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»Te Péter vagy, <'s e kősziklán építem fel az én anyaszent- 
egyliázainat, és n pokol kapui nem fognak azon 
diadalmat venni!“

Sz. Máié XVI. 18.
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IC ón ia  örök város, a szent katholika religiónak ama világ 
végéig dicsőén ragyogó központja, melyben az ősi apostoli hitet 
követő népek tisztelete s szeretete együvé foly, és ahonnét azokra 

' folyton az igaz világosság napja ragyog fel s a viszonszeretet 
áradoz. Távol minden rettegtetéstöl, egyedül áldásaiban hatalmas és 
szent a pápa 200 millió keresztény, tehát a műveltebb emberiség tekinté- 
lyesb része előtt, mint az ősi, egy, szent, közönséges és apostoli egyház 
legfőbb pásztora, szent Péternek igazi utódja.

A pápaság legrégibb s legtiszteletreméltóbb mindazon hatalmak, 
tekintélyek s intézmények között, melyeket valaha a világ látott. Bár 
a világrázó események tomboló hullámai, számtalan kül- és belellenek 
által annyiszor és oly hatalmasan zaklattatottf mégis föntartatott a 
gondviselés által, és feladatához híven megőrizte annyi zivatar 
dacára is a hitletéteményt. Igen, a pápaság a legelső s legtisztesb 
nagyság bámulandó tüneménye. A világtörténet nagyhírű raonarchákról 
beszél nekünk, — kiknek parancsszavára százmil’iónyi alattvalók 
hajoltak meg; de hol vannak most a médok, perzsák, görögök és rómaiak 
egykor oly igen hatalmas és büszke uralkodói ? Cyrus, Nagy Sándor 
Caesar homlokán meddig ragyogott a diadém ? Számos eretnekségek, 
népek, nemzetek, koronák és hatalmas dinasták az évezredek hullámaiból 
merültek fel, s azokban tűntek is el ismét; csak egyetlen trón áll 
annyi századokon át s állani fog sziklaszilárdan,tígy szólván istenileg 
erősen] csak egyetlen korona száll föröl-főre, szakadatlan láncolatot 
képezvén annak viselői. Ez az apostoli széken ülő szentatyának tiarája. 
A pápák sorozata mellett, mint Maculay, a hires protestáns történész 
is írja, a legrégibb királyi nemzetségek csak tegnapiak : a pápák túl 
éltek egy Nérót, egy Maximinust, egy Diocletiani, látták a hunnok,
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vandalok, keleti gotliok, lierulok roppant csapatait, s ezek élén hírneves 
vezéreket, minő volt egy Attila , Genserich, Alarich és Odoaker, 
Olaszország első királya. Látták a longobardokat is, látták a német 
császárokat, - -  a spanyolokat, kik eljöttek boldogítani Nápolyi és 
Lombardiát; látták végre a franciákat is VIII. Károlyiéi elkezdve 
III. Napóleonig. A pápaság egy gyögyörüen tündöklő aranyfonálkint 
húzódik végig a keresztény századok történelmén az azt védő isteni 
alapitó kegyéből.

A jelenleg dicsőén uralkodó jobb kor- és sorsra méltó IX. Piussal 
együtt már 259 pápát számit az egyház sz. Péter székén, melyet a 
Mindenhatónak keze a szent Róma hét halmára tett le, s a melynek az 
igértetett, hogy ott fog állni a világ végéig ; mert Az ültette azt oda, 
ki el fog jönni, hogy az élőket és holtakat megítélje. A pápák történelme 
igen fontos s érdekes lévén minden keresztényre, kivált katholikusra 
nézve, azért a latin, franczia, olasz, spanyol — s kivált a dúsgazdag 
német irodalom a pápaság történelmét tartalmazó számos s tekintélyes 
müveket bir fölmutatni. Honi irodalmunk egyházi folyóirataiban is 
előfordulnak ugyan egyes tekintélyes!) pápák életrajzai, de minden 
egyházfőnek történelmét tartalmazó müvet — legalább tudtunkra — 
még nem bírunk. Azért czélszerünek véltük nevezetes latin s német 
kútfők után egy ily műnek honi irodalmunkbai átültetését, s ezen 
Isten segítségével megkezdett zsenge dolgozatunkat a magyar egyházi 
irodalom szent oltárára a legmélyebb alázatossággal letcszszük azon 
reményben, hogy ha csekély erőnk, időhiány s egyéb körülményeinknél 
fogva e feladatot jobban meg nem oldhattuk, legalább jó szándékunk 
gáncsoltatni nem fog, s majd akad tán nem egy iigyesb tollú iró, ki e 
tekintetben tökéletes!) müvei fogja majd megörvendeztetni a történelem 
barátait. Miért mi naponkint buzgón kérjük is a minden tökéletes 
adomány s világosság atyját.

Kell, hogy kivált hithideg napjainkban, minden katholikust 
érdekeljen a pápák történelme; mert a pápaság sohasem támadtatott 
meg hevesebben, — s annak történelme a roszakarat, hitetlenség, 
szentüldözés s eretnekek által sohasem ferdittetett el gonoszabbal, 
mint épen napjainkban, midőn, fájdalom ! még azok is, kik ezen akolbó! 
valók,abban keresik legédesebb örömük, dicsőségük s népszerűségüket, 
ha az egyház érdemdús fejei ellen gonoszkodhatni)k, — Rágalmazó és
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gyalázó iratok szóratnak gonosz kezekkel az ősi egyházhoz még híven 
ragaszkodó nép közé, hogy elhitessék vele, miszerint az, mit ö 
világosságnak tart, nem egyéb butaságnál s undok sötétségnél, s kit ö 
jótevőként szeretve tisztel, az az ö jólétének nyilt s alattomos ellene ! 
De valamint az arany a fekete mellett annál szebben ragyog, ép úgy 
a pápák jótéteményei s áldásai is annál fönségesebben tűnnek föl a 
vallástalanok s szentüldözök gonosz törekvéseivel szemben. Hogy tehát 
az anyaszentegyház fejei ellen a vastag tudatlanság, gonosz akarat, 
vak elfogultság, divatos hetvenkedés, gyűlölködő felekezetesség, s 
eretneki meg a szabadkömívesi szemtelenség által folyton szórt rágal
mak, ellenvetések s gyalázások a sorompókban bennünket jól felfegy
verkezve találjanak, adjuk ezen müvet, melyben a történelmi igazság 
képezi a legjobb cáfolatot.

De fáradozásunknak még más célja is van, tndnillik a mi szent 
katholika egyházunk iránt lángoló szeretőire heviteni a kihűlt sziveket, 
s ezeket az apostoli szék iránti mély tiszteletre felgerjeszteni. Óh, bár 
eredményezné ezt Isten kegyelmével a mi alázatos törekvésünk!

Mi tehát ezennel egy páratlan diszü ősi csarnokba lépünk, melyet 
a legnemesb, ieglelkesb s legszellemdúsabb férfiakkal az utóbbi két 
ezred-év népesitettbe. Minden szóban, mely szent ajkaikról lehangzott. 
a Szentlélek világositó ír,akasztja ragyogott. Ezen nagy férfiak szent 
törekvése meghódította a világot a polgárisodás s örök üdv részére, 
amaz égi bölcsességgel, mely az örök igazság szent trónjáról száilván 
alá, Hellas és Latium borostyános tudósainak megmutatta a valódi 
üdvforrást, melyből nem képes az meríteni, ki az igazságtól hallását 
elfordítván, saját elméjét isteníti s annak balgatagságait követi. A 
görög és római hajdankor erényei megújultak, s mintegy megdicsőültek 
az örök hazáérti teljes odaadásban. Ah hányán szállottak le a pápai 
székről a katakombákba, hogy a vértanúi koronát elnyerjék ! — Ök 
tisztára mosták öltönyüket a bárány vérében, Ezen hitszilárdság, mely 
Krisztus neve, tisztelete, ügye s egyházáért mindent, — az életet is 
föláldozza; azon bámulandó lelki nagyság, mely az emberektől, kik 
csak a testet ölhetik meg, nem retteg, ama roppant szellemi erő, mely 
oly hévvel ragaszkodik a láthatlan világhoz, hogy annak bírásáért a 
láthatónak minden javait és dicsőségét szives készséggel áldozza fe l; 
óh ezen mennyei lélekhangulat az, mely annyi pápát az Úr előtt
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kedvessé, az embereknél pedig tiszteletreméltóvá tesz ! — Valóban a 
szentegyházfőkre illik Loyola-Ignácznak ezen szép mondata : „Az
erényJiarmonia szivemben fölülmúlja az összes zene- és hangszerek 
minden kedvességét,“

A  pápák a legjótékonyabb befolyással voltak az emberiségre. — 
Ugyanis az elfogulatlan történelmi irók díszes serege szerint úgy tűnnek 
ök fel nekünk, mint „ Jézus helyettessel a<z egyetemes egyház élén, a 
kereszténység terjesztői, a hitegység és tisztaság, cultus, erlcölcsiség s 
az egyházi jólét buzgó föntartói, a jó  rend és béke őrei, a szabadság 
oltalmazol — s az elnyomott jogok védői, Európa függetlenségének 
mégmentői, a képzés és tudományok gondos ápolói, a szépművészetek 
lelkes előmozdítói, a szegények, árvák, özvegyek, nyomorultak gyámolói, 
stb.“ Mindezeket igazolandja szerény dolgozatunk, mely meggyözendi 
az olvasót arról, hogy a pápák befolyása az emberiségre nagyon is 
áldásos volt. „Mivé lettünk volna mi pápa nélkül? hja Müller János, 
amivé a törökök, kik — mivel a byzanti religiót el nem fogadták — 
megmaradtak b a rb á rsá g u k b a n Hasonlókép nyilatkozik Herder i s : 
„A  pápaság legnagyobb érdemet vívott ki magának a kereszténység 
elterjesztésével. Angolhon és Németország legnagyobb része, az északi 
királyságok, Lengyel-, M agyar- s egyéb országok a pápák kötetei s 
intézkedései folytán lellek keresztényekké. Sőt, hogy Európa a Imnnok, 
saracénok, talárok, törökök, mongolok, s egyéb vadnépek által örökre 
el nem boríttatott, ez is a pápaság müve. — Ha tehát a keresztény 
császárok, királyok, fejedelmek, herezegek, grófok és lovagnemzetségek 
fölmutatni tudják érdemeiket, melyeknél fogva egykor a népek fölötti 
uralomra vergődtek, — úgy a három koronás föpásztor Hóméban 
fegyvertelen papok vállairól mindazokat a szent kereszttel megáldva 
méltán mondhatja: Nálam nélkül nem lettetek volna azok, a mik 
vagytok

íme igy nyilatkoznak még nem kathoükus elfogulatlan tudósok 
is a pápaságról!

Mielőtt ezen előszót bezárnók, meg nem állhatjuk, hogy Bonáld 
szavait ne idézzük : „ Van még egy más hatalom, melynek szilárdítását 
a fensöbb politika hangosan sürgeti, most inkább követeli azt, mint 
egyébkor. E z a szentszék hatalma, Honnét egykor a világosság napja 
egész Európára felderült, — és ahonnét fognak ismét a felizgatott
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kedélyek s a szivek békéje visszaállíttatni. A  pogányok a delphusi 
templom környékét a béke s menedék helyévé avatták f e l ; ügyeljenek 
hát a keresztények küzdelmeikkor legalább ama szent földre, Jionnét 
oly fönséges tanok hirdettetnek, és a népek polgárisodása érdekeiben 
oly nagyszerű vállalatok keletkeznek, s ahová lelki vigaszért oly sok 
szerencsétlen zarándokol, — Hajoljanak meg a keresztény lobogók s 
bocsáttassanak le a fegyverek ama fölséges Dóm , az igazság szentélye, 
a társadalmi rend véclfala előtt, és a keresztény világban legalább 
egy szabad helye legyen a keresztény egélynek,u (Theorie du puvoir 
politique et leligieux).

Egyébiránt VIII. Orbán pápa 1625-ki martius 13-án kiadott, és 
1634-ki julius 5 -én ismételve közzétett rendeletének a legmélyebb 
alázattal hódolva kijelentem, miszerint az ezen műben foglaltakat csak 
úgy kivánom vétetni, mint a melyek emberi tekintély és hiten alapulván, 
értetni szoktak, kivévén az apostoli szók által eldöntötteket s 
jóváhagyatottakat, — És mindazt, mi e dolgozatban bármi tekintetben 
hibásan adatnék elő, vagy a hibázhatlan római katb. anyaszentegyház 
bit- s erkölcstanaival, fegyelme, tekintélye és a köteles engedelmességgel 
bármi módon csak legkevesebbé is ellenkeznék, azt ezennel semmisnek, 
visszavontnak nyilvánítom.

Végre Isten szent kegyelme tegye g y ü m ö l c s ö s s é  szerény 
igyekezetemet! Ha a kitűzött czél csak némileg is megközelítve leend, 
törekvésem bö jutalmat aratand.

Isten szent áldása s békessége hazánkkal!

írtam Csányon, 1862-ki april 20-án.



Sz. Péter. 29 6S.

4&)imon (később Péter) Jónás vagy János nevűnek öregebb fia 
Jsg volt. Atyja Bethsaidában a galilei tenger keleti partján mint sze- 
p  gény halász munkálkodott. Sz. Péternek születési éve bizonyosan 
f  nem tudatik. Rendesen 70—75 évesnek állítják, s mivel halála 

Kr.után 66—67. évben következett be, valószínű,,hogy Üdvözítőnknél 
4 vagy 5 évvel előbb jött a világra. Mi jellemét illeti, a történelem 
gyermekdednek, híven ragaszkodó s heves indulatunak festi öt. 
Gyöngeséget is fodöz fel benne, mint szerfölötti önbizakodást, mi 
természetesen lángbuzgalmából ered, valamint emberi tekintetet és 
kishitűséget is. Ezek azonban oly gyöngéi, melyek , mint alább 
látandjuk, magas erényei mellett egészen elenyésznek.

Sz. Péter nem volt testileg erős, hanem inkább jónövésű 
ábrázata halvány, haja és szakála sűrű, borzas, szemei feketék, s> 
mintegy vérrel borítottak, szemöldökei gyérek, orra hosszas, kevéssé 
lapos. A második században Lucián párbeszédeiben gúnyosan mondja 
Sz. Pálról, hogy galilei, sasorru, kopasz homloku volt, a harmadik 
égbe ment fel, hol csodálatos dolgokat látott. Nem szólhatott volna ö 
igy, ha ezen időben nem létezett volna Sz. Pálnak éleíhii arczképe. 
Euséb mondja, hogy ő ezt és sz. Péterét is látta. Kár, hogy a XI. 
század ótaafestészsk és szobrászok az ősi typustól többnyire eltérvén, 
sz. Pétert kopaszán, sz. Pált pedig sűrű hajzattal ábrázolják.

Simon és ifjabb testvére András halászatot űztek és Jézus tanítói 
pályájának kezdetén a szent történelem Capharnaumban ismét láttatja 
őket. Mivel sz. Péter napa itt lakott, sz. Epiphanias ügy vélekedik, 
hogy az a nevezett helyre házassági viszonynál fogva származott el, 
és a házba említett fivére is befogadtatott. — Midőn erre János, ki a 
Bethániában lakókat keresztelte, Jézust jönni látá és felkiáltó : „íme,
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as Inten báránya!“ János két tanítványa a Megváltót követé, kiknek 
egyike Sz. Péternek fivére volt. Ez Péterhez sietetett, s a Messiást 
váró szeretett testvérnek elbeszéld, hogy látta az Üdyözitöt s egyszers
mind öt Jézushoz vezette, ki rászegezvén tekintetét, igy szóla: „Te Si
mon vagy, Jónásnak fia, Cephas-nak fogsz neveztetni, / “

Ezen első névváltoztatás, mely később a pápák életében oly sű
rűén előfordul, Pétert s utódifc arra emlékeztette, hogy ők nem közön
séges emberek, hanem Jézus Krisztus helytartói lettek e földön, s azért 
többé nem magukhoz, hanem egyedül Jézus és az ö egyházához tar
toznak.

Péter apostolságra hivatván, némely irók szerint, az Üdvözítő ál
lal kereszteltetett meg, ki meg azután testvérét Andrást keresztelte meg, 
mint sz. Ágoston is írja. — Az év vége felé Pétert Jézussal ismét együtt 
találjuk a genesareth-i tónál, midőn igy halljuk öt panaszolkodni: 
„Uram, egész éjjel munkálkodván, mitsem fogtunk, de a te szavadra meg
vetem a hálót. T)c amint a háló csodálatosan agy megtelt, hogy egyedül 
tartani nem hirta, s a másik hajóbani társakat kelle segítségül hívni, sz-, 
Péter Jézus lábaihoz borulván, mondá : „Menj Iá hajómból Uram, mert 
bűnös ember vagyok/“ Jézus mondá neki: „Ne félj, mostantól fogva már 
embereket fogsz fogni,“ Az apostolságrai híváskor, mely a harmincegye- 
diki év húsvéti ünnepe után történt, előbb Üdvözítőnk visszavonult egy 
begyre imádkozni, és azon alkalommal Jézus számos tanítványai közt, 
kik közül ö tizenkettőt különösen kiválasztott, legelőször Péter emlit- 
tetik az apostolok élén, kik öt, mint az evangélisták könyveiből kitű
nik, mint fejőket, elöljárójukat tekintették. Szintén látni fogjuk, mint 
tüntette ki mindenütt isteni Üdvözítőnk Pétert, ebhez intézte több
nyire szavait is, ki azután a többiek nevében válaszolt. Igen, Megvál
tónk Péter apostolt mindenkor megkülönböztette, mi által kétségen ki
vid azt akarta, hogy az mindenki által az egyház legfőbb pásztorául, 
annak fej eül tekintessék.

Így sz. Péter volt, ki az asszony meggyógyitásakor szólott, mi
dőn Jézus kérdező: „Ki érintette ruháimat, mert én érzem, hogy erő jön  
ki belőlem?“ „Mester, felele Péter, a sereg nyom és szorít téged, e s te  
mondod: ki 'érintett engem?“ — Midőn a tanítványok egy alkalommal 
már óráig evedztek volna a tengeren, de a viharok miatt haladni nem 
bírtak, ime hozzájok mene Jézus a tengeren, kit Péter megpillantván, 
kiáltá: „Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád menjek a vizen,“
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Jézus monda: „Jöj\“ és Péter kilépvén a hajóból, mene a vizen, hogy 
az Üdvözitöhez érjen. De látván a nagy vihart, megrettent; és midőn 
már merülni kezde, felkiálta : „Uramsegíts! „Jézus kiterjesztvén kezeit, 
megfogá öt, mondván : „Kisliitü mért kételkedtél?“ — Mily szeretetre- 
méltólag tűnik fel ezen történetben Péter tüzes jelleme, de egyszers
mind árnyoldala is, a csüggetegség. Szépen mondja ide vonatkozólag 
sz, Ágoston : „Az apostolok elseje, ki as egész egyházat képviselte, az erő
seket és gyöngéket, hite által arra tanított minket, mit tehetünk Jé-  
sus Krisztusban, félelme által pedig arra, hogy mik vagyunk mi magunk
tól. Csak az nyer Istentől kegyelmet, ki érzi, hogy önmagától mi ereje 
sincs, “

Mint gyümölcsöztette szent Péter ezen tanítást, látjuk élte fo
lyamában. Midőn Jézus a capharnaum-i synagógában az Úrvacsora 
szerzését a kenyérszaporitás után előre megmondotta, és a zsidók 
egymásközt vitáztak : „Hogyan adhatja ez nekünk az ö testét ele
delül?* Sokan a tanítványok közül mondák: „Kemény beszéd ez, ki 
hallgathatja ?* Sőt sokan öt elhagyván, rnondá Jézus a tizenkettő- 
hez : „Ti is elakarlok-e m enni?“ Ismét szent Péter volt, ki válaszolt: 
„ Uram, kihez menjünk ? Nálad vannak az örök élet igéi. É s mi el
hittük s megismertük, hogy Te vagy Krisztus, az élő Isten fia,“ —• 
Mily hivő érzetet tanúsító jellemvonás ez sz. Péter életéből! Hivő 
lelkének más bizonyságát akkor adá sz. Péter, midőn Jézus az út
ban egykor kérdené tanítványait, hogy kinek tartják öt az emberek ? 
ismét e buzgó, heves Péter volt, ki szót emelt: „Te vagy Krisztus az 
élő Isten f ia !“ Jézus pedig felele neki : „Boldog vagy te Simon, 
Jónás fia, mert nem a test és vér jelentette ezt ki neked, hanem 
az Atyám, ki mennyekben van. É s én mondom neked: Te Pé
ter r>agy, és e kőszálon építem fel az én anyaszentegyházamat, és a 
pokol kapui nem fognak azon diadalmat venni, É s neked adom a 
mennyország kulcsait. A  mit megkötözni fogsz e földön, az meg lesz 
kötve a mennyben is ; és a mit megoldozni fogsz a földön, megoldozva 
lesz a mennyben i s !“ (Ezen megszólításból: „Boldog vagy te Simon, 
Jónás fia“ — eredt azon szokás, melynélfogva sz. Péter utóda: 
„Legboldogabb A tya “ czimmel illettetik, miből idő folytán a „Szent- 
A tya“ czím keletkezett.) Te vagy a rendíthetetlen alap és föld, melyen 
ón anyaszentegyházamat építeni akarom, és a pokol minden hatalma
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összezuzatik azon. Bár a többi apostolok is alapjai és oszlopai az 
egyháznak, de csak alárendelt értelemben, amennyiben az épületet 
tartani segítik: de te vagy a tulajdonképeni alap és föld, mely az 
egészet tartja, és a mely nélkül az soha meg nem állhatna.

Hogy Péter a többi apostolok fölé emeltetett, ezen szavakból is 
bőven kitűnik: „Neked adom a mennyország kulcsait.“ s mit jelent ez 
bibliai nyelven mást, mint a legfőbb hatalmat? Péternek, mint Jézus 
helyettesének legfőbb hatalommal kell bírni az egyházban, ki fölött 
senki, csak az Ur áll. Jézusnak a táborhegyem megdicsőülésekor 
ismét sz. Péter, a sziklaférfi volt, ki felébredvén első szólott.

