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II. A katholikus egyház harcosa;' 
6. Remete A ntal. 

A ke're"ztények kezclettöl fogva nagyobb gondot for
clítottak ct lélekre, mint a testi élvezetekre. Sokat tö rőd · 
lek azzal a kérdéssel, hogy miképpen biztosíthat ják lel
kük üdvösségét~ Igy jöttek rá arra a gondolatra, hogy 
minél jobban mcgölik a testi vágyakat, anná l inkáhb el
nyerik a lélek iid viisségét. Jézus a szenvedések árán ju
lott. cl II nwnnyei d icsőségbc . Követő i is csak ezen az 
ülon egyesü lhetnek vele. Úgy lesznek méltók hozzá, ha 
vpl0 együtt hordozzák a súlyos keresztet. Ez a gondolat 
egyfe l ől erőt adott l10kik" hogy az üldözéseket bátor l6-
le ld, el v iseljék, cle nHísfe1ö] közülök sokat ,"'1'a i.ndított, 
hog)< hagyják el ezt a bünös társadalmat, mnelyben az 
em beri gyiíliilség és hmllg ura lko,lik. Ezek kivonultak a 
plls7.tákba, ahol az élet mi.nden öröméről lemondva, ma
g'ányosan éltek. testüket kínozták, ~anyal'g'atták, de all

nál töbhet elmélked tek s így készítették elö lelkiiket a 
mcnn)'ei boldogságra . Ezeket a puszta-lakókat görögül 
prcmitész-nek J1cyezték, amiböl származott a magyal' 
remete FZÓ. ".\f ivel a test kínzását és sanya l'gatását gya
kOl'olták, azé rt ügy is nŰ "ez ik őket, hogy ászkéták. Kö
ziittlik a legn~v~zet~sehb \'olt R emete j intol. (Antonius.) 

Antal gilzc1ag szülőknek \'olt ct gyC'rmeke. Azonban 
18 é Vf? s korában cgy nö\"(~]'ével C'g'yütt ál'V.:Íll maradtak. 
Elmélkedő és p;ondolkozó fiú \'olt. Már ifjü korában át-
1:-H1.<I honT a kel'CR'l;tényck 111ennv il'e eltértek Jézus taní-

l t"> ./ J ,. 

tásn itól. C~H l údva tapa szta lta, hogya lemondás és a1n
zatos ~ IN hel y~tt, mi ndin kább ter jed a keresztények kö
z(jH n lelki kC'yélység'; hogy Ll. ia níh'ányok f::zegénységCl 
hC'lyctt :IZ cml)(>l'ek Ll g'au lagscíg uhí.n fu tnak Fo; a Yngyon
~7.C'l'zésh('n keres ik boldogság'ukat. TIycn g'ondolatokkal 
eltelve e~y alkalommal a templomba ment, I1hol éppen , eo • 

Ván A. : I,tenország!! munkása; 2 
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J éZlIsnak a gazdag ifjúról szóló szép példázatát magya-
" l'ázták. Egészen magára veUe a példázathól Jézusnak ezt 

ct mondásá t : "Ha tökéletes akarsz lenni , eredj, add el 
vag'yonoclnt és oszd ki a szegényeknek és kincsed lesz 
menn yben : és jel' kövess engem." (MMé 19. l'.' 21- 22.) 
Jézus emo szavait szó~zerjnti értelemben véve, azonnal 
elment, minden vagyonát eladta s az árát a szegényeknek 
kiosztotta. Nővérét egy nevelő intézeiben elhelyezte, 
maga pedig ászkétai életre szánta mag'át. Nagyon bol
dognak érezto magát, hogy lelke nunden földi gondtól 
megszahadulva; teljesen Jézusnak élhet. De hogy még az 
emherek sc zavarják elmélkedéseiben és imádkozásaiban . 
elhagyta a falut, ahol lakott s Iliment a végtelen puszta 
ságra, nhol még embel'ekkel sem tal álkozot t. Itt egy vál' 
omlaclékai között ütötte fel tanyáját. Eledele kenyér és 
víz vo lt, amit bámulói évente kétszer vittek neki. Véns~
gében elbagyta rejtekbel yét s az Árius-féle v iták idején 
megfordult Alexandriában, ahonnan bíre messzi földre 
elterjedt. Legfőbb vágya az volt, hogy J ézus nevéért 
yértanui ha lállal halhasson meg. Azonban ell enfelei nem 
bántottált a szentéletü öreg embert. I smét visszament a 
pusztába, ahol állítólag 105 éves korában hal t meg. 

Remete Antal példáját követve, sokan hagyták el n 
['omlott és hünős világot, hogy testük sanyargatása á.rán, 
megmentsék lelküket. Egyiptom és S il'ia pusztaságai be
népesiiltek ['cmetékkel, akik a testkínzásban tú l tettek 
még Anta Ion is. Éjjel-nappal imádkoztak, heteken ál 
nem aludtak, vadállatok között bolyongtak s · kizá"ólag 
HíveI táphllkoztak. Sőt a remetei életnek egy kiílőnős 
neme akadt. Még a földőnjárás örömeitől is meg 
akarták némelyek fosztani mag'ukat. Ezéd ll1<:lgas o~z l o ~ 
pokat kész ítettek s azokon töltötték életüket, hogy I1nntll 
;nkábh méltókká tegyék magUKat Jézushoz s elnyerjék a 
'llennyei iidvösséget. Ezeket oszlopszenteknek nevezi l" 
f1 yen o,zlopszent vol t S imeon, aki áll ítólag 30 évet töl-

• 
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Jött j.\lIliochia k.öz"léhl'1l ('gy magas oszlop tetején. 
A köznép eleinte b,ímulta a ,oemeléket. Kósöbben 

ökel t.Htolta ;I Z ig'azt ken .. ·sztényi élet mintaképének. 
űkd ~z('ntél ctíí (\U1h('J'('knck ncY('ztc. Ehből s.zá l'lllazott 
az a tpn's fel fogás, ' hog'y ők töbh jót tettek, mült 
nmennyi a ~a.iút üdvösség'iikro szükséges s íg·t az ö feles
leges jú eselekedetc ikböl a közönséges keresztények is 
I'észl'siilhctlwk. Igy jött azbl ll gYHkol'lathn Ho kereszté
nyek között no szentek tisztelete, n. búcsu és a iJiínhocs<Í.nat 

. . I ' \"CIRill" n S:l . 

7. A szerzetesi élet. 

A ,0(' II'eték In ss;1 l1kinl rájöttek arra , hogy l\ pusztai, 
magányos élettel legrcllllL'bb csal\: maguknak használnak. 
Dl' <IZ jg'Hzikcl'C'szténynC'k nCITI az n. hin-üása. hogy n. 
töbhi cmhen·ktöl kiilönv:ílva , csak magának éljen s csak 
<'\ ma gn lelke iidvösség{>l'öl gondoskodjék. Ez :lZ önzés cl
lenkC'z ik a keresztényi szeretet nagy pal'uncsolahlval. 
mllel~r azt kív:ínja, hogy úgy szet'essük fcl cbanítninkaL 
mint mn g·llnkat. At-lAtták azt is, hogy ez a vadonban való 
mag{j nyos 61et 1l('1ll nlkalmps arra, hogy tl lelket jobbA, 
nemcsehbé legye, hallC'lll még inlnlbb cldllt'víljn. Jézus is 
együtt élt ha rá ta iV:l I. Egymás támogahí sa, kölcsönös segí
tége idta l inkábh megfcleliwt az t'mhcr kercsztényi hivn 
lús,ínnko A (iirsns cgyiitl16t: mclldt inkáhb ft'jliklik az 
alúz:llosRág, a liirclC'lll, n, ll'mOll<hí s, fl, biínbánat 08 meg
tél'és, amelyek mindmegannyi l{(,l'psztény C'L'énYl\k. Ezek 
a gondolatok 'indítotUd\ n. rellletéket al't':l, hogy ff.'lhagy\':l 
it szét szórt lllag{lIlos éil'tt el, b1rsulatlm löm(i riiljrn('k. 

Pachomius yolt a z 0hiő, nki :lZ lDgy iplOluhnll (-lő 1'('

mcték('!" öRszc .. ryííjt i.i lto S fL Nilus tlH'IlC'U közös IHkásf 
.szC'rzC'it s7ftÍmukrn. Az ilyell közi.\s Ink:1 81 llcvC'zll-k zárdn-

• 

nak,'·Q.gy lw losto rn:'1k, ami a latin clausirutIl sz6b61 szn r-
mazil\. A 7,i:í.rdn. lakói hi zonyos sza bályok szC'rint. voltak 
köteh."\sC'k éln i. A tagokat most Ill,ír nel1l remf·tl'knek ) 
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han l' 1Il sí'-e rzetl'Sl' kne k, vagy ba rátoknak nevezték . D e 
azé rt IÍszkéla i élclmódot Jolyt"l!"k. Egyszcriicn éltek és 
I·uházkodlak s időnkin t testkínzó gyakorlatokat végeztek. 
l:;okiJt imádkozl·ak s lesti munkával is fogla lkoztak. Szá· 
Illuk gyorsan szaporodott. Nő~ is, köv~tt~k a férfiak pél
(híját. Az ő részükre külön zardakat eplleltek. Az Il yen 
női szerzefeseket apácliknak nevezték. 

Bár Pachomius gyííjtöite egybe legelőbb a remeté
ket, azért J1li?gis I(elc1c ll CL szerzetesi é let ig'azi megalapí 
tója Nagy Basi/cus caes" riai püspök. Ez rt tudós püspök 
sokat gondokozol t aZOll, hogy miképpen lehetne a má r 
iúlsiigosnu elszaporodott szerzetesek ügyét l'(' nclczni , úgy, 
hogy é'leti.ik és munkásságuk által javára 1cgyenek az 
egyházna k és társada]oJ11nak. Ö mag'a is aszkéta életet 
fo lytatott. A saját: példáján tapasztalta , hogy I stennek 
nemesk il testkínzással, a folytonos imáelkoznssal és bőj
töléssel lehet szolgá lni, ha nem a lesti és szellemi munká
val is. Evvel n munkásságga l igyekezett gazdagítani a 
szerzetesi életet. Ebből a célból szigorú szabályokat írt II 
szerzetesek elébe, amelyek bizonyos élclrendre kötelezték 
ől<ct. Aki belépett a szer zet l"endbe, az köte les volt fo
gadalmat tenni arru, hogy nőtlen életet él , hogy nwgán
vagyont nem sze rez és hogy elől járóinak fö ltétlenül en
gedel meskedik. A szcl'zctescket n en1 csupán im:tdkozásra 
" a test sanya rgatására kötelezte, ha nem fölclmívelésre 
és s~ell (>lll i munkára is. Il yenformán;) sze rzetesek kii
zött I·enel et teromtett s őket a hí rsacl aJtlJn ja v;) m munk;, 
hoz Rzoktalta. Nem hiában aclta a törón('!em neki a 
"Nagy" mclléJmevei.. 

Keletl·ől nyuga tra is átjött a szerzetesség. Jlt tultlj
(]onképpeni mcg'illctpítÓja. N'lI1'siai Benedek, aki cJökcl ü 
csa lád l>ó1 szánnazott és tudományos nevelésben részesült. 
Azonban nemes és érzékeny lelke nem tudta HÍI'ni az em
hen'k romlottságát S ezért elha.,.yva a h'il-saclalmnt ma-

, ", 
ganyba vonult. A )lontc Cass inó nevG hegyell kolostort • 



- 21 -

a lapított. Példáját sokan követt ék, amit nagyban e lőse· 
g í1 ctt (lZ akkori népvándorlás, cllneLy ann yi romlást és 
ká rt okozott II világnak. Az emberek menekülni igyekez
tek ebből ~ zü rzava ros, felfordult yihígból. S úgy tetszett, 
hogy felduJt lelkük békéjét a szerzetesi életben talál
ják meg. A Benedek által alapított. sze rzet-rendet az ala
pítójáról B enedek-rel/dnek nevezték el. Benedek már 
írott szabályok ba fog./alta a szerzetesek kötelességét. 
Ezek él szabályok szolgá.itak mintá.ul nyugaton hosszú 
időn keresz tűl az újonnan alakult szerzet-rendeknek is. 
Ezen szab,í lyok szerint csak egy próba-~v után vették 
fel a tagokat II rendbe. Mielőtt felvették, hármas fogadal
mat kívántak tőlük: 1. hogy egész életükben a rend tag
jai maradnak, 2. hogy szegénységben és nőtlenségben él
nek, 3. hogya főnök iránt föltétlen engedelmességgel vi· 
seltetnek. Emellett ezek a sza bályok cJöírták a napon
kénti munkarendet, ami imá.dkozásból, kézimullkából, ta
nításból és tanulásból állott. Egyszerűen éltek és egysze· 
rűen ruházkodtak. A szabályok ellen vétő kre ped ig sú
lyos büntetéseket szabtak. 

Ezen szabályok irányítása mellett a nyugati sze rze
tesek nagy szolgálatokat tettek az emberiségnek. Apolhík 
II tudományt, nevelték az ifjúságot, terjesztet ték a h'
resztény vallást, földet műveltek, erdőket irtottak s · l)] fÍ
sokat is a föld okos miivelésére vezettek. Igy talált"k 
meg _nzt a helyes útat, melyen I stennek szolgá llwttak s 
Jézusnak hii követő i leheltek. Kár, hogy így lassankin !: 
a keresz.j:ények ki5zött az a téves felfog,ís te rjedt el, hogy 
csak a sze rzetesek élnek igazi keresztény életet. H olott ök 
is emberek, akik tévedhetnek s tévedtek is sokszor. Vi 
szont a zárchíkOll kívÜ.l is élhetnek az emberek Istennek 
tet~zö életet, ha családi , ('gyhúzi és hll'sadalmi kötelessé
ge iket hli sógescn t.eljesítik. Jézus nem zá l'cUib'lll , hanelll 
az emberek k,izött élt és cselekedett sok jót. 

• 

• 
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8. Augustinus (Szent Ágoston). 

Afrika északi részén fekvő Algiriábun (akkor N u
midia) sziiletett 354-ben. Kiválóan eszes gyermek volt. 
Atyja, bár nem volt gazdag ember, de azért nagy áldoza
tokat hozott érette. Az volt a célja, hogy valami maga
sabb világi hivatalra képezteti ki. Éppen ezért boldog 
volt, amikor fiának külső sikereit látta, amikor azt ta
pasztalta, hogy értelemben és okosságban fölülmulja ta
nuló társait. örömében nem sokat törődött azzal, hogy a 
fiúnak magaviselete nem kifog·ástalan. Ez pedig nagy 
hiba volt, .mert így lassankint eltért az erény útjáról s 
kicsapongó, mulatozó életre adta magát a nagytehetségü 
gyermek. Édes anyja: Monika, azonban annál többet 
intette fl jó útra s éjjel-nappal siratta, mert ő inkább 
szerette volna, ha Jézust követi s a keresztényi erények
ben gyakorolja magát. Kétségbeesésében elment egy püs
pökhöz, hogy tanácsot kérjen tőle alTa nézve, hogy a 
megtévelyedett fiút, miképpen lehetne a helyes útra te
relni. A püspök azt válaszolta: "Menj csak, ennyire. sira
tott gyermek nem veszhet el." Anyját bár némileg mege 
nyugtatták a püspök szavai, de azért nem szün t meg őtet 
siratni s érette imádkozni. 

Augustiml$ "Vallomások" címíí míívében, amely 
egyike a legszebb keresztény írásoknak, beszéli el a saját 
élete történetét. Eszerint fiatal korában Karthagóban la 
szónoki tudományokat kezdte tanulmányozni . A hiúság 
és nagyravágyás ösztönözte, hogy e tfu'en kitűnjék tan u
lótársai közül. Szép siker koronázta fáradozásait. De, 
amíg kiilsőleg emelkedett híre és neve: lelke annál inkább 
clmerült az élet hiábavalóságaiba. Rossz társaságba kc
rült, ahol Jézus nevét hordpzták ugyan az ajkukon, de 
a lelkektől távol volt az ö szelleme. Úgy látszott hogy 
édes anyjának nagy bánatára, teljescn elveszett Jézusra 

, 
nez"e. 

I 
• • 

• , 
, 

,. 
I, 

"j 



II 

It • 

\. 

, 
" I 

i 
, 

• 

l' 

• 

l 

.I 

I 
" 

1" 

,l' 

- 23 -

Harminc éves korában átjött Európába s itt Rómá
ban II szónoklattan tanára lett. De nyugtalan lelke itt 
sem találta meg, amit keresett. Innen Milanóba .ment, 
"hol szintén szónoklattant tanított. Itt ismerkedett meg 
<'gy kegyes és szentéletű püspökkel: Ambrosiusszal. Ez 
II püspök nagy szeretettel fogadta s ez fordulópontot je
lent Augustinus életében. Nagy figyelemmel hallgatta a 
püspök beszédeit. Eleinte csak azért, hogy megbírálja 
"zokat. De lassankint mindinkább átjárta lelkét azoknak 
igazsága. Kezdette átlátni, hogy a bibliában, amelynek 
az olvasását eddig érdemesnek sem tartotta, mennyi 
:-:zépség és igazság van. Csak nem úgy kell azt olvasni és 
magyarázni, amint Ő eddig látta és hallotta, hanem bele 
kell hatolni annak a mélységeibe. Nem a betüihez kell 
ragaszkodni, hanem a szelleméhez, mert "a betü öl, lélek 
az, am i megelevenít." 

Ta nulmányozni kezdette a Pál apostol írásait, ame· 
Iyekben egy új világ kapuja tárult ki előtte. Hallott a re
metékröl. a szerzetesekről s azoknak önkínzó életéröl. 
J;;zala tt mcgeleveniilt lelkében az ő mult ja, hiáball\'aló és 
kicsapongó élete. Összehasonlít otta azt az igaz keresz· 
tényi élettel s mélységes bünbánat fogta el lelkét s ke· 
reste n magányt, hogy kisü'hassa magát eddigi elhibázott 
életéért. A bűnbánat nyoman nagy elhatározások támad· 
tak benne. A világi szónoklat müvelésével felhagyott s 
to\·ábbi életét teljesen az I sten és Jézus szolgálatára 
szentelte. Anyja is megérte fiának ezt a nagy lelki átala· 
kulását s így abban a tudatban hallhatott meg, hogy sok 
künnve és imádkozása UNn volt hiába való. 

_'\UgUStiIlUS Európából visszatért Afriká.ba, allOt 
l'l őbb presbitel'l'é s később bipporegiusi püspökké válasz
tottál" H ogy fiatalkori thelygéseit helyre hozza, minden 
erejét a kcrcHzténység terjesztésére fordította s azt külső 
és be l ső ell enségek ellen védelmezte. Nagyon sok köny· 
vet íl't amelyek az ő mél" és őszinte hitéböl és meggyö-
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ződéséből ~zál'Lnaztak, de azért nem mentesek a tévedés· 
től is. :\'cvezetesen azt tanította, hogy az Adám és Énl 
vétke által az egész emberiség annyira megromlott, hogy 
minden ember már születésénél fog\"a kárhozatra méltú. 
Az ember magára semmi jót nem tehet. :\' incsen szabad 
akclrata . Csak az Isten kegyelme tarthatja meg ezt a meg
romlott és bűnös embert. Ez az isteni kegyelem a sok 
rossz emher közül kiválaszt némelyeket az üdvösségre. 
másokat ott bagy a kárbozatban. Ezen tanításainak so· 
kan ellene mondottak a kereszt~nyek közül. Igy pl. egy 
Pelagius ne l'ű britt szerzetes, aki vele ellentétben éppen 
azt tanította, hogy az A.dám és Éva bűne csak nekik ár
tott, de utódaikat meg nem rontotta. Az ember születésé
nél fogn ... se nem jó, se nem rossz. De yan szabad aka
rata, amellyel a jó és rossz között választhat. Azonban 
egy zsinat, melyet Efézusba hh·tak össze, az Augustinus 
tanát fogadta el. 

Az Augustinus idejében már a keresztény egyház 
eléggé megerősödött. Augustinus annyira szerette az 
egyházat, hogy minden egyebet annak fel tudott áldozni. 
Ezért azt is hirdette, bogy akik az egybáz által birdetett 
igazságokat el nem fogadják, azok er etII ekek s öket az 
egyházból ki kell tagadni. Ennek szomorú következmé
nyei lettek, mert ennek alapján sok jó és igaz keresztényi 
üldöztek és tagadtak ki az egyházból, ha valamiben eltéri 
an11ak a tanításaitól. 

A hagyomány azt tartja, bogy Augustinus elhatá
rozta volt magában, hogy eg-y könyyer ir, melyben a 
szentháromság titkát akarta megmagyarázni. 1likor egy 
alkalommal a tengerparton sétált, Játta, hogy egy gyer
mek egy kanállal a tenger "izét egy kis gödörbe tö!tögeti. 
,.)Iit akar8z) fiú f" - kérdé . . ,A tenger "izét mcrÍtem ki 
e gödörbe" - válaszolta a fiú. ,.És mikor leszel kész 
wleT" - kérdé a püspök. "Előbb, mint te a könYl'eddcl" 
- szólt a fiú. 
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Augu::'tilluS -:l30-ban balt meg. Halála után a szenipk 
közé iktatták. Azokat nevezték szenteknek, akik az egy
h,í. érdekében soknt tettck és áldoztak. Az ilyeneknek 
cmlékére ünnepeket "enteltek, hozzájuk imádkoztak, 
közbenj,írólmak tek intet ték Istcn és emberek között. Ha
gyatéknikat erekl,ljéknek l1r"ezték s azoknak esodatevö 
erőt tulajdonítottak. Mindezek ,í Ital a kercsztén)' eo'v-o. 
h,íz eltért Jézus tanÍhisaitól. 

9. A pápák. 

A keresztény püspökök kezdetben egyenlők voltak. 
Egyik sem birt nagyobb hatalmat, mint cl, másik. Azon
ban ez az egyenlőség bnmar megsziint, mert a nagyobb 
Yárosokban lakó piispökök nagyobb tekintélyben része
siiltek. A legnagyobb tisztelet yette körül a római és 
konstantinápolyi püspököket, mert ők a római birodalom 
két fÖ"árosában Inktak. Azonban a keltö között is elö
nyösebb helyzetben "olt a római püspök. Róma volt az 
elsö föl'árosa a birodalomnak. A római keresztények 
szcllI'edtek az üldöúsek korábnn a legtöbbet hitükért és 
\'allásukért. Róma világviÍros jellegével birt S cl, nyugati 
miínltség középpontja yolt. Ezek a körülmények nagy 
tekintélyt kölcsönöztek II római püspököknek. Ezekre tá-
1I13szko(lI'a hirdetni kezdették. hogy a római püspök n 
legelsö a ' többi püspökök között. l\eki joga és hatalma 
\-a n mind(\niknC'k parancsolni. Axval ig·azo1tcí.k ezt fl, ha
talmat, hogy Péter \"olt "legelsö római püspök. aki 
batnlmát J ézustól kaptu, mikor reá ruházta il mell ny
orszoíg kulcsút. Az utánn kÖI'etkezö püspökök öröklik ezt 
a hatalnw t, mint Péter apostol egyenes utódai. A római 
püspököknek ezen törekvéseit nagyon elősegítette az. 
hogy a legki"álóbb emberek töltötték be ezt a tisztet. 
akik tudományukkal és nagy huzgalmukknl emelték hi 
vataluk m6ItÓS<Ígi"'it. Tg)'. amidön a nép\"ándorllis alkal -
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IJHí,val minden rend felbomlott, a római püsp()kök meg
[t11ottak hivnb.í.suk magaslatán. A zaklatott és sanyarga
tott népet erösítették, vígasztalták, söt akárhányszor kül 
söleg is meg-\'édclmezté'k az ellenség ellen. Igy pl. amiko!' 
Atilla hun feje~lelem Róma ellen indult, Nagy L eó római 
püspöknek sikeriilt útjában megállítani a hatalmas hódí
tóI. Ezenkh'ül a római püspökök nagy tekintélye u maga 
körébe vonzotta a bevándorolt népeket. Azokat részint 
az általuk kiiídött hittérítők (misszionáriusok) térítették 
át a keresztény hitre, részint pedig önkény t bódoltak meg 
előttük. Igy lettek keresztények a frankok, az angolok és 
II németek, akikben ha hllmas pártfogókat talált a római 
püspökség. Mindezek a körülmények annyira kielll clték 
a l ómui püspököket a többiek közül, hogy már l\ agy 
Gergely (590-604) magát pápána" hivatta. Ez a szó 
eredetileg n latin papo szóból származva, atyát jelent. A 
pápa azért yette fel ezt a nevet, mert magát az összes 
keresztények atyjána k tartotta. 

A pápák hatalmát és tekintélyét nagyon emelte még 
az a körülmény, hogy a francia uralkoclóktól Olasz
ol'szágban világi birtokot kaptak s így egy külön pápai . 
orszúg keletkE\i<ett, amelyet egyházi államnak neveznek. 
Ez államban a pápa volt a legfőbb úr. Most m,í r nem 
elégedtek meg a pápák avval, hogy nekik kliJön államuk 
volt s az összes keresztények fölöttleJki hatalmat gyako
l'oltak, hanem arra törekedtek, hogy a világi uralkodók 
fölébe ket'ülve, maguknak yiJáguralmat hiztosítsanak. 
Azt kezdetté k hirdetni, hogy amint a hold a naptóJ veszi 
\'ilágosságát, úgy a yilági urulkodók is II pápcltúl kapják 
hatalmukat s így annak alája vannak rendeh·e. Ennek 
megfclclöen kOl'Ollclkat osztag'attak az egyes urulkoclók
nak vagy császárokat és királyokat átkoztak ki az egy
házhól, ha l'cnc1eleteiknek nem en~eclelmeskecltck . Il yen 
világuralmi jogokat gyakoroltak 1.".llikI6s, T' U. Gergely 
és 1/ I. Incze pápák akik azt hitték ho!!'" csak ú~y tölt-, 'o. o 
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betik he hinüásukat, ba az egész Yilágnak parancsolnak 
s a "ilág nekik engedelmeskedik, De elfeledték azt. hogy 
Jézus ilyen nagy hatalmat nem kh-ánt magának. Ö azt 
tanította, hogy aki elsö akar lenni közöttetek, az legyen 
a li szolgátok. mert ö nem azért jött. hogy neki szolgál
janak. hanem. hogy ő "zolgáljon. C~Iáté 20. r. 26-28. y.) 

10. I st-'án, az első magyar király. 

~ikor >L magyarok mostani hazájukat elfoglalták. 
még a pogány \'allást gyakorolták. De azért hittek cg.'" 
fölényben, akit II magyarok I stenének neyeztek. Ennek 
a fölém'nek a tiszteletérc berkekben, források és folyók 

• • 

mellett áldoztak. ~[jnt harcias nép. a legszíyesehhen fe
hér loyakat áldozo!t I stenének. A jó lsten mellett hittek 
alsóbbrendű lényekben, jó és rossz szellemek ben, milye
llek az ördüg, a tündér, a manó. a boszorkány. Papjaikat 
táltosoknak nenzték, Altalában amagyarok ős\'a1lása 
már a fejlődésnek egy bizonyos fokán ,ílIott és azt mu
tatja, hogy a pogány magyarok a Illih"eltségben is előre
baladtak. A sok harc kissé eldm'dtotta lelküket. de azért 
nem Yollak kegyetlenek. Yallási tekintetben nem yoltak 
túlzók és türelmetlenek. Szerették a saját "allásukat, d,' 
azt másokra nem erösz.akolták. • 

A keresztény "allás Erdéh'ben a Bulcsu és Guul" , , 

befolyására kezdett terjedLú, akik mint kezesek yoltak 
K onstalltin'ápolyhan, ahol megismerkedtek a keresztény 
yallássaL Onnan hittérítöket hoztak be s Erdél," 
ben azok lettek ' a kereszténység első szószólói, :c\a
gyobb sikert ért el Géza fejedelem, aki már :c\émetor
szágból hozott be hittérítőket. akik nagy sikerrel miíköd
tek a keresztény YHllcls terjesztésében . Géza magn még n 
pogány vallást is gyakorolta, de Hlllellett a keresztény 
~zertartásokat is megtartotta . . Azonban fÜlf. akit keres,z
tény módon megkereszteltetett. az Ish-án kel'psztény nk-
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tanu nevéröl I stv(flluak noyeztc e l. Ű lett cl magyaroknak 
.első kirt:l lya s ~ragynl'országon ö te rjesztette el a keresz-
té.ny vallást. . 

Jsh·án már neveltetése által magába sz ívta cl keresz
ténv szellemet s f ia ta Ion megismerkedett a keresztény 

• 
vallásnak szivet n eme.sítő igazságaival. Házasságával 
igen szerencsés lépést tett, mert II bajor herceg leányát: 
Gizellát vette feleségül, aki szintén buzgó keresztény 
nő volt. Ezért elhatározták, bogy a magyarokat mincl 
erre a szép vallásra térítik át, hogy ezá lta l lelkük neme
.sedjék s erkölcseik javuljanak, mert csak így állhat
nak meg és maradhatnak fenn Európa közepében, a 
töhbi keresztény népek között. 

Mikor I stván az atyja halála után a fejedelmi széket 
elfoglalta, azonnal hozzálátott, hogy elhatározását meg
valósítsa. Mikén t Jézu ~ és az apostolok tették: úgy ő is 
személyesen járta végig· az országot, hogyannál sikere
sebb legyen a térítés munkája Mindenütt tanított, buzdí
tott és lelkesített. Amikor aztán látta, hogy egymaga nem 
végezheti el ezt a nagy munkát, akkor Németországhól 
és Olaszországból hittérítöket hozatott be, mert semm i 
áldoza ttól vissza nem retten t, hogy népét az evangélium i 
világosság útjára terel je. A magyarok egy ideig ragasz
kodhtk ősi vallásuk hoz s voltak, akik fegyverrel is annak 
védel mére keltek, de Istvánnak sikerült ezeket lecsen
desíteni s a kereszténységet győzelemhez juttatn i. Akár
hányszor túlzásba ment, mert a más hitüeket fegyver
rel is mcgtéríteni igyekezett. Amikor aztán népe között 
á keresztény hitet elterjesztette, Aszt1·ilc pannonbalmi 

:apát vezetésével követek"t küldött Rómába a pápához. Ez_ 
idő tájt már a pápa nagyon hatalmas volt, annyira, hogy 
az uralkodók is kedvébe jámi igyekeztek. I stván a kö
vetség által tudtára adta a pápának, bogy ő és a népe. 
elismeri ötet a keresztény egyház fejének S a["ra kérh', 
hogy kUldjön szi:lmára koronát, menyeI magát királl yá 
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koronázta.sa , A p,\pa iiriimmel hallgatta a kö\'ctck jelen
,éséL AllI iko,' pedig elbeszélték. hogy 1st"'111 miket tett, 
mennyit áldozott és .fáradott cl kereszténység c ltcrjesz té8C' 
érdekében. a p'\pa állítólag így szólott : "En apostoli va 
gyok. de ő "alóban Krisztus apostola, ki által oly nagy 
nemzet tért meg." Szí "csen teljesítette a követek kérését. 
Egy szép koron,\t kiilclött Istn1nnnk s emellett még egy 
kereszt.et, amelyet, mi.nt apostoli j elvényt, -előtte vi
gyenek. 

Ish'án hálásan fogadta n kiildött koronát s ana I 
mngiÍt il JGOC-dik éYben királlyá koronáztatta s így ő lett 
fl m<Jg~·al'ok e!Bö királya . )[ég esnk ezután fogott ig'azán 
hozzá a kpl't'sztény cgylulz külső sZC' l'\'ezéséhez. Piispök
ségeket é~ él'sek~égl~kpt alapított az ol'szúgban .. A.zokat 
gazdag ulapítn.lnyoJdwl lútta cJ. Belátta, hogya yallás 
R az egyh"z csnk úgy ,í Uhnl fenn, ha a templomok és 
iskolák óllnndóa n n e\'clik él lelkeket. Ezért templomoka t 
és iskohíknt építtetet l. ~legrendctk, hogy II nép II papok 
l'é~zéí'e fiz(lf=:sen (:éZlllClt. yagyis iCl'ményeinek tized ré
szét. Erdélyt Magyarországhoz csatolta s ezáltal az itt 
lakó keresztények nagT részét a pápa fennhatósága alá. 
terelte. ,Avval il llyl1goilt IndattaI halhatott meg, bogy 
ll'gjobh tndása szerint szolgálta J'~Zllst és építette nem 
C":.upán yilági hatalmát. bnne :n isteJlol'szágcÍi js . }Ialála 
előtt fiának: I mre hercegnek íníshnn foglnlta atyai ta
núesait éB utasításait, amel~'ek JújzüH elsö helyen l)zckct 
írja: .. EI~öhben is pa 1':1 nCRo lom. hngyolll. ja nl II O III neked 
én ~zerplme::; fiilm, ha kh'clnatos elötted il kil'ál ys<lg koJ'o-
11<-'ljántl k t ü .. zt('~sége. légy cl, közönséges keresz tény hitnek 
~zorgnlnwtos tllcgtnl'tója és úgy ürlzzed ~lzt. hogy min den 
l'g;:bázhe!:cktöt Kl'j~z tl1 S \'a llcl sil jgHz kth'etöjénck llIéltán 
nl'\'eztC'~8é I." 

11. Assisi Ferenc. 
L\ . piipák nagy hatalma mindinkcíhb Yis$za(et~zést 

=--ziilt a gondolkozó kCI'('~ztények küziitt. fra összehasonIí-
• 

, 
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10tták <.lZ ük fö ldj uralkodását Jézussal, akinel, nem volt 
bova fejét lehajtania, azonnal kitünt a kettö közötti nagy 
külömbség. Különösen, amikor a pápák a hatalom mel
lett gazdagságra törekedtek; amikor a vagyont és a fény
űzést többre becsülték a lélek kincseinél, az elbizakodott
ságot az alázatosságnál, az uralkodást a szolgálatnál: ak
kOI' mind töbhen akadtak, akik elfordultak tölük. De 
másfelől sokan voltak követőik is, akikre elragadt a kap
zsiság R nRik kii\'0t1ék az egyház "fejét a fényíízésben, cl 

világi javak gyüjtésében és az erkölcstelen életben. Nem 
csoda, ha ilyen körülmények között erös vágyakozás tá
macit egyesek lelkében, bogy az evangél.i1.1m tunítámit 
életre keltsék s annak útmutatásai szerin t rendezzék b" 
életüket, hogy ezáltal másoknak is példát mutassanak az 
igazi keresztény életre. Az ilyen jó szándéku és nemes 
elhatározásu férfiak közül messzü'e kiemelkedik Assisi. 
Ferenc. 

Pel'enc középső Olaszország Umbria tartomá
nyának Assisi nev ü vá rosában "zületet!. lrulcn kapta elö
nevét. Apja gazdag posztókereskedő volt, aki szintén 
többre becsülte a pénzt, mint a léleknek javait. A ki" 
Ferencet kényeztették szülői, mii,den kedvét betöltötték 
s még nkkor sem dorgálták meg, a mikor léha éleh'c és 
mulatozásrll. adta magát. Apja ngyan snjluílta a pénzt. 
amit elköltött, elc másfelől örvendett, hogy fiának mi
lyen előkelő barátai vannak. Ilyenformán, mint 'lZ evan
geliumi tékozló fiú, lejtőre jutott, amelyen mind alábh 
csúszott. A jövőve] nem törődött s csak a jelennek élt. 
Mulatozásban, tivornyákban és nngyrav,ígyásban találta 
minden gyönyörüségét. Majd beállott katomínak s ott i, 
két kézzel szórta a pénzt. De a sok dobzódás és mérléklpl 
len élet aláásta egészségét. Súlyos betegségen ment h 
resztiii, ami által az addig dacos és délceg if júból egy 
sovány, gyüngc és vézna teremtés lett. Ez él testi szenve
dés nagy hatássa l volt lelkére is. Kezdette átlátni, hogy 
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eddigi életét elhibázta. Eszébe jutott J ézus. akivel eddig 
nem sokat törődött. Olvasta a bibliából Jézus a.maz uta
sít>ísait. melyekkel tanítványait elbocsátotta (Máté X_ 

o 

7-39_ v_J s úgy gondolta, hogy csak az lehet neki igazi 
követője, aki tanításait megthrtja_ Szószerint vette Jézus 
beszédeit. Yagyonát szétosztogatta a szegények között s 
elba tá rozta, bogy teljesen új élefet kezd. Az elhatározást 
tett kii,-ette s nemsokára az addig gazdag és fényűző ifjú, 
uüut koldus járt faluról-falura, hirdetve a bűnbánatot. 
a lemondást és a szenvedések üch-özítő voltát. 

Sokan bolondnak, mások meg szentnek tartották_ 
Kiiliinösen az apja nem tudott megbarátkozni avval a 
gonc'olatla l, hogy fia a vagyont pusztítja s mégis ilyen 
csavargó életet él. Bepanaszolta a piispüknél. gondo"-a. 
hog)" ez a bel yes útra tereli. De Ferenc ekkor az Atyja 
lába elébe dobta a nála l evő pénzt, levetette utolsó ruhá
ját s nJÍután így minden földi köteléket szétszakított, ki
ment r kÖl'Ilyékbeli hegyekbe, hogy ott egészen olyan 
életet éljen. a minőt ő Jézushoz legméltóbbnak gondolt_ 
:-;em zárkózott be a kolostorok csendjébe, hogy ott elmél
kedjék, hanem élete által kh-ánt példá t mutatni mások
nak_ :-;em tartotta jónak a szerzetesek életét, mert azt 
látta, hogy azok között elterjedt a henyeség és a "agyon
hajbá~zás, ami ellenkezik J ézus tanításá"al. Ezért ö sza
kított minden yilági biábayalósággal. Úgy talá lta, hogy 
a szem'edéR a legméltóhh J ézu,hoz. ki maga is olyan so
kat szenvcdett. Annál holdogabbnak érezte magát, men
nél tiibhet "cnveclett, mert úgy érezte, hogy ezen az úton 
jál' Jézus nyomdokaiba n_ Legendák beszélnek arról, bogy 
m'képpen kereste II !'zenvedések keresztjét, amelyet ő 
mégis deriilt kedéll ycl és dcláman hordozott. Éppen 
ilyen nagy volt henne a szeretet is. Mindent és minden
kit te,h-érének tekintett_ Necn telt különbséget ember 
és emher között. Legboldogabb_volt akkor, ba a rossz {>~ 
hiíniis emherek kiiziil valakit a jó útra "ezethetelt. Test-

-
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yél'cinek tekintett e <.l madarakat és a \'adállatokat, ame
lyek a legendák szerint hallgatták az ö beszédeit és neki 
engeclelmeskecHek. Dc a sok küzdés, szenvedés és nélkü
lözés a végén is mcgtöl'te gyöng'e testét s abból nemes, 
vid,ím és derült lelke el költözött Jézushoz, akinek oly hü
séges tanítványa igyekezett lenni életében. Meghalt 1226-
ban. Rahib után a katholikus egyház a szentek közé 
iktatta. . 

Assisi F erencnek még életében sok követőj e volt. 
Ezek az ő hal,íla után szerzet rendbe alakultak s a mester 
irán t való tiszteletből Ferenc-rene/ü szemeteseknek ne
vezték magukat. Céljuk az vo lt, hogy a Ferenc példáját 
küvessék mindenben. Ezér t ők is abba a túlságba estek, 
hogy il szegénységet tartották a l egfőbb jónak. Semmi 
\"ilgyont nem volt szabad gyüjteniők, nebogy a vagyon
hajbászás öket is mng,ívnl ragadja . Koldu lásból tartot
tál, fenn maguka t s ezért kohlllló sze"zelesclmek vagy 
kolduló barátoknak nevezték öket. A tudományok műve
lése, az ifjúság nevelése áltnl sok jót tettek az emberi
ségnek. Sokan közülök elmentek lncl iiiba, hogy ott életük 
koekiizlatásával is terjesszék a keresztény vallá st. Az 
i lyeneket hitt érílők11ek (tn isszoná ri us) nevezzö k, akik 
apostoli buzgóságot fejtettek ki, hogy II keresztény va l
"ísl a világ minden népe között elterjesszék. K egyes és 
l'1'kölcsös életük áltn l l:)izalmat adtak a keresztényeknek 
v;\ lIásuk iránt s mege rős ítették a púpa i hatalmat is. 

12. Vald Péter. 

A pápai hata.10111 és fényíízés csaknem ugyanazokat i:1 

gondolatokat é bres.z tette Francia országbnn a V ald Péter, 
mint Olaszol'szág'ban A ss is i Ferenc lelIcé ljen . 

Val d P éter Lyon vc1 roscí ban súilctcLt. Atyja gnzrlng 
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