évben megjelent
legalább egy körlevele, enciklikája. Többször is írt a társadalmi, gazdasági
kérdésekr´́ol. Ilyen témájú enciklikái a Rerum novárum évfordulóin megjelen´́o
Laborem exercens (1981) és Centesimus annus (1991), továbbá még pl. a
Sollicitudo rei socialis (1987) is. Els´́o enciklikája a Redemptor hominis
(1979), amelyben bemutatkozásképpen megfogalmazta lelkipásztori program-
ját és teológiai szemléletét. Az egyik legjelent´́osebb írása a Catechesi traden-
dae (1979) kezdet ´́u körlevél, amelyben a hitoktatással foglalkozó szinódus
után a hitoktatás kérdéseit tárgyalva irányt mutatott az Egyház egyik legfon-
tosabb feladatára vonatkozóan. Jelent´́os továbbá a Christifideles laici
(1988), amelynek témája a világiak helye és feladatai az Egyházban. A Verita-
tis splendor (1993) a keresztény erkölcs alapjait tárgyalja a mai világban, a
Fides et ratio (1998) az emberi ész szerepét a hit és a tudomány kérdéseivel
kapcsolatban. A harmadik évezredre való felkészülésül több pápai írás látott
napvilágot, ilyen a Tertio millennio adveniente (1994) körlevél és az Incar-
nationis misterium (1998).

Utazó pápaként kerül be a történelembe. Számos alkalommal kereste
föl a harmadik világ Egyházát. Legtöbbször ott járt, ahol a diktatúrák kérdé-
sével is szembe kellett néznie. 1981-ben merényletet kíséreltek meg elle-
ne. Felépülése után ott folytatta, ahol abbahagyta. Azóta is minden évben 3-4
lelkipásztori utat tesz. Az ökumenizmus irányába tett lépés volt 1986. október
5-én Roger Schütz taizéi közösségének meglátogatása. Az 1986. október 27-i
nemzetközi imanapon Assisiben harminckét keresztény és harminc nem ke-
resztény vallási szervezet vezet´́ojével imádkozott együtt.

II. János Pál pápát a liberális felfogásúak konzervatívnak tartják, mert a
modern világban is az evangélium szellemében hiredeti, hogy létezik
menny és pokol, el´́omozdítja az Eukarisztia és a Sz´́uzanya tiszteletét, szilárd
álláspontot képvisel a természetellenes mesterséges születésszabályozás, a
felbonthatatlan házasság, a papi n´́otlenség és a n´́ok pappá szentelése kérdésé-
ben.

II. János Pál pápa 1980 húsvétján és 1981 novemberében nekünk magya-
roknak külön magyar nyelv´́u levelet küldött, amelyekben sajátos magyar hely-
zetünkhöz szólt hozzá és adott iránymutatást püspökeinknek, papjainknak és
minden hív´́o embernek. Kétszer járt Magyarországon: 1991 augusztusában és
1997 szeptemberében. Mindkét alkalommal hatalmas tömeg vett részt a
szentmiséin és még többen hallgatták beszédeit, amelyeket a rádió és a televí-
zió egyenes adásában közvetített.

Kérdések, feladatok
• Készíts képzeletbeli interjút az egyik — általad kiválasztott — 20. századi pápá-

val!
• Érdekl´́odj utána, hogy miért járja Szentatyánk a világ országait?
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10. Ökumenikus törekvések

�Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mind-
nyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyan-

abban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. Kloe hozzátartozói ugyanis
azt a hírt hozták fel´́oletek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra gondo-
lok, hogy akadnak köztetek, akik így nyilatkoznak: „Én Pállal tartok, én meg
Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal.” Talán megoszlott Krisztus? Va-
jon Pált feszítették értetek keresztre, avagy Pál nevében keresztelkedtetek
meg? (1Kor 1,10–13)
... nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak
bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám, bennem vagy és én
tebenned, úgy legyenek ´́ok is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te
küldtél engem. (Jn 17,20–21)

Jézus f´́opapi imája mutatja, milyen fontos dolog az egység. A keresz-
tények széthúzása, a szeretet kih´́ulése az, ami az örömhír terjedését megnehe-
zíti vagy teljesen lehetetlenné teszi. Arról az alapigazságról van itt szó, hogy a
kereszténység csak akkor tudja teljesíteni küldetését, ha egységes.