„Mester, jó  nekünk itt lenni; építsünk három hajlékot, Neked 
egyet, Mózesnek egyel s Illésnek egyet.“ Boldognak érezte magát s nem 
tudta mit mondott, azért indítványára az Üdvözítő nem felelt. Továbbá 
akkor is kitüntette Jézus Pétert, midőn Capbarnaumban a vámos az 
apostol elé lépvén, niODdá: „Nem fizeti meg a ti mesteretek a kettős 
drachmát ?“ Jézus Pétert küldő a tengerre megvetni a horgot, hogy 
az első halbani pénzzel magáért s Péterért az adót megfizesse.

Látjuk az egész evangéliumban, hogy ahol valami fontosabb 
dolog történik, oda sz. Péter küldetik. Midőn az Úrvacsora után 
lábmosás következvén, Üdvözítőnk Péter lábait meg akará mosni 
mondá az alázatos apostolfönök : „Uram, te akarod lábaimat meg
mosni? . . . Örökké nem fogod az én lábaimat megmosni/“ De mi
dőn Jézus erre feleié: „Ha meg nem moslak, nem leszen részed ve
lem /“ Ekkor előtűnt Péter szeretete és ragaszkodása: „Uram, nem
csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is.“ — Egyedül Jézus czél- 
zása, hogy egyikük öt el fogja árulni, képes volt az apostol buzgal
mát fölgerjeszteni. — Előbb tekintetével fürkészi, ki vetemedhetnék 
eunyire; de mivel igy nem találta ki az árulót, az Üdvözítőtől pedig 
távolabb ült, hogysem öt megkérdezhette volna, Jézusra, majd Já
nosra tekintett, és ki tudja, mire ragadla volna az apostolföt láng
buzgalma, ha Jézus rejtélyes feleletével öt hallgatásra nem indítja? 
Tán azonnal az árulóra rohant volna, hogy öt minden módon fekete 
szándékáról lebeszélje. Midőn Judás kiment, mondá Jézus apostolai
nak: „Ti vagytok, kik megmaradtok velem kisérteteimben; azért el* 
rendelem nektek az országot, mint azt nekem elrendelő Atyám  . . . . 
Simon, Simon, ime a sátán kiránt titeket, hogy megrostálna, mint a
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búzát: én pedig könyörögtem éretted, hogy el ne fogyjon a te hited, 
és te minekutána megtérsz, erősítsd meg atyádfiáit!“

Mily gondot fordított Üdvözítőnk arra , hogy Péter az ö hely
tartójává képződjék ki. Valóban vaknak kell annak lenni, s mi is
merettel sem bir a szent könyvekből az, ki Jézusnak ezen gondos
kodását be nem lá tja ! Hogy hite a legnagyobb kísérletben, sőt még 
a megtagadásban sem szenvedjen hajótörést, hanem inkább egy élő- 
forrás legyen, melyből atyjafia! és minden hívek liitök fölelevenité- 
sére és szilárdítására mindenkor menthessenek, azért maga édes 
Üdvözítőnk imádkozott az apostolföért. Mily buzgalommal kérdé is
mét, midőn Jézus mondd: „Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek“ 
„Uram hova mégysz Te?“ Peleié Jézus: „Ahova én megyek, oda le 
most nem követhetsz engem; de később követni fogsz.“ Mit a tanítványnak 
a Mester itt előre megmondott, hogy az övéhez hasonló halállal a ke
reszten fog kimúlni, nem értette, nem fogta fel Péter, különbon ovako- 
dóbbnak kellet volna lennie. De ö csak természeti buzgalmára ügyelt, 
csak bátorságát ismerte, nem pedig erejét. Azért folytatá tovább: „ Uram, 
mért nem követhetlek én téged most? K ész vagyok veled a börtönbe vagy 
halálra is menni! Életemet akarom éretted adni !“ Mondd neki Jézus 
„Te életedet akarod érettem adni? bizony, bizony mondom neked, mie
lőtt a kakas megszólalna, háromszor fogsz engem megtagadni. — Mily 
vágás ez Péter önbizakodottságára, de egyszersmind mily fájdalomnyil 
szeretetére nézve! Az említett jóslatra szükség volt, hogy Péter elbiza
kodottságát letegye, és inkább Istenben bizakodjék. Háromszor figyel
meztette öt az Üdvözítő, midőn igy nyilalkozék: „Ez éjjel mindnyájan 
megbotránkoztok bennem“, — moudá Péter: „Ha mindnyájan mcy- 
botránkoznak is benned, én meg nem botránkozom.“ Az Üdvözítő má
sodszor mondá: „Ma ez éjjel háromszor fogsz megtagadni e n g e m — 
Péter még inkább állitá: „És ha meghalnom kellene is veled, én még
semtagadnálak meg /“ A kétszer megintett gondnélküli apostolfő a 
Hethsemani kertben elaludt 5 ekkor Jézus harmadszor monda: 
„Viraszszatok és imádkozzatok, hogy kísérletbe ne essetek/“

Az Üdvözítő iránti szerotetéröl lángbuzgalma akkor is bizony
ságot tett, midőn Jézus elfogatásakor kardjával háromszor sújtott. 
Már az Úrvacsora-asztalnál is karddal jelent meg, mit csakugyan 
igénybe is vett. Mivel az Üdvözítő öt lefegyverezte, s neki kijelen
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tette, hogy önkényt ellenségeinek kezeibe akar kerülni, Péternek mal
mi teendője sem lévén, a többiekkel együtt ö is menekvésről gon
doskodott. Most Jézus jövendölésének teljesülése elközelge. Péter 
felbátorodni kezde; az Üdvözítő iránti lángoló szeretet, a látása utáni 
vágy, gyávasága fölötti szégyen a főpap házába Lajták öt, Itt el
rejtvén félelmét, a szolgák, örök, s cselédség közé vegyült, kik az 
elöudvarban a tűz körül ácsorogtak. Egy szolgáló ráismer; de ö 
tagadást tévén először, kiment s a kakas szólt. Nehány perc múlva 
ismét megismerő öt a szolgáló, mondván: „Ez is közülök való, ez is 
a názáreth-i Jézussal v a la j  És ö tagadta ismét, esküdözvén , hogy 
nem is ismeri. Kis idő múlva mondá neki a főpap szolgáinak egyike : 
,, Valóban, te is egy vagy ezek közül! Nem láttalak-e téged a kertben 
nála ? hisz beszéded is elárul téged: te galilei vagy !“ Akkor elkezdő 
átkozódni és esküdni, hogy nem ismeri öt. És azonnal másodszor szólt 
a kakas. Ekkor megfordult az Ur s Péterre tekintett. Mire megnyíltak 
szemei. „Ó csodája Jézus könyörülő szereidének !•* — felkiált itt sz. 
Chrysoidomus, — cláruUatolt, elfogatott, megkötöztetelt, mégis nem fe
ledkezik meg tanítványairól gondoskodni, tekintetével az elesettet fel
emelni s vezeldetre indítani.“

Most kisiet Péter az éji csendbe és sir, a bánat és töredelem ke
serű könnyeit hullatja, könyeket, melyek kedvesek az Isten és angya
lok előtt, s szelíd harmatként hullván a virányivá, szivét meglágyitálc, 
fölmelegiték és százszoros gyümölcstermésre elkészítek. Isten, ki 
öt egyháza fejévé rendelte, mondja sz, Agoýon, akarta, hogy 
gyöngeségét esése által megismervén, magának és másoknak intésül 
szolgáljon, mások hibái iránt kímélettel legyen. A szenvedési jelene
tek alatt elölünk Péter eltűnt s csak a feltámadás után találkozunk 
ismét vele a sírnál. Ketten futottak a sírhoz, s Péter János előtt 
ment oda be. Mi által a szent-atyák Péternek elsőségét hangsúlyozva 
szokták jelezni. — Midőn a két tanítvány Emaus-ból visszaérkezett, 
és nekik a tizenegy e hírt mondá : „A z Ur valóban feltámadott és 
megjelent Simonnak,“ tűnik ö fel ismét. Az apostolok Galileába 
visszatértek és régi foglalkozásukkal igyekeztek életöket föntartani, 
mig az Ur ismét rendelkezett velők. Egy estve Péter, Tamás és N a
thaniel halászni mentek, de egész éjjel mitsem fogtak, heggel Jézus 
a parton állván, monda nekik: „ Vessétek meg a hálót!“ Megtették és
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nagy sokaságu balat fogtak, melyeket a partra húztak k i ; Jézussal 
étkeztek s beszélgettek. Ez alkalommal Péternek nagy próbát kelle 
kiállania. Jézus monda neki: „Simon, Jónás fia, inkább szeretsz -e en
gem, mint ezek?“ Ô mily harcát költötte fel a fájdalomnak és sze
retetnek ezen kérdés az apostolfö szivében! ü ekkor keményen ve- 
zeklett a háromszori megtagadásért, és ismét vizsgálat alá vettetik. 
„Igen, Uram, le tudod, hogy szeretlek téged!“ Mondá neki Jézus : „Le
geltesd bárányaimat/“ Az Ur ismét szólt: „Simon, Jónás fia, szeretsz- 
e engem?“ Péter most még nagyobb zavarba jött, mint előbb, de vá
laszold : „Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!“ Mondá az Üdvözitö: 
„Legeltesd bárányaim at!“ Azután harmadszor is szóla az Ur hozzá: 
„Simon, Jónás fia, szeretsz-e te engem ?a Ekkor Péter elszomorodva 
mondá ; „Uram, te tudsz mindent, te tudod hogy én szeretlek téged'? 
Mondá neki Jézus : „Legeltesd juhaim at!“

A vizsgálat megtörtént, boldog vagy te óh Simon Péter, mert nem 
a test és vér vezette nyelvedet, hanem az Urnák kegyelme, mely 
nagy a kicsinyekben és erős a gyöngékben!

A hit-, szeretetben s önmegtagadásbau megszilárdult Péter tehát 
föpásztor, Jézus Krisztusnak helytartója lön a földön. És hogy az 
egyház látható feje mesterét kövesse, Jézus beszédét a következő 
szavakkal zárta be : „Bizony, bizony mondom : valamint ifjúságod
ban magadat övedzed vala fel, és oda mégysz vala, hová akartad; 
úgy vénségedben kiterjeszted kezeidet és más övedz körül téged, és 
viszen oda, ahová j lem akarnád. E zt pedig mondá, megjegyzi az 
evangélista, hogy kijelentse, minemü halállal dicsőítené öt meg az 
Isten,“

Pünkösd, az óhajtott nap, elérkezett, s csodálatos volt a Szent- 
léleknek az apostolokrai leszállása, egész Jeruzsálemet és a püu- 
kösti napokra megjelent zsidókat bámulat ragadta meg. Mindenütt za
var s a legnagyobb álmélkodás volt látható. Ekkor Péter a tizenegy
gyei fellépett, felemelvén szavát, mondá: „Zsidó férfiak- és mind
nyájatoknak, kik Jeruzsálemben laktok, tndomástokra legyen s hall
gassatok szavaim ra! . . , Israel fér fiai, a názárethi Jézust, kit Isten 
közöttetek csodákkal megdicsöitett, a keresztre feszítvén megöltétek. — 
Isten öt halottaiból főitámasztotta, , . . minek mindnyájan tanúi va
gyunk, és minekutána fölment mennyekbe, elkiildé a Szenllelket, amint
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látjátok es halljátok . . . Esen Jesus, kit ti föl/'eszitettetek, a Messiás, 
a ti Uratolt.u Mily beszéd! minő kifolyása a legbensöbb meggyőző
désnek, a legmélyebb belátás- és legbösiesb bátorságnak! A hallgató
kat mintegy villám járta át e gondolat! Igen, csakis ilyen lehet a mi 
Megváltónk. Ők hisznek, magokba szállnak és kérdik: „Férfiak és 
testvérek! mitévőit legyünk?“

Ismét Péter, a főpásztor szól : „Tartsatok pocnitentiát, és mind
egyik közülélek keresstellessc meg magát Jézus nevében bűneinek 
bocsánatára és elveszitek a Szentlélek adományait, . , Ilik szavait 
befogadták, megkereszteltettek, s igy 3000-en léptek ekkor az egv- 
házba, kik mindnyájan egy szív s lélek valának. — Egy napon az 
apostolok felmentek a templomba, a melynek ajtajában egy alamizsnát 
kéregetö sánta lévén, monda neki sz. Péter: „Aranyom és ezüstöm 
nincs; de a mim van, azt adom neked: a názárethi Jézus nevében 
kelj fel és já r j !* Midőn a nép ezen csodát látta, bámulatra ragadta
tott. Péter egy más lelkes beszédet is íarta, mely 5000-et téritett meg. 
Miről értesülvén az elöljárók és vének, haragra lobbantak, az aposto
lokat bebörtönözték ;s midőn a főtanács elé állíttattak, Péter megtelvén 
Szentlélekkel, igy szóba: „Ti, a nép elöljárói s vénei, halljátok! Ha 
mi ama beteg ember iránt tanúsított jótéteményért az ilélöszék elé 
vonattatunk, legyen tudomástokra mindnyájatoknak, és Izrael egész 
népének: a mi Urunknak, a názárethi Jézus Krisztusnak nevében, 
kit ti fél feszítettetek, s kit az Isten halottaiból feltámasztott, áll itt 
ezen egészséges előttetek, Ez a kő, mely tőletek építőktől elvettetetl, lett 
szegletkővé. És nincs másban üdvösség; mert nincs más név az ég 
alatt, mely által üdvözülhetnénk, *

A főtanács puszta fenyegetésekkel megelégedvén, mi büntetést 
sem szabott rajok. De mivel azután is tanítottak és gyógyítottak, bör
tönbe vettettek, Egy angyal azonban megszabadította őket, s midőn a 
tömlöczböl az itélöszék elé akarták őket vezetni, másutt voltak, tudni
illik a templomban, s tanítottak. „Nem tiltottuk mi meg nektek, monda 
a főpap, hogy többé Jézus nevében ne tanítsatok? és mégis egész 
Jeruzsálemet betöltöttétek tanitástokkal /“ De Péter felele: MInkább 
Istennek, mint embernek kell en g ed e lm esk ed n iA főtanács haragra 
gerjedvén, meg akarta az apostolokat ölni, de Gamaliel mást tanácsolt, 
mibe az beleegyezett. — A keresztények Saul alatti üldöztetésekor 
Péter a többi apostolokkal Jeruzsálemben maradt, hogy az elszórt

2K arcsú  A , A , R óm  P á p á k  T ö rt. 1. kö tet.
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hivelc mindig tudnák, kitől kérjenek tanácsot s vigasztalást. — Az 
apostolié mint valami buzgó hadvezér mindig járt s kelt, mondja sz. 
Chrysostom, hogy lássa, váljon minden rendben van-e, s hol szüksé
ges az ö jelenléte. Vele mindenütt lehetett találkozni, s ö mindig mint 
első tönt fel. Így, midőn apostolt választottak, Ö elnökölt; midőn a 
zsidók ellenvetésére, hogy az apostolok ittasak voltak, válaszolni kel
lett, ö szólott; a sántát ö gyógyította meg; ha tanítani vagy az elöl
járók előtt szólani kellett, ö lépett fel; midőn Ananiással érintkezni, 
betegeket gyógyítani kellett; hol veszély fenyegetett s intézkedésre 
volt szükség, mindenütt ö volt az első. A jó rend fentartására közösen 
működtek; de a fő súly ebben is Péter vállait nyomta, s ö járt leg - 
inkább körül.

így jött a lydda-i hívekhez, hol Aeneást meggyógyította, Joppéban 
Tabithát halottaiból föltámasztotta; innét Caesareába sietett Cornél 
századoshoz. Ezt megtérítette, megkeresztelte, s igy a pogányokra is 
kiárasztá a Szentleiket. Erre az apostolok működésének roppant tér 
a nagy világ kapuja nyílott meg. Jeruzsálem nem maradhatott tovább 
apostoli fáradalmaik központja, ilyenül más helyet kellett kiszemelni, 
melynek sugarai nem csupán Judeára, hanem előbb egész keletre 
kihassanak. Ilyen volt Antiochia, Syria fővárosa, mely akkor egész 
keleten a főszerepet vitte. Péter, az apostolfejedelem, ide vette magát, 
hol egyházat alapított, melynek ö lett első püspöke. Ez Krisztus halála 
után 5-ik évben történt. Seleuciai Vazul szerint itt sok és nagy cso
dákat müveit, és oly áldott eredménynyel hirdette az igét, hogy szá
mosán megtértek, s ezen város hivei neveztettek utóbb először „ke- 
resatények«-nek. Antiochiában Péter huzamosb ideig tartózkodott, itt 
ütvén fel apostoli székét a pogányok megtérítésére. Innét járta ö be a 
szomszéd tartományokat, s Pontus-, Galatia-, Bithynia-, Cappadocia-, 
és Jóniában egyházakat állított, melyekhez utóbb Kómából első levelét 
intézte. 37-ik évben Jeruzsálemben találjuk öt, hol sz. Pál által meg- 
látogattatott, ki nála 15 napig időzött, mint erről ö maga tudósit 
minket.

Mi az antiochiai széknek sz. Péter általi alapítását illeti, ez el- 
vitázhatlan történelmi tény. Sz, Chrysostom mondja, hogy korában 
az antiochiai püspökök még az apostoli szék birtokosai-, utódainak 
neveztettek. Ugyanezt bizonyítja Ľamáz pápa, sz. Gergely és sok 
mások. Továbbá bizonyos, hogy Péter tette Antiochiában utódává
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Evodiust, kit meg Origenes és Özséb szerint sz.Ignácz vértanú követett. 
Végre említendő itt, hogy az egyhfíz az antiochiai püspöki szék alapí
tásának emlékére ünnepet is rendelt, mely évenkint február 22-dikén 
fordul elő.

Végre miután ezen uj körben is az üdv igéi mindenütt elhintet
tek, az evangélium világa egész keleten ragyogott: az üdv napjának 
fel kelle Rómára is derülni, mely még ekkor a sötétség fővárosa volt. 
Erre kelle az üdv napját felderíteni, hogy innét az egész világ meg- 
világosíttassék. — E várost kelle előbb az evangéliumnak megnyerni, 
hogy az egész világ meghódítására az eldöntő lépés megtétethessék.— 
Simon, a bűbájos, adott alkalmat arra, hogy Péter magát a római útra 
elhatározta. Ezen ámító ugyanis elhagyván hazáját, Samariát, bejárta 
azon tartományokat, melyekben az evangeliom még nem hirdettetett, 
mindenütt mint a hazugság atyjának méltó eszköze, szemfényvesztő 
müveivel a népet annak el nem fogadására serkentette, s ezen szán
dékból ment végre Rómába is. Itt, hol a bübájosság ezen időben a leg
nagyobb rajongással s dühhel ápoltatott, csakhamar oly tekintélyre 
vergődött, hogy nemcsak a nép, hanem a tanács és császár is öt mint 
valami Istent tisztelték. Oda törekedett hát Péter, hogy a világváros 
ezen téyelyét leküzdje, s annak hirdetőjét megszégyenítse.

Az apostolfő Antioehiában Evodiust utódává kinevezvén, utitár- 
sul Márk evangélistát vette maga mellé. Baronius szerint még sz. 
Martial és Apolináris voltak kíséretében, Péter — mint a hagyomány 
tartja — Pontus- és Bythiniának vette útját, s ott az amasea-i egyhá
zat alapította. Ezen városban huzainosb ideig tartózkodott; többeket 
megtérített; működésével egy helyett megszentelt, melyet azután is 
„sz, Péter széke“ név alatt említettek, melyre bizonyos Nicet nevű 
szent férfiút ültetett püspökül. Szintigy tartózkodott Andrással Syno- 
peban (Pontus) és azután Niceánák kelle venni útját Bythiniába. Innét 
Nápolyba ment, hol egyideig szintén tartózkodott; e város a Rómába 
utazott apostolfő emlékét azon időtől fogva hívén megörzötte s máig 
is bir ezéft útra vonatkozó emlékeket. Az említett városban is egyházat 
alapított, s azután Róma felé útnak indult. Egy monda szerint száraz
földön s gyalog utazott; nehány napig Atina városában a pontini mo
csároknál egy földijénél, a galilei Márknál, tartózkodott volna, ki ezen 
város első püspöke volt. A hagyomány szerint, midőn a hajó, melyen 
sz. Péter is volt, Nápolyból elvitorlázott, — ez a vihar által Toskána

2*
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partjaihoz hajtatott s sz. Péter Pisában szállott ki. Mint Gerbet abbé 
Írja, az apostolfö az isteni gondviselés által vezéreltetett e vidékre, 
hogy a Tibereölgyben Campania lakói közt, kik Görögországból tele
pültek itt meg, s Helruriában az evangéliumot hirdesse s csak azután 
vette magát a világ fővárosába. Ha szárazföldön utazott, akkor való
színűleg az aureliáni utat követte, mely Pisából egyenesen Rómába 
vezet, még pedig a „ Janim lus“ nevű kapuhoz. Ha pedig a cassiani és 
flamini utakon ment, melyek M ilvius hidjánál egyesülnek, akkor a 
flamini kapukon kellett a városba érni, hol ma a „porté del popolo“ 
(népkapu) áll. — Ez esetben föltehetjük, hogy Augustas Mausoleuma 
mellett a Marsmezőn és Janicuhison át (ma Sixtus-hid) haladott, 
hogy a zsidó-lakrészbe jusson, hol valószínűleg eleinte meghúzta ma
gát. Ha pedig, midőn Toscanát elhagyta, vizen utazott, Ostiában kelle 
kiszállnia és útját Rómába vagy a közönséges utón folytatni, vagy 
csolnakon a Tiberen haladnia, mi öt előbbi foglalkozására emlékez
tethette. Tehát a város kerítése délkeleti részén, hol a folyam partján 
a „Navale“ vagy is hajókapu és az ostiai porta állának, mely jelenleg 
sz. Pál kapujának neveztetik, ment ezen ismeretlen galilei halász a 
városba, melyet az evangéliumnak meghódított.

Sz. Péternek Rómába érkezését egy egyházatya drámai alakban 
adja elő, melyben a vállalat emberfölöttiségét ecseteli. Képzeljünk ma
gunknak egy idegent halvány arcz-, borzas szakállal, Köntös- s felöl
tönybe burkolva, melyet az utazás igen megviselt, a szegényes san- 
dalékon meztelen poros lábfejekkel; ki gondolkodik, melyik kapun 
menjen a városba, s ott a szemébe ötlö nevezetességekről tudakozó
dik. A Capitolium csúcsán megpillantá Jupiter templomát, melyet Róma 
s a világ uralt. Mig arról gondolkodik, a mit lát, azon naplopók egpike 
közeledik hozzá, kik oly szívesen ereszkednek beszédbe a jövevé
nyekkel, s nevezetes párbeszéd keletkezett közöttük. Igen sajnáljuk, 
hogy ezen párbeszédet, mely oly világos képét adja a vállalat ember
főiéi,tiségének, bár mi történelmi igazságra sem tarthat is az igényt, 
térhiány miatt nem adhatjuk. Különben ezen párbeszédre kiván
csiakat Müllerhez utasítjuk, kik azt a pápákról irt müve I. kötetének 
69—72. lapjain egészen közli.

