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A pápák ekkor m~g elismerték ugyan ~ császárok 
felsőbbségét, de jövendő uralmukat biztos alapokra fektették. 
Az egyház veszélyes versenytársa , lelt az államnak. 

• 
1.11. korszak. Az egyházi es pápa1'uralom. 

• 
(800 -1215.) 

...-- -
, 

ELSÖ FEJEZET. 
• 

Az' egyház kUlsó hódításai . 
. , 

23. A skandináv és szláv népelt,meg!érése. 

- . 
Amint növekedett az egyház belső ereje és hatalma: 

olyan mértékben folytatta külső hódításait is. Erre akarszakra 
esik a skandináv , népeknek: Ei 'svédekneknek, a dánoknak, 
a finneknek és a norvégeknek megtérése~ Köztük Ansgár 
francia szerzetes s később hamburgi érsek fejtett ki --nagy 
buzgóságot, akit ezérl "észak apostolának " is nevezlek ." 

A szlálJok meglérése is a 9~ 10. században -történt. 
Közlük kiváló munkásságol fejleItek ki Curii/us és Methodus 
szerzelesek. Az első lalálta fel a róla nevezell cirill·betüket. 
amelyeknék segitségével a bibliál szláv nyelvre lefordílolla 
s ezáltal a kereszténység terjedését nagyban elöri10zdította. 
A>yők buzgóságuk , folylán a bolgárok és a morvák lellek . 
jiéreszlényekké. 'Elterjedt még a kereszlénység a 10. század 
végéig a venclek, a lengyelek és . az oroszok között, . 

24. Il magyarok és a I<ereszténység. 

-
A magyarokhoz a kereszténység első s~garai keletről 

jöttek. Elöször Bulcsu, majd Gyula vezére~ mi.nt kezesek 
Konstantinápolyban tartózkodt9.k, hol a császári udvarban 
megismerkedtek a kereszténység tanaival. Utóbbi mikor onnan 
hazajöt1, egy Hierotheus -nevű görög szerzetesi hozott magával, 
aki különösen Erdélyben kedvező eredménnyel lerjeszleHe.a 
kereszténységet. . 

'Sokkal nagyqbb _erőve~ bódit,oll azonban öseink közö,tI 
a nyugati keresztényseg. Geza fejedelem (972- 997) feles,e· 
gül vévén Gyulának keresztény hitben nevelt leányát: Sorol· 
tát.' korán megkedvelte ~ ~<:reszté~y hitet.s ann~k szelídségre 
és Iűrelmességre vezeto Iranyzatat. Azt IS belatta, hogy ez 
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a Jegalkai'masabb eszköz, miáltal népét a kalandos és hábo
fUS éle tről leszoklalhalja s békés és polgárias fogla lkozásra 
ta nílha lja. Erre pedig a verre l szerzett haza megtartása céljá
ból is föltétlenül szüksége volt a nemzetnek. 

Mikor azért J. Oltó némel császárral szövetségre lépett , 
készséggel nyitotta meg az útat országában a nyugati keresz
ténység előtt (973). A következő évben már megkezdődött 
a térítés munkája. Nevezetesebb térítők : Piligrin , Bru"no. 
Wolfgang és Adalbert. Maga a fejedelem is öccsével együtt ' 
megkeresztelkedett. Bár Ö maga még az ős i vallás szerint 
is áldozott, de fiát. ki a keresztségben István nevet nyert , 
már egészen a keresztény va llás szellemében nevelteUe. 

Géza halála utá n Istuán (997-1038) Jelt a fejedelem . 
ak it a magyarok apostolának is neveznek. IsJván ll . Henrik 
bajor herceg leányát: Gizellál vette feleségül. O még nagyobb 
erövel és teljes buzgósággal fogolt a keresztény hit terjesz
téséhez. Német és olasz ker. papok költöztek be az országba, 
akik az István személyes vezetése mellett nagy sikerrel 
te rjesztettek a keresztény vallás t. Azonban mégis volta k 
sokan, akik az ősi hithez ragaszkodtak. És amikor István 
rendele tben akarta őke t a keresztény va llás felvételére köte
lezni, akkor Koppány vagy K upa somogyi főúr vezetése ala U 
fellázadtak. Azonban István az lldvarában é lt németek segit
.égével legyőzte a fölkelő ket s még szigorubban követelte a 
kereszténység fölvételét. 

István, amikor a keresztény vallás teljes megszilárdulá
sát lá tta. követeket küldött Rómába II. Sy/vester pápához, 
kérve őt , hogy részére kÜldjön koronát, mellyel magát királlyá . 
koronáztassa. A követség, melynek feje és vezére Asztrik 
pannon halm i apát volt, sikerrel végezte külde tését. A pápa 
nemcsak ' koroná I adott, hanem az apostolság jelvényeül 
kettős keresztet is küldött. Egyben "apostoli király" eimmel 
is kitűntette IstvánI. Ezenkivül megadta neki és utódainak 
azt a jogot, hogy az egyház ügyeit rendezzék, püspöki álláso
kat szervezzenek és azokal betöltsék. 

István az IOOI-ik évben Esztergomban királlyá koronáz
ta tta magát. Azután hozzáfogott az egyház rendezéséhez. 
10 püspökséget a lapított, u. m. Bácson. Csanádon, Eszter
gomban, Egerben , Gyulafeh"é rváron, Győrben . Kalocsán, 
Nagyváradon . Pécsen és Veszprémben. Köztük az eszter
gomi és kalocsai püspökö t érseki címmel ruházta fel. Ezen
kivül káptalanokAt és apálságokal szerveze ti , templomokat 
és iskoláka t építtete tt. A főpapokat gazdag jövedelemmel 
látta el. Az a lsópapság részé re pedig behozta a dézma, 
vagy tized fizetését. . 

A ker. egyházna k ezen erőtelj es szervezése és ezzel 
együtt a szerfölött érvényesülő idegen papi befolyás ismét 
visszahatást szült azok között, akik az ősi hithez még mindig 
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ragaszkodtak. Ezek il. Gy ula erdé lyi vezérrel az élükön 
fegyverl fogtak ős i hitük védelmére. Azonban Is tván öket < 

l egyőzte. Erdélyt Magyarországhoz csatol ta s ezálta l a nyu. 
ga li egyház ha ta lmál Erdé lyre is kiterjesztette l OO2.ben. 
István 1038·ba n azzal a tudatta l ha lha tott meg, hogy hazájá. 
ban a keresztény va llás biztos a lapja it le rakta. 

Még ké l ízben I<isére lték meg a magya rok n,em annyira 
az ősi vallás visszaállítását, mint inkább az idegen befolyás 
és a papura lofn mega kadályozásat ; de a róm. kath . egyház 
már jobban megvolt erösödve, minthogy az ilyen kisérletek 
célhoz vezetlek volna. Az egyik ilyen · lázadilsnak eseH 
á ldozatul Gellé rt püspök. akit a Budapest mellell emelkedő 
s ró la elnevezett hegyrő l a mélységbe laszítotfak. ' ' 

MÁSODIK FEJEZET. 

A pápaság. 

25. A pápák uralkodási törekvései. 

A ha talom nem ismer hatá rt a maga te rjeszkedésében. 
A pápák I3ssankinl átvitték a köztudatba azt a felfogá~t, 
hogya földi boldogságnak és men!lyei üdvösségnek egye· 
d üli eszköz!öje az egyház. Elte rjesztették azt a hitet, hogy a 
pá pa. mini az egyház feje. ura lkodik a le lkeken. Igy leli a 
pá pa egyházi lekinieiben a legfő bb ha ta lmasság. . 

Az egyházi ha ta lom mellett a világi ura lomra is vágya· 
kazlak. Ezen· lörekvésükben elősegítette . az a kö rülmény . . 
hogy Nagy Károly ulá n olyan gyenge ura lkodók köv.!'lkezlek 
a császári trónon: hogy azokkal szemben ' könnyen meg· 
feled keztek a papák a ' császárnak telt hűségi eskürő l s 
könnyen elhilethetlék a világgal azl, hogy az egyházi hala lom 
fölölle á ll a világinak. . 