Ami Korintusban történt, sajnos, máskor és máshol is megtörtént. A szaka-
dás rendszerint valamilyen emberi gyarlóságból eredt. Emberi b´́unök,
hatalomvágy és tévedések, hiúság és féltékenykedés okozta az ellentéteket.
Minden egyes szakadás egy igazi dráma. Sokszor nem is lehet tudni, hogy me-
lyik fél a hibás. A jóakaratú keresztények mindig tudatában voltak, hogy a
szakadás tényébe nem szabad belenyugodni. Az egységtörekvések az elmúlt
századokban a keleti és nyugati keresztények közt különféle részleges uniók-
ban meg is nyilatkoztak Így jött létre pl. a Magyar Görög Katolikus Egyház
is. Ezek a törekvések azonban csak részeredményeket értek el.

Ha a szakadás kiváltó oka az emberi gyarlóság és a szeretet kih´́ulése, akkor
megszüntetését gyarlóságaink beismerésével és szeretetünk újraélesztésével
kell kezdenünk. A megbékélés érdekében meg kell ismernünk önmagunkat és
egymást, hogy szeretetünkkel jóvátegyük évszázadok b´́uneit. Így jutunk köze-
lebb Jézushoz, és ha eljutunk Hozzá, akkor Általa ismét egyek leszünk.

Különvált testvéreink közt a Szentlélek hatására mozgalom kezd´́odött az
összes keresztény egységének helyreállítására. Ez az uniós v. ökumenikus
mozgalom. Ennek talán els´́o, de legbiztatóbb kezdeményezése a „keresztény
egység imahete”. Ezt az anglikánok indították el, hogy a világ valamennyi ke-
reszténye egy id´́oben imádkozzon a keresztény egység megvalósulásáért. Ez a
mozgalom a katolikusok között is visszhangra talált.

Az Egyházak Világtanácsának els´́o nagygy´́ulése 1948. augusztus 23-án
volt Amsterdamban. Akkor 146, magát kereszténynek valló felekezet csatlako-
zott a szervezethez. Azóta az ortodox egyházak közül is többen csatlakoztak
hozzájuk. Közös er´́ovel keresik az egység útját és azon dolgoznak, hogy a keresz-
tény egyházak — különböz´́o hagyományaik és kultúrájuk ellenére — közelebb
jussanak egymáshoz.

Az Egyházak Világtanácsa a protestáns egyházak kezdeményezésére 1948-
ban alakított szervezet, amely a keresztény egység ügyét igyekszik el´́omozdí-
tani. Az Egyházak Világtanácsát 336 egyház alkotja, amelyben minden egy-
ház képviselteti magát. A római katolikus Egyház nem tagja ennek a szerve-
zetnek — mert kérdéses, hogy hány képvisel´́ovel képviselje az Egyházat —,
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de együttm´́uködik a szervezettel. (Aránytalan lenne, ha a több mint egymilli-
árd katolikust csak egy valaki képviselné, míg a 336 delegátus összesen sem
képvisel félmilliárd embert. Ha pedig a katolikusok létszámarányos képvise-
letet kapnának, akkor elsöpr´́o többségük lenne a világtanács valamennyi
szervezetében.)

A taizéi közösség
Európában még tombolt a II. világháború,

amikor 1940 augusztusában a svájci szár-
mazású, református Roger Schütz (1915–)
testvér letelepedett egy csaknem kihalt bur-
gundiai faluban, Taizében. Minden vágya
az volt, hogy egy férfiakból álló közösséget
hozzon létre a kiengesztel´́odés jegyében. Há-
zában a nácik el´́ol menekül´́o zsidókat és a
közeli fogolytáborból német hadifoglyokat
rejtegetett. Két éven át egyedül élt Taizében
és egyedül imádkozott. A keresztények meg-
osztottságába soha nem tudott belenyugod-
ni. Hamarosan mások is csatlakoztak hozzá.
Olyan ökumenikus közösséget alapított,
amelynek ´́o az elöljárója, és jelenleg
mintegy húsz nemzetbeli katolikus és
protestáns testvér a tagja. A testvérek
egy része Taizében él, a többiek pedig kis

csoportokban a világ legszegényebb helyein, Afrika, Ázsia, Dél- és Észak-Ame-
rika nyomortanyáin. Taizé mindig személyes kapcsolatban állt a mindenkori
pápával. Roger testvért rendszeresen fogadta XXIII. János és VI. Pál pápa.
Meghívottként részt vett a II. Vatikáni Zsinaton. 1986-ban II. János Pál pápa
is ellátogatott Taizébe, ahol korábban krakkói érsekként 1964-ben és 1968-ban
is járt. A zsinat óta nagyon jól ismeri Roger testvért. Többször találkoztak egy-
mással Rómában és Lengyelországban egyaránt.