Toliak elfogult protestánsok, kik nemcsak a római püspökségnek 
sz. Péter általi alapítását, hanem még azt is erősen tagadták, hogy 
Péter valaha Rómát látta volna. l)e egyéb szintén protestáns tudósok
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szózata hangosan emelkedett ezen kétely ellen. Erősebben, mint én. 
kifejezhetném — írja ide vonatkozólag Grotius : „Egy igazi keresztény 
sem fogja tagadni, hogy Péter működött Rámában

Egy közülök, a tudós Paratier, méltán csodálkozott azon, hogy 
mint támadhat meg valaki oly történelmi igazságot, melyet az egész 
hajdankor állít, s melyet egy akkori iró sem von kétségbe. Valóban 
a 16-ik század előtt egy ember sem kételkedett azon. Épen ez oknál 
íogva Baratier s az angol Pearson, mindkettő protestáns, a római szék* 
nek Péter általi alapítását oly hatalmasan megmutatták, hogy egy 
tudós és elfogulatlan protestáns sem fogja szavát emelni az egész haj
dankor összes bizonysága ellen.

Mi azon kérdést illeti, hogy mikor ment Péter Rómába? Lactan
tius igy s,zó!: „Midőn már Neró uralkodott, jö tt R ó m á b a — Ezzel 
összehangzik Nagy-Leó szava is : „Midőn Péter Rómába utazott, sem 
Claudius, sem Neró hatalmától meg nem rettente ügy látszik tehát, 
mint Baratier megjegyzi, hogy Péter még Claudius idejében indult ró
mai útjára, de csak Neró uralkodása első évében érkezett oda meg.

Azon vélemény, mely szerint sz. Péternek Rómábani püspöksége 
12 vagy 13 évre szorittatik, minden nehézményt elüt.

Sz. Péternek Rómábai menetele, ennek eredményét tekintve, oly 
ünnepélyes esemény, hogy annak nyomait mindenütt találhatni. Való
színű. hogy Péter először izraelita hittársaihoz tért be; vagy tán, 
mint később Pál bérlett szállásba vette magát. Ma is mutatják Rómá
ban a helyet, hol a ház állott, melyben először lakott. Ott most a „St. 
Maria in via latau czímü egyház áll. Később, midőn a pogányok kö
zül többen s ezek közt Pudens senator is az üdv igéit befogadták, két 
évig e derék férfiútól nyert szállást. Ez az esquillini hegy lábánál fe
küdt, közel a Suburra nevű úthoz, azon helyen, hol most sz. Pudenti- 
ana kisded egyháza byzanti modorú toronykáival pompázik.

Ezen első keresztény családnak sz, Péter állal megtérített tag
jaira a kor minden emléke vonatkozik. Ilyenek voltak Punicus Pudens 
senator, neje Priscilla, ezek fia, a fiatal Pudens, neje Sabinella, — és 
ezek gyermekei Timotheus és Novatus, valamint Prudentiam  és Pra- 
xedes. Az említett Pudens megnyitotta senatori lakát a hívek azon 
gyülekezeteinek, melyekben a kőbányai munkás az Ur asztalánál a 
főrangúval foglalt helyet; itt ünnepelték az első isteni-szolgálatot Ró
mában, s sz. Péter kezéből fogadták a sz. Úrvacsorát, Mindez a hívek



előtt hasonlithatlan nemességet kölcsönzött a családnak. Az apostolfe
jedelem iránt tanúsított vendégszeretetet a jámoor család a szentekre 
is folyton kiterjesztette. Sz. Péter igehirdetését Rómában ép oly siker 
követte, mint Jeruzsálemben és Antiochíában; a hívek száma már 
több ezerre rúgott, midőn öt a zsidók ellen Claudius alatt kitört zen
dülés nyájának elhagyására kényszerítette. Az uj egyház felügyelete 
Andronicus s Orbánra s a sz. apostol más kedves fiaira bízatott ekkor.

Napról napra növekedő csend s béke folytán az egyház, melynek 
hite a világon már mindenütt hangzott, s melyet sz. Pál epedve kívánt 
ismerni. Sz. Péter távolléte mintegy öt évig tartott, mely ídö alatt ö 
munkásságát némely irók szerint Sicíliám terjesztette ki, hol több 
püspökségeket állított. Valószínűleg Corsicát is meglátogatta. Galliá
ban Martiál által több egyházat állított; mint némelyek vélik, Spa
nyolország- és Afrikában is volt, sőt Angolországot is megtekintette 
volna.

Midőn Péter Rómába visszatért, Simont a bűbájost ismét ott ta
lálta, ki müfogásai és bübájosságával annyira bejutott a pogányok 
kegyeibe, hogy Tiber partján egy szobrot emeltek tiszteletére ily fel
írással : „Simonnak, a szent Istennek!“ Valóban, mint Suetonius és 
Dió Chrysostomus pogány irók állítják, a császár is nemcsak felvette 
öt udvarába, hanem még sz. Justin és Irén szerint is isteni tisztelet
tel illette öt.

Hegcsipp szerint sz. Péter a császárnál is ismeretes lett a kő
vetkező alkalomnál fogva:

A számos és nagy csodák által, melyeket az apostol Rómában 
müveit, igen szép számú pogányokat nyert meg a kereszténységnek, 
mint Lactantius bizonyítja, és a nép figyelmét annyira magára vonta, 
hogy az elvonta szemeit az istenített Simontól, s a jámbor, zajtalan 
működésű apostolra irányozta. A kereszténység haladása felriasztotta 
az augurokat eddigi álmaikból. A bűbájos Simonnak nyilt vitába kelle 
vele ereszkednie. Beszélik, hogy csaló módon a népnek egy feltámasz
tást akart volna elötüntetui, s már annyira ment, hogy a halott feje 
megmozdult, de midőn Péter megparancsolta, hogy az ágyat, melyben 
a halott feküdt, mozdítsák el, csalása azonnal kiderült, Péter pedig 
letérdelt, buzgón imádkozott, azután a hideg, élettelen hullához kö
zeledvén, mondá : „Parancsolom neked Jézus nevében, kelj fel!“ _
s a halott mindnyájok előtt felemelkedett. Erre Simon feltette maga-
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ban. hogy a megszégyenítés letörlésére mindent elkövet. Tetette magát 
a nép előtt s azzal fenyegette azt, hogy a háládatlan várost elhagy
ván, mennyekbe emelkedik fel. Suetonius írja t. i., hogy egy uj Icarus 
a légbe felemelkedett, de leesett s Nérót vérével beszennyezte. De mi
dőn Simon bűbájos, Ambrus szerint, magát mint felkentet adta ki, 
s mint fiú az atyához felemelkedni akart, valóban varázslatánál fogva 
emelkedni s a légbe felszállni kezde, ekkor sz. Péter térdre borul, az 
Úrhoz imádkozik s szent imája túlszárnyalta a varázslat által eszkö
zölt könnyűséget, mert előbb szárnyalt az Úrhoz az ima, mint a re
pülés ; előbb szállott hozzá az igaz könyörgés, mint a szemtelen vak
merőség; előbb nyerte meg, mit kért a földre borult Péter, mint Si
mon az égbe ért volna, hová törekedett. Ugyanis leesett s összezúzta 
csontjait a szula szélén. Valamint némileg ezen esemény, úgy fökép 
a híveknek Kómában folyton növekedő száma ez utóbbiak nyilvános 
üldözésére ingerelte a császárt. Parancsot is adott sz. Péter elfoga- 
tására. Midőn ezt a hívek megtudták, könyörgéseik- s könyeikkel arra 
akarták a szeretett föpásztort bírni, hogy a város rögtöni elhagyásá
val vonja ki magát a zsarnok bosszúja alól. De midőn állandóan vo
nakodott a vihar alatt elhagyni a kormányaidat, nem szűntek meg 
csengeni, s végre mégis arra bírták öt esengéseikkel, hogy megígérte, 
miszerint kívánságuknak engedni fog. Ö maga is érezte, hogy a vér
tanúi halálnak menend elébe. „Bizonyosan tudom, ■— mondá ö hogy 
hüvelyem megtöretik /* Az appiai utón ment tehát, hogy híveinek kí
vánsága szerint életét megmentse, de alig ért oda, hol jelenleg egy 
kis kerekded kápolna áll, midőn Jézus a kereszttel vállán megjelent 
neki: „ Uram, hova mégy te ? — kérdő öt Péter. „A kalvaria hegyre• 
hogy ismét felfeszittessem magam“ — válaszold az ember fia. És sz’ 
Péter erre megdöbbenve, mint egykor Kaiphásnál, visszatért, hogy 
testvéreivel a veszélyt megoszsza.“

Az egyházfő visszatért. Kómában iszonyú tűzvész pusztított, 
mely mindenütt nyomort s fájdalom-kiáltásokat árasztott; csak a 
kegyetlen Nerónak ragyogtak örömittasan szemei undok gödreiből. 
Ö a kéj egy uj nemét látta abban mutatkozni. Vér lett a szörnyetegnek, 
hasonlóan egy vadállathoz, fögyönyöre, s anélkül többé nem élhetett. 
Azért a keresztények, mint ezen tűzvész okozói bebörtönöztettek, s 
igazságtalan büntetésök a császárnak véres, kegyetlen játékul szolgált. 
A vaticáni földön fekvő kertjei voltak a vérfürdő fő színhelyei. Bár
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mennyire ismeretesek is Tacitus-nak idevonatkozó szavai, mégis nem 
állhatjuk meg, hogy azokat itt fel ne hozzuk: „Kilo megvallottak, hogy 
öle keresztények, elfogattak, és ezek vallomása folytán roppant sokaság 
került a börtönökbe, lükről kevésbbé voltak meggyőződve, hogy Rómát 
felgyújtották, mint az emberi nem iránti gyülöletökröl. Ilalálbünteté- 
sökliel gúnyt kapcsoltak egybe; némelyek állatbőrökbe öltöztettek, hogy 
ebele fogai által sz- é t szag gáti assa nak, mások keresztre feszittettek, Ismét 
mások arra Ítéltettek, hogy az éj beálltakor éji fáklyákul éget- 
tessenek el,11

Neró ezen irtózatos színjátékra átengedte kertjeit, mig ö az 
ottani circusba ment, s a kocsiversenyzök öltönyében a nép közé ve
gyült, vagy kocsiját vezette.

Sz. Péter nemsokára e jelenet után sz. Pállal együtt a mamertini 
börtönökbe vitetett. Kevéssel előbb, vagy már a bilincsekben irt a 
gondos föpásztor egy bucsu-levelei a keleti keresztényeknek. Ezt, s 
egyéb leveleit olvashatni a szentirásban. A mamertini börtönök, most 
„San Pietro in carcere“ czimtt egyház, Ancus Martius és Tullus 
Hostilius által állíttattak a város közepéni Forum -on. Ezen épület 
számos földalatti üregeket rejt magában, melyek máig is megvannak. 
Yölt ezen földalatti üregek közt egy mélyebb sötét gödör, melybe oly
kor a gonosztevők taszittattak, vagy pedig a börtönökben megfojtattak 
hullái dobattak. Némelyek szerint ily sötét barlang több is létezett 
ott, melyek „Gemoniaeu név alatt voltak ismeretesek. — A szenvedé
sek, melyek ezen iszonyú barlangokban az apostolra zudiltattak, az ö 
bitét s buzgalmát nem csökkentették, Péter tovább is hirdette az igét, 
s szavaira Processus és M artinián  börtönörök 47 fogolylyal együtt 
fogadták be az üdv igéit. A földből felbuzogó forrás adta a hitjelöltek 
keresztségéhez szükséges vizet. E forrás máig is létezik. Baronins 
szerint nemcsak mint ezen eseményre vonatkozó emlék, hanem csudá
latos hatásairól is nevezetes ezen forrás, valamint különös tulajdoniról 
is. Mert szorosan egymáshoz illesztett nagy szikladarabokkal kirakott 
talapból alig egy ujjnyi mély, s mintegy szálka-szélességű hasadékbói 
buzogván fel, soha sem terjed szét,s bár mennyit merítsenek is belőle, 
soha sem szárad ki.

Az apostol rabsága, a hagyomány szerint, több hónapig tartott, 
ő6- vagy 07-diki junius 29-én börtöneikből kihozattak, s az osliai
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utón együtt haladtak azon helyig, hol ma tiszteletűkre „Santi Pietro et 
Paolo qui separati“ cziinii kápolna áll.

Ott, mint* a hagyomány tartja, az örök által elválasztattak, és 
Péter Janiculus hegyére kisértetett, hol a zsidószállás volt, vagy tán 
Neró kertjeibe, melyeket akkor már 10,000 martyrnak vére szentelt 
meg. Mielőtt a szenvedési helyre érkezett volna, azon bilincseket, me
lyek sebekkel borított és a lánczok által kidörzsölt lábát szorították; 
levette, s azon helyre vetette, hol azóta a „della Fasciola“ czirnii kis 
egyház emelkedik. Most egy keresztet hoztak elő, hasonlót ahhoz, me
lyen Jézus elvérzett; de a tanítvány az iránti tiszteletből, ki ezen 
vértanúi eszközt megszentelte, arra fejjel lefelé feszittette magát. így 
halt meg, Istent dicsérve és magasztalva, bakó-szolgáktól és jámbor 
nőktől környezve, kik vértanúi halálán épült', k, s hogy tetemeit ma
guknak biztosithassdk, alattomban jöttek. Kettő közülök, Basilissa és 
Anastasia, amint a sz. apostol vérét felfogták, rögtön elfogattak, s 
ugyanazon helyen kivégoztettek.

Neró kertjeibeni nagy mészárlás után éjjel eljöttek a kereszté
nyek, hogy testvéreik drága tetemeit s hamvait összeszedjék, részint 
az áldozatul esettek nagy sokasága miatt, részint azon gondoskodás
ból, nehogy az eltakarításnál meglepettessenek. Közel agyag-gödrök 
voltak, a fazekasok műhelyei. Ezen üregeket használták a nagyszámú 
sirok miatt. Ide hozattak később sz. Péter tetemei i s ; mint a legrégibb 
és leghitelesebb okmányok ezt egyhangúlag bizonyítják. Egy különös 
öszhangzata, találkozása az eseményeknek tűnik fel abban, mondja 
Gerbet abbé, hogy a tanítvány, ki mesterét elárulta, s kétségbeesésből 
magát egy fára felakasztotta, istentelenségéüek jutalmául Jeruzsálem
ben egy fazekas földjébe vettetett; az apostol, ki pillanatig hűtőién 
volt, s szeretetböl a kereszten halt meg, mint mestere, Rómában egy 
üregbe temettetett, mely valószínűleg szintén fazekasé volt. Több okok 
hangolhatták a keresztényeket arra, hogy az apostolok fejedelmének 
földi maradványait oda temessék. Mint mondók, tudni való, hogy e 
hely nagy számú vértanuk ide temetése által, kik a szentnek tanítvá
nyai voltak, s rá mintegy várakozni látszottak, már tiszteletre méltó, 
tehát illő volt, hogy az, ki az élő Istennek egyházát vezérelte, a holtak 
közt is megkülönböztetett helye legyen. Azonkívül úgy látszik, hogy ö 
a vaticáni hegyet kedvelte s gyakran felkereste, mely akkor elkülöní
tett s magányos hely volt; mert az egészségtelen lég miatt azt igen
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kerülték, s oda azért házakat nem épitvén, igen alkalmasnak mutako- 
zott oly egybegyülésekre, melyek Róma figyelmét rettegték.

Mivel a keresztények földalatti helyeken szoktak összegyülekezni 
a szent titkok megölésére, valószínű, hogy az apostol látogatásai, 
vagy a Vaticánoni tartózkodásai alkalmával ugyanazon helyen oltárt 
emelt, hol neki sirt ástak. Ez legalább a hagyomány, vagy a nép vé
leménye. Az öszhangzó indokok a helyi viszonyok által is igazoltatnak. 
Ha a vértanúi halált a Montorió-egyház mellett a Janiculuson szen
vedte, akkor a Vaticán üregei, melyekbe az első keresztényok temet
keztek, nem messze vannak vértanusága szinhelyétöl, s könnyű volt 
tetemeit a kevésbé látogatott utón oda szállítani. Ha pedig a Vaticánon 
feszittetett meg, akkor ezen barlangok eg} ike szolgált földi maradvá
nyainak temetkezési helyül. Midőn halála után tanítványainak egyike, 
ki később második utóda lön, nehány épületet állított, ezek a sírbolt
nak jellemző emléket kölcsönöztek, hogy az eredeti szokáshoz híven 
a vértanuk sírjainál imádkozzanak. Valamint tehát a barlang egy
szersmind sírbolt, imahely s a pápai széknek kihallgató helyiségül 
szolgált, úgy látjuk ez időtől fogva ma is a vallási élet három fő
pontját a Vaticánban egyesülve.

A keresztény Róma tehát már ekkor meg volt csirájában, mit sz. 
Péter sírja képezett, mely fölött jelenleg az egész keresztény kath, 
világ föegyháza, az apostolfő dóm-ja, emelkedik. Ezen felséges tem
plomban ereklyéin kívül a Confessioban még azon szent szék is meg 
van, melyet Rómába érkezésekor Pudens senator (ól kapott. Idevonat- 
kozólag vesd össze a „Skizzen des christlichen Boms* czimü müvet 
(I. Bd. 376—380) Gerbet abbé-tói, ki sz, Péter szókének valódiságáról 
mesterileg készült értekezést bocsátott közre.



Sz. A inus. 0 9 - 9 0 .

ordítsuk el szemeinket Isten rettenetes ítéletétől, mely a test 
szerinti Ábrahám elfajult maradékaira nehezedett, s tekintsünk 
a nyugati világra, mely az elvetemült Róma vasigája alatt gör- 
nyedezett; és úgy találjuk, hogy sz. Péter első utódának kor
mánya sem esett örvendetes időre. Neró a borzasztó tűzvész 

után, mely 6 nap és 7 éjjel pusztított, részint hogy szemtelen vakme
rőségével másokat boszantson, részint hogy építkezési dühét, melynél 
fogva Róma düledékein saját dicsőségére nagyszerű emléket akart 
állítani, kielégítse, a világvárost bővített utcák- s palotákkal sokkal 
pompásabban, mint azelőtt nézett ki, építtette fel; de a régi templo
mok s az elöidök minden becses emlékei oda lettek. — Eltűnt a régi 
Göröghon majd minden művészeti emléke, s kelet roppant becsű mű
darabjai, melyek koronkint Rómába kerültek. Elhamvadtak a dús 
irománytárak, a történelem eléggé meg nem siratható kárára, s nem 
egy remekíró becses müve enyészettelekkor örökre! Azon hét ha
lomból, melyeken Róma állott, — három hegyet a maga részére vett 
igénybe. Egy igen nagyszerű palotát épített a legszebb ponton, mely 
roppant pompájánál fogva „Néró aranyháta“ név alatt ismertetett. — 
Még nagyobb költségekbe kerültek a berkek, magaslatok, völgyek és 
tavakkal ékeskedő kertek, melyeket a művészet varázsa a természet
től egyenlőtlen földön az ö kívánságára elmedús férfiak vezetése foly
tán a romokból kiemelt. De a nép nyögött az iszonyú pazarlás és ke
gyetlenkedés igája alatt. így volt ez Galba Otho, Vitellius uralkodók 
alatt, hasonló nyomást tett a népre Saturnin consul is, melynek sorsa 
Scipiotól, Capito és Rufus consulokig épen nem fordult jobbra. Gyil
kosság, rablás, fajtalanság, tobzódás uralkodtak a nagyok, hadsereg

II.
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s nép közt anyuira, hogy Vitelliusnak csak ogy vendégségénél 2000 
hal és 7000 madár fogyasztatott el. Emellett azonban a kereszténység 
mindinkább terjedt és sz. Linusnak sz. Péter utódául történt választá
sakor már nagyszámú keresztények képezték a római egyházat és az 
üdvösség tana gyorsan terjedt tartományról tartományra a többi vi
lágrészek legtávolabbi helyeire is.

E volt a világ helyzete, midőn sz. Linus a 67-ik vagy mások 
szerint 69-ik évben az apostoli székre emeltetett. Ü Hetruriának Vo- 
lalerra nevii városából származott; atyját Herculannsnak hilták s a  
M auri nemzetséghez tartozott. Az említett város egy régi irata szerint 
22 éves korában ment Kómába, hogy ott a tudományokra szentelje 
magát s atyjának egy barátjánál Q. Fabiusnál tartózkodott, midőn 
sz. Péter Kómában megjelent. Ezt hallván, elhagyott mindents követte 
öt. Péter hite és ékesszólásaért az Ur szőlejében segédévé tette 
öt. Ha Chiffletius írónak hihetünk, Péter s Pál által püspökké szentel
tetvén, tóritöül Galliába, a mai Besangonba küldetett s az általa ala
pított egyház püspöke lett, hol Onasius főnököt Jézus hitére térítvén, 
ennek költségén Urunk feltámadása, a bold. Szűz s sz. István első vér
tanú tiszteletére templomot állított. Isten annyira megáldotta szent 
törekvéseiért, hogy csupán szavának erejével ledönté a bálványokat, 
gonosz lelkeket űzött ki s holtakat támasztott fel. Minélinkább növe
kedett apostoli buzgalma folytán a hívek száma, annálinkább törtek 
életére a pogányok, miért, hogy az egyháznak oly igen drága, szüksé
ges életét föntartsa, Kómába menekült, hol az első pápa bi.Kletussal 
együtt segédpüspökké tette, hogy inig ö a távolabbi egyházak látoga
tásával foglalkozik, — amaz a bel-, ez pedig a külvárosok egyházi 
ügyeit az ö nevében intézze.