Hogy a közvéleményt an ná l inkáb b meglévesszek, 
hogy hata lmi ' törekvéseike t hiva ta losan is igazolhassák : 
hiva tkoztak az u. n. ál·hidor féle gyűj temény re. Izidor eb')' 
kiv.áJó spanyol pösP6k volt a 7·ik században, a ki a zsina ti 
végzésekbő l és pápai rendeletekböl"gyűjlemenyl ke~zílelt. 
Ha lá la után a 9·ik század közepe táján valamely ismeretl en 
sze rző ezt a gyűjteményi igen sok hamis rendeleltel m~g· 
told va, ismét forgalomba hozta. Ezt nevezzük á l:. lzidori gyűj te· 
ménynek. A kegyes csa-Iás célja az vo lt, hogy a pápai 
ha ta lmai a püspökök zs ina tok és világi uralkodók fölött 
állónak tüntesse föl 's elhitesse azt, hogy minden jog es 
ha ta lom az egyházban, a politika i és polgári élet ben. e.gyed~ 1 
a pápá tól szá rmazik és hogy ez nem újitás, hanem regl elves 
gyakorla t. _ 
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A pápák között, I. Miklós (858-867.) volt az .. ki leg
elöször erre a hamisílásra hivatkozott, hogy azáltal a maga 
uralkodását igazolja. Különben egyike volt a legkiválóbb 
pápáknak; de naliY tekintélyét a pápaság hatalmának eme~ 
lésére használta. O volt az első pápa, aki uralkodási hataI
ntának külső jelvényéű! magát megkoronáztatla. Koronázása 
alkalmával. amint lovára ült. II. Lajos király tartotta a kengyel
vasát. Sem egyházi, sem világi tekintetben ellentmondást 
nem !űrt. Igy II. Lothar lotharingiai királyt kényszerítette. 
hogy elvált feleségét ismét visszavegye. Hinkmárf, a hatal
mas rheimsi érseket, jogai gyakorlásában korlátozta. Es amikor 
a kelet-római császár helyettese a konstantinápolyi pátriárkai 
székre 19nácz helyett PhoHusl emelte. ezt az intézkedést I. 
Miklós, mini egyetemes püspök, megsemmisítette, 

• 

_26. VII. Gergely pápa. 

A pápai hatalom - kifejtésére és gyakorlására I. Miklós 
után a legtöbbet tett VII. Gergely. 

VII . Gergely (1073- 1085) családi nevén Hildebrand. 
szegény szülők gyermeke volt. Egy rokona Rómába viJte s 
ott jó nevelésben részesítette. VI. Gergely pápána k udvari 
káplánja lett. kinek halála uíán a clugni(klüni) kolostorba vonult. 
IX. Leo pápa ' 1048-ban ismét Romába hivta .. Innen kezdve 
öt pápa uralkodása alatt ő volt az egyházi ügyeknek vezére. 
Nagy tehetségével és .sok tudásával ellenállhatatlan ~efolyást 
gyakorolt a pápákra. Határozott és öntudatos munkát fejtett 
ki abból a célból , hogya pápaság uralkodása és hatalmi 
befolyása elöl minden akadályt elhárítson . Az egyházi rend 
és fegyelem érdekében számos intézkedést tétetett. amelyek
nek el nem Íitkolható célja az volt. hogy minden hatalmat 
a pápa kezében összpontositson, de azt minden kil"isó he· 
folyástól függetlenitse. Ebből a célból ruháztatta a pápa
választás jogát a bibornokok tl'stülelére (conclave). hogy a 
világi nemességgel szemben ez által is a pápa függetlensége 
biztositva legyen. 

A pápai szék elfoglalása után még nagyobb eréllyel 
fogott régi eszméjének a megvalósilásához. Első dolga volt 
a papok nötlenségének a behozatala (1074.) Ez inlézkedésével -
elérte azt, hogy a papok menten minden családi gondtól és 
összeköttetéstöl teljesen az egyháznak élhettek. aár az alsóbb 
papság nagy része tiltakozott ezen intézkedés ellen, de 
VII. Gergely vasakaraHal végrehajtotta. Azonban ez később 
sok visszaélésnek let! az oka és forrása. A következő évben 
már az úgynevezett simonia, vagy egyhái( hivalaloknak 
pénzért való árusítása clle'1 lépett fel : Ez a lapjában véve 
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helyes intézkedés is tulajdonképpen azt a célt szolgáltá, hogy 
az egyház hivatalnokai a világi elem befolyása alól kive
lessenek. Ezért átkot mondo U mindazokra, akik világi ural
kodótól bármiféle egyházi hivatalt elragadnak, vagy ilyet 

, osztogatnak. Nyiltan hirdette, hogy a pápa ,, 8 fejedelmek és 
népek felelt áll", "hogya királyság a pápaságló! nyeri fényét, 
meleget, mini a hold. a magáét a naptóL" Éppen ezért fl 

világi uralkodók az egyházi uralkodónak föltétlen engedel. 
mességgel tartoznak. 

A pápai hatalomnak ezen tulzásai ellen a világi ural
kodók tiltakoztak. Különösen IV. Henrik ellene szegült ama 
pápai ti!elomnek. hogy a püspökök és érsekek kinevezésével 
hagyjon fel. Eb~ől keletkezett az u. n. investitura harci az 
egyházi és világi hatalom között. IV. Henriket az egyházból 
kiátkozta (I076)._Ennek következtében a külömben sem rokon
szenves uralkodónak alattvalói megtagadták a hüséget és 
engedelmességet. Ezért a király magát megalázva, kénytelen 
volt Canossa várában a pápát fölkeresni. Itt három napi 
vezeklés után fogadta a pápa s miután bocsánatot kért , fel · 
oldozla- az átok alól. . 

A pápaság és császárság között megindult harcot tovább 
folytatták a VII. Gergely utódai. El a harc feldúlta nemcsak 
Német- hanem Olaszország bék-éjét is. Végűl mind a kLizdö 
felek. mind a nép békét óhajtott. Igy jött létre I I 22-ben a 
wormsi egyezmény. mely az investitura fölött folyt harcnak 
véget vetett. E szerint a császar lemond az investitura jogáró!. 
de a pápa is beleegyezik abba. hogy a püspökök a császár
nak hűségi esküt legyenek. 

, . 

~ 27. Ill. Ince pápa. 

III. Ince (I 198-1216). családi nevén Lo/hár. előkelő 
család szülöttje. Kiváló jogi és teológiai kiképzésben része
sűlt. Mindazok a hajlamai és tehetségei megvoltak. amelyek 
által a pápai szék tekintélyét biztosithatta. Személyes tulaj
donságai és külső körülmények kedvezése folytán az egy

. házi és pápai uralkodás alatta érte el fejlődése tetőpontját. 
Alatta érvényesült legteljesebben az a felfogás, hog~ a p~I?a 
nemcsak az egyháznak tejhatelmú feje, hanem az egesz vilag 
kormányzója. Hatalmát csaknem mindenik európai országban 
éreztette s a pápai felfogásnak mindenütt érvényt szerzett . 
A külömböző uralkodók engedelmességgel hajoltak meg előtte . -

I Inyestiturtl ti püspököknek ll. hivatalukbtl Ytlló beiktahisát s a püs
pöki jelyényeknek, mint e pásztorbot és gyúrú - tI'Z edományozását jelent i. 
Az adományozás JOQe eddig e világi urelkod6kat illette. '. -
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Első dolga volt. hogy Olaszországot az idegen uralkodók 
befolyásától megszabaditsa .. Ezért 1.\1.. ~ttó1)91 s.z~m~en gyám
fiát ll. Frigyest segítette fl nemet-roma I csaszan troma azon 
fellétel alat! hogy ez szicilliai birtokaira nézve a pápa hű
beresse les; s a püspökök választásánal semmi felség jogot 
gyakorolni nem fog. A ~rancia ~ir.ályt, ll. Fü~öp Agostot .arra 
kényszeritette. hogyelvalt feleseget v~gye vissza. Az angol 
királyi: Földnélküli Jánost, azzal alázta meg. hogya canter
bury-i érseki széken Róma jelölt jét elismeriette, sőt hübéri 
dU fizetésére is kötelezte, Magyarország belügyeibe is bele
avatkozott. így amidőn Imre király és öccse Endre között 
viszály keletkezett. a pápa az Imre pártjára állott, mert ez 
a püspökök kinevezése körüli jogainak egy részéről lemondott. 

A pápai szék erejét és fényét a legjobban kidombori
toUa a IV. lateráni zsinat 1215-ben. E zsinaton egyházi részről 
mintegy 1500 érsek, püspök, apát, világi részről pedig számos 
fejedelmi kövel voll jeJ.!'n. akik minden éllenvelés nélkül 
elfogádiák a pápána k az ereinekek üldözésére a fülbegyó
násra, az átlényegűlésre és szentírás olvasásának a til almára 
vonatkozó elölerjesztéseit. 

E zsina Ion a pápa maga elöli lálla hódolni. _ nemcsak 
az egyházai, hanem a világi hatalmasságokat is. Es ez mu
tatja azt a ' célt, amelyért a pápák évszázadokon keresztül 
olyan nagy kitariással küzdöItek és ami öket Jézus és 
az apostolok egyszerűségétől olyan messze elvitte. 

28. A gör. keleti és gör. kath. egyhIIzak keletkezése. 

, 
A keleli és nyugati kereszlénység közölt bizonyos feszü Ii

ség és ellentét korán tapasztalható. Más fi szokása, művelt
sége, éghajlata és más a vallása is keletnek, mint nyugatnak. 
Már a szenlháromságról folylalölt vilák idején kilünl az elleniéI. 
amennyiben a keleti püspökök Ariushoz, a nyugatiak pedig 
Athanasiushoz csatlakoztak. Későbben, amikor a toledói zsi
naton 589-ben a nyugati egyház még a niceai-konstantiná
polyi zsinat határozatán . is túlment s kimondotta, hogya 
szentlélek nemcsak az Atyától. hanem trfiutól is származik , 
a keleti egyház ezt az eljárást az igaz hit megronlásának 
nyilvánította. Ezzel szemben vallotta az Atya legfőbb isten
ségét, mini akitől csak egyedül ered a szenIlélek. 

A hitbeli ellentét mellett a külsŐ szokásokban. az ün
nepekben, az istentisztelet nyelvében stb. több eltérés volt 
kelet és nyugat között. A húsvétot nem egyszerre ünnepelték. 
A keletiek nem fogadták el a papnöt!enséget és az úrvacso
ránál az ostya használalát. Amig nyugaton az istentisztelet 
nyelve kizárólag a latin volt s ez az egyháznak külsőleg b 
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bizonyos egységet kölcsönzött: addig keleten nem ragasz. 
kodlak ilyen szigoru,sn fl görög ny~lvhez s itt a külömbözö 
nemzetek anyanyelve érvényesűlheJett az istentiszteletben. 

Azonban ezek a belső és külső eltérések még nem vit~ 
lék meghasonlásba a~ egyházat. A szakadásnak tulajdon. 
képen i oka a római pápa és a konstantinápolyi pálriárkEl 

. hatalmi törekvése volt. A kél fél között fi versengés régi 
keletű. de a harc a 9-ik században tör_ ki nagyobb erővel 
amikor I. Miklós pápa a Photius pálriárkasága ellen lilla: 
kozik, amiért a pátriárka 866· ban kibocsátott enciklikájában 
eretnekségnek nevezi a nyugati egyház mindazon hit és szer. 
lartásbeli gyakorlatát., ami eltér a keleti egyház szokásaitól. 

A két fél közölt még élesebben tört ki fl harc a ll-ik 
. században. Ekkor C~lluralius Mihály pátriárka nemcsak meg- ; 

újította a Pholius vadjai!. hanem azokhoz még újakat is CS8-

tolt. Bármennyire is akarta a császár a két fél kibékítésél 
az nem sikerült. IX. Leo papa' kiál kozla a pátriárkát az egy~ 
házból. A pátriárka pedig azzal felelt, hogy ő nemcsak a 
pápára, hanem egyházára is álkot mondott. Ennek követ
keztében az egyházban I054-ben megtörténi a nagy szaka
dás. A keresztények egy része megmaradt a róm. kath. egy
házban, amely a római pápál ismerle el fejének. A másik 
rész a konstantinápolyi pátriárka fennhatósága alatt külön 
egyházat alakitot!. amely görög keleli, vagy ühi/ű (orthodoksz) 
egyháZ nevet velt fel. 

Történtek ugyan politikai okokból kisérletek a két fél 
közötti unio létrehozására, de ezek csak részben jártak sikerrel. 
Akadtak ugyanis olyanok a gör. keleti égyházban, akik elis
merték a ·pápa fennhatóságát s ezekből alakult l439-ben a 
florenci zsinaton, a görög katholikus egyház, amelynek hivei 
elfogadják a pápa fennhatóságán kivül a tisztitó tűzről szóló, 
s a szentléleknek az Atyától -s a fiutói származása tanál. 

Erdély lakói közül a románok általában a keleti egy
háznak leltek a hivei. Azonban később 1698-ban a Habs
burgok befolyására Atanasie püspök vezetése menet! egy 
részük elfogadva az uniót, a görög katholikus egyházba ment 
át. akiket ezért lJnitusoknak is neveznek. 

-
29. A keresztes hadjáratok_ -

Kelet és nyugat közöt! , fennálló ellenlélnek eJY hB;lal
mas fellángolása a keresztes hadjáratok. Közvetlen okot e 
hadjárat megindítására a mohamedánok szolgáltattak. Ehhez 
járült a középkori keresztények vakbuzgó rajongása. · Ezek 
t. i. Palesztinát szentföldnek tikintették. · 011 születel és ott 
halt meg Jézus. Az a kereszténység bölcsője, s onnan 
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inm.it ki fi keresztről való tudomány. Ezek a gondolatok 
Nagy Konstantin óla annyira eltöltöJték a lelkeket, hogy 
valóságos beteges rajongás fogta el az embereket, amely 
öket nagy számba vitte fi szentföldre. Különösen Jézus sírja, 
vagy a "sze,nlsír" volt az, amelyet nagy előszeretettel láto
gattak. s amelynek fölkeresését különös érdemszerző és 
üdvösséges dolpgnak tartották. Ezért nagy zarándok csapatok 
keresték fel a szentföldet, és szentsírt. 

A keresztények egy ideig nyugodtan élhettek eme val
lásos rajongásuknak. Palesztina a bagdadi kbalifák hatalma 
alatt állott ugyan. de ezek . nem háborgatták öket vallási 
gyakorlataikban. Azonban a ll. században a szeId
suk törökök kezébe került. Ezek fanatikus gyülölcttel visel
tettek a keresztenyek iránt. A zarándokokat különféle módon 
sanyargatták, az istentiszteletek gyakorlásában háborgatták 
s a keresztény jelvényt sehol meg nem türték. 

- Az ' üldözések nem lankasztották a keresztényeknek a 
szentföld után való vágyódását. hanem azt még fokozták. 
A vallásos rajongáshoz járult a lovagias hősiesség kifejlő
dése. Ez a két erő mindinkább általánossá tette és megér-

. lelte azt a nézeteI. hogy a keresztények kötelessége a szent 
földet kiragadni a "hitetlenek" kezéből. Amikor aztán a 
visszatérő zarándokok mesés' dolgokat beszéltek el a kiállott 
szenvedéseikról, a -forrongó szenvedélyek könnyen lángra 
lobbantak. Különösen kitünt egy Amiensi Péter nevű szer
zeles. aki oly sötét szinekkel festette a keresztények hely
zetét a szent földön, hogy ll. Orbán pápa jónak és szüksé
gesnek látta Klermontba 1095-ben e tárgyban zsinat össze
hivását. A zsinaton élénk szil1ekkel festeite a keresz
tények sanyarú helyzetét. Altalános bűnbocsánatot 
és örök boldogságot igért mindenkinek, aki aszenlföld 
visszahódításara indítandó háborúban részt veszen. A pápa 
beszéde óriási hatást keltett. A zsinat , tagjai egy értelemmel 
kiáltották : ..Isten akarja" . Egyben szó ba hozták László, 
magyar királynak, a megindítandó hadsereg vezér~vé válasz
tását, de halála megakadályozta e tiszt teljesítésében. 
- A lelkesedés legnagyobb volt Franciaországban, hol a 

zsinat tartatott. Azok, akik fogadalmat tettek a háborúban 
való részvételre. ruhájukra '(eres posztóból készűlt keresztel 
tűztek , s innen származik a keresztes név. Hogy milyen 
nagy volt a lelkesedés. azt az is bizonyítja; hogy sokan nem 
tudták bevárni az indulás idejét (1096, aug. 15.), hanem 
Amiensi Péter és pénznélküli Walter vezetése mellett koráb
ban útrakeltek. Azonban 8 szentföldre el nem juthattak, mert 
a zsidókon elkövetett kegyetlenségeik. s rabló puszlításaikérl 
Kálmán király szétverte öket Magyarországon. 

Összesen hét keresztes hadjárat volt. amely csaknem 
200 évig kötötte le a kereszténység erejét . figyeJmét. ... Minden 
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kiválóbb eÚ'fópai uralkodó kötelességének tartotta egy .... agy 
másképpen abban részi venni. Különben erre buzdították a 
pápák is. akik jól tudták. hogy a világi uralkodók elfoglalt. 
séga és lekötöttsége az 'ök hatalmuk emelésére szolgáL 

Áz első rendezett hadjárato.t Bouillon Gottfried lotha
ringiai herceg vezetle. aki Jeruzsálemet elfoglalta s a :.szent
sír védője" cimet felvelte.A második hadjárat vezetöi III. Konrád 
német császár és VII. Lajos francia király voltak. A harmadikat 
Barbarossa Frigyes német császár, Fülöp Ágost francia és 
Oroszlánszivű Richárd angol király vezette. A negyedik had
járatol Imre magyar király szervezte. ~de ez nem jutolt'el a szent
földre. míg az ötödik, amelyet II. Endre magyar király és II. Fri
gyes némel császár vezetett, eljutoft ugyan, de miután a Tábor 
hegyén épült fellegvára t eredménytelenül bstromolta, azt ott 
is hagyla, II. Endre azonban a "jeruzsálemi király" címét 
vette' fel mind~n alap nélkül. A hatodik és hetedik hadjára
tot XI. Laios francia király inditotta, de célt egyikben sem ért. 

A keresztes hadjáratok lassankint elfajultak. A vallásos 
lelkesedés helyett sokat az üzérkedés, a kalmár szellem, a 
babona,' vagy a jobbáj:yság alól való felszabadúlás reménye 
inditott a részvételre. Eppen ezé ri a célt, amelyért megindul
tak, el nem érhették. A szentföld továbbra is a mohame
dánok kezében maradt. Az ig"zi célt tekintve tehát hiába
való volt az a tenger pénz- és emberáldozat. amit a keresz-
tes háboruk fölemésztettek. . . 

Azonban a keresztes hadjáratoknak mégis megvolt a 
maguk hatásuk Európa népeire. A kereskedelem föllendült, 
a földmúvelés újabb tapasztalatokka l ~azdagodott, a tudo
mány bővült, a költészet újabb müfajokat hozott létre kelet 
befolyása következtében. Csak magára a vallásrá és egy
házra volt káros 'hatása a hadjáratnak. A pápák túlzott ha
talmát még jóbban növelte; a 5abonát, a szentek tiszteletét, 
az ereklyékkel való visszaélést terjesztelle. De egyben meg
renditette a föltétlen bizalmat az egyház iráni, ~mely egy 
ilyen sikertelen. mozgalomnak kezdeményezóje és vezére volt. 

HARMADIK FEJEZET. 

Az egyházi uralom, 

30. A szkolászticizmus, 

A kath. egyház uralkodási törekvéseinek támogatására 
lépett fel a szkolászticizmus. Nevét onnan verte, mert mű
velői leginkább a zárda- iskolákból kerültek ki. (schola= 
iskola). A szkolf:\szticizmus tulajdonképpen egy bölcsészeti 
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irányzat volt, mely azl fl célt tüzte maga elébe. hogy azo~ 
kal a hilvatllisokal, amelyeket a zsinatok megállapitoltak, az 
ész és tudomány elölt is igazolja s azokal egy egységes 
rendszerbe foglalja. 

Ilyen elhatározással kezdett először munkálkodni Anselm 
0033- 1108.) canlerbury-i érsek. akit ezért fi szkolászticizmus 
megalapilójának lehel tekinteni. Az egyház által elfogadott 
és tanítot! hílvallások föltétlen igazságát elfogadta s mások
nak is azt tan Hotta, hogy azokat elsősorban . hinni kell. A 
hít nélkül megérteni sem lehet. Ezen alapokból kiindulva 
írla: "Cur deus homo" CÍmú munkáját, amelyben bölcsészeti 
okoskodással igyekszik bebizonyilani, hogy az Istennek ok
vetlen emberre kellett lennie a Jézusban. Miért? Azért, mert 
az ember bűnével megsértette Istent. Az ember képtelen 
volt arra, hogyezéri a sérelemért Istennek elégtételt adjon. 
Magának az Istennek kellett emberi alakban megjelennie, hogy 

. önmagának igazságot szolgáltasson. Ez a helyettes elégtétel 
tanának a bölcsészeti igazolása. 

Azonban mihelyt az értelemnek és bölcsészeti gondol. 
kodásnak. helyet adtak a hittani tételek vizsgálatánál, azon
nal kitüntek azoknak fonákságai és lehetetlenségei. Igy mind· 
járt az Anselm tanaival szemben fellépett Roscelinus, aki 
azt tanította, hogy az egyetemes fogalmak csak a gondolat:. 
ban léteznek, de a valóságban nincsenek meg (nominaliz
mus). A szentháromság is egy ilyen üres fogalom, de a 
valóságban nem létezik. A három isteni személy három 
önálló isteni lényeg a valóságban. Igy tehát a szenthárom· 
ság tulajdonképpen három ' istell§éget jelent. 

Ezt a tant a soissoni zsinat 1092·ben kárhoztatta ugyan, 
de később Abalard (l079-1142) ismét felszinre hozta. Abii· 
tard egyike volt kora legkiválóbb és legszabadabb szellemű 
férfiainak. Ö megforditotta Anselm amaz alaptételét, hogy a 
hít alapja az értelemnek. Es ezzel szemben azt mondotta. 
hogy az értelem: a belátás az alapja a hitnek. A hitcikke
ket nem kéll föltétlenül elfogadni, hanem azokban minde
nek előtt kételkednünk s csak miután a józan ész igazolja, 
azután kell elfogadnunk. Igen természetes, hogy ö is arra a 
következletésre jutott, hogya szentháromság egyházi tanát 
józan ésszerfelfogni nem lehel. Ezért egy másik soissoni 
zsinat 1121·ben könyvét, melyben a 'szentháromságra vonat· 
kazó nézeteit mondotta el, megégettetIe, öt magál pedig zár· 
dafogságra itélte. ~ , 

Még nevezetesebb szko)ásztikusok voltak Aquinói 
Tamős. Dunskotus Erigena János, akik egyes hitcikke.k bizo~ 
nyitgatása által a kath. egyháznak nagy szolgálalokat lettek. 
De a végén mégis átlátta a világ, hogya szkoláezticizmus 
leheletlen feladaira vállalkozott, mert. a kath. egyháZi hitcik~ 
keket a józan ésszel és a bölcsészelIel öszhangba hozni 
nem lehet. 
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31. A kath. egyházi uratom fegyverei. 

A róm. kath. egyház gondoskodott arról, hogy 
hosszú harcok által kivivoH uralmát lehetőleg biztositsa. 
Ezert törvényeit , szertartásait. inté~ményeit úgy alkotta. hogy 
azok mind megannyi fegyverek legyenek kezében. Már maga 
a hierárkhiai szervezet úgy van megalkotva, hogy az ft 

maga hatalmát kifelé is könnyen érvényesitheli. De ezen 
kivül a következö· fegyverekkel rendelkezeU, 

l. A szentségekröl szóló tan. A szentségek száma hét.' 
ben állapittatott meg u. m.: a keresztség,. a bérmálás, áldo-. 
zás, a házasság, papszentelés. gyónás és úlolsó kenet. A 
szentségek úgy voltak feltünt~tve, mini olyan. eszközök. 
amelyek kizárólag az \ egyház kezében vannak s amelyek 
által az Istennek kegyelmi ajándékait közölheti a hivekkel. 

- Igy hál az üdvösség nem az egyes embertől. han.em az egy
háztól függ s azt annnak osztogatja, akinek akarja. Külö
nösen a fülbegyónás szolgáltalla ki a hiveket a papoknak. 

2. Az egyházi törvénykezés. Ez az intézmény az egy
házaknak birói jogokat adot!. Saját hiveil megidézheU. s 
ázok cselekedeteit megvizsgálhatfa. A bűnösökre szigorú 
büntetéseket szabot!. 

3: Az inkvizició. Ez a hit nyomozó törVényszék, amely
nek hivatása az. hogy a kath. egyház lelfogásaival ellen· 
kező nézeten levő embereket az u. n. eretnekeket bünlene. 
üldözze s a lehetőleg kiirtsa. Ezt a törvényszéket ugyan 
csak Ill. Ince pápa állandósitolla, de őtet jóval megelőzőleg 
működött a ' kath. egyházban. A biróság tágjaí rendesen 

. elfogultak voltak hitükben s nagy kegyetlenséggel kinoztat
ták azokat, kiket az eretnekség vádjával megidézhetlek. Ha 
a vádlolI tagadot!, különböző kinzó eszközökkel birlák val· 
lomásra. Az ítélet a bún mértéke szerint vezeklés, egyh. 
átok, fogság, gályarabság, pellengérre állitás . . vagy máglya 
voll. Sől arra is volt eset, hogy az eltemetett' eretneknek 
csontjait kiásatták és- megégették. Az inkvizició egyideig a 
püspökök kezében· volt. de később a domokosrendü szer
zetesekre bizták. akik kimondhatatlan kegyetlenséggel kinoz
ták azokal. akik kezükbe kerültek . 

. 4. Az anathéma. Eszerint a pápa átkot mondhat azokra. 
a kik rendeleteinek"""'éllenszegülnek. Az ilyen pápai átoknak 
szomorú "Következményei voltak. Akit az sujtott, az egyház
ból ki volt zárvEI.. Templomba nem járhatott, sőt bárki elfog
haUa' . rYH qölhetle- Ha pedig uralkodó volt az illető, akkor 
Cllaltv,l!ól ml: :tagadhadák neki az engedelmességet. . 

... ::. 'interdiktw J Az interdiktum az egyházi bűnlet:s-
nek az a neme, amely egy bzonyos helyen. bizonyos !dore 
felfüggeszti az istentiszteletek tartását s a szentségek klszol-
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galtatását. Részlegesnek nevezlék akkor , ha csupan egy 
templomra nézve mondatott ki ez il. tilalom; általános. ha 
egy egész kerületre, vagy tarlományra vonatkozott. Szemé
lyekre is vonatkozhatik az interdiktum, ami~or egyeseket. 
vagy városok es országok lakóit zár el az egyházi jogok 
elvezésétöl. 

IV. korszak. A pápai és egyházi hatalom hanyatIba. 
• , 

ELSO FEJEZET. 

• A pápaság . 

32. A pápai h-alalom és er' öles sülyedése. 

A túlreszitett húr könnyen elszakad. A hatalmi túlka
pások magának a hatalomnak is vesztél okozzák. Igy tör
tént ez a pápai hátalommal is. 

VIII. Bonifacius 0295-1303) még tovább akarta erő 
szakolni azt az uralmat. amelye!. elődei élég korlátlanúl 
gyakoroltak. De eröszakosságával éppen ellenkezőt , t. i. a pápai 
hatalom hanyatlását érte el. - _ 

. A fordulat úgy következett be, hogya pápa IV-ik, 
vagy Szép Pülöp francia kirá llyal különféle okokból ellen
tétbe ju tott. Ezért. amikor a pápa Szép Fülöp és f. Ede 
angol király közti háboru ban a magá a tyáskodásával közbe
lépett. Szép Fülöp a hívatlan békitől nem fogadta el, sőt 
tiltakozott az idegen beavatkozás ellen. Ezért a pápa egy 
bullát adott ki, amelyben az egyházi javak megadóztatása 
ellen tiltakozott s .á tkot mondotl azokra, akik az ilyen adót 
kivetik és azokra is, akik azt megfizetik. Erre Szép Fülöp 
azzal válaszolt, hogy országából az a rany és ezüst pénz
nek a kivitelét megtiltotta, ami a pápának jelentékeny a nyagi 
veszteséget okozott. A két fél között az ellentét mindinkább 
növekedett. Tetőponiját akkor érte el, amikor a pápa 1302-
ben kiadta az ,.,Unom sondom ".- kezdelű bulláját. Ebben 
kifejti, hogy amiképpen egy az lsten, egy a hit, egy a 
Jézus, egy a keresztség és egy az eID<..ház: úgy az egyház
nak is csak egy feje van: a pápa. A lJápának minden 
teremtmény fölött korlátlan hatalma van. -A világi uralkodók 
csak hübér eimen kapják hatalmukat a" pápától, aki azt 
bármikor vissza veheti tőlü k. Egyben á tko t mond a királyra. 

A királya francia nemzet egyhangú támogatása mellett 
• 

, 

, 

, 

.. 



• 

• 

, 
- 38 - ' 

eretnekséggel es erkölcstelenségge.l vádolja I 8, . tI?áPá~ am~Te 
a pápa az· egész országot inlerdlklumma SUJ J~; .rancla-

. t d'a ml'nt hűbéri a némel királynak 8Jandekozza. orszago pe I",. '.. k II' . . .... t 
Ezen hatalmi visszaélésért él klraly . 8!)Ce a J8 a papa 
fegyveres erővel szülővárosába~ . támadta ,,?e~. A ~apa 
bizva méltósága erejében és tekmtelye ,nagysa~,?-ban Iron<:ln 
ülve, díszruhában fogadla az ellensege .. pe ~laban. Az~~t 
a saját palotájában elfogták. Ez ~ .. megal~zl~tas olyan f8J
dalmas volt a pápára, .hogy a kulonben IS üreg [apap. azt 
lúl nem élhetle. Meghalt 1303·ban. . 

~ Innen kezdve a pápai hatalom rohamos hanyatlasnak 
indúlt. A hanyatlást · elősegitelte a pápák babll/oni fogsága 
(1307- 1378). A francia királyok, hogya pápák mükö~ését 
annál inkább eJlenőrizhessék s hogy hatalm.ukat korlatoz· 
hassák Avignonba tétetlék át a pápai székhelyet. A pápai 
hatalomnak e francia városhoz való kötését nevezzük a 
pápák babyloni· fogságának. Valódi fogság is volt r!Íjuk 
nézve az a 70 esztendő, amelyet itt töltöttek, mert ez idő 
alatt teljesen a francia királyok befolyása alatt állottak. Sőt 
az is megtörtént. hogy- -a csalhatatlannak hirdetett pápa 
előcljeinek a bullái! . érvényl'eleneknek nyilvánilotfa s intéz· 
kecléseit megsemmisitette. Igy ' az egykor rettegett hatalmas· 
ság li francia politika eszközévé lett. V. Ke/emen volt az 
első pápa, aki Avignonban lakott s Xl. Gerye/y volt az, aJü 
székhelyét ismét áttette Rómába. 

A pápai hatalom hanyatlásának további oka volt a 
pápát választó . bibornoki testületnek -a meghasonlása. amil 
nagy szakadásnak (schisma) neveznek. Ez úgy történt, hogy 
az olasz bibornokok választottak egy ' pápát (VI. Orbán), a 
francia bibornokok is egy másikat (VII. Kelemen). Az első 
székhelye volt Róma, a másiké Avignon. Mind a kettő a. 
kalh. egyház törvényes fejének tartotta magál. Kölcsönösen 
átkozták egymást. Végűl a pisai zsinat 140g·ben a két 
pápát letette és egy harmadikaJ (V. Sándor) választott 
helyükbe. _ . .. 

Még többet ártott a pápai hatalomnak á pápák tulságos 
pénzvá9ya. Hogy ezt kielégitsék, különféle cimek alatt meg· 
adóztalták hiveiket. Az isteni kegyelmet is áruba. bocsá· 
tották. Igy már VIII. Bonifacius 1300·ban általános bűn bo· 
bocsánatot (bucsu, indulgentia) hirdetett mindazoknak akik 
Rómát felkeresik zarándoklatban. Ez az ugynevezett' jubi· 
leumi bűnbocsánat, amelyet száz évenkint kellett volna 
ismételni. De a későbbi pápák leszállitották előbb 50, majd 
33 és végül 25 évre, hogyazarándoklóktóI annál többször 
és több pénz' gyüljön be a pápai pénz!árba. Utoljára azt 
~em kivánták, hogy Rómába zarándokoljanak a hivek, hanem 
mege.Jégedtek az útiköltség elküldésével is. Sót X. Le6 pápa 
annyira ment, hogy bűnbocsátó level.eket bocsálptl ki s 
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azoka l penzert a ruhatla. Nem csoda le hát , ha ilyen körül
mények közö t! a pápa és vele a kath. egyház tekintélye 
lehanyatlott s a le lkeket min inkább betöltötte ft reformáció 
gondola ta és óhajtása. Jr 

MÁSODIK FEJEZET. 

Az egyház javitásra irányuló törekvések. 

33, Yald Péter. - , 

A pápák hatalma s az egyház visszaélései mind nagyobb 
és több elégületlenséget é bresztellek a keresztények között. 
Az első. a ki nemes elszántsággal és ·hős i bátorsággal szót 
emelt az egyházi visszaélések ellen, Vald Péter volt. 

Vald Péter a XII. század v';ge fel é élt. Lyonban , 
Franciaországban, gazdag kereskedő volt. A bibliá nak szor
galmas olvasása által rájött afra a nagy ellentét Te, ami az 
apostolok egyszerüs&ge és a pápai tekintély, az őskeresz
tények szegénysége és az egyház uralkodása között van. 
Ezért e lhatá rozta , hogy ő maga fog példát mula tni arra, 
hogy miképpen é l egy igaz kereszlény , aki bíblia i a lapon 
á ll . Eladta tehát minden vagyoná t s á rát kiosztotta a sze
gények között, amint Jézus a gazdag ifjulól kivánta. A bib
liát francia nyelvre lefordillalla 2 pap álta l, _hogy 'mások is 
annál könnyebben hozzájussanak a nna l< tanításai hoz. 6 
maga pedig a szentírás a lapján bűnbánati beszédeket kez
dett tartani. Részint a biblia olvasás, részint az 6'személyes 
befolyása következtében többen hasonlóképpen cselekedtek. 
Kezdetben lyoni szegényeknek. későbben pedig 'az alapitó
ról valdenseknek nevezték követőit. 

Nagyon békés emberek voltak s kezdetben meg csak 
nem is gondoltak arra, hogy az egyházzal ellenkezésbe 
jőjjenek. Azonban mennél inkább ragaszkodtak a bibliához. 
annál inkább, összeütköztek az egyház szokásaival és tör
vényeivel. Az első összeWzés a miaU történt, hogya bib
liál miér! adják mindenkinek a kezébe s miért enged i!{ 
meg, hogy -laikus is préd ikáljon. E miaU lll. Lucius pápa 
1184-ben a veronai, lll. Incze pedig 1215-ben a lateráni 
zsiQaton az egyházból kiátkozta öket. 

Számuk a kiközösités után is mind jobban növe
kedet!. Franciaországon kivűl Olasz- és Csehországban na
gyon e lszaporodtak. De köztűk és a kath. egyház között 
az ellenté t ís mind élesebbé le tt. A pápai tekintély helyett 
a biblia tekintélyét áJlitották elő térbe, a papság fényűzései 
helyett az apostoli egyszerűséget javasolták; az egyházi 
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szertartásos életnél többre becsülték . fi léle~~ől. fa~~dó k~. 
gyességet. Különösen fi hegyi beszed temles81t 8Janlotlak 
mindeneknek. .. k . 

A kath: egyhl!z mindent elkövetet! ellenu ., A:rllkor 
Jálta, . hogy az egyszerű kjátkoz~s n,em, h.asznal, e~.osebb 
fegyverekhez nyúlt. Keresztes h~~orut mdltott ~lleO\!k s 8 
többi eretnekek ellen. Bár húsz eVlg folyi ez a ha boru, mely 
idő alat! Franciaország egy részét reldúlták, de avaldensek 
kiirtása még sem sikerün . Maga a mester: Vald Péter az 
üldözés elől elmenek(;jl ugyan Csehországba, hol 1217. körül _ 
meghall; 'de követői kozűl sokan megmaradtak. Ezekkel 
szemben újabb fegyverhez nyúli az egyház. Felállítolla a 
hitnyomozó törvényszéke!, mely maga elé idézve kínozta, 
vd i .. Sket s ha meg nem térlek máglyahalálra ítélle. 
~soaálatos , hogy az egyház akkor, amíkor még halalma 

teljességében volt , amikor császárokat és királyokat enge
delmességre kényszerített , ezeket a lyoni szegényeket nem 
tudta eltörölni ; mert ók hítüket és lelkesedésüket villék az 
egyenlőtlen küzdelembe. A savoyai és piemonti völgyekbe 
húzták meg magukat, hol az ismételten megújuló üldözések 
mellell is fennmaradtak napjainkig. Sót 1848-ban Szardínia 
királya vallásszabadságukat törvényesen bilositolla: Számuk 
tetemesen leapadt, de kegyes és az evangéliumhoz ragasz-
kodó életük által kitűnnek. ~ 

34. Wiklif János. 
, 

Vald I Péter halála után mintegy 150 évvel Angolország' 
ban ís akadt egy merész tudós, .aki előbb tanár volt az 
oxfordi egyetemen, későb!) lelkész lelI. Ez a férfi Wikli( 
János volt. (1336- 1384). Az ő föllépésére a pápána k egy 
embertelen eljárásra adqll okql. Ugyanis midőn 1370. körűl 
egy pusztító járványa népeI elcsüggesztette és elkeserítette, 

. a pápa vigasztalás helyeit a Réterfillérek behajtásával sanyar
galla, Ez eljárás ellen III. Eduárd király állásponljáf helye· 
selte. Kifejtelte, hogy még a pápa címél is méltallanúl viseli
az egyház feje. Annál kevésbbé illetik meg a vele járó jogok 
cs nagy hatalom. Ezek eltörlendök s a szerzetesi éleI is 
megszünlelendö. Kimutatta, hogy a papság politikai befolyá
sának nincsen semmi bibliai alapja . . 

Meg mélyebben is behatolt az egyházi visszaélések 
tanulmányozásába. Elvetett~ a képek és ereklyék tiszteletét. 
Ellenezte a papi nötlenséget, fi latin nyelv használat6f Külö
nösen kikeIt az átlényegüfés tana és a (ülbegyónás ellen. 
Kimutatta, hogy ezek csak arra valók, hogy a papság urai
mat és hatalmát biztosítsák és f~nntartsák. Nagy szolgálatot 
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leli 8 szabad irányú kereszténységnek az által, hogy tanait 
tudományos a lapon fejtette ki. Sőt a bibliál is lefordította 
angol nyelvre. Műveiben a ké~öbbi reforrrtátori törekvések 
gazdag táplálékot találtak" Követői nagyobb részben a művt>lt 
osztályból kerti Itek ki. Bár erős üldözésnek voltak kitéve, de 
azért fönnmaradlak a refoTmacióig. 

A kath. egyház nem nézte tétlenül a szabad szellem
nek ez erőteljes munkáját. Wiklifet igyekezett megfosztaní 
attól a nagy befolyástól. melyet mini egyetemi tanár gy.a
korolt az ifjusagra. Ezért különöse"! . t '-kolduló bar.átok köz
benjárására egyetemi tanári székét -elveszítette s egy vidéki 
faluba helyeztete t!, hol mint lelkész elvonúltsagban élt. Meg
halt .1384-ben. Halálát megelözőleg 2 évvel a londo.); ' "\~.at 
tanaIt elvetette. A konsfanci zsinat pedig 1.415-bei>: "zák 
eretnek voltát kimondotta s egyben elrendelte. hogy csontjai 
kiásatlassanak és megégeltessenek, ami l428-ban meg is történI. 

• 
35. Husz János . . 

- --
A Wiklif János szellemét és könyveit az Angliában 

tanuló cseh egyetemi hallgatók áthozták Csehországba s itt 
Husz János lelt azoknak elszánt terjesztője. Husz János 
1369-ben született Huszinecben. Prágában tanúit. A szabad 
művészetekben é,s ft -teológiában szerze II kiváló képesítés 
után 13g8-ban a prágai egyetem tanára lett. Tanári műkö
dése-.jnellett az ollani Betlehem-kápolnában anyanyelven . 
[a rlott egyházi beszédeket. Tudománya és kiváló szónoki 
tehetsége folytán általános népszerűségre tetl szert. Söt még 
Zsófia királyné is , öt választotta gyóntatójának. 

A bibliának és Wiklif iralainak az olvasása folytán 
meggyőződött az egyház sokrendbeli visszaélései felől. Bár 
a Wildif tanE}i1 mind nem fogadta el, de azoknak a papság 
és a pápa visszaélései ellen való részét magáévá lelte. 
Szerinte a papság nem arra való, hogy uralkodjék, hanem 
arra , hogy tudománnyal, hittel és jó példaadással ékeskedjék, 
Buzdítására és személyes közbenjárására többféle egyházi 
visszaélés megszűni . 

Azonban, amin t az ő szabad szelleme nagyobb mér 
tékben megnyilatkozott : az egyház gyanúja ·is növekedet!. 
Elöljárói. kik eddig nagyrabecsűlték. elfordúltak tőle . ·A hatal
mára réltékeny papság ellene fordúlt, míg a szabad szellemü 
nemesség lelkesült éretle. Megindúlt _ellene is az egyházi 
üldözés. 141O-ben már- V. Sándor pápa kiátkoz la az egyház
ból. De ez sem őt , sem híveit nem rettentette el az egyház 
javitáslól. Azért ba rátságos úton kíséreltek meg az egyez· 
sége!. De amikor XXIII. János pápa a nápolyi király e llen 
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keresztes háborút indított s általános bűnbocsánatot ígérl 
mindazoknak, akik e háború költségeihez hozzájárulnak : 
Husz János ezen lelki űzérkedésnek ellene mondott. E~zel 
annyira magára vonta a pápa haragját , hogy 1412-ben ismét 
álokkal sújtotta s elfogatását elrendelte. Husz híveinél talált 
védelmet s javító munkáját leveleivel és könyvek kiadásával 
még tovább folytatta. A Wiklif tanaiból mind többet vett át 
s azokat nyíltan hirdette. 

. VégQI Zsigmond né met"csaszár és magyar király 1414-ben 
Konstanzba zsinatol hívatott, hogy azon a csehországi vallási 
viszályok kiegyenlítessenek. E zsinaIra Huszt is megídézlék, 
aki a császÉ!..dó! · kapott oltalom levél erejében bízva, nyu
ggdtan el is ment. De alig, . hogy Konstanzba érkezett, ott 
azonnal elfogták és börtönbe zárták. Ok nélkűl hivatkozott 
az oltalom levélre. Ellenségei a király lelkiismeretét elaltatták 
azzal a hamis okoskodássa l, hogy az eretneknek adott sZQ 
nem kölelez. Többszöri kihallga tás u"tán műveiböl 39 tévtant 
lerj~sztettek elébe. Miután azoka t vissza nem vonta, halálra 
itélték s 1415·ben a Rajna-folyó mellett máglyán megégették. 
Ugyanez a sors érle egy évvel későbben ba rátját és elvlársát : 
Prágai Jeromost is. . 

De a tűz csak a testet égethette meg. Husz követői 
nagy számban maradtak, akiket az úrvacsoránál a kehely 
használa láért kelyheseknek, vagy kaliksztinusoknak nevez
ték. Ezek később Ziska és Prokopius vezérlete alatt heves 
harcokat folytattak Zsigmond ellen. Végül egymás közt is 
meghasonlottak. A többség elismerte a Zsigmond királysá
gár s nehány lényegtelen engedmény árán visszatért a kath. 
egyházba (1433.) De az u. n. táboriták tovább is meg· 
maradtak hitükben. 

36. A reformokat sürgető zsinatok . 

• 

Az egyházi élet · elfajulása nem csupán egyes kiválóbb 
ember lelkét töltötte el méltó keserűséggel , hanem m'agának 
az egyháznak jobb gondolkozásu hivei is nagy megbolrán
kozással nézték azl. A romlottság okát általában a pápák 
visszaélései ből származtatták. Azért általános leH az a fel
fogás, hogy az egyházi" élet . megjavilásál a pá páktöl hiába 
várják. Azt csak zsinat eszközölheli. A közzsinat pedig 
fölötte áll a pápának. Annak határozatait a papa is, köteles 
elfogadni és teljesíteni. Ez a felfogáS s az ebből származot! 
közóhajtás hozta létre a pizai, a kons tanzi és bázeli zsina· 
tokat amelyeket reformokat sürgető zsinaloknak nevezünk. 

., A pi'Zai zsinat 1409·ben tartalo It. Ekkor a bibornoki 
szakadás folytán két pápája volt az egyháznak: XII. Gergely 
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Rómában és XIII. Benedek Avignonban. Mindkettő egy
forma hatalmat tulajdonított magának s így az egyháznak 
egyszerre két feje volt. Ezen a tarthatatlan állapoton kivánt 
segíteni a pizai zsinat. Ezért megidézte mind a két papál. 
De egyik sem jeleni meg a zsinaton. Ez engedetlenSég miaU 
mind a keltőt letette hivataláról s helyettök megválasztotta 
V. Sándort: Mivel pedig a két első sem mondott 
I~ hivataláról , így az egyháznak egyszerre három pápája 
lett. A zsinat azt is kimondotta, hogy az egyházat fejében 
és tagjaiban reformálni kell. Az ujonnan választott pápa is 

- hajlandónak mutatkozott erre," de azt adván okul, hogy az 
egyházjavitáshoz nagyobb előkészület szükséges, három évre 
elnapolta a zsinatol. Közben V. Sándor meghalt, kinek helyét 
XXIII. János foglalta el, aki előde igérete szerint 1412-ben 
összehívta ugyan Rómába a zsinatol. de az eredmény nél-
kül szétoszlott. '-

A.. szabacl'abb szellemü bibornokok ebbe nem tudtak 
belenyugodni. Zsigmond császár és magyar király is óhajt
van az egyházi élet javúlását, kényszerítette XXIII. Jáno> 
pápál, hogy Olaszországon kivül hivjon össze egy uj egyete
mes zsinatot. Igy hivta össze 14 t 4-ben a konstanzi zsinatol. 
A zsinat nagyon fényes volt . Szép reményekkel s merész 
elhatározásokkal vetlek részt benne a tagok. Le is tette mind 
a három pápát hivatalábóL Azonban V. Módon személyé
ben új pápát választott. Az uj pápa nehány külső reformot 
megengp.deU ugyan. de a többségnek a behatóbb reformokra 
irányúló törekvését meghiusította. Igy a - zsinal nem érte el 
igazi célját, sőt a Husz János megégeUetése által azzal tel
jes ellentétbe jött. Végre 1418-ban a pápa feloszlatta a zsi
natot s az abben rés.ztvevőknek holtig tartó bűnbocsá
natot igért. 

A bázeli zsinatol a közvélemény követelésére szintén 
V. Márion hivta össze 1431-ben abban a tudatban, hogy a 
zsinat tagjaival holmi apróbb engedmények árán kiegyezik. 
Ennek a zsínatnak az egyházi élet reformációja meltett az is 
célja volt, hogy a huszitákkal békét kössön. Azonban V.Márton 
a zsinat megnyiIta előtt meghalt s helyét 1\/.. Jenő foglalta 
eL A zsinat hagy eréllyel fogott célja megvalósításához. A 
huszitákkal kiegyezett. A zsinatnak önállóságát kimondotta. 
Az egyházi élet javítását sürgette, de különösen fi pápa 
hatalmát korlálozta. , 

Az így megnyilatkozott szabad szellem nem tet~zeH a 
pápának. Azért a zsinat helyét előbb Ferraröba, majd Flo· 
renebe tette át , ahol a bázeli zsinatot lázadónak jelentette 
ki és átkot mondott rea. Azonb~n a szabad:sbb gondo~ko: 
zásu tagok tovább folytatták Bazeiben a zsmatol. Apapal 
á tokra azzal fel eltek. hogya P?pát .letettel~ hivata)ából s 
helyébe il savoyai herceget V. Felix neven valasztollak meg. 
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. -
de öt kevesen ismerlék el pápának s ezert lemon~ou: 
A bázeli zsinat is 1449-ben sZét,oszlott. anél.kű~, hogy apapal 
hatalmai megtörni s az egyhazai reform~lm t~dta. vO,tna, 
meri amely határozatokat hozott, azokal IS a papa erveny
lelenítelle. _ 

, • 
37. A hu'mánizmus. 

, 

Amint a kath. egyház tekintélye hanyat101I. 'amint elve
szitellék az emberek bizalmukat benne: olyan mértékben 
kerestek valami egyebet. ami lelküket megnyugtassa s' fejlő. 
döll igényeiknek megfeleljen. Igy menekültek sokan a kath. 
egyháztól. amelyben csalódtak, a tudomány es müveszetek 
karjaiba, amelyektől uj életet vártak. Különösen a klasszikus 
latin es görög irók tanulmányozását s az ókori művészetek 
felelevenítését tekintellék olyannak. amely boi új müveltség 
és új szellemi élet sarjadzik. Ez a mozgalom Olaszország
ban indul meg s röneszánsz. vagy újjászületés néven isme
retes a történelemben. Mivel ez a mozgalom az egyháztól 
függetlenül az általános emberi müvellséget tűzte zászlójára, 
azért szülte az u. n. humánizmus irányzatot. A kath. egyház 
gyöngülését pedig semmi nem mutatja jobban, mint az, 
hogy tőle függetlenül , sőt az ő céljaival ellentétben egy 

. . ilyen tudományos irányzat keletkezhetett. Bár sokszor ez is 
túlzásba ment s a keresztény egyház visszaélései miatt ma 
gát a kere<;ztény szellemet is elitélte. de aZért sokat tell a 
lelkek fölvilágosílása és a reformáció előkészítése érdekében. 

A humánizmus bár Olaszországból indúl ki , legjelesebb 
képviselői Németországon voltal~, akik közül ki kell emel
nünk Reuchlin Jánost és Rotterdami Erasmust. 

Reuchlin János (1455-,1522) kiváló nyelvész és jog
tudós volt . Előbb Ingolstadtban majd Tübingában egyetemi 
tanár lelt. A g-örög és héber nyelveKet tanítoIta , de széles 
látkörű és egyetemes műveltségű ember volt. A klasszikus 
irodalom népszerűsítése és ter1eszlése céljából számos mun
káI írt. E mellett az első héber nyelvtanI is ö adta ki. Ezen 
kívül számos héber dolgoza la jeleni meg. 

A kath. egyházzal úgy jött ellentétbe. hogy egy kike' 
reszlelkedett zsidó, (PfeHerkorn) vQIt hitsorsosai iránti gyülő
lelböl, az összes héber iratok megégetését javasol ta. Reuchlin 
ezen gyűlöletböl fakadó javaslat ellen a tudomány nevében 
tiltakozott. E miatt heves harc indult meg a tudomány és 
elZ egyház között. E harcban Reuchlint eretnekséggel is vá
dolták, de azt nem tudták rábizonyitani. Nem csal< Miksa 
császár, de a német tudósok és az ifjúság is az 6 párljám 
állotlak. Az ő hívei 8 "Gyenge elméjű férfiak levelei" cím 
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alaIt , egy .iratot adtak ki, melyben a barátok tudatlansá~1 
a guny éles fegyverevel támadták. Reuchlin pedig "Ep 
elméjü férfiak levelei " cím alatt adta ki a hozzáérkezelt 
üdvözlő leveleket. ami győzelmét megpecsételte. 
. Rotterdami Erasmus (1465-1536) korán árvaságra 
Jutva, rokonai kolostorba vitték, de ft szerzetesi életet hamar 
elhagyta, hogy tisztán a tudományoknak élhessen. Nagyfokú 
tudományos munkásságot fejtett ki. Gyönyörü nyelvezettel 
írt és a finom gúny fegyverét nagy sikerrel használta ira
laiban. A kereszténység űgyének nagy szolgáialot tett az 
által, hogy az új testamentum görög szövegél kiadta és 
magyarázalokkal ellálla. Mivel e magyarázatokban eltért az 
egyház liivatalos felfogásától. azért az egyházi férfiak heves 
támadásokat intéztek ellene. Bár a kath. egyház egyes 
szokásait gyakran nevetségessé tette. azért nem volt refor
málori szellemú férfiú. Azonban tudományos munkásságával 
mégis a reformáció útját egyengette. 

V. Korszak. A reformáció és a ~atholikus 
visszahatás. 

ELSO FEJEZET . 
• 

Az ágostai hitv. evangélikus és a református 
egyház kifejlődése. _ 

38. Luther Márton. 

Már a pisai, bázeli és konstanzi egyetemes zsinatokon 
többször kifejezésre jutott a keresztények azon közóhajfása. 
hogy az egyházat fejében és tagjaiban (in cap ile et mem
bris) reformálni kell. Vald Péter, Wiklif és . Husz János 
bármilyen nagy erővel fogtak az egyházjavítás nehéz mun
kájához, az nekik mégsem sikerült. Azonban a humánizmus 
ierjedése s a pápák további visszaélései IT)ind jobban meg
érlelték az egyházjavítás gondolatát. úgy. hogy a XVI. szá
zad elején a szívek és lelkek már teljesen elő voltak ké
szítve az új irányzat befogadására .. Csak egy bátor és 
elszánt férfiúra volt szükség, akinek vezetése alatt az egy
házjavítás keresztülvitessék. Az a férfi , aki B kor szellem él 
megértve, az egyházjavításra vállalkozott; Luther Márton 
vott. , .. _ 

Luther Mádon 1483. nov. lO-en EIslebenben szu letelt. 
Szülői egyszerű bányászembere,k voltak, de gyermekük neve-

• -
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