A közösséghez évr´́ol évre újabb testvérek csatlakoznak ma is, akik né-
hány évi el´́okészület után életreszóló szerzetesi fogadalmat tesznek. Maguk
számára semmilyen adományt nem fogadnak el. A testvérek maguk keresik
meg azt, amib´́ol megélnek és másokat is segítenek. 1966 óta a szomszéd falu-
ban katolikus szerzetesn´́ovérek élnek. A Loyolai Szent Ignác lelkiségét ´́orz´́o és
követ´́o n´́ovérek nagy részt vállalnak a taizéi találkozókkal kapcsolatos felada-
tokban. A fiatalok az ötvenes évek végét´́ol kezdtek Taizébe látogatni.
Egyhetes nemzetközi lelkigyakorlatos találkozókon vesznek részt. Amikor ha-
zatérnek, a bizalom világméret´́u zarándoklata nyújtja azt a támaszt, aminek
segítségével megpróbálják hitüket megélni. Naponta három alkalommal a
testvérek és mindazok, akik Taizében vannak, imára gy´́ulnek össze, amelynek
legfontosabb három kísér´́oje az éneklés, a bibliaolvasás és a csönd. A taizéi
énekeket ma már a földkerekség minden országában ismerik.

„... Ahogyan ti, taizéi zarándokok és a közösség barátai, úgy én, a pápa is
csak átutazóban vagyok itt. De úgy megyünk itt el, mint egy vízforrás mellett.
Az utazó megáll, szomját oltja, majd folytatja az útját. A taizéi testvérek nem
akarnak tartóztatni benneteket. A csöndet és az imádságot kínálják föl szá-

Virrasztás a taizéi találkozón
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motokra, hogy igyatok az él´́o vizek forrásából, amelyet Krisztus megígért szá-
munkra, megtapasztaljátok az ´́O örömét, jelenlétét, válaszoljatok a hívására.
Ismét elutazva aztán a saját egyházközösségetekben, városban vagy falun, az
iskolában vagy a munkahelyen tegyetek tanúságot a szeretetr´́ol és szolgáljá-
tok testvéreiteket! ...”                    II. János Pál pápa

A magyarországi egyházak helyzetének javulását jelentette, hogy 1989. áp-
rilis 28-tól május 1-ig Roger Schütz és a taizéi ökumenikus szerzetesközösség
Pécsett imatalálkozót rendezett, amelyen mintegy húszezer hazai és külföldi
fiatal vett részt.

Ez alkalomra jelent meg el´́oször — az Állami Egyházügyi Hivatalt figyelmen
kívül hagyva — az újonnan alakult Országos Lelkipásztori Intézet Márton
Áron Kiadójának gondozásában az Igen c. katolikus ifjúsági folyóirat 30 000
példányban.

Katolikus egységtörekvések
Lendületet adott az egységtörekvésnek a II.Vatikáni Zsinat, amelyre

XXIII. János pápa mintegy 40 nem katolikus megfigyel´́ot hívott meg. A zsinat
külön határozatban szólt „A keresztény egységtörekvésr´́ol”.

Minden katolikusnak törekednie kell tehát a keresztény tökéletességre, és
állapotának megfelel´́oen kinek-kinek azon kell fáradoznia, hogy az Egyház
Jézus megalázottságát és szenvedését hordozva testén, napról napra tisztul-
jon és megújuljon mindaddig, amíg Krisztus dics´́oségessé nem teszi önmagá-
nak minden szepl´́o és ránc nélkül. (Unitatis Redintegratio, a II. Vatikáni Zsi-
nat dekrétuma az ökumenzimusról)

A II. Vatikáni Zsinat egyik célja a keresztény egység el´́osegítése volt.

Az ökumenizmus egyik kiemelked´́o eseménye:
VI. Pál pápa és Athenagorász konstantinápolyi pátriárka

találkozása 1964. január 6-án Jeruzsálemben.

A zsinat bezárása el´́ott VI. Pál pápa az ´́ot körülvev´́o keleti keresztény, angli-
kán és protestáns küldötteknek ezt mondta: „Amikor  eltávoztok t ´́olünk,
olyan magányban hagytok bennünket, amit a zsinat el´́ott nem ismertünk.”

Ünnepélyes pillanat volt, amikor 1965. december 7-én Róma és Konstanti-
nápoly egyszerre vonta vissza az egymást kiközösít´́o okiratot. Megnyitották ez-
zel a szeretet párbeszédének útját.

Egy évvel kés´́obb Rómába látogatott dr. Michael Ramsey Canterbury érse-
ke, Anglia anglikán prímása. 1969-ben VI. Pál pápa történelmi látogatást tett
Genfben, Kálvin városában. Ezekkel a lelkipásztori utakkal kezd´́odött meg egy
egyeztet´́o munka, els´́osorban a protestáns közösségekkel.

1999 májusában, II. János Pál pápának romániai látogatása alkalmával le-
het´́osége volt közelebbr´́ol megismerkednie a Román Ortodox Egyházzal is,
amikor Bukarestben találkozott, Teoctis pátriárkával.

� Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségé-
ben, a kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,42)
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Mikor fog megvalósulni a ke-
resztények teljes egysége? A kö-
zös imádságban már megva-
lósul az egység. Az apostoli ta-
nításban való egység, a hit teljes
egységének gondja még sok tár-
gyalást kíván. Legnehezebb kér-
dései az egyházfogalom egyes ele-
mei, mint pl. a Tanítóhivatal kér-
dése, a papság szentségi jellege
... Az egy közösséget, a pásztori
szolgálat egységét emberi gon-
dok és szempontok akadályoz-
zák. Ha mindezeket a problé-
mákat sikerül megoldani, akkor
talán már nem lesz akadálya a
kenyértörésben való teljes közös-
ségnek sem.

Évtizedek óta folynak különböz´́o
felekezetközi tárgyalások kato-
likus és nem katolikus teológu-
sok között. Egy-egy ilyen tárgya-
lássorozat általában közös nyilat-
kozattal fejez ´́odik be. Ezeket a
nyilatkozatokat terjeszti minden
delegátus saját egyháza elé. A ka-
tolikusoknál a Szentatya vezette

Tanítóhivatal állásfoglalását minden katolikus elvben elfogadja. („Hiszem
mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott és az Egyház elém ad, hogy higgyem.”)
Nem kell minden hív´́onek teológus szakért´́onek lenni, nyugodtan ráhagyat-
kozhat az apostolok utódaira, akiknek Jézus azt mondta: „Aki titeket hallgat,
engem hallgat.” (Lk 10,16). A protestánsoknál viszont minden felekezettel
külön kell tárgyalni.

VI. Pál pápa és Athenagorász pátriárka

II. János Pál pápa és Dimitriosz
 pátriárka találkozója

 A Jubileumi év ökumenikus imahete
 és a Szent Kapu megnyitása
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Sajnos az egyházak egységének komoly akadályai még manapság is a kü-
lönböz´́o politikai érdekeltségek. Súlyos viszály támadt például a moszkvai
és a konstantinápolyi patriarkátus között az egykori Szovjetunióhoz tarto-
zó balti ortodox egyházak miatt. Viszály forrása továbbá a kommunisták
által a görög katolikusoktól elvett és az ortodoxoknak átadott templomok
kérdése.

Akkor leszünk igazán egyek, ha együtt tudjuk ünnepelni az Eukarisztiát.

11. Az Egyház helyzetének alakulása
a kommunizmus bukása után

Az ateista-marxista ideológia végnapjai
A 80-as évek végére a kommunista hatalmi rendszer kártyavárként

omlott össze. Már arra sem bizonyult elég er´́osnek, hogy nyugati határán a
„vasfüggönyt” fenntartsa. A Kádár-rendszer bukásával együtt bukott vala-
mennyi kelet-európai szocialista rendszer. Hazánkban a demokratikus válasz-
tásokat követ´́oen keresztény értékeket valló pártok jutottak hatalomra. A kom-
munista gazdasági cs´́odöt követ´́oen hamarosan kiderült, hogy a politikai hata-
lom gazdasági hatalom nélkül önmagában nem életképes. Valójában a régi
rendszert egy demokratikusnak t ´́un´́o vadkapitalista rendszer váltotta
fel. A gazdasági hatalmat nagyrészt ugyanazok kaparintották meg, akik addi-
gi politikai hatalmukat vagyonba mentették át. ´́Ok jutottak legkönnyebben az
állami vagyonhoz („spontán” privatizáció). Az ´́o érdekeltségi körükbe került a
hírközl´́o eszközök legnagyobb része. Így érthet´́o, hogy az érdekcsoportok közöt-
ti hatalmi harc uralta el a közéletet. Megsz´́unt a kötelez´́o ateista-marxista
ideológia, helyébe az ateista szabadelv´́uség lépett, amely szavaiban teljes sza-
badságot hirdet, valójában mindent a rövid távú gazdasági érdekek irányíta-
nak, háttérbe szorítva nemcsak a kulturális és a nemzeti értékeket, hanem
még az alapvet´́o emberi, egészségügyi érdekeket is. Ezt a helyzetet és a bel´́ole
fakadó feladatokat fogalmazta meg a Magyar Katolikus Püspöki Kar Igazsá-
gosabb és testvériesebb világot! cím´́u — nagy visszhangot kiváltó — els´́o
körlevele 1996-ban. 1999-ben súlyos erkölcsi válság közepette jelent meg a má-
sodik körlevél: A boldogabb családokért címmel, amely minden jóakaratú
emberhez szól a házasságról és a családról.

Kérdések, feladatok
 • 1965-ben a római pápa és a konstantinápolyi pátriárka kölcsönösen visszavon-

ta az egymást kiközösít´́o bullát. Ismételj! Melyik bulláról van szó?
• Fogalmazd meg, milyen szerepet tölt be a Taizében él´́o közösség az ökumenikus

mozgalomban?
• Melyik egyházzal írt alá 1999-ben a katolikus Egyház a megigazulásra vonatko-

zó közös nyilatkozatot? Mi a megigazulás?
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Egyházunk helyzete a fordulat után
1989-ben megsz´́unt az Állami Egyházügyi Hi-

vatal. Az els´́o szabadon választott kormány An-
tall József (1932–1994) miniszterelnök vezeté-
sével újra egy keresztény Magyarország jö-
v´́ojéért munkálkodott. 1990. február 6-án ér-
vénytelenítették a hírhedt 1950-es „egyez-
ményt”. Helyreállt a Vatikán és Magyarország
között a diplomáciai kapcsolat (1990. február
9.). Megszabadulva a kommunista elnyomástól,
a hazai Egyház számára szabaddá váltak a f´́opapi
kinevezések, és megindult a szerzetesrendek újjá-
szervezése. Az elítélt papokat is rehabilitálták és
megkezd´́odött az egyházi ingatlanok helyzetének
rendezése. Újra lehet´́ové vált az egyházi iskolák
m´́uködése. Megindult a képzés a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi Karán; az
egyetem bölcsészettudományi karral, majd más
karokkal is b´́ovült. Együttm´́uködés alakult ki
több hittudományi f´́oiskola és tanító-, illetve ta-
nárképz´́o f´́oiskola között hitoktatók és hittaná-

rok képzésére. 1999-ben létrejött a Sapientia Hittudományi F´́oiskola a szer-
zetesek, világi munkatársak és a hitoktatók képzésére.

A Regnum Marianum most már nyíltan m´́uködhetett, és újraindulhattak a kü-
lönböz´́o vallási egyesületek, mint például: a KALÁSZ, a KALOT, a Magyar Cser-
készszövetség (ezen belül a Táborkereszt katolikus cserkészek közössége).
Megkezdhették munkájukat a katolikus megújulási mozgalmak, mint például:
a Focolare, a Karizmatikus Megújulás, a Házas Hétvége, a Cursillo.
Új szerzetesközösségek is letelepedhettek, mint például: Kalkuttai Teréz
anya Szeretet Misszionáriusai és az Egyházközségi n´́ovérek.
Az ezredfordulón mintegy hatvanezer diák részesül katolikus egyházi okta-
tásban és nevelésben.

Mindszenty József hamvait 1991. május 4-én Mariazellb´́ol ünnepélye-
sen Esztergomba szállították, s a Bazilika kriptájában temették el, ahol a
zarándokok sokasága teszi tiszteletét a tanúságtev´́o bíboros sírja el´́ott.

1991-ben II. János Pál pápa augusztus 16-tól 20-ig tartó magyarországi
programjában szerepelt szabadtéri szentmise Esztergomban, Máriapócson,
Szombathelyen, Pécsett és Budapesten, ökumenikus istentisztelet Debrecenben,
találkozás a magyar fiatalokkal a Népstadionban, a szeminaristákkal és szerze-
tesnövendékekkel a Mátyás-templomban, az id´́osekkel és a betegekkel a buda-
pesti Szent István Bazilikában, továbbá a tudomány és a m´́uvészet képvisel´́oivel
és a zsidó hitközségek delegációjával. Szent István ünnepén a H´́osök terén a
Szent Jobb jelenlétében mondott miséjén többszázezer ember vett részt.

1993-ban II. János Pál pápa megváltoztatta a magyar katolikus
Egyház területi elrendezését. Egyes egyházmegyék kisebb határmódosí-
tásain kívül a legjelent´́osebb változás a Kaposvári Egyházmegye és a Debre-
cen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapítása, továbbá a Veszprémi Érseki Tar-
tomány létrehozása.

Antall József 
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A pápalátogatást kö-
vet ´́oen a legtöbb
egyházmegyében
egyházmegyei zsi-
natot tartottak. Az
egyházmegyei zsina-
tok ajánlásokat fogal-
maznak meg, de nem
hoznak határozato-
kat. Céljuk, hogy a
hívek érezzék az Isten
Országáért vállalt fe-
lel ´́osségüket, és meg-
találják szerepüket az
újraevangelizálásban.
Így a megyéspüspök
a zsinati javaslatok
alapján hozott hatá-
rozatainak végrehaj-
tásában méltán szá-
míthat a zsinaton
együttm´́uköd ´́o hívek
felel´́osségteljes apos-
toli munkájára. A
Szentatya az egész vi-
lág újraevangelizálá-
sára szólította fel a
katolikus keresz-
tényeket. Az elmúlt
évtizedekben generá-
ciók n´́ottek fel úgy,
hogy szinte teljesen
kimaradt életükb´́ol a vallásos nevelés és a hit, esetleg még meg sem ke-
resztelték ´́oket. Sokan voltak, akik els´́oáldozás és bérmálás el´́ott részesültek
ugyan néhány hetes hitoktatásban, de valójában nem ismerik hitüket, még
akkor sem, ha ténylegesen keresztény módon élnek. Ezért feltétlenül szüksé-
gessé vált a feln´́ottek katekézise, hogy hitismeretük szintje legalább elérje
általános m´́uveltségi szintjüket, életüket valóban az evangélium szerint ala-
kítsák, és a keresztény közösség aktív tagjaivá váljanak. Enélkül a gyerme-
kek katekézise és keresztény nevelése sem lehet hatékony. Egyre többen
vannak, akik gyermekkorukban semmiféle keresztény nevelést sem kaptak
és gyakran még megkeresztelve sincsenek, de hallottak valamit már Jézusról
és komolyan érdekl´́odnek iránta. Számukra a katekumenátus intézménye
teszi lehet´́ové, hogy megismerkedjenek a keresztény közösséggel és Jézus ta-
nításával, hogy megtérjenek és kapcsolatot találjanak, Jézus Krisztussal és
Egyházával. Sokkal nehezebb azok helyzete, akik nem a megtérés szándéka,
hanem csak az egyházi szertartás szépsége miatt érdekl´́odnek. A katekume-
nátus ´́oket is el akarja vezetni a teljes megtérésre, és akkor részesülhetnek a
beavatás szentségeiben, ha már valóban megtértek.

1995. június 30-án II. János Pál pápa szlovákiai látogatása alkalmával
szentté avatta a három kassai vértanú papot: a horvát Körösi Márkot, az
erdélyi magyar Pongrácz Istvánt és a lengyel Grodecz Menyhértet.

II. János Pál pápa második magyarországi látogatására 1996. szep-
tember 6–7-én került sor a pannonhalmi bencés monostor alapításának

A Szentatya tiszteletadása a Szent Jobb el´́ott
a H´́osök terén
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ezredik évfordulója al-
kalmából. Látogatása el-
s´́o napját a szerzetesekkel
és a meghívott vendégek-
kel együtt az ´́osi bencés ko-
lostor falai között töltötte.
Másnap délel´́ott a gy´́ori Ipa-
ri Park területén megtar-
tott pápai szentmisén ta-
lálkozott a hazai és a hatá-
rainkon túl él ´́o magyar
testvérekkel. Délután a
gy ´́ori Székesegyházban
együtt imádkozott a hívek-
kel a vértanú püspök, Apor
Vilmos sírjánál és a Köny-
nyez´́o Sz´́uzanya kegyképe
el´́ott.

❁ ❁ ❁

II. János Pál pápa a Könnyez´́o Sz´́uzanya kegyképe
el´́ott imádkozik a gy´́ori Székesegyházban

Kérdések, feladatok
• Hol kell jelentkeznie annak, aki meg akar ismerkedni Jézussal és tanításával? 
• Mi a feltétele annak, hogy valaki templomi házasságot kössön?
• Az Egyház történelme napjainkban is folytatódik. Egyházat érint´́o törvények

napjainkban is születnek. Tájékozódj ezekr´́ol! Segítségül néhány téma: egyházi
iskolák finanszírozása, az erkölcstan (etika) oktatásának bevezetése, a destruk-
tív szekták gazdasági szabályozásának kérdése.

• Gy´́ujts össze néhány keresztény katolikus folyóiratot, kiadványt! Válassz ki
egyet, és — figyelembe véve, hogy kikhez szól és milyen céllal jelenik (vagy je-
lent) meg —, írj róla rövid ismertetést vagy ajánlást!
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FÜGGELÉK

Id´́orendi táblázat
(A hazai vonatkozású eseményeket vastag bet´́ukkel szedtük)

 28 Jézus megkezdi nyilvános m´́uködését
 30 húsvét Jézus Krisztus keresztre feszítése
 30 pünkösd Az Egyház születése
 34 István diákonus vértanúsága
 35 Saul megtérése 
 46–48 Szent Pál els´́o útja
 49 (vagy 50) Az Apostoli (Jeruzsálemi) Zsinat
 49 (vagy 50) Szent Pál második útja
 53–58 Szent Pál harmadik útja
 64 A Nero-féle keresztényüldözés kezdete
 67? Szent Pál vértanúhalála
 70 Jeruzsálem elfoglalása és a templom pusztulása
306 Nagy Konstantin császár uralkodásának kezdete
313 Milánói rendelet (ediktum)
315 A keresztre feszítés büntetésének eltörlése
320 Az els´́o szerzetesközösség (Szent Pakhómiosz)
321 A vasárnap munkaszüneti nap
324. november 9. A Lateráni bazilika felszentelése
325 Níceai Zsinat (a Fiú istenségér´́ol)
337 Nagy Konstantin császár halála
379–395 Nagy Theodosius uralkodása alatt a kereszténység államvallássá válik
380 Tesszaloniki rendelet
381 Konstantinápolyi Zsinat (a Szentlélek istenségér´́ol)
431 Efezusi Zsinat (Krisztus valóságos isteni és valóságos emberi termé-

szetér´́ol és a Sz´́uzanya istenanyaságáról)
451 Kalkedoni Zsinat (Krisztusban két természet van, de egyetlen személy)
476 A Nyugatrómai Birodalom bukása; a középkor kezdete

529 Szent Benedek Monte Cassinón megalapítja rendje anyakolostorát
622 „Mohamed futása”, az iszlám id´́oszámítás kezdete
730 A képrombolás kezdete
756 A Pápai Állam megalakulása
800 Nagy Károlyt császárrá koronázzák
910 A clunyi reform kezdete
962 A Német-római Császárság megalakulása
1000 karácsony 
(1001. január 1.) Istvánt királlyá koronázzák
1038. augusztus 15. István király az országot a Sz ´́uzanya oltalmába ajánlja
1046 Szent Gellért vértanúhalála
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1054. július 16. A keleti egyházszakadás
1077. január 28. IV. Henrik Canossa-járása
1083 Szentté avatják István királyt, Gellért püspököt és Imre her-

ceget
1095 Clermonti Zsinat
1096–1099 Az els´́o keresztes hadjárat
1098 A ciszterci rend alapítása
1120 A premontrei rend alapítása
1122 Wormsi konkordátum
1147–1149 A második keresztes hadjárat
1184 Veronai Zsinat
1192 Szentté avatják László királyt
1210 A ferences rend alapítása
1215 A domonkos rend alapítása
1235 Szentté avatják Árpád-házi Erzsébetet
1241–1242 Tatárjárás
1308 A pápa elismeri a pálos rendet
1309–1377 A  pápák „avignoni fogsága”
1378–1417 A nyugati egyházszakadás
1414–1418 Konstanzi Zsinat
1456 Hunyadi János nándorfehérvári gy´́ozelme 
1492 Amerika felfedezésével fellendül az Egyház missziós tevékenysége

1513 Az els´́o katekizmus (Erasmus)
1517. október 31. A reformáció kezdete (Luther 95 tétele)
1521. január 3. X. Leó pápa kiközösíti Luther Mártont és követ´́oit
1526 A mohácsi csata
1534 A jezsuita rend megalakulása
1534 Az anglikán egyház elszakadása Rómától
1535 Az orsolyita rend alapítása
1540 A jezsuita rend szabályzatának meger´́osítése
1541 Buda török kézre kerül
1545–1563 A Tridenti Egyetemes Zsinat
1548 Néri Szent Fülöp megalapítja els´́o oratóriumát
1553–1568 Oláh Miklós Magyarország prímása
1555 Az augsburgi vallásbéke
1562 Avilai (Nagy) Szent Teréz megújítja a kármelita rendet
1564 Nemzeti zsinat
1566 Római Katekizmus
1570–1637 Pázmány Péter a katolikus megújulás vezéralakja
1571. október 7. A lepantói gy´́ozelem emlékére: Rózsafüzér Királyn´́ojének ünnepe
1582–1645 Esterházy Miklós nádor a magyar katolikus megújulás segít´́oje
1582. október 4. Naptárreform
1597 Az els´́o (kegyes) piarista népiskola
1611 Ward Mária létrehozza els´́o közösségét
1618–1648 A 30 éves vallásháború
1679 A Keresztény Iskolatestvérek laikus szerzetesrend alapítása
1780–1790 II. József uralkodása (jozefinizmus)
1781 Türelmi rendelet
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1789–1791 Az alkotmányozó nemzetgy´́ulés egyházellenes törvényei
1815 A bécsi kongresszus
1822 Nemzeti zsinat Pozsonyban 
1848. április 1. Vagyoni és államjogi változtatás a magyar katolikus Egyház

helyzetében
1855 Konkordátum a Monarchia és Róma között
1856. augusztus 31. Az esztergomi Bazilika felszentelése
1869 Összeül az I. Vatikáni Zsinat
1870 Az Egyházi Állam megsz´́unése
1881 I. Eucharisztikus Kongresszus Lille-ben
1891. május 15. XIII. Leó pápa: Rerum novarum enciklikája
1917 Egységes Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici)
1919. április Rendelet a vallásszabadságról, az állam és az egyházak szétvá-

lasztásáról (Vallásügyi Likvidáló Bizottság felállítása)
1920 Diplomáciai kapcsolat Rómával
1920. június 4. A trianoni békeszerz´́odés 
1927. április 2. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök halála
1929 Lateráni szerz´́odés (létrejön a Vatikán Állam)
1938 Kett´́os szentév:

Szent István királyunk halálának 900. évfordulója és a
Budapesti (XXXIV.) Eucharisztikus Világkongresszus

1940 A református Roger Schütz Taizében mozgalmat indít a keresztény
egység jegyében

1943 Árpád-házi boldog Margit szentté avatása
1945. április 2. Apor Vilmos püspök vértanúhalála
1948. június Az egyházi iskolák államosítása
1948. augusztus 23. Az Egyházak Világtanácsának els´́o nagygy´́ulése
1948 karácsonya Letartóztatják Mindszenty Józsefet, Magyarország hercegprí-

mását
1949 Hamis vádak alapján életfogytiglani szabadságvesztésre íté-

lik Mindszenty hercegprímást
A kötelez´́o iskolai hitoktatás eltörlése

1950 A fakultatív hitoktatás rendeletbeli „szabályozása”
A katolikus püspöki kar aláírja az állam által kikényszerített
szerz´́odést
A szerzetesek tömeges internálása
XII. Piusz pápa kihirdeti Mária mennybevételének dogmáját

1951 Megalakul az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH)
Gr´́osz József kalocsai érsek letartóztatása

1956. október 23. A nemzeti forradalom kezdete
1956. november 3. Mindszenty József rádióbeszéde

Megbénul az ÁEH m´́uködése
XII. Piusz pápa felemeli szavát Magyarország függetlenségéért

1957 Folytatódik az elnyomó egyházpolitika
1960–1972 Koncepciós perek sorozata egyházi személyek ellen
1962. október 11–
1965. december 8.

II. Vatikáni Zsinat

1964 Részleges megállapodás a Vatikán és a magyar állam között
1965. december 7. Athenagorász konstantinápolyi pátriárka és VI. Pál pápa közösen

visszavonják a Keleti és a Nyugati Egyház kölcsönös kiátkozását
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1971 Mindszenty József hercegprímás titkos megállapodás alapján
elhagyja az országot

1975. május 6. Ausztriában meghal Mindszenty József hercegprímás

1976 Lékai László esztergomi érseki kinevezése; átveszi a püspöki
kar irányítását

1978 A lengyel származású krakkói érsek, Karol Wojtyla pápává választá-
sa (II. János Pál pápa)

1980. szept. 29. Márton Áron hitvalló erdélyi püspök halála 
1983 Megkezd´́odik a világi hitoktatók képzése
1986 Apor Vilmos vértanú püspök földi maradványait ideiglenes

nyughelyér´́ol a gy´́ori Székesegyházba viszik
1986 II. János Pál pápa látogatása a taizéi közösségben
1989. április 28.
– május 1.

Roger Schütz és a taizéi ökumenikus szerzetesközösség Pé-
csett imatalálkozót rendez, amelyen mintegy húszezer hazai
és külföldi fiatal vesz részt

1989 Megsz´́unik az Állami Egyházügyi Hivatal
1990. február 6. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püs-

pöki Kar felbontja az 1950. augusztus 30-án létrejött megálla-
podást

1990. február 9. A Vatikán és Magyarország között helyreáll a diplomáciai kap-
csolat

1991. május 4. Mindszenty József hamvait hazaszállítják Máriazellb´́ol és Esz-
tergomban temetik el

1991. aug. 16–20. II. János Pál pápa els´́o látogatása Magyarországon
1993 II. János Pál pápa megváltoztatja a magyar katolikus Egyház
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