Rómában sz. Péternek az egyház kormányzatában már úgyis se
géde lévén,annak halála után 67-ki jun. 29-én a római papság által az 
egyház fejettl megválasztatott, bár sz. Pétéi Kelement kívánta volna 
az apostoli székre emeltetni halála után. Linusnak pápává választa
tása, mint Epiphanias megjegyzi, nem isteni sugallat nélkül történt, 
nehogy a többi pápák is maguk nevezvén ki utódaikat, ez által az 
egyház szabadsága veszélyeztessék. — Sz. Irén, Özséb, Optatus, Epi- 
phan, Jeromos, Ágoston, Nicephor és sok más tekintélyes ivó szerint 
sz. Linus Rómában az első egyházfőnek közvetlen utóda vo lt; 
az egy Tertullián említi s ennek nyomán némelyek, hogy az apostol



29

fejedelem sz. Kelement közvetlen utódául nevezte ki, ki különben mint 
harmadik utóda fordul elő.

Linus választatván meg tehát pápának, az egyház lángoló buz
galma folytán igen gyarapodott; mert ö azt oly bölcs tappintattal, s 
lángoló szeretettel kormányozta, hogy nehezebb s kétes ügyekben 
többen folyamodtak hozzá tanácsért.

Valamint az apostolfejedelem s Jézus legtöbb tanítványai szent 
erélylyel küzdöttek a tévtanok ellen, úgy sz. Linus pápasága alatt is 
a MenandridnoJc felekezete kiközösíttetett. Menander samariai ere
detű s a bűbájos Simon tanitványa volt. Gnostkusi tanokat adott elő, 
de saját tévtanai is voltak. így a többi közt állította, hogy a világot 
nem az Isten, hanem az angyalok teremtették. Ez idötájban kezdtek 
haialmaskodni a Gnosticusok és Nicolaiták is, kik magukat majd 
Messiásnak, majd K risztus sugallott tanítványainak adták ki. íme, az 
ellenséges ember mily korán vetett konkolyt az egyház buzgó liithir- 
detöi által elhintett evangéliumi jó magvak közé! — Sz. Linus Özséb 
szerint pápasága vége felé rendelte, hogy a nők csak jól elfátyolozva 
jelenhetnek meg a templomban. E törvény XIV. Kelemen által is föl- 
elevenittetett s vajha ezen üdvös intézkedés szentüldözö korunkban is 
kellő figyelemre méitaüntnék, legalább a sok botránkoztató szellemi 
nyomorék Isten egyházából elmaradna! Mivel a vaticáni képcsarnok
ban Linus a pápák arcképei közt díszpalástban ábrázoltátok, többen 
úgy vélekednek, hogy az egyház fejeinek díszpalástját ö hozta 
volna be.

Saturninus római consul leányát a gonoszlélektöl megszabadít
ván, s Jézus hitére térítvén, az istentelen, háládatlan atyától 76-ik 
évben megöletett. Az egyház öt mint szentet tiszteli, a sz, mise Cánoná- 
ban a vértanuk közt emlittetik s mint ilyenről az egyház september 
2!5-án emlékezik. Ilyennek tartják Linust a régi Pontificálé-k is. — 
Azonban az egyház első korában azok is megtiszteltettek ,,vértanú* 
névvel, kik Jézus neveért bilincsek, kínzások s gyötrelmeket szenved
tek, ha meg nem ölettek is. És midőn sz. Irén sz. Péternek első hét 
utódit névszerint fölemlíti, csak Télesphorról jegyzi meg, hogy vérta
núi halállal múlt ki. Egy igen régi hagyomány szerint Linus, ki de
cemberdióban 10 püspököt és 18 áldozárt szentelt, a vaticáni hegyen 
sz. Péter sírja mellett temettetett el. Özséb szerint sz. Linus 12 évig 
állott az egyház élén, s 82 éves korában múlt ki. Látta és hallotta sz.
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Polykárpot, ki sz. János tanítványa volt. — Hogy ezen Linns az, ki
ről sz. Pál egyik levelében emlékezik: „Siess a tél élőit ide jönni. — 
Köszöntenek tégedet Eubulus, Pudens, L i n u s  és Klaudia minden 
atyafiakkal együtt,* -  sz. Irén bizonyítja.

Linusnak több munkák tulajdonittatnak, melyek azonban alá- 
csusitatottakul tekintetnek. Ilyen sz. Péter és Pál vértamságdróli két 
könyv, melyekről Chiffletius állítja, hogy ezek Besanron-\m\ hami- 
sittatlanul őriztetnek. Mondják, hogy Linus a már többször említett 
bübájossali vitáját is leírta volna, minek azonban Ciaconms, Baronins 
és Oldoin mi nyomára sem akadtak. Loveleket és Decratál-okát is 
tulajdonítanak neki. Plovius Miklós szerint tőle származik a „Com
municantes“ is a sz. misében.

Ezen pápa korában pusztította el Titus 70. évben Jeruzsálemet, 
s az általa Rómába küldött 700, oly sok foglyok közül válogatott derék 
testalkatú zsidó ifjakat Linus látta, kik az említett uralkodó diadal
menetét ékesítették. Máig is áll Rómában egy diadalív, mely Tiíws-ról 
neveztetik. Ezen láthatni, mint viszik az arany hetes-gyerlya-tartót, s 
az arany-asztalt. Diadala után Vespasián a béke-istennőnek egy fel
séges templomot állított. Ebben őriztette ö a jernzsálemi templom 
arany-eszközeit. Azonban a törvénykönyvet s a szentély Ubor-szönye- 
gét palotájába vitette. — Ezen diadal alkalmával balzsam-lombot is 
lehetett látni, miről a rómaiak azt hitték, hogy az csak Juda országá
ban terem. Flav. József szerint, a szerecsen királynő Salamonnak a 
többi ajándékok közt balzsam-növényt is adott, melynek valódi ha
zájául Boldog-Arabia tartatik.



III.
§z. Kletus. 96—91.

w  ^  $
,Sz. Kletus pápasága Flavius Vespasidn, Titus Vespasian ás 
PDomitián (81 -9 6 ) császárok korára esik. Tehát tanúja volt 
az utóbbi uralkodó által a keresztényekre kimondott üldö
zésnek, melyről Suetonius mondja: a zsidókra kivetett adók 
a legnagyobb szigorúsággal s kemény bántalmazásokkal 
hajtattak be, kik ugyan a zsidóságot nem ismerték, de Ró

mában zsidó módra éltek. Itt minden bizonynyal a keresztények ér
tetnek, kik azon korban a görögök- és rómaiaktól a zsidókkal össze
tévesztettek.

Dió beszéli, hogy Domitián Flavius Kelement és ennek nejét Do- 
mitillát, kik istentagadásról vádoltattak, megbüntette, s pedig amazt 
megölette, ezt pedig Pandetaria szigetre (Santa Maria, közel Ponzo 
szigethez) száműzte. Istcntagadásról vádoltattak t. i, zsidók és ke
resztények, mert a bálványokat nem imádlák. A történetiró hozzáteszi, 
hogy még sokan részint kivégeztettek, részint birtokaiktól fosztattak 
meg ezen vád miatt. — Domitián üldözési parancsa nemcsak Rómára, 
hanem az egész birodalomra szorítkozott. — Se. János evangélista 
Ephesusból a Naxos és Samos közti Patmos neyü kis szigetre, mely 
a Sporadok egyike volt, száműzetett, „Isten igéje s a Jézus Krisztus- 
róli tanúskodásértmint maga Írja a „Titkos jelenetek* czimö köny
vében. Tertullián szerint János Rómában forró olajba vettetett, de itt 
sértetlen maradván, az említett szigetre utasittatott. Ezt bizonyítja 
két helyen sz. Jeromos is. — Domitián minden tartományba azon pa
rancsot menesztette, hogy a keresztények mindenütt nyilt ellenségekül 
tekintendők.
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Ha a világ ezen rajzáról a pápa személyére tekintünk, a te
vékenység oly képére akadunk benne, melyet az üldözések gyász 
idején dicsérettel követhet minden pápa. Valószínűleg megvolt 
már egyháza és palotája a Katakombákban. Hol elrejtözködve a 
világ és üldözések fergetege elöl, mutatták be az első pápák 
a szent áldozatokat, tanították s oktatták a hitjelölteket (Neophitos) 
megkeresztelték és a Rómában élő keresztények közt egy titkosbiz
tonsági rendszert kelle használniok, hasonlót ahhoz, melylyel a fran- 
czia keresztények a rémuralom korában éltek. Koldusok álltak az uta
kon, kiknek titkos jelmondatukat kitalálva, lehetett csak általuk a föld
alatti vértanú-pápák tartózkodási helyét megtudni. A pogány rómaiak 
előtt ezek csak koldusok voltak. Ük a hívőket tudósították, ha ve
szély kezűé fenyegetni azokat, hogy a biztonsági szabályokhoz tartsák 
magukat. Gerbet abbé oly meghatóan szép képét adja a pápák első 
egyházának, miszerint azt e helyen felmutatni jónak látjuk : »Az 
első pápák egyháza mellett a katakombákban volt egy szabad tér 
s hosszantartó épületek, melyek hozzátartoztak, mint máig is sz. 
Péter temploma mellett van ily tér s épület-sorok. De a díszteljes 
téren temető volt. A szobor-koszorúval díszített Colonade a Vaticán 
nagy lépcsözete s Corridore-ja helyett a katakombák építészete ezen 
egyházat a sírok tömkelegébe zárta. Ezen galleriák legtöbbje mint 
valami sz. Museum nézett ki, mint ezt a festvényelc nagy sokasága 
tanúsítja, melyek falaikon találtattak ; .mrcophágolc-ai is ástak ki, 
melyek a keresztény szobrászat müvei voltak s melyeknek a köl
tészet régi szép terményeivel adózott. A katakombák boltozatai lát
ták, mint sz. Péter oszlop-csarnoka, a hosszú körmeneteket elha
ladni, dicsénekeket zengedezve elvonulni; és ha ezen szent zenge- 
dezések mi nyomokat sem hagytak is hátra, még sem léphet az 
ember e szent helyekre anélkül, hogy ne gondolna azon mennyei 
zengedezésekre, melyek egykor onnét az égbe emelkedtek . . Az 
oltár ezen földalatti pápai templomban a sziklafalból kinyúló kő
pad volt, a pápai szék pedig egy sziklába vágott ülőke. Ettől nem 
messze volt egy igen egyszerű szoba nyughelylyel s dolgozó-asz
tallal ellátva. Mindez a földalatti térek nagysága, a sz. sírok so
kaságával, ünnepélyekkel, melyek ott tartattak, a hívek nagy szá
mával, kik azokra egybegyülekeztek, vértanusági eszközökkel, me
lyeket a keresztény hősök győzelmeinek színhelyeiről oda ment-
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hettek, mint bilincsek, szegek, lógók, keresztek, véredények stb. mind 
ezek többel mondanak nekünk, mint a kormányzat s uralkodók fölötti 
száraz nyomozás stb.

Azonban gyűjtsük egybe, mit sz. Kletusra vonatkozólag a tör
ténelem megőrzött.— Sz. Kletus kómából eredeti, atyját Aemiliánnak 
hitták; ö Kómának harmadik püspöke s sz. Linus utóda volt. Ezen 
egyetlen körülmény is tanusitja, hogy az első tanítványok közt felséges 
erényekkel tündöklőit, kiket nyugaton sz. Péter képezett. Az első 
egyházfő parancsára 25 áldozárt szentelt Róma városa részére, és 
első irta volna leveleiben : „Üdvöt és áldást!* Ez azonban nem való
színű, mivel ezen szokás utódainál nem fordul elő egész V. János- s 
I. Sergiusig, ki 685-ben emeltetett az apostoli székre. így mondják, 
hogy a bucsujárásokat Kóma egyik templomából a másikba ö hozta 
volna be, mint ezen vezekleti állomások máig is léteznek. A philippi 
fiirdökbeni házát, Kómában, (Rione de monte) ímahelyuek szerelte 
fel, mint Mabíllon Írja. Az apostoli széken Özséb szerint 91-ik évig 
ült, és Domitián alatt vértanuságot szenvedett. A mise-canon«ban is 
vértanúnak mondatik, mely, mint Bossuet és minden tudós állítja, a 
kereszténység legrégibb korából való. Bedá-mú s minden egyéb vér
tanúi könyvben martyr- nak emlittetik.

Némely njabb Ítészek állítani kezdették, miszerint sz. Kletus és 
Anacletus ugyanazon egy személy volna; de Orsi állal hatalmasan 
raegczáfolíatíak. Gyanithatólag özséb által hozattak tévedésbe, ki 
ezen két pápát egymással gyakran fölcseréli. A görögöket azzal kitehet 
menteni, hogy a névrokonság miatt hibáztak, s Rómától nagy távol
ságban Írtak. Mi a latin Írókat illeti, pontosabbak lehettek volna, mi
vel mód jókban volt a régi iratokat tetszésök szerint megtekinteni. Ezt 
tette is a libcriusi naptár írója, ki nagyrészt a római egyház okmányai 
nyomán látszott dolgozni. Ezen emlékből azonban kitűnik, hogy Kletus 
11-dik, Anacletus pedig 5-dik római püspök volt. Továbbá ezen két 
régi sz. pápa az egyház ősi okmányaiban egymástól mindig meg
különböztetik. Az is figyelemre méltó, hogy a Yl-ik század egyik 
s pedig a város „vicus patricii“ nevű részében született, azon he
lyen, hol jelenleg sz. Pudentiána egyháza á l l , sz. Anaclet pedig 
athenei. A legtöbb régi lajstromokban is megkülönböztetik egymás
tól az említett két egyházfő, s sz. Pál régi basilicájában Anaclet 
képe szintúgy megvolt, mint Kletusé. Langtet abbé is , mint két
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személyt, említi őket. Az egész nehézmóny csak azon hibákból ered, 
melyek századok folytán a pontificálé-k kézirataiba becsúsztak. Mi 
kétséget sem szenved, hogy Kletus és Anaclet két pápa volt. Ezt 
bizonyítja Liberius naptára s a pápák minden régi lajstroma, me
lyeket Schehtrat elszámlál; azon régi költemény, mely Tertullián 
művei közt találtatott s ezen egyház-atya korában Íratott; a Vati
can egyházának régi Antiphonariumai, melyeket Thomasius bibornok 
nyomatott ki; a sz. Jeromos nevét viselő régi Martyrologium, melyet 
ľlormlin  Lticcában adott sajtó alá. Adón, Usrnrd és más martyro- 
logisták ezen kútfőket követték, melyek egy elfogulatlan gondolko
dónak eléggé fontosaknak látszanak. A Pontificalék szerint Kletus 
római, Anaclet pedig görög volt és Athénében született, özséb írja : 
Linus Péter után 12 évig volt az egyház elöljárója, kinek a 13-dik 
évben Kletus lett utóda. Ö is 12 éven túl ült az apostoli széken, 
azaz 91-ig. A vértanúi koronát sz. Kletus Domitián alatt Nero után 
a 2-dik keresztény-üldözésben nyerte el, s a Vaticán-hegyen elődei 
mellett temettetett el.

Ezen pápától egy levél sem maradt fönn, bár bizonyos, hogy 
ilyeket irt, melyekben, mint már érintettük ö használta volna először
a „Salutem et apostolicam benedictionem* üdvözlést. Areopági Dénes 
állítása szerint, elődeinek vértanusága fölött egy könyvet irt, mely 
a görögök Menologiumában ismeretes volt, s Rómában az úgyneve
zett barbár-müvek könyvtárában Őriztetett.
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^ S fo j^ z e n t  Kelemenről igen kevés jutott el világos és biztos 

^^tudom ásunkra, de ezen kevés is fontos ezélunkat illetőleg. 
c'< Egész bizonyossággal tudósit bennünket a történelem, hogy 

T sz. Kelemen Péter és Pál apostolok tanítványa volt s egy sze
mély azon Kelemennel, kiről az utóbb említett apostol (a Filip. 4, 
3) mondja, hogy az evangélium bnzgó hirdetőinek egyike, kiknek 
nevei feljegyezvék az élet könyvébe. Ép igy kezeskedik a történe
lem arról is, hogy még az apostoloktól szenteltetett püspökké, s 
Pétert követte a püspöki széken, de mily renddel, s mikor, nem 
oly bizonyos, Tertullián szerint, kit a legtöbb későbbi latin irók- is 
követtek, az első egyházfőnek közvetlen utóda lett volna, Ezek sze
rint Linus és Kletus sz. Péternek csak segédpüspökei voltak. Innét 
az ismeretes vers: ADisceptat mundus, sit quartus, sit ne secundus.

Ellenben a római püspökök névjegyzékében, melyet Irén, 
Özséb és más görög egyházi íróktól bírunk, sz. Kelemen az apos
tolfejedelem után harmadik helyen áll, kinek Linus és Kletus elődei 
voltak az apostoli széken, És «zen adat minden tekintetben fontosabb 
és nagyobb hitelességgel bir, mint az előbbi. Özséb szerint sz. Ke
lemen még Domitián uralkodásának 12-dik évében (91 vagy 92 
körül) vette át a római egyház kormányát, s Teáján 3-dik évéig 
(100 vagy 101) igazgatta az egyházat. De működését illetőleg igen 
kevés jutott cl hozzánk, azon szakadásróli híren kívül, mely az ö 
pápasága alatt a korinthi egyház békéjét zavarta, s sz. Kelemennek 
alkalmul szolgált arra, hogy a korinthiakhoz körlevelet intézzen.

3*

IV.



36

Báľ ezen szakadás nem a hitegység-, hanem a jó rend- és fegye
lemre vonatkozólag történt, mivel ezen egyház nagyravágyó tagjai 
a feddhetlen életil pásztorokat, kikel a község egyezése folytán az 
apostolok vagy apostoli férfiak helyeztek be a lelkészi hivatalba, 
elnyomták s ezek helyeit elfoglalták.

Sz. Irén ezen eseményt csak néhány szóval emliti, valamint 
Özséb is, ki Jlegesipp zsidó-keresztény tudós elbeszélésére utal ben
nünket, kinek iratai némi becses töredékeket kivéve, mind elvesz
tek. De mindkettő emliti azon levelet, melyet sz. Kelemen a római 
egyházi község nevében a korinthiakhoz irt. Ebből jóidéig csak 
egyes töredékek ismertettek, miket különböző egyházatyák tartottak 
fenn, inig a tudós Junius, 1633-ban, oly szerencsés volt, hogy az 
Egyiptböl Angolhonba került levélnek régi kéziratára akadt, mely
nek eredetiségét katholikus és protestáns tudósok is egyaránt el
ismerték, mivel annak tartalma a régi töredékekkel tökéletesen ősz- 
hangzik, s az egész az apostoli kor íélreismerhetlen jellegét, viseli 
homlokán.

Már akár ezen szakadás miatt, akár bizonyos, a keresztény 
tant illető kérdés miatt fordult a korinthi egyház a rómaihoz, ezen 
minden igazhitű egyházak központjához, azon levélből, melyet sz. 
Kelemen római egyháza nevében a korinthi testvér-egyházhoz me
nesztett, kiderül, hogy amaz az idők viharai s viszontagságai miatt 
a korábbi válaszolásban akadályoztatott. Miből az látszik kitűnni, 
hogy a rómaiak ezen levele a korinthiakhoz a Domitián-féle üldö
zés után, valószínűleg a 97-ik évben, midőn a keresztények Nerva 
alatt békében éltek, ivatott.

Ezen levél nagy körültekintést, ritka ildomosságot és bölcsesé- 
get a leggyöngédebb kímélettel s legmegragadóbb komolysággal 
egyesítve tanúsít. A szerző bő tapasztalás által szerzett emberis- 
meretet, élénk, nemes érzeménytöl emelkedett, apostoli erő s mél
tóság érzetétől áthatott szellemet, ékesszólást és tudományos kép
zettséget fejtett abban ki. A kifejezés remekiróilag (elassiseh) görö
gös, bár a sajátságos keresztényi irmodor, mely alakzatát a szent 
iratok olvasásából nyeri, sem hiányzik abból.

Sz. Kelemen a korinthiak előbbi valóban erkölcsös életének 
dicséretével kezdi levelét, mely igen örvendetes pillantást enged 
vetuünk az első keresztények életébe. Annálinkább fájlalja a most
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uálok keletkezett zendülést, melyet egyes tagok önző nagyra vágyásá
ból származtat, minek minden időben szomorú következményei szok
tak lenni, (c. 1.—7.) — A keresztényhez illő erényeket, bűnbánati 
készséget és Isten iránti engedelmességet, mint már az ó-szövetség, 
példákat mutat fel, egyenes ellentétbe helyezi, (c. 7 —13.) — Aláza
tosságra inti őket, Krisztust tartván példányképül elébük: „Krisztus 
birtoka azoknak, kik maijukat alázatosan tartván , nyája ellen fel 
nem lázadnak, A z isteni felség királyi pálczája (sceptrum) — a mi 
Urunk Jévus Krisztus nem a dicsekvés vagy nagyravágyás, avagy 
büszkeség kinyomatával, bár tehette volna, jö tt , hanem alázatosság
ban, mint ezt a Szentlélek előre megmondottaA (c. 10.) Ezáltal lettek 
nagyokká az ó-szövetség szentjei is, s követésre méltó példányké
pekké. (c., 13.—20) Hogy Isten iránti engedelmességre tanítsa őket, a 
természet országúiméi jelenetekre utalja figyelőtöket, (c. 20.—24.) és 
végre a bekövetkezendő utolsó Ítéletet és feltámadást tartja szemeik 
elé, mely utóbbi által a hitben megerősíteni és szilárdítani törekszik 
őket. (e. 25.- 28.) — Ezen alapigazságokkal él, hogy az azokból ki
folyó tanúságokkal s következményekkel a kárlrozatos útról levezesse 
és az Isten iránti engedelmesség s szentekhez illő viselet .ösvényére 
terelje őket vissza. Miután azért a síron túli éleire irányozza tekinte— 
töket, igy zárja be levelét: „M ily csodálatosak az Isten ajándékai- 
szeretteim! élet a hallhatatlanságban, világosság az igazságban, hit a 
bizalomban, önmegtartóztatás a szentes életben, mindez ben foglaltatik 
előadásunkban. M ár most mi várakozik a kitartókra ? A z  idők a l
kotója és A ty ja , a Szent, ismeri annak nagyságát és szépségét, Fel! 
törekedjünk hát, hogy azok számába tartozzunk, kik véyig állhatatos- 
kodnak, mert így lesz részünk az ígért javakban! Hogy történik ez 
incg? Ha gondolatinkul a hit által Istenre irányozzuk, ha azokat 
cselelceszszük, mik neki kedvesek és tetszők, akaratát teljesítjük, és öt az 
igazság utján követ jak  A . . .  (c. 28—30.) „Ez az ut, szeretteim, me 
hyen Jézus Krisztust, a mi Üdvözítőnket, áldozatunk főpapját, gyön- 
geségünk istápjál, segítőnket és pártfogónkat feltalálhatjuk. Tekintsünk 
kegyelmével az égre, vizsgáljuk, szemléljük általa az istenség tiszta s 
ragyogó tekintetét, általa megnyíltainak majd szivünk szemei, balga 
és borús érzékünk jelébred s csodálatos fényének szemlélésére képes 
lesz, A zt akarta az Ur, hogy általa halhatatlan legyen megismerésünk, 
általa, ki az ö fenségének visz fénye s azért kitünőbb nevet nyert A
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(37.—45.) Mindig növekedőbb hévvel inti őket a botrány elhagyására, 
a javulás készségére s előbbi szeretetők megújítására. Keményen szi
vükre köti a bünbánatot a vétkeseknek, valamint azt is, hogy a meg
bántottak nagylelküleg bocsássanak meg. Sürgetve hivja fel őket 
buzgó imára s a hibázok iránti irgalomra, hogy magukba szálkán, a 
kegyelmet visszanyerjék ismét. (c. 45.-58.) Ezen utóbbi rész min
denesetre a legmegragadóbb. Elragadó ékesszólással hord össze itt a 
szerző mindent, mi oktat, megindit, szégyenit, felemel, megrendít 
és lelkesít, mi bánatra ösztönöz s leglángolóbb szeretőire gyulaszthat. 
Ez az első és mindenkor utánzásra méltó pásztori irat, méltó sz. Péter 
tanítványához s a kath. egyház fejéhez.

Hihető, hogy ezen pásztori levél megtette hatását, annál is in
kább, minthogy a későbbi Íróknál már mi nyomára sem akadunk a 
szakadásnak, melyet a szent pápa oly velős kitételekben, de egyszers
mind a személyek oly kegyes kímélésével ró meg, hogy a vétkesek
ből, egynek sem hozza fel nevét. — Egy levéltöredékböl, melyet 70 
vagy 80 évvel később sz. Dénes, korinthi püspök, a római egyház- 
és ss. Soter pápához intézett, kiderül, hogy sz. Kelemen pásztori le
vele ezen korban a kerinthi hívek gyülekezeteiben még nyilvánosan 
olvastatott. — Sz. Kelemen egy más levelet is intézett volna a ko
rinthi hívekhez, melynek még tekintélyes része máig is fennmaradt. 
Ennek eredetiségét Özséb, Jeromos, valamint Photius is, kinek itészi 
ítélete igen nagy fontosságú, kétségbe vonják. Ök még az egész levelet 
bírták, s állításuk szerint azt az első századok atyái nem említik. A 
fenmaradt töredékben a jámborság szelleme mutatkozik ; de olyant is 
tartalmaz, mi a Kelemenféle eredetiségről kétséget idéz elő.

A múlt század közepén a tudós Wettstein egy uj-szövetségi syr 
nyelvű szentirásban sz. Kelemen két levelére akadt, melyeket ö a 
szűzi önmegtartóztatás dicséretére irt, és Jeromos Jovián elleni köny
vében felemlített. Mivel Wettstein elismeri, hogy sz. Kelemen e tárgy 
fölött másként gondolkodott, mint az apácza-szöktető Luther, ö maga 
is protestáns létére elfogulatlanul hozzáteszi: „Nincs bebizonyítva, 
hogy esen pápának nem volt joga így gondolkodni. I la  valaki arról, 
mit jogosan használhatna, lemond; mit élvesni szabadságában állana, 
attól magát önkényt megtagadja, hogy annál nagyobb tökéletességgel 
és szabadsággal szentelhesse magát az egyháznak, nem látom be, mért 
nem várhatna az olyan azért a más éleiben magasabb jutalmat.
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Kzen pápának tulajdonított öt levői az ál-decretátok számát nö
veli, s méltán alácsusztatottnak tartatik. — Még egyéb iratokat is 
származtatnak sz. Kelementől, melyek kétségkívül a későbbi időkből 
valók. Ilyen a „Recognitiones* czimíl, mely 10 könyvből áll. A görög 
kézirat, némi töredékeken kívül, mind elveszett. A hires Rufin, ki a 
4-dik század utolsó felében és 410-ig virágzott, fáradságot vett ma
gának ezen mü latinitására. — 19 úgynevezett Homiliáh, melyek nem 
beszédek, hanem beszélgetéseket tartalmaznak, szintén sz. Kelemen 
műve gyanánt hordoztalak körül. Ez oly igen hasonlít az előbb emlí
tetthez, hogy már rég annak második kiadásául tekintetik.

Tőle származtatják azon híres müvet is, mely %Constitutiones 
apostolicae“ czim alatt ismeretes. A sokat Ígérő czimhez méltólag igen 
sok becses foglaltatik ezen Ősi műben. A tudósok vélekedése szerint 
ezen coüstitutiók a 3-dik században valami ismeretlentől gyűjtöttek 
egybe, de egyszersmind itt-ott pieg is hamisítottak, mi azáltal is 
valószínűvé tétetik, hogy sz. Epiphán- és Sz. Chrysostonmak hamisan 
tulajdonított, sz. Máté evangéliumának magyarázását tartalmazó mü-s 
nek írója különböző helyeket másként idéz> mint most azokat a 
könyvben találjuk.

Ezen mü 8 könyvre osztva a házi életre s erkölcstanra vonatkozó 
fegyelmi intézkedéseket foglalja fökép magában. Az utolsó könyv vé
gén találjuk az úgynevezett „apostoli cánon“- okát, melyek kétségkí
vül onnét nyerték nevüket, hogy valóban különböző apostolok- és 
ezek utódai-, apostoli férfiaktól, különböző egyházakban élőszóval 
hirdettettek, Ily rendeletekröl sz. Pál is tesz említést néhol. Mi volt 
természetesebb, mint, hogy Jézus egyházai nemcsak az apostoli kör
leveleket, hanem a szóbeli rendelményekét is, melyek 9ncm tintával 
hanem az élő Isten szellemével, nem kőtáblákra, hanem a szív  hús
tábláira írattak, egymással közöljék.“

Ezen canon-ok elvitázhatlanul a szent hajdankor kinyomatát 
viselik homlokukon, miért is a nicea-i egyetemes zsinat (325.) mint 
régi törvényeket, az atyák canon-ait s egyháziakat hozza fel azokat. 
Miért az olvasóra nézve nagyfontosságuak, de nem canon-i te- 
kintélyüek. — Némelyek szerint sz. Kelemen Martyrologium-ot is 
irt volna.

Ha a „Recognitio*-kban előforduló elbeszéléseknek hitelt nem 
adunk, akkor ezen pápának eredetét s hazáját illetőleg mi bizonyo
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sem tudunk. Némelyek öt Flavius Clemens-sel összetévesztvén, római 
senatortól származtatják. Legvalószínűbb, hogy hellenista volt s azért 
a zsidó szokásokat igen ismerte s a görög tudományokba nagyon 
beavatott volt. Úgy látszik, Jákob származékának tartotta magát, 
mert a levélben írja: „« mi atyánk Jákob,* mit természetesen in
kább a testi származás-, mint lelki fiuságáról kell érteni, mert ezen 
utóbbi értelemben inkább Ábrahámot említette volna.

Teáján a keresztények ellen üldözést támasztván, Chersonesus 
szigetére száműzetett, mint Sandini és mások is állítják. Mivel ezen 
vidék majd minden lakóit tanítása- s fényes csodáival a gonoszság 
útjáról az igaz Isten ismerete- és tiszteletére vezette, Traján paran
csára a tengerbe vettetvén, a hitet, melyet (sz. Pétertől) tanult és 
tanított, vértanuságával még dicsőbbé tette. Az egyház mint vértanút 
tiszteli, s nov. 23-kán üli emlékét. Sandini szerint pápasága 9-dik 
évében, 6-ik hava- s napján szűnt jneg élni.

Gr, Stollberg állítása ellen, ki Üzsébet és Irént követve, sz. Ke
lement természetes halállal mondja elhunytnak, Írja ĽuUleri „Nem 
lehet kételkedni, hogy .Kelemen akkor a többi hitbajnokokkal együtt 
Jézusért vérét ontotta.“ Bufin, Zozimus pápa és a vacens-i zsinat 
452-dik évben határozottan vértanúnak nevezik öt. A római egyház 
mise-canon-ában a vértanuk között fordul elő neve. Kómában máig 
is áll a „St, Giovanni“ nevű utón, melyet V. Sixtus a Colosseum-U>\ 
a Laterán-ig rakatott, a baloldalon egyháza. Ezt 100-dik évben azon 
helyen állította, hol atyai háza állott.Kégi szerkezete máig is látható, 
egy előtér régi oszlopokkal, elöudvar három Árkáddal, egy -hajó két 
szárnynyal, karzat a Tribunnal és mozaik-müvekkel. Ezzel egy czim 
volt egybekötve, Bénát, sz. Leónak az ephesus-i álzsínatoni követe, 
volt ezen egyház áldozára, kinek korában a templomok csak vérta
nukról czimeztettek.

Ezen egyházban, mely egyedül áll a szent hajdankorból mint 
olyan, mely eredeti szerkezetét megtartotta, nyugodtak egy ideig a 
sz. pápa tetemei, és Novaes tekintélyeket hoz fel egy jegyzetben, me
lyek IX. Leo XIX,  Constitutio-ja nyomán állítják, hogy sz. Kelemen 
tetemeinek egy része a cavai apátságban (Abruzzókban Salernótól 4 
mértföldnyire) tisztelteik, melyet annak Adorján pápa ajándékozott, s 
még most is ott őriztetik. Sz. Kelemennek említett ősi római templo
mában, melyben sz. Nagy-Gergely legtöbb Homiliáit tartotta, szintén
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mutogatlatik a szentnek egy jókora ereklyéje. XI. Kelemen ezen egy
házat ismét helyreállította, de három részét (nartex, ambo, sanctua
rium) eredetiségében sértetlenül fentarlotta.

Nem hiányoznak nagynevű írók, kik szerint sz. Kelemen a város 
hét részére ugyanannyi jegyzőket rendelt, hogy a szent vértanuk tör
téneteit gondosan összegyűjtenék s az utókor számára írásba foglal
nák. Ezen rendelet adott később alkalmat az apostoli protonotariu- 
sok hivatalának életbe hozatalára, kiknek számát a hírneves V. Sixtns 
12 - re szaporította. Ezen írnokokra alkalmazhatni Martial verseinek 
ezen kettőjét:

„Currant verba licet, mamis est velocior Ulis,
Nondum lingua suum, dextra peregit opus.“

És Prudentius következőleg énekli meg őket:
„Magister Merarum sederat,
Verba notis brevibus comprehendere cuncta peritus 

Raptimque punctis dicta praepedibus sequi.“
Sz. Kelemen pápasága alatt irta sz. János apostol „Titkos jele

nések“ czimü könyvét. Timotheus, sz. Pál tanítványa, vértanuságot 
szenvedett. Domitián Kómából kiűzte a bölcsészeket s menynyiségtu- 
dósokat. Hárommegszeplösített Vestaszüz elevenen eltemettetett.Flavius 
József a „Zsidók története“ czimü hires müvet irta. Az említett császár 
egy lázadás alkalmával életét vesztette. Tiánai Apolló 97 éves korá
ban kimúlt.

Ezen pápával végződik a kereszténység első százada, mely kor
szak pápáiról keveset jegyzett fel a történelem, vagy az írásba fog
laltak jó része az üldözések s viszontagságok vészhullámai alá merült.



y. (a*)

iz. Aiiacletus. 103 -113.

'á
n3  X

O zen t Kelemennel a század is sírba szállott, mely az emberfi
á k  ának bölcsőjénél vette kezdetét. Nagy volt a világ megrázkod- 
é&ptatása! A pogányok mégis vakok maradtak, bálványaikhoz ra- 

s  gaszkodtak, a legiszonyúbb kicsapongásokban találták örömü
ket, s a keresztényeket még folyvást maroknyi rajongóknak te

kintették, kikkel mindenki mint valami sklávokkal bánhat s tetszés 
szerint megkorbácsolhat. De keresztények már mindenütt voltak. Lát- 
hatlanul, mint a szellem, működtek már a társadalom testének minden 
részeiben s módositák annak tevékenységét. A pogányság minden ki
hágása, minden erőszakoskodása csak kimerítette az ó-világot, ha
sonlított az egy, évek előtt meghajlott testhez, mely igen jól érezte 
magát, midőn üde lég hatotta át ereit s visszaadd az erőt, melyet el- 
pazarlott, az ifjúságot, melyet megszégyenített. Sz. Anaclettal ragyog 
fel a 2-ik század hajnala; — Traján, ki alatt sz. Anaclet az apostoli 
székre lépett, őszinte, kegyes, nemeslelkü, bátor és nagy uralkodó, 
nagy hadvezér volt, s mint szeretetre méltó s kedves ember tűnt fel. 
De egyszersmint hóditásvágy, iszákosság s fajtalanság homályositák 
jellemét, és végre szerencséjének tetőpontján megtántorodott. Uralko
dása 7-ik évében, 105., valószínűleg 101 vagy 102-ik évben Krisztus 
után üldöztettek a keresztények, Legalább a tartományok helytartói 
buzogtak ellenék; mert egy régi törvény tiltotta a senatus által nem 
ismert istenség felvételét. A rómaiak annál türelmetlenebbek voltak, 
mivel vallásuk a politikával szorosan egybekötve volt, s isteneiktől, 
kiknek egyike Kóma is volt, a birodalom föuállását, jóllétét és dicső
ségét várták. Ide járul még, hogy minden császár egyszersmind főpap

*) Sz. Kletus élettörténetében említettiiU, hogy oz nem ugyanazon személy 
Annelelussal, mint több író hibásan állítja, azért ezen utóbbi egyházfőnek életét c 
helyen röviden adjuk anélkül, hogy az idáig szokásos sorszámot megyáltoztatnók.
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is, ttíLát feje és védelmezője volt az egész bálványimádásnak. A keresz
tények nyilvános védelmezése által a rómaiak gyűlöletét vonta volna ma
gára Traján. Azért CajusPliniusnak a keresztények üldözését illetőleg 
hozzá felterjesztett értesitvénye s kérdésére igy válaszolt a császár : 

„Az azok elleni vizsgálat ügyében, kik előtted mint keresztények 
adattak fel, kedves Secundusom, a helyes útat követted. Mert ez ér
demben általánosan, bizonyosan szorosan meghatározott zsinórmér
ték szerint eljárni nem lehet. Nem kell őket felkeresni, de ha bejelen
tetnek s elmarasztalíatnak, mogbüntetendők; de úgy, hogy ha valaki 
tagadja, hogy keresztény, s ezt tényleg is mutatja, bármily gyanúsnak 
láttassák is ö előbbi viselete folytán, — a bánat miatt bocsánatot 
nyerjen. A vádló neve nélküli vádiratok a vétkesség bármily nevére 
nézve el ne fogadtassanak. A legroszabb példák leendőének ezek, és 
korunk szellemével ellenkezők.“

Ezen üldözésben szenvedtek a többi közt vértanuságot sz. Simeon, 
Üdvözítőnk rokona és Jakab apostol utóda a jeruzsálemi széken, me
lyen 45 évig dicsteljesen működött, Olaszhonban ifjabb Domitilln, Fla
vius Kelemen unokahuga, T itus és Domitián rokont is a vértanúi pál
mára méltatták. De hol időzött ezen üldözés alatt az egyház szent feje ? 
A keresztény hivekkel tört és imázott; majd a jámbor keresztények 
közt rejtette el magát, majd a földalatti Tátikán katakombáiban zo
kogott annyi igazhivőnek borzasztó kinzatása- s vérfagylaló halálán. 
Anaclet alhenei születésű volt. Atyját Antiochus-ni.k hitták. Sz. Ignácz 
bizonysága szerint sz. Péter első szerpapja volt, azután áldozár, végre 
püspök s 103-ki april 3-kán sz Kelemen utóda lett. Mi személyiségét 
illeti, kitűnik az atyák irataiból, hogy Anaclet ritka erkölcsi tisztaság 
és bölcseség által tűnt ki. Nem lehet ünnepélyes részvét nélkül olvas
ni a római egyház Éviéinek egyik legrégibb töredékében azon em
lékekre vonatkozó fölséges helyet, melyben a kereszténység a császári 
Róma egy részét birtokba veszi, s a mely sz. Anacletra vonatkozik, 
ki még mint sz. Péter tanítványa s ennek később utóda, sz. Péter sírja 
felett a vaticini barlangban némi építkezéseket tétetett, melyek ezen 
sírt nemcsak jellemző emlékké emelték, hanem, hogy az eredeti szo
kás szerint a vértanuk sírjainál imádkozni is lehessen, ezen helyet 
díszes „Oratorium“-wvX tette. Az érintett helyim ez: „Anacletus, ki 
áldozár volt s sz. Pétertől helyeztetett be, építette s tette annak em
lékhelyét egyéb térekkel püspöki temetővé ; ö maga is sz Péter tete-
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mei melleit takarittatott el/‘ De minő volt egészben véve ezen épü
let, erről mi történelmi adattal sem bírunk. A Konstantin-féle egyház 
oszlopain találtak egy régi rajzolatot, mely ezen kriptát tünteti elő, s 
máig is fennmaradt. A legfeltűnőbb sajátlagosságot képezik az oszlop- 
ives bemenet, jobbra és balra kisded oszlopokkal ékeskedő fülkék és 
minden fülke meg a bemenet közt két ablakneinü nyílás. — Egy felirat 
szerint sz. Anaclet pápa és vértanú állította sz. Péter emlékét, mely 
Confessiónalc neveztetik. A római breviarium szerint, melyet a hajdan- 
kor elömutat, s mely a régészetről nem egy fontos ismereteket tartal
maz, sz. Anaclet rendeletet adott ki, hogy a püspökké-szentelés három 
s nem kevesebb ily méltóság által hajtassák végre; továbbá, hogy a 
növendékek saját püspökeiktől nyilvánosan szenteltessenek fe l; a sz. 
misében Urfelmutatás után az áldozásban mindnyájan részesüljenek, 
mint az első keresztény században szokás volt; a püspökök ellen csak 
feddhetlen életű ember emelhet vádat; az áldozárok egyedül csak Is
tennek szentelt helyeken áldozhatunk, s pedig csak tanuk jelenlétében, 
a püspökök évenkint meglátogassák az apostol fejedelem sírját; a 
BDominus vobiscum“- és „Orate Fratres"-1 legalább két jelenlevőhöz 
mondják. Anaclet volt az első pápa, ki a papoknak megtiltotta a vilá
gias hajviseletet, s hogy az miként nyirassék, Ank.zét pápa határozta 
meg. Egyébiránt nem hiányoznak, kik ezen rendeleteket sz. Anaclét- 
nak alácsúsztatott decretált levelekből származtatják, Deczember hó
ban két papszentelést tartott, mely alkalmakkal (í püspöl, 5 áldozár 
s 3 szerpapot adott az Ur szolgálatára. Egyebet ezen pápa életéből 
nem igen tudtunk. Sz. Kelemen utóda volt, s az egyházat 9 év-, 3 hó és 
10 napig kormányozta Liberius Pontificale-ja s egy igen régi kézirat- 
bani lajstrom szerint, mely a vatikáni könyvtárban őriztetik. Némely 
újabb pontiíicálé-k 12 év s 3 hónapig ültetik őt a trónon. Eehet, mint 
B erti jegyzi meg, hogy sz. Kelemen 3 évi távolléte alatt, melyet szám
kivetésben töltött, mint helyettes tartotta az egyház kormányának 
rúját (?). Egyébiránt egész bizonyossággal nem lehet meghatározni, 
hogy mennyi ideig ültek az apostoli széken néliányan a pápák közül 
sz. Viktor előtt, ki 200-ban állíttatott az egyház élére. A nehézmény 
inkább azon hibákból ered, melyek századok folytán a l’ontificálé-k 
kézirataiba becsúsztak, mint azon csekély különbözőségekből, melyek 
azokban észrevehetők. Emlékét az egyház 13-ik juliusbau üli, midőn 
mint szent vértanúról szent kegyelettel emlékezik.



§z. Ch aristiis. 112-121.

'"•^y^Oz. Evarist pápasága Traján uralkodása utolsó szakára ésHad- 
liánéra esik, mely utóbbi 117-ben jutott a trónra. Különbözőbb 
természetűek voltak, semhogy teljes bizalom keletkezhetett volna 
közöttük. De nem egyenetlenkedtek, mivel Traján kegyes volt, 
kinek kegyeibe még trónra lépte előtt igen be tudta magát furni. 

Hadrián Traján halála után kegyesen nralkodott; jobb császár, mint 
ember volt. A trónon komoly, az életben pedánt volt. Trónraléptekor 
a zsidók Júdeábán felzendültek. Hadrián megfenyítette őket, és mivel 
a jeruzsálemi keresztény gyülekezet a zsidó szokásokat, sőt a kör- 
nyülmetélést is megtartotta, a keresztények is azokkal egyiránt szen
vedtek.

Sulpicius Severus mondja, hogy Hadrián korában volt a 4-ik ke
resztény üldözés. Sz. Melito pedig, ki Márk Aurél korában élt, vala
mint Tertullián és Özséb pedig nem számítják Hadriánt a kereszté
nyeket üldöző uralkodók közé. S még sem nehéz azért ezen két tanú
ságot összeegyeztetni. Hadrián nem rendelt ugyan üldözést, de elődéi 
alatt a keresztények ellen kiadott törvényeket érvényben hagyta, azért 
a tartományokban! helytartók tetszésök szerint gyötörték s üldözték 
azokat és mint sz. Jeromos irja, — az ellenük tanúsított fellépés 
Hadrián alatt hasonlított egy kemény üldözéshez. Épen ezen egyház
atya bizonyítnya, hogy Hadriánnak u pogány babonákhozi ragaszko
dása öt a keresztények iránti ellenszenvre indította.

A vértanuk lajstroma szerint Hadrfán idejében Jézus tanításáért 
sokan szenvedtek martyr-halált. Ezen korbeli hívekről irja sz. Ignácz, 
Antiochia 3-dik püspöke, az apostolfejedelmek tanítványa, hogy:
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„Ôk a valódi erénynek példányképei, leik erkölcseik szentsége-, tanaik 
tisztasága és szeretctöknél fogva, mely őket a hitben elválusdhutlanul 
egyesíti, minden szakadástól ir tó zva , méltán állíttathatnak fel köve
tendő példányokul a többi egyházak h ív e in e k Ha már most a juliok- 
ról a pásztorra következtetést akarunk vonni, annak bizonyára ra
gyogó erényekkel s ernyedetlen buzgalommal kelle ékeskedni. A Pon- 
lificálé-k s legtöbb vértanú-könyv „martyr"-m k  nevezi ezen egyházfői, 
mivel 121-ki október 2G-án Hadrian alatt Jézus bitéért elvérzett, mely 
napon emlékezik róla az egyház is.

Ezen szent pápának nemcsak a külső üldözések, hanem a té- 
velyek ellen is kelle küzdenie. A gnostikusok nagyon elterjesztek ta
naikat, s az egyház fejének nagyobb nyugtalanságot okoztak, mint a 
császárok üldözései. Ök mindnyájan egy örök lényről s egy örök és 
rósz anyag- és Aeonokról beszéltek, melyek a világot alkották; egy 
szabaditót vártak, ki az embereket a világteremtő uralma alól fel
szabadítaná. De, ha rendszeröket kifejteni akarták, eltértek egymás
tól nézeteik. Ilyen volt Saturnin, valamint Egyiptben Basilides is. 
Hadrián alatt élt a hires Carpocrates eretuekfö, kinek tóvtanait iia, 
Epiphanes még inkább rendbeszedte. Ezek tévtanai ellen sokat buz- 
gólkodott a derék egyházfő.

Evaristus syriai születés, vagy inkább görög volt Bethlchemböl, 
atyja pedig zsidó, miért nem volt büszke születésére s hazájára. —■ 
Még igen fiatal korában Kómába vette magát, hogy ott a tudományo
kat elsajátítsa, melyekben nem kevésbbó volt kitűnő, mint a jámbor
ságban. Azonban mily körülményeknél fogva jutott az egyház leg
főbb méltóságára, erről hallgat a történelem és hagyomány. De alig 
jutott 112-ben a pápai székre, Kómát több lelkészségre osztotta, 
melyeket czimeknek nevezett, s külön áldozárokkal látott el. Azután 
7 szerpapot is rendelt, hogy a püspököt kisérvén, tanúi lennének 
mindannak, mit az tanit, ha azt tévtanokról vádolnák.

Rendelte továbbá sz. Evarist, hogy az apostoli hagyomány nyo
mán a házasságok kötése nyilvánosan történjék s az áldozár által 
áldassék meg.

A  templomszentelési szertartásokhoz, mint azok az ó-szövetségböl 
az újba általmentek, még többet adott, hogy azok annál hatékonyabbak 
legyenek. Meghagyta, hogy minden templom különös szertartással 
avattassák fel s kereszttel bírjon. Azt is akarta, hogy az isteni
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szolgálatot végző püspöknek két szerpap szolgáljon. Az egyipti 
piispökökkez menesztett körlevelében igen találóan nevezi Krisztust 
vőlegénynek, s az egyházat arájának. S azt mondja, hogy valamint a 
férj nejét a házasságtörésen kivül el nem hajthatja, ép oly kevéssé 
szabad a püspöknek megyéjét, melyre felszenteltetek igen fontos ok 
nélkül elhagyni, vagy épen két egyházat bírni. Az egyház oly gyöngé
den szeresse a püspököt, mint vőlegényét s neki engedelmeskedjék, 
mint szereti férjét a nő s neki engedelmeskedik.

Sz. Evarist december hóban három papszentelést tartott, mint 
akkor szokásban volt. Amalarius ennek több erkölcsi s mysticai okát 
adja. Több történelmi búvár azon véleményen van, hogy az egyházi 
rend szentségének kiszolgáltatása Adventben történt; mivel ezen idő
szakban a,püspökök nem voltak annyira elfoglalva, mint egyébkor, 
például böjtben vagy pünkösdkor. A szentelések legiukább böjt s ima 
által megszentelt napokon szoktak véghezvitetni.

Ezen egyházfő Sandini szerint 9 év- s 3 hónapig igazgatta az 
egyházat, s mint fönebb érintettük 121-ki október 26-kán nyerte el a 
vértanúi koronát s a Vatikánban sz. Péter mellé temettetett el. Az 
Isten igéit buzgón hirdette, meglátogatta és vigasztalta a betegeket, 
bátorította az üldözötteket s foglyokat, atyai szeretettel ápolta a sze
gényeket, özvegyek- és árvákat. Érzékiségét sanyargatás-, böjt-, vir
rasztással s gyakori imával hóditá jámbor lelke uralma alá.



VI.

I. Sz. Sándor. ISI— 138.

^ O z e n t I. Sándor pápasága is. mint elödeé, Hadrian uralko- 
^ É ^ d á sa  kosára esik. Ö Rómában született s nevelkedett, ifjabb 

(t Plinius és Plutarch tanodáiban fényes sikerrel tanult; a ke- 
resztény hit- s erkölcsben nagyon kitüntetvén magát, bár fia- 

j  tál, de az erények-, ismeretekben s dicséretes tulajdonokban 
előrehaladott, 121-ki dec. 5-én sz. Evarist után az apostoli székre 
emeltetni méltónak találtatott. Ö hozta be a szentelt viz használatát s 
rendelte, hvgy a sz. misékben az epistolák s evangéliumok is olvastas
sanak. A ,,6'<wo)i“-hoz Urunk szenvedése emlékére ö függesztette a 
„Qui pridie quam pateretur* — és consecratio után „ Unde et nos nie- 
mores*-t a holtakróli emlékezésig. Meghagyta, hogy naponkint csak 
egy mise mondassák minden templomban, mely rendelet egész szent 
Deusdedit pápáig (615—618) érvényben volt, ki két misét engedett 
minden templomban mondani. Törvénybe igtatta, hogy csak kovászta- 
km kenyér (panis azymus) mint tisztább és Krisztus intézkedésének 
megfelelőbb, s bor mutattassék be a szent áldozatban. Azt is akarta, 
hogy ez alkalommal a bor vizzel vegyittessék annak emlékére, hogy 
Jézus oldalából vér és viz folyt, s Krisztusnak az egyházzali összeköt
tetése példázatára. Kívánta továbbá, hogy nagyhéten a passiók oly 
renddel olvastassanak, mint azokat az evangélisták megírták, és hogy 
sóval vegyitett szentelt viz az egyházakban mindig tartassák a gonosz
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szellemek elűzésére, valamint a házakban is. Mire nézve írja : „Aquam 
sale admixtam benedicimus, ut cuncti aspersi sanctificentur, nam si 
cinis vituli aspersus sanguine sanctificabat populum, multo magis aqua 
aspersa sale, divinisque precibus sacrata ; et si sale asperso per Heli- 
saeum Prophetam sterilitas aquae sanata est, quanto magis divini- 
nis precibus aqua sacrata sterilitatem rerum auferet humanarum, et 
insidias diaboli avertet, atque a phantasmaticis versutiis hominem de 
1'endet et coinquinatos sanctificabit?“

Lampridius irja, bogy Hadrian, ki megparancsolta, miszerint 
minden városban képek nélküli templom állíttassák, Krisztusnak is 
emeltetett egyet, s öt az isteuek közé felvenni akarta ; mitől azonban 
a jósok által visszatartatott, kik neki előadták, hogy igy majd az em
berek minden egyéb templomokat elhagyván, mindnyájan kereszté
nyekké leendenének.

Azonban I. Sándor is kénytelen volt Hadrián alatt számos.keresz- 
tények vértanú-halálát látni. Ekkor sznnvedett hős halált a hitért, — 
a többi között — Symphorosa özvegynö hét fiával. Mig ily nagy erény- 
példányképek a hitet vérrel pecsételték, a tudomány az eretnekséggel 
sorompóba lépett a keresztért, s nem féltek többen szóval és Írással a 
császár szemei elé járulni, a fiatal pápa (Sándor az apostoli székre lép
tekor némelyek szerint 20, mások szerint meg 30 éves volt) sem ma
radt hátra bátorság s buzgalomban. Platina irja felőle; „Éveire nézve 
ifjú, erényeit tekintve aggastyán.“ Rómában a nemesség nagy részét s 
mintegy 200 tekintélyes polgárt Hermes városi helytartóval együtt 
•lézus hitére téritette. A nemesek közül, kiket ö vezetett be az egyház 
hívei közé, csak Quirin népföt említjük Baíbina leánvával. A térítés 
igen elősegítette csodatevői kegyajándoka, melylyel az Ur ezen hü 
szolgáját megdicsöitettc.

Mi eredetét, személyiségét s az egyház legfőbb méltóságárai fo
konkénti emelkedését illeti, erről igen szűkén emlékezik a történelem. 
Annyi bizonyos, hogy Rómában a „Caput tauri“ czimii városrészben 
lakott, és hogy Alexander meg Victorina nevű szülőktől származott. Az 
iildözé melynek áldozata lett, nem volt Hadriántól rendelve, hanem 
az udvari helytartók hívén, hogy ha Jézus híveit parancs nélkül is 
zaklatandják, ezáltal a császárnak igen kedves dolgot cselekszenek, 
azért kegyetlenül kezdők üldözni azokat, s halálra Ítélni.

Ekkor I. Sándor pápa is Eventius és Theodulus áldozárok-
4K arcsii A . A* R o m , I ’á p ák  tö r t .  1. kü lct.
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kai együtt 132-ik május 3-án vértanúi halállal végezte földi pályáját 
a no mentául utón, s azon helyen, hol feje lehullott, mintegy 3000 lé
pésnyire a várostól, eltemettetett. Emlékét halála napján üli az egyház, 
melyet egy évtizedig kormányzott. Pápasága alatt deczemberben 6 ál- 
dozárt, 2 szerpapot s különböző megyék részére 5 püspököt szentelt. 
Tetemei később Rómába vitettek, s sz. Sabina egyházában takaritlat- 
tak el. A szent mise-canonban, Nagy-Gergely szer- s minden vérta- 
nnkönyvben, valamint a Fronte wu által kiadott naptárban is a vérta
nuk közt emlittetik sz. I. Sándor pápa. Fulrad st. denis-i apát III. 
Leótól csontjai egy részét megnyerte, melyetö a770-ben állított liedcrí 
kolostornak ajándékozott.

Ezen szent egyházfővel egy napou vérzett el a hitért s .̂ Juve
nal’s nami-i püspök is, ki miután ezen városban csodáival és szent 
életével, valamint szivetlelket ragadó ékesszólásával többeket Jézus 
hitének megnyert, lelke az örök hazába szállott, tetemei pedig a vér- 
tanuság helyén takarittattak el.
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. Sixtus pápasága Hadrian kormányának utolsó és Antonin 
császárnak első éveire esett. A  zsidó-háború még Hadrián 

alatt bevégeztetett 156-ban, miután a rómaiak 50 erődöt, 080 
i várost és helységet elpusztítottak, és számos ütközetben 580,000 

I zsidót megöltek. Ide járult még ama keserű gúny, hogy az utóbb 
említett császár az újonnan épült Aelia  városnak egy kapujára 

márványból metszett sertés-szobrot helyeztetett.
A keresztények szent helyeit sem kímélte Hadrián. Jupiternek ép 

azon helyen emeltetett szobrot, hol Üdvözítőnk feltámadott, és Vénás
nak Golgothán egy márványképet. — Bethlehemhen Adonis tiszteletét 
meghonosítandó, egy berket ültetett, és ezen istenségnek szentelte azon 
barlangot, melyben Krisztus Urunk született. Utolsó éveiben Hadrián 
betegeskedett, hisz kicsapongó élete egészségét mindinkább tönkre
tette, mig vizkórban is igen sokat kelle szenvednie. Testi fájdalmai 
gyanakodová és kegyetlenné tették öt, mely szenvedélyei a betegséggel 
még inkább elhatalmasodtak. Ágyaköré gyiijtvén a senatust, Antonint, 
ki később „Pius“ melléknevet nyert, választá utódául. Betegsége 
mindig roszabbra fordult és égetőbb fájdalmakat okozott, sem az or
vosok, sem a Campania-Mni B aja  szelíd levegője nem voltak képesek 
állapotán segíteni. A vigasztalhatlau és szeszélyeiben változékony 
Hadrián kevéssel halála előtt még ezen verseket csinálta, melyekben 
költői finomsága, de egyszersmind életének könnyelműsége is tükrö
ződik vissza.

Animula vagula, blandula,
Hospes, comesque corporis,
Quae nunc abibis in loca?
Pallidula, rigida, nudula,
Nec ut soles, dabis jocos.

így halt meg Hadrián 138-ban, életének 63-ik évében, hamvai
4*
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Cicerónak Puteoli nevű mezei lakából Kómába szállíttattak, és a? 
egybegyült atyák, kik öt előbb zsarnoknak nyilatkoztatták k i , végre 
isteni tiszteletre m éltatták!— Antóniu Fiúsnak trónralépte átalános 
örömet gerjesztett mindenütt; Kóma nem is látott ennél jobb császárt. 
Ö a „haza atyja“ diszczimre érdemesítette magát. Keresztény-üldö
zést nem rendelt. A kormánya alatt elvérzett áldozatok a helytartók 
parancsa folytán szenvedtek vértanúi halált; mert a keresztények 
elleni törvények még folyvást érvényben voltak, Se. Justin első vád
iratából, melyet Antoninnak benyújtott, kiderül, hogy még ezen em- 
berszeretö uralkodó kormánya alatt is zaklattattak a keresztények, 
és elleneik dühének gyakran kitétettek,

Azonban ezen üldözések alatt igen nagy vigasztalására volt sz. 
I. Sixtus pápának sz. Justin első vádirata, ki 133-ban a keresztény 
hitre térvén, bölcsészi köpenyét megtartva, mint keresztény Rómában 
tanodát nyitott. Ezen vádiratot 139-ben benyújtotta a császárnak, kit 
a kővetkezőkről akart meggyőzni:

1. A keresztények nem követik el a rájok fogott vétségeket.
2. Nem érdemesek a büntetésre, ha az állam-religiót elhagyják 

hanem ezt okosan cselekszik;
3. annál is inkább, mivel elméleti vallástanuk alapos, és
4. mivel isteni-tiszteletük mi károst sem foglal magában, sőt 

inkább minden jóra hí az fel.
5. Kitűnik ártalmatlanságuk azon okok tekintetéből, melyeknél 

fogva tulajdonkép üldöztetnek.
Mig a kereszténynyé lett bölcs maga s hitsorsosai meggyőződé

séért még a császár előtt is a sorompókba lép, sz. I. Sixtus bölcs in
tézkedésével törekedett Jézus egyházát dicsőbbé tenni. A gnosticnsok 
nagy sokasága, kik Simon bűbájostól kezdve, a híveket tévelyeikkel 
bemételyezni törekedtek, és mivel az üldözések a tartományokban 
még meg nem szűntek, okozák, hogy nagyszámú hívek, püspökök és 
áldozárok Rómába mentek. Mert a római egyház már ezen korban is 
mint a katholika egység központja tekintetett. Ez volt sz. Irén szerint 
a legfőbb és legtekintélyesb egyház a világon, melyet minden ke
resztény mint anyját tekintett. Azért már a 2-dik század elején lát
juk a legbefolyásosb és leghirnevesb püspököket Kómába érkezni, 
hogy a hit és fegyelem ügyében a legfőbb püspökkel értekezzenek. 
Az egyházi régiségben, sőt Rómában is kevés nyomaira akadunk
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ugyan ennek ; mert akkor az nj hit tanítványai menekültek és elrejték 
magukat, nappal ugyanis egyszer sem gyűlhettek volna egybe ve
szély nélkül, és gyakran a föld üregei vagy homokárkok takarták el 
őket, hogy ott féltékeny elleneik elöl a szentek ereklyéit s áldozatuk 
titkát elrejtsék.

De sz. í. Sixtus nem tekintvén egyháza szorult helyzetét, bátor
ságot és gondoskodást tanusitólag rendelte, miszerint minden püspök, 
ki Rómába megy, vagy oda hivatLc, mielőtt megyéjébe visszatérne, 
Rómában, a kereszténység központján apostoli irattal (Litterae For
matae) lássa el magát, melynek tartalmából hívei meggyőződést me
ríthessenek, hogy föpásztoruk a hit- és kölcsönös szeretetben egye
sülve van az egyetemes egyház fejével, valamint ők a püspökkel, s 
ezáltal a pápával.

Az apostoli leveleken kívül, melyek „Literae Formatae“ név 
alatt ismertettek, még egyéb iratok is voltak szokásban, melyeket a 
visszatérő püspökök nyertek. Ezek nem „apostoli,“ hanem „canon-i 
ira t*-nak neveztettek (Literae canonicae), mert a „canon“ szó szin
tén a hit egészségét is jelentette. Ezek még nagyobb kezességek vol
tak a kor minden.csalásai és tévelyei ellen. A niceai zsinat ezen iratok 
alakját meg is határozta, hogy mindenki által megismertessenek.

Más iratok „Literae pacificae“ vagy „Communicatoriae“ nevek 
alatt ismertettek, melyek zarándokoknak szoktak adatni hitük bebizo- 
n vitására. Ezek az üldözések s utazások alkalmával igen jó szolgála
tot tettek, mivel azok élömutatói minden keresztény által szeretettel 
fogadtattak s az élet szükségeivel elláttattak. — Léteztek „Literae 
dimissoriales“ nevű levelek is, melyek az egyházi egyént mindenkinél 
igazolták, hogy elöljárója engedélyével utazik. — A „Literae commo- 
nitoriales“ vagy „Memoriales“ pápai követeknek adattak, azok ügy- 
ködési menetét és jogkörét tartalmazván. — A „Literae Synodales, 
cncyclicae, catholicaeu a pápák köriratai az egész katholikusság- 
hoz. Ez k ismét Decretál-levelelcre vagy pásztori iratokra oszlanak. 
Amazok a pápák rendeletéit foglalják magukban, vagy különböző 
consultative• s abstentiólcat, emezek pedig a püspököktől megyéjükhöz 
intézett levelek.

Levelek, melyek hitvallóknak adattak, ha vezekleti idejüket ül
dözés által, melyben hitöket a kínzások közt is állhatatosan megvál
tották, félbeszakították, hogy a vezeklet hátralevő része elengedtet
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vén, az egyházba ismét felvétethessenek, — vagy olyanoknak, kik a 
börtönökben kitölt miatt tűrtek, — vagy pedig azoknak, kik nem 
bírván elegendő lelki erővel, félelemből pillanatnyira a hitet megta
gadták, de azután ezt megbányán, Jézust állhatatosan megvallák, ezen 
leveleket adaták maguknak, hogy azok elömutatásával később mint 
töredelmes vezeklők az egyházi közösségbe ismét befogadtathassanak. 
Az ilynemű iratok: „Literae confessorialcs“ nevet viseltek. Apostoli 
iratok a pápa teljhatalmának kifolyásai. Ezekhez tartoztak a „Bre- 
v é l e melyek máig is a kereszténység minden helyeire menesztetnek, 
pápai rendeleteket s válasziratokat tartalmazván. Ezek igen ritkán 
iratnak az egyetemes egyház ügyében, hanem közönségesen valamely 
ország vagy tartomány viszonyaira vonatkoznak, Ha az ily irat barna- 
vörös pergament™ régi gallus-betühkel iratik, lefüggö ónpecséttel lát
tatik el s az apostoli irodából adatik ki, „Bullá^-mk neveztetik. A 
Brevék ellenben fehér pergament™, vagy papírra iratnak, az apos
toli titoknoki hivatalból egy titkár által aláíratnak, kiadatnak, s vörös 
viaszra a halászgyürüvel megpecsételtetnek. Vannak még úgynevezett 
Literae clericales-ek is ,“ melyek a széküresség alatt a papságtól 
adatnak, levelek, mik által a püspökök a fejedelmektől valamely zsi
natra hivatnak, vagy a püspökök egymásközt egyházi ügyekben le
veleznek. Minden egyéb iratok, melyek az előbbiektől elütnek „Literae 
privatae“ (magán-levelek) név alatt ismeretesek.

Mivel az első keresztények az ó-szövetséghez még igen közel 
állottak, s az abban foglalt jó szabályok figyelmüket ki nem kerül
hették, szükséges volt, hogy az első hívek az isteni-szolgálatból min
den régiségre mutatót, amennyire lehetséges, kiszorítsanak. Valamint 
Mózes 4-dik könyvében Caath fiainak volt csak szabad a szent edé
nyeket kitakarni, hordani, úgy sz. I. Sixtus is rendelte, hogy tulaj
donképen csak arra szentelt személyek, asszonyok azonban soha, 
őrizzék a szent edényeket, s nyújtsák a szolgálatot végző papnak. A 
tányérkán van az Urnák consecrált teste s a kehelyben vére. Valamint 
az ó -törvényben a tetemek lepelbe takartattak, úgy az uj-szövetség
ben Jézus teste is, s azt érinteni nem volt szabad, szintén tilos női 
nemnek a tányérka és kehely érintése. És valamint Jézus teste tiszta 
l e n b ő l  készült g y o l c s b a  takartatott, úgy ezen lepelt az ol
táron helyettesítő corporale- knak is lenből kell készíttetniük s a 
püspök által consocráltatniok. A „Liber pontificalis“ szerint ezen pápa



rendelte, hogy a szent misében a Trisagion: „Szent, szart, s zá d “ mon- 
dassök. Baronius mondja, hogy ez már valamelyik elődétől megha
gyatott, s ö azt csak szorosabban megtartatni kívánta. A  holtakróli 
megemlékezést apostoli hagyománynál fogva behozta a szent misébe, 
ö volt az első, ki magát az összes egyház fejének irta leveleiben, bár 
elődei is azok voltak. Galliában az üldözések miatt nehezen terjedhet
vén Jézus egyháza, ezen buzgó egyházfő sz. Peregrint küldötte oda, 
ki küldéri tisztét szép sikerrel végezvén, visszatért Kómába, hol vér
tanúi halállal múlt ki. Mások szerint meg négy térítő társával együtt 
ugyancsak Galliában vérzett el. Sőt ezt a római vértanú-könyv is 
bizonyítja.

Ezen pápáról is, ki 132—142-ig, tehát Özséb szerint 10 évig 
igazgatta az egyetemes egyházat, még pedig oly időben, midőn a 
pápai méltóság bizonyosan a vérpadra vezette viselőjét, szűkén em
lékezik a történelem. Ezen sz. férfiak, kik Jézus iránti szeretőiből vé
rüket áldozták fel, személyüket illetőleg igen keveset gondoltak az 
utóvilágra. Minden vértanú-könyvben 1. Sixtus m artyr-nak mondatik. 
Azonban úgy látszik, hogy a mise-canonban előforduló Sixtus nem az 
első, Inneni a 2-ik ily nevű pápa, ki vértanusága által igeu neveze
tessé tette magát az egyházban. Az itt szóban levő I. Sixtus erek
lyéit még az utóbbi időben Sz. Mihály Lothharingiábani apátsága 
őrizte, hol azokat lletz bibornok, melyeket ö X. Kelementől nyert, 
tette le tisztes kitűnő helyen. Ö Kóma egy tekintélyes családjából, a 
hires Pastore senatoréból vette származását, mint Victorellus András 
Ciaconius müvei fölötti jegyzeteiben megmutatni törekedik. Genuában 
is volt egy Pastore nevű nemes család, melynek czimerében pásztori 
bot is volt látható. Életszentség s tudományosság tüntették ki sz. I. 
Sixtust egész életén át.

Sz. I. Sixtus három papszcntelést tartván, összesen 11 áldozár-, 
3 szerpappal és 4 püspökifel gyarapitá az ür szolgáinak számát. — 
Mint a tudós Binius Sever állítja, két levelet irt, egyet a város papsá
gához, másikat pedig az egyetemes egyházhoz intézvén. Több müveket 
is csúsztattak alá ezen pápának, mint például egy Commentárt s több 
dolgozatot. Antoninus Pius alatt 142-ki npr. 8-án Krisztusért elvérzett 
s a Vaticán fogadta be tetemeit.
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Sas. Tele§phor. 148-154 .
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l í r á j á n  és Hadrián törvényeinél fogva a keresztények csak val 
f^ '^ lásuk  megismerése miatt vádoltathattak be,és mive!ellenségeik 

®V~ nem hiányzottak, gyakran megtörtént, hogy a nyers tömeg rajtok 
T  ütött, bírók elé hurczoltattak, s ezektől a halálos ítélet kicsikar, 
í tatott, Dö a szélid jellemű Antonin Pins ezen rendetlenkedéseket 

meggátolni akarván, a thessalonikaiakhoz, atheneiek- s általában a 
görögökhöz iratot menesztett, melyben megtiltja a keresztények tö
meges s erőszakoskodó bevádlását. De ezen intézkedés nem volt külö
nös hatású s az említett uralkodó később sokkal kedvezőbb határoza
tot bocsátott ki, melyben Ázsia gyülekezetének meghagyja, hogy : „ha 
valaki mint keresztény bevádoltatik, a bevádlott fölmentendő, a vádló 
pedig megbüntetendő. A császár ezen rendeleto fölött többen vitáztak ; 
némelyek azt költeménynek mondották; mások pedig, kik annak ere
detiségét elismerik, azt Antonin bölcsésztől származtatják. Mi azt tel
jesen yalódinak élismerjük. Özseb, ki azt felhozza, mondja: hogy ö 
azt azon vádiratból merítette, melyet Melito, a 2-ik század írója An
tonin bölcsésznek benyújtott,

Ennélfogva a szentszék, melyet ezen kegyes uralkodó alatt sz. 
íelesphor foglalt el, békében lett volna, ha egyéb küzdelmek nem há
borgatják vala. A rajongó Valentin, a gnosticusok közt legveszélye
sebb, elhagyván hazáját, Egyiptet, Rómába vette magát, hol eretnek 
mételyét csendben igen elhintette. A pápa ismételve kiközösítette öt. 
Rómából Cyprusba ment, püspöki székre magát felküzdhetni remélvén, 
de mivel reménye meghiúsult, letette az álarezot s követőket gyűjtött.
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A dics- s rangvágy által ösztönöztetve,irigység- s gyülölségtöl felfúj
va, Krisztus egyháza s a reábizott szent tan ellen működött. Egyik ta
nítván va Bardesanes elvált tőle, s saját tévczikkeket hirdetett. Ezek 
mételye szülte a dolcetálcat, kik Krisztusnak csak látszólagos testet tu
lajdonítottak, a sethitákat, kik Ádám fiának minden erényeket odaítél
tek és Öt Krisztusnak tartották, s az Ophitákat, kik a kígyót, mely az 
első emberpárt elcsábította, Krisztus- vagy Sophinak vallották, kik a 
kígyó alakjába rejtették cl magukat, honnét ezen lévtan kövétöi 
Ophitáknak (kigyó-testvérek) neveztettek. Egyébiránt miben állott 
mindezen felekezetek tévelyeinek lényege, az nem a mi tisztünk, hanem 
az egyházi történelemé előadni. Ezen tévtanok az egyházfők s nagy 
férfiak által leküzdettek,

Sz. Telesphor fáradhatatlanul működött ezen eretnekségek ellen, 
s a legéberebben őrködött, hogy a hívek üdve érdekében a hit tiszta
sága épségben maradjon. Husvét előtti böjtre nézve, mely már az 
apostolok idejében is megtartatott, de az üldözések alatt kellőleg meg 
nem illethetett, egy rendeletet adott ki, hogy azt ismét fölelevenitse, 
melyben Írja: „Statuimus, ut septem hebdomadas plenas ante sanctum 
Pascha omnes Clerici in sortem Domini vocati a carne i e iu n e n t— 
Azonban nemcsak az egyháziaknak, hanem a híveknek is szoros kö
telességükké tette a böjtöt, mint ezt a tekintélyesb irók is egyhangú
lag állítják. Hogy Urunk születése emlékünnepét annál meghatóbbá 
tegye, megengedte, Anasztáz könyvtárnok szerint, hogy Karácson ün
nepén minden áldozár három misét végezhessen. Ezt bizonyítja Platina 
és Oenebrard is. Az említett hires könyvtárnok Írja, hogy az éjféli 
mise is ezen pápától veszi eredetét. Ö az üldözések korszakában élt, 
melynek körülményeivel igen összefügg az éji isteni-szolgálat.

Azon szép szokás is, hogy a sz. misében a bibliai dicsének: „D i
csőség Istennek a magasságban, s a földön békcség a jóakarata enibe- 
relmek“ hangoztatik, ezen pápától ered. Hogy az isteni-szolgálat félbe 
ne szakadjon, s az üldözések alatt szenvedő keresztényeknek az élet 
kenyere kiszolgáltathassák, különböző egyházak részére 13 püspököt, 
12 áldozárt s 8 szerpapol szentelt.

Mi ezen pápa születését illeti, eredetére nézve görög volt, ki 
Nagy-Görögországban, a mai Calabriában, s pedig Terra Nuova-bun 
jött e világra, mint Fiatina és Panvinius állítják. A  karmelita-rend, 
mely eredetét elég helytelenül egász az ó-szövetségig fölviszi, ezen
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egyházfőt igen örömest sajátjának vallja; pedig mindenki tudja, hogy 
e szerzet sokkal később keletkezett. Mint remete kómába zarándokolt, 
hol a régi Pontiflcal-könyvek szerint sz, I. Syxtus halála után az 
apostoli székre emeltetett. Hogy vértanúi halállal múlt ki, Irén s 
Özsób bizonyítják. A legtöbb régi irók szerint még Antonin Pius 
alatt 154-ki január 5-kén múlt ki, nem a császár parancsa, hanem 
a Proconsul, vagy a pogányok dühe folytán, mint Tertullián költe
ményeiből kidéről. Földi maradványai a Yalicánban sz. Péter tete
mei mellett takarittattak el.



Sz. Hyginus 154-15».

IX.

| Ä .  Hygin 154-ben emoltetett az apostoli székre, mely Te-

©ű,
&c\̂>

lesphor martyrhalálával üresedett meg. Az egyház Antoninus 
s  1? Pius békés kormáuya alatt mégfolyvást meglehetős nyugalom- 
? nak örvendett, mit azon szelíd érzetnek lehet köszönni, melyet 

( benne sz. Justin védirata költött fel. Ez oly hatással volt a 
császárra, hogy mint tiszteletre méltó kortársának, sz. Melitónak, mü
véből tudjuk : Athen, Thossalonika, Larissa, s Göröghon egyéb váró - 
saihoz rendeletét menesztett, hogy a népet a keresztények bántalma
zásától visszatartsa.

Özséb is említi, hogy ezen kegyes császár Ázsia tartományaihoz 
iratot intézett a keresztények kímélése végett. Azonban még is több 
vértanukat találunk, kik ezen jeles uralkodó alati Intőkért áldo
zatul estek; de a keresztények elleni kegyetlenkedések leginkább a 
nyers nép rakoncátlan diibe, vagy az embertelen hivatalnokok lelket- 
leneégének rovandók fel. Az egyház ezen nyugalma azonban más mó
don háboritlatott meg. Cerdo, sz. Hygin pápasága elején, Rómába ment 
tévlanait elhinteni, melyek mint több egyebek is, a Simonici gonoszsá
gának keserű és termékeny gyökereiből sarjadzottak fel. Ezen eretnekfö 
tanainak leküzdése sz. Hygin egész apostoli buzgalmát igényelte. — 
Ezen eretnekeket a pápa felfödözto s kiközösítette. Cerdo hibái fölött 
bánatot színlelt, isíentelenségeil visszavonta, s az egyházba ismét be
fogadtatott. De mivel bánata nem volt őszinte, kárhozatos tanait ti
tokban tovább is terjesztette. Mire az egyház feje által ismételve ki
záratott a hívők közösségéből.
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Ha ezen pápa tevékenységét tovább vizsgáljuk, úgy találjuk 
hogy az üldözések alatt alásülyedl egyházi Hierarchiát eredeti szer
kezetébe visszavezette, mint a római pápák könyve bizonyítja. Az 
oltárok szolgáinak számát szaporította s őket az apostoli hagyomány 
nyomán illető rend- s joghatósági tokáik tisztének teljesítésére szo
rította, mint Blanchinus Ferencs Írja. S valamint Evaristus, úgy ö is 
a papokat különböző czimü egyházak szolgálatára alkalmazta, hogy 
kiki saját működési körrel bírjon. Az ily papok inlitulati-nak nevez
tettek ellentétben azokkal, kik csak átmenetileg ténykedtek, ltégi tu
dósítások értesítenek minket, hogy Rómában eleinte 25, azután az V. 
század kezdetétől 28 főtemplom létezett, melyekben szolgáltattak ki 
egyedül a szentségek. Mindegyiknél több áldozár és szerpap volt ugyan 
alkalmazva, de intitulált áldozár csak egy Az örökváros 7 egyházi ke
rületre volt felosztva.

Sz. Hygin a szent épületekre különös gondol fordított, s szintén 
meghagyta, hogy azok az isteni szolgálatra különös szertartással 
avattassanak fel. Rendelte még, hogy a kik a keresztség szentségének 
felvétele által az egyházba lépni akarnak, legalább egy tanúval bír
janak, hogy igy az igazi híveket megkülönböztetni lehessen az egyházba 
lopódzó kémektől, kik keresztényeknek adván ki magokat, Jézus hí
veinek neveit s gyülekezési helyeit kilesvén, siettek azokat feladni. 
Ezen tanuk »keresztatya- s anya“ név alatt lettek ismeretesek a h í
vek közt. Sz. Hygin 2 levelet is irt, egyet a Szentháromságról s meg
testesülésről minden hívekhez, másikat Athénbe földiéihez. Binius 
Sever mindkettőt commentárral látta el.

Ezen pápa személyéről igen kevés jutott el hozzánk. Görögor
szágból származott, s valószínűleg atlienei pogány bölcsnek fia volt. Ki 
térítette, oktatta Jézus hitére és keresztelte meg; nem tudhatni; 
de minden működéséből apostoli bnzgalma s erélyo derül ki. Mivel a 
bölcsészi müveket örömest tanulmányozta, „bölcsész“ diszuevet nyert. 
Jézus egyházát csak 4 évig kormányozta s meghalt, mint vértanú An
tonin Pius alatt. Ezt bizonyítja a római vértanukönyv i s ; sz. tetemei Pé
ter földi maradványai közelében nyugszanak a Yaticánban. 6 püspö
köt, 15 áldozárt s 5 szerpapot szentelt különböző egyházak részére.



x .
Sz. I. Pius 158.-1««.

vz, pius papa Olaszhou Aquilea nevű városában született, s 
s^Rufin nevű atyjától, ki a gyermek tehetségeit sejditette, Kómába 

^/dvitetett, a tudományokban! kiképeztotés végett, Hol szorgalma, 
ľ  jámborsága s szenthez illő élete által annyira kitűnt, hogy a ró

mai papságba felvétetvén, több évig mint áldozár szolgálta az 
egyházat. Sz. Hygin halála után a papság és nép nem találhatott mél
tóbbat az apostoli székre. Nem hiányoznak irók, mint sz. Optát és sz- 
Ágoston, kik sz. Hygin után nem Pilist, hanem Anicet pápát akarják 
az egyház élén láthatni. Azonban régibb s újabb irók öszhangzó állí
tása szerint bizonyos, hogy Hygint közvetlen í. Pius követte. Kinek 
pápasága első évében jött a hires eretnekfö Marcion Synope-ból, 
mely Pontusz-nak (Paphlagonia Kisázsiában) is neveztetik s a Fekete
tenger mellett fekszik, Rómába. Már a pápai székár alatt tett kísér
letet az egyházbai visszafogadtatására, melyből atyja, mint pontusi 
püspök által egy szűz elcsábításáért kizáratott. De mivel fel nem 
vétetett s ezáltal (gyéb reményei is meghiúsultak, haragra lobbanva 
kiáltott fel: „Széttépem hát egyházatokat s úgy kell annak marad
nia/“  Most Cerdo tévföt kereste fel, kinek nem sokáig maradt taúit- 
ványa, mert csakhamar sajátcégü eretnekfetekezetet állított, melynek 
követői nemcsak Róma, Egypt, Syria, Arábiában, hanem Perzsiában 
is voltak. Ö is — mint majd minden gnosticusok — két fölényt, a jó 
és rosznak kútforrását, tanított. Hogy sz. Pins ezen apostoli korszak
ban, midőn az apostolok tanítása még mindenki élénk emlékében 
volt, Marcion tévtanait kárhoztatta, elgondolhatni.

Justin iratai s Hernias Pastora igen hatalmas fegyverek voltak
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ezen korban az eretnek tanok ellen. — Hermas Pastor-a, kit már sz. 
Pál is üdvözöl, (mert Origenes, özséb és, Jeromos ezen könyvet a leg
régibb iratok közé számítják) gyanithatólag I. Pius Hermas nevii 
fivérétől fordittatott latinra. Muratori ennek egy töredékére talált egy 
alkalommal, mely a római egyház cánoni könyveinek lajstromát fog
lalja magában s körülbelöl a 2-ik század végén szerkesztettnek tar- 
tathatik. Ezen mii szerzője Hermas, az apostolok tanítványa, az itt 
szóban levő másik Hermas, sz. Pius fivére, valószínűleg a könyvet 
görögből csak latinitótta, s igy Nyugaton megismertette. — Ezen 3 
könyvre osztott mii a hívekre nézve az eretnekek ellen nem téveszt
hette el hatását. Krisztus a szikla, és a kapu azon az egyház, melybe 
a keresztség által juthatni A penitentia-tartás a keresztség után ki 
engesztel az Istennel minket, de csak úgy, ha érette s neki élünk. A 
házasság felbonthatlan, sőt még a házasságtörés esetében sem oldható 
az fel. Ez utóbbi esetben a vétkes félnek kötelessége elválni s házas
ságra mással nem léphet. Ez azért történjék igy, hogy a vétkes rész
nek, a vezekletre nyitva álljon az út, s a kilátás az elváltak majdani 
egyesülésére. Imák-, böjtök-, alamizsnaadásokról, jó cselekedetekről! 

. stb. értekezések egyszerűen s oly világosan vannak adva benne, hogy 
mindenki által könnyen megérhetök, és azt a sűrűén felburjánzó tév- 
tanok korában méltán tartották kincsnek a hívek.

Sz. Pius föpásztori gondoskodásáról kezeskedik egy pásztori le
vél, melyet Justushoz Franciaországbani Vienne püspökéhez irt. — 
Egyéb üdvös oktatáson kívül, melyet neki ad, ír ja : »Különös gondod 
legyen arra, hogy a szent vértanuk haláluk után, mint Jézus Krisztus 
tagjai, illő temetkezési helyet nyerjenek . . .  El ne mulaszd a szent 
hitvallókat fogságaikban felkeresni, őket a hitben megszilárdítani, — 
vigasztalni. Isten szellemében jól megvizsgáld a szentek szenvedéseit, 
s'öket a rendithetlen kitartásra bátorítsd. Papjaid s az Ur egyéb szol- 

. gáá iránt nem urnák, hanem olyannak mutasd magad, ki szolgálni 
jött. Oltalmazd imával s életed szentségével a híveket. Testvéreink kö
zül többen, kiknek neveit Atalus majd elmondandja neked, megállot
ták a zsarnokok előtti küzdtéren, s most békében nyugszanak. Végre 
azt is tudatom veled, hogy életem vége kijelentetett nekem. Emlékez
zél meg tehát rólam a legszentebb áldozatban. Köszöntenek téged Jé
zus Krisztus római egyházának minden tagjai,“

Buzgalma a keresztények gyülekezeti helyeire is kiterjedt. Több
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régi irô szerint 104-I»en azon helyen, hol sz. Péter lakott, egy imodát, 
(Oratóriumot) állított, mely az Esquilin-hegy lábainál állott. Ez P u 
dens senator háza volt, mint sz. Péter életében láttuk. Ez a „Pas
tor“-  hoz czímzett egyház eredete. Már a 3-dik században ezen imoda 
ss. Pudentiana tiszteletére egyházzá alakíttatott, — A tiberiási ha
lász emléke ez, ki mint zarándok érkezett a [világvárosba, melyet 
egyedül felsőbb segélylyel felszerelve, meghódított. Láthatni itt ama 
kutat, melybe Pudentiana a martyrok vérét öntötte, valamint az asz
talt, melyen Péter a szent áldozatot mutatta be. Ezen asztal felirata: 
„In hoc altari St, Petrus pro vivis et defunctis, ad augendam fidelium 
multitudinem, corpus et sanguinem Domini o f f e r e b a tSz. Pudentiana 
ezen egyházában 3000 vértanú van eltemetve, A Breviarium  szerint 
sz. Praxedis (Pudens leánya) száz évnél tovább élt, s naponként ezen 
imodában ájtatoskodott. Ily helyekre vonultak az üldözések elöl. Ott 
ültek a püspökök, áldozárok, szerpapok, még pedig gyakran mint a 
többi hívek öltözve az egyház fejével együtt, az asztal főhelyéről 
hangzott az ó-szövetségi látnokok olvasása, ott consecráltak s ün
nepelték az eucharistiai áldozatot, magukhoz vették az Ur testét és 
vérét s tartották ima s szent zengedezések közt a szeretet-vacsorát. 
Az ily szent helyeken igen nagy gonddal őriztek meg mindent, mi a 
szent vértanuk után fenmaradt. Innét van, hogy ezen korban szent nők 
koczkáztatták életöket, csakhogy a szentek maradványait megnyer
hessék.

Ha a keresztények valamely szent sírnál tarthatták gyülekeze- 
töket, akkor a síron a szent áldozatis bemutattatott s az oltárt „Confes- 
•sú>“-nak nevezték, mert ott azok földi maradványai nyugodtak, kik 
Jézust nemcsak a halálban, hanem tevékeny élet által is megismerték.

A római Breviarium szerint sz. Pius bizonyos büntetést határo
zott azon áldozárokra, kiknek gondatlansága miatt az Ur vére a ke- 
helyböl kiömlenék. Negyven napig vezekeljenek, ha nehány csepp 
öntetnék ki a főidre; ha pedig az oltárra: három napig; ha a felső 
lepelre: négy napig; ha az alsóbb teritöre: 9 napig; s bár hova 
hullanék is a szent vér, fel kell azt onnét szívni; ha ez nem volna 
lehetséges, akkor a térítőkét vagy helyet meg kell mosni s feldör
zsölni ; a mosadókot a Sacrarium-ba kell önteni, a mosó-eszközöket 
megégetni s a hamut szintén abba helyezni. Rendelte továbbá, hogy 
az apostoli hagyomány szerint a husvét mindig vasárnapon ülessék ;
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hogy az egyházi javak s szegények alapítványai gondosan kezeltes
senek, s csak meghatározott czéljaikra fordittassanak; hogy senki 
könnyelműen, fontos ok nélkül ne esküdjék.

Miután több üdvös intézkedéseket tett az egyházban, vértanúi 
koronára érdemesittetett, még pedig miután Antonin Pius 163-ban öt 
megelőzte a halálban, ennek utóda alatt 167-ben, s 11-dik júliusban 
a Yaticán-hegy aljánál cltemettetett. December hónapban tartott 5 fel
szentelés által 12 püspököt, 18 áldozárt s 21 szerpapot adott az egy
háznak, melyet 9 évig oly buzgón kormányzott.

A küzdelmek, melyeket ezen sz. pápa kiállott, a „vértanú“ 
diszczimet szerzék meg neki, melylyel nemcsak U suard , hanem 
egyéb régi Marlyrologium-irók is megtisztelik. — Fontanini, egy ép 
oly tudós, mint éles-elmü történet-búvár Tillemont ellenében állítja, 
hogy ezen szent egyházfő kard által vesztette el életét.



üz. Anient. i<>;

XI.

íárk Aurel uralkodása kedvezöleg kezdett a keresztényekre 
felderülni. Ezen fejedelem nemcsak szabadon bocsátotta a fo
goly keresztényeket, hanem oly hajlandósággal viseltetett 

I azok iránt, hogy öt igénybe vették vádlóik ellenében. Már min
denütt lehetett az evangélium nyomait látni, a városokban s a 

hadseregeknél. — A római egyház ezen korban is mint a kath. egy
ség központja tiszteltetett. Ez volt a világ legnagyobb és legtekinté
lyesebb egyháza, melylyel azért minden kereszténynek egyesülnie 
kelle. A legbefolyásosabb s legtekintélyesebb püspökök siettek Kó
mába, hogy a legfőbb püspökkel a hit s fegyelem dolgában értekezze
nek. így látogatták meg Kómát Anicet pápasága alatt sz. Polycarp s a 
hires zsidó-keresztény tudós Hegesipp. Ezen utóbbi a jeruzsálemi 
egyházhoz tartozott. Útjában több egyházat, a többi közt a korinthit 
is és Primus nevű püspökét meglátogatta, s örömére mindenütt azon 
valódi apostoli hitre talált, mely eredetileg Jeruzsálemben az Úrtól 
taníttatott s megöriztetett. Mennyire megörvendeztethette ezen sz. 
pápa szivét, midőn az emlitett tudós értesité öt, hogy minden egy
házban, merre csak járt, azon igazi apostoli hagyományt találta, mely Je
ruzsálemből, mint a kereszténység bölcsejéböl, terjedt szót. Sz. Hegesipp 
első egyház-történelmi iró 'Rómában készítette el nvno/uvrifiara“ 
czimü 5 könyvből álló nevezetes müvét, mely az egyház viszontagsá
gait Krisztus szenvedésétől koráig magában foglalja. Legterjedelme
sebben volt abban adva, Özséb és Photius müveibeni töredék szerint, 
a palaestinai s jeruzsálemi egyházak története sz, Jakab halála, az

K arcsú A . A . R ó m , P i p i k  tö r i. I. Röter, 5
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egyházi ügyek alakulása ennek elhunyta, valamint utóda Simeon 
halála u tán; különféle eretnekek ottani fellépése stl>. tüzetesen elö- 
adatik abban. Irálya egyszerű volt. Hegesipp meghalt az örökváros
ban 180-, Stneth Vilmos szerint 181-ben.

Az élemedelt korú smyrnai püspök sz. l’olycárp is felkereste 
Anicet pápát, hogy vele a husvét ünnepe napját illetőleg tanácskoz
zék. Mert a római egyház ezen nagy ünnepet mindenkor vasárnap 
tartotta, mivel e napon támadott fel Üdvözítőnk, Ezen egyházzal tar
tott az alexandriai s nyugat minden egyházai. De Ázsia egyházai ezen 
ünnepet Nisan-hó 14-én ülték, bármily napra esett is ezen szám. Ök 
azon napon üunepelték a feltámadást, melyen a zsidók Pcma/i-jukat 
ették, mert Üdvözítőnk is e napon ette tanítványaival a Passah-t, S e 
naphoz ragaszkodván, sz. János ésFülöp apostolokra hivatkoztak. Mind
két sz, férfiú megmaradt az előbbi gyakorlatnál s a szeretetben; minek 
jelén! a pápa sz. Polycarp-ot, kit kora-, szent, élete-, nagy kegyajándoka- 
s jóstehetségéért igen becsült, azzal tisztelte meg, hogy az ép beállott 
husvét-napjáu megbízta, hogy az ünnepélyes szent mise-áldozatot Ő 
mutassa be az Urnák. Azután békében váltak meg egymástól, mely 
egyetértés átölelte Kelet és Nyugat egyházait, s valamint ezen, úgy 
amaz egyházak is, a husvétnap ülését illetőleg előbbi gyakorlataik
ban megmaradtak, mint azokat atyáiktól vették.

Sz. Polycarp Rómában tekintélyével többeket, kik Valentin és 
Marcion tévtanaihoz pártoltak, visszavezetett a kath. egyházba. Az 
utóbbi eretnekfö az örökvárosban ezen sz. püspökkel találkozván, 
bár egykor tanuló-társa volt a szentnek, mégis elég szemtelen volt öt 
igy szólítani meg: *Ismersz-e engem“ — „Igen, válaszola a kérde
zett, ismerem a sátán elsöszülött fiát,“ — Sz. Polycarp mintegy 100 
éves korában Márk Aurel alatt vértanúi halállal múlt ki. Váljon ez 
164.-, 167.-, vagy 168-ban történt-e, bizonyosan tudni nem lehet. 
Mi sz. Polycarp leveleiből fenmaradt, ezen ritka erényü férfiúnak, 
ki sz. János apostol tanítványa volt, igazi apostoli lelkületéröl han
gosan tanúskodik.

161—166, években irta sz. Justin Mark Aurélhoz a keresztények 
melletti 3-dik védiratát, melynek benyujlása után nem sokára a 
bószut lihegő Crescenc bölcsész cselszövénye folytán vértanúi halállal 
kelle kimúlnia. — Sz. Justin Rómában tanodát állított, melyben a 
keresztény dogmát ritka szilárdsággal és szabadelmüséggel védel
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mezte. „Jöjetek ide, mondd hallgatóihoz, és fogadjátok a keresztény 
tant, mely minket nem büszke költőkké és szónokokká, hanem meny- 
nyei emberekké képez, oktatás által halandókból bennünket halha
tatlanokká tesz, az embereket megisteníti, midőn a földiekből mennybe 
emeli, a szenvedélyeket-leküzdi és a szivet egészen megváltoztatja, 
íme, ez indított engem arra, hogy közületek kilépjek. Jöjetek, enged
jétek magatokat oktatni! s lesztek mint én, mert én is, mint ti va
lók ; ne kételkedjetek, hogy majd elyanná lesztek, mint én.“ Valamint 
a sokaság előtt szólott, úgy lépett ö rettegés nélkül a császár elé is 
és mondd: „Mi csak az Istent imádjuk, és a többiben szolgálunk ne-’ 
ked teljes készséggel, miyel mi téged mint az emberek uralkodóját 
elismerünk, és imádkozunk, hogy az uralkodói hatalmon kivül józai 
értelemmel is áldjon meg téged. De ha te a mi könyörgésünkre s 
vallömásunkra nem ügyelsz, akkor mi nem tehetünk róla, ha hiszszük 
és meg vagyunk győződve, hogy rósz, gonosz tetteiért kiki az örök- 
tüzben bűnhődni s tehetségeinek mi módoni használatáról egykor 
számolni fog.“ Sz, Justin Cariton, Hierax, Evelpistus, Liberiussal és 
Cárit ina növel, kik az ö tanítványai voltak, élte mintegy 62-ik évé
ben szenvedett martyrhalált. ,

Ezen pápa alatt szenvedett halá lt ss. Felicitás 7 fiával a legirtó» 
zatosb kínzások közt. Az üldözések azonban nem nyugtalaniták annyira 
minden gyötrelmeikkel az egyházat, mint az oly sűrűn felburjánzó 
eretnekségek. Bármennyire törekszik is korunk minden positiv-tant, 
dogmát az egélyböl kizárni, s elfogultságában a hitágazatok pontos 
meghatározását elég eszélytélenül az egyetlenkedések forrásának 
nevezi, magát az istenség végtelen gondolatában elveszteni szeretvén, 
mintha lehetséges volna a dolgot alák nélkül, az eszmét kifejezés, a 
harmóniát accord, tehát az istenséget is meghatározás (denifinitio)nél
kül felfogni, holott abban minden meghatározás egyegy hitágazatot 
képez; az üldözések korában mégis más szempontból tekintették a 
religiot, tudniillik mintegy az Istentől ajándékozott kinyilatkoztatást, 
melynek mindene, melyben minden szó egy szentség, egy határtalan 
jelkép volt, melynek tagjai egymással öszhangzottak, s a melyből ép-' 
oly kevéssé volt szabad csak egy szótagot is elvágni, mint valamely 
igen kedves melódiából egy hangot kihagyni. Innét a hívek buzgó 
imái s a püspökök éber gondoskodása, mihelyt valami szenttelen 
kéz mereszkedett a szent frigyszekrényt, az egély lényegét, érinteni.

5*
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A többi eretnekeken kívül Montánm kelle leginkább tevékeny
ségét ezen szent pápának irányoznia. Ezen tévfö 172-ben lépett fel, 
Ardabán-ban (Mysia) született, s ezen idötájban keresztény lett» 
látnoknak adta ki magát, Prisca és Maximilla rajongó nőket vevén 
maga mellé társakul, kiket működésében szerepeltetett. Montán Szont- 
léleknek tartotta magát, s tanát tökélyesbnek Jézusénál. Eret- 
nck-felekezete szigorú életet vezetvén, igen elterjedt. Mint eretnek- 
fők említendők még ezen idötájban: Carpocrates, Secund, Ptoloma- 
eus, Marcus, Ľardesanes, Colorbasus, Heracleon, Tatian, Theodotus, 
Trapeliza, Coriarius, Artemon, Hermogenes stb. Idétlen állítá
saik említést sem érdemelnek, tévczikkeiket a józan emberi ész is 
megveti, s az egyház kesereg felettök. Ezek s a korábbi tévtanok 
miatt Kómában több zsinatok tartattak. Sz. Anicet e mételyek elhara- 
pódzásának meggátlására mindent elkövetett, de fájdalom, azok még 
halála után is fogyaszták Jézus híveinek számát.

Sz. Anicet rendelte, hogy az egyháziak hajzatukat hiúságból 
ne növeszszék. Már az ó-szövetségben mondatik: „Fejők haját ne bo
rotválják, se hosszúra ne neveljék, hanem azt gondosan nyiregessék.“ 
Hogy Anicet csak szabályt akart adni, hogy a papok, mint a világ 
örömeinek megvetöi, hajzatukra hiú gondot ne fordítsanak, és a haj- 
nyiratra (tonsura) s papi hajkoszorura (corona) nem gondolt, abból 
lehet következtetni, hogy az üldözések korszakában, melyben ö élt, 
a papok felkerestetettek, nem lett volna tehát tanácsos magukat a 
tonsura áltál felismertein]. Ez csak az 5-dik század után kezdett 
először mutatkozni, mint az egyházi pályárai ünnepélyes felvétel jele 
s a nagyobb rendekrei előkészület kijelentése. Nem hiányoznak 
azonban irók, kik a tonsurát egyenesen Anicet pápától származtatják. 
Szintén meghagyta, hogy a püspök csak más három ilyen rangu ál
tal szenteltethetik fel. A metropolita felszentelésére pedig tartománya 
minden püspöke megjelenni tartozik. Az érsekek közül csak különös 
előnynél fogva neveztethetik ki prímás (kik közül meg némelyek pa- 
triarchaságra emeltetnek), a többi metropolitának neveztessék. Akarta, 
hogy a metropolita ellen a püspök perét saját prímásához, vagy a 
szentszékhez terjeszsze fel. W. és W. Kirchen-Lexicona szerint azonban 
az Álizidor által Auicetnek alácsusztatott „Universis Ecclesiis per 
Galliae provincias constitutis“ czimü levélben foglaltatnak ezek, 
mely I. Leo pápa müveiből íérczeltctett össze és Mansinál előfordul.
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Sz. Aiiicct syriai eredetű volt, János nevűnek fia. Ilwmisia fa
luból, 167-diki júliusban az apostoli székre emeltetett, s Jézus egy
házát annyi kül- és bel viharral küzdve, mintegy 11 évig erélyesen 
igazgatta, némelyek szerint. Mi Mailért követve, ki szerint 175-ben 
(vértanúi halállal) mutt ki, 9 évre nyújtjuk pápaságát. Ötszöri pap
szentelésével 9 püspököt, 17 áldozárt és 4 szerpapot adott az egy
háznak.

Minden vértanú-könyv szerint 175-diki apr. 17-kén martyr- 
pálmát nyert Márk Aurél császár alatt, s sz. Kallistus temetőjében 
tétettek földi maradványai nyugalomra, llonnét Vili. Kelemen (1592 — 
1005.) pápa által 1604-diki oct. 18-án tetemei felemeltetvén, Allemps 
palotája kápolnájában tétetlek ki kegyeletes megtekintésre, mely ez 
alkalomra,egészen újból felépittetelt. Innét a szent pápa ereklyéi Ró
mába jutottak, melyek első birtokosa Altemps János Angyal herczeg 
a szent pápának életrajzát is megírta latinul. Az ereklye egy részét 
Tillemont szerint már előbb 1590-ben a müncheni jezsuiták nyerték 
még. A herczeg ezen siriratot készítette a sz. pápa emlékére:

PX.
Martyris ossa Aniceti Papae 

ab arenario, quod postea Calisti Coemeterium 
appellatum est,

Auctoritate Clementis VľU. translata,
Joannes Angelus Altemps dux 

Sacellum obtulit:
Corpus eiusdem Martyris 

In labrum, quod Alexandri Severi Imperatoris 
Sepulchrum fuit, collocavit.

Anno Domini MDCXVII.



XII
Sz. Sóter. 195-190.

S

'zent Anicet elhunyta után ennek utódául sz. Sóter válasz-
tatott. Ez Fnndiból (Campaniában) származott, s pápasága Márk 

(fjA® Aurél császár kormányzása utolsó szakára esik, ki a közszere- 
I  tetet, mely iránta mindenütt nyilvánult, az általa elnézett vagy 

jóváhagyott vértfagylaló kegyetlenkedések által végre teljesen 
elfordította magától, jó hírnevét beszennyezvén az oly nagyszámú ke
resztények patakzó vérével. így a többi között jóváhagyta, hogy a 
parthus-harczok alatt Selenciában 400,000 ember mészároltassék le, 
s idáig ismeretlen hajmeresztő büntetések hozattak be a hadseregnél.

Bármily szomorú időszakot idézett is elő a pogányok lelketlen- 
sége, annál örvendetesb azon kép , melyet ezen szent egyházfővel 
érintkező személyek tüntetnek élőnkbe. Ilyen mindenek elölt sz. Dé
nes, korinthi püspök, ki bámulatos tevékenységét s szent buzgalmát 
nemcsak saját híveire, hanem Ázsia és Európa egyházaira is kiter
jesztette, melyeket a hozzá intézett kérelmek folytán levelei által a 
hitben megerősített s istenes életre vezetett. Az igaz hitbeni oktatás, 
a hitegység- s békérei intések tevék a lacedaemoni hívekhez menesz
tett irata tartalmát. — Az atheneieket, kik Publius püspökük vér
tanúi halála után a hitben gyengék s az erénypályán hidegek lettek, 
az élő hit s feddhetlen élet követésére bátorította. — A nicomcdiai 
hívekhez intézett levelében leküzdötte a marcionitále tévtanait s a 
tiszta kath. tant ragyogó fénynyel állította elébiik — A gortyna-i s 
egyéb egyházakhoz bocsátott irataiban, megdicsérte Ftilöp püspököt, 
mint kinek egyháza a legfelségesb erények hírében állott. — Az



71

amastrisi híveknek tüzetes oktatást adott a házasságról, s arról, hogy 
miként óvják magukat a montanista-tevelyektöl.

Minket legközelebbről érdekel a rómaiakhoz menesztett irata, 
mely Sóter pápa buzgalmáról tanúskodik. Szóljon erről özséb : „Még 
főn van Dénes püspöknek a rómaiakhoz, ezek püspöke-, Sóterhez inté
zett egy levele, melyből némely helyet felemlítünk, Tehát írja ö : Szo
kástok volt kezdettől fogva minden testvéreknek és sok egyháznak 
jótéteménytekkel kedveskedni, mindenütt a városokba az élet fentar- 
tására szükségeseket küldeni. így segítettétek fel aszttkölködöket, se
gélyt nyújtottatok a bányákban sanyargó szegényeknek . . . .  “(Ez volt 
a legkeményebb büntetések egyike, melyre az üldözések gyászos ko
rában a keresztények többször ítéltetni szoktak.),, Ezen az atyáktól 
átvett szokást nemcsak megtartja áldott püspökötök Sóter, hanem még 
többet is tesz, mivel a szenteknek (híveknek) dús adományokat nyújt, 
és a Rómát meglátogató testvéreket, mint atya gyermekeit, a kegyes 
vigasztalás szivet gyönyörködtető szavaival üdíti fel.“

Sz. Sóter tehát e levéltöredék folytán az üldözések alatt szen
vedő hívei iránt valódi gyöngéd atyai szeretettel viseltetett, s nemcsak 
Rómában szerzett nekik dús segélyt, hanem nyomoraik enyhítésére 
a szenteknek ajándékozott drágaságokat is feláldozta. E dicső egyházfő 
különösen a tévtanok kiirtására irányozta buzgalmát s a Montanisták 
ellen hösileg küzdött. — Valentinán követői közül leginkább azedessa-i 
születésű Bardesanes tűnt ki ékesszólása s irataival. A Bardesanes-féle 
tévfelekezetnél még jobban elterjedt bizonyos Márk-nak, ki szintén 
Valentínián tanítványa volt, ábrándos tana. Ezen külön ezégü eret« 
nekfö rendszerét a görögbetükre alapította.

Ha a többi eretnek-felekezetek babonás, ábrándos s rajongó ta
naikkal nem ütöttek is oly igen véres sebeket az egyház testén, mivel 
erkölcstelenségük miatt nem foglalhattak el tekintélyesb tért, annál 
félelmesebbek voltak a Montanisták, kik mint már említettük, lát
szólag szigórú életük s külső szenteskedéseik által igen könnyen ámí
tottak el számtalanokat, Mint ezt a tudós Tertullián példája mutatja, 
ki szintén ezen eretnekség hálójába került, s azt roppant tudományá
val hatalmasan védelmezte, holott előbb a kereszténység s Jézus egy
háza melleit oly tekintélyes müveket bocsátott közre. — De sz. Sóter 
lankadatlan buzgalommal működött a hit tisztasága ügyében; s külö
nösen a Montanisták ellen oly szent hévvel és tudománnyal küzdött,
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hogy érveit a szigorú életű s termékeny iró Tertullián is teljesen kép
telen volt megdönteni. így győzedelmeskedett az igazság az egyház 
egységét s felebaráti szetetet dúló eretnek-tanokon.

Sz. Sóter pápasága alatt nyújtotta be az istenfélő s jóstehetség
gel megáldott Melitó, sardes-i (Lydiában) püspök, Márk Aurélnak a 
keresztények melletti esdÖ-levélét, sürgetve kérvén a hatalmas csá
szárt, hogy mint igázságos uralkodóhoz illik, előbb Jézus híveiről világos 
ismerettel bírjon, s csak vizsgálat után ítélje meg, váljon méltók-e ők a 
halálos büntetésre, vagy pedig a személy- s vagyon-biztonság élveze
tére ? A szent püspök egész alázattal jelenté ki, hogy ha mint keresztény 
méltó a büntetésre, úgy szívesen elvérzik Jézusért. Iratából kiderül, 
hogy a keresztények szívesen engedelmeskedtek pogány elöljáróiknak 
is; Jézus Istensége-s emberségéről pedig igen világosan ir. Ezen 
vádiratot sz. Melitó már 171-ben elkészítette, de csak a császárnak 
a németek elleni hadjáratából s az erre következett keleti utjából 
történt megérkezése után 177-ben nyújtotta át, midőn már Commodus 
társcsászár volt. — Melitó vádiratának egy töredéke olvasható Özséb- 
nél, melyet Müller a pápákról irt nagyszerű müvében közöl ( I. Bd, S. 
2 1 6 -  217.)

Athenagoras is készített 177-vagy 178-ban egy vádiratot (Pres- 
beia), esdö-levelet a keresztények mellett. — Athenagoras, ki a keleti 
s görög bölcsészeiben, valamint a szép-tudományokban igen járatos 
volt s Athénben született, vádiratának elején panaszkodik, hogy mig 
a kormány kegyessége az annyiféle népek különböző vallására kiter
jed, addig a keresztények üldöztetnek, egyedül záratván abból ki. 
Megmutatja mily alaptalanok azon állítások, mintha Jézus hívei 
isten-káromlók, emberhús-evők s gyülekezeteikben fajtalankodók 
volnának. Az emberevés ellenvetésére felhozta az evangéliumban (Máté 
V. 44, 45) kötelességgé tett felebaráti szeretetet. A fajtalankodás el
lenvetésére a keresztények szüz-tiszta s feddhetlen életét meghatóan 
tünteti fel, mint a kik közül többen még a házasságtól is megtartóz
tatják magukat, hogy annál bensőbben egyesülhessenek Istennel. Rop
pant tudományos készültséggel megmutatja, hogy mit Kelet leghirue- 
vesb bölcsei s a görögök nagy tudósai jól mondottak, az közelit csak 
a keresztény tanhoz, de ez által nagyban felülhaladtatik. Athenagoras 
annál szebb sikert várhatott vádiratától, mivel Márk Aurel, ámbár a 
Stoa nöyendéke volt, mégis tulajdonkép a nagy Epictet-tel az EkleUi-
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húsokhoz tartozott. A keresztény segély ezen ragyogó védelmezéséhez 
járult még a pápák korszerű s bölcs intézkedése meg éber őrködése. 
Leveleikkel igen sikeressen küzdöttek a tévtanok ellen, s felségessza
bályzatokat bocsátottak ki a Cultusra nézve.

így sz. Sóter az olasz püspökökhez körlevelet bocsátott, mely
ben rendelte, hogy a szent áldozat bemutatása közben hirtelen meg
betegedő pap miséjét másik áldozár folytassa; hogy a szent misét 
éhgyomorral végezzék az Ur szolgái; hogy a misézőnek két tanú fe
leljen. Szintén akarta, hogy az Istennek szentelt szüzek az egyházi edé
nyeket ne érintsék, a kehelytakarókhoz ne nyúljanak, s fástölö-edényt 
a templomban ne tartsanak. Ezen rendeletét a Montanisták ellenében 
adta ki, kiknek felekezete az isteni-szolgálatnál nőket is alkalmazott. 
Meghagyta hogy nagy-csütörtökön Urunk szent testéi kiki magához 
vegye, kivevén a halálos bűn miatt erre méltatlanokat. Sz. Evarist 
rendeletét ajegyesek megáldását illetőleg megújította,s a házasságmeg- 
megkötésére a szülök beleegyezését is kikérendönek nyilvánította. 
— A neve alatt körülhordott decretál-levelek az ítészek által alácsusz- 
tatottaknak ismertetnek, mig másoktól a 7-dik századig eredetiek
nek tartattak, mint a legrégibb, századok becses emlékei.

Floury szerint sz. Sóter is irt a keresztények mellett egy vád
iratot, valamint a korinthiakhoz egy levelet, mely e város püspöke 
sz. Dénes szerint az ottani egyházban vasárnaponkint mindig felol
vastatott. Ötszöri papszentelése által 11 püspököt, 18 áldozárt és 9 
szerpapot adott az egyháznak. Márk Aurel tartományi főnökei által 
támasztott üldözés alatt vértanú-koronát nyert, miután Jézus egyhá
zát 3 év és 11 hóig oly bámulatos buzgalommal kormányozta. Em
lékét az egyház 22-ik aprilban üli. Földi maradványai előbb az Is
ten-földébe, később a Kalistus-temetöbe jutottak. Honnét 845-ben 
sz. Sylvester és Márton templomába vitettek Sergius pápa á lta l; 
innét meg az appiai utón fekvő s a Domonkos-rendiekhez tartozó 
sz. Sixtus egyházába kerültek. Ezen díszes s érdemes rend szerze
tesei (sz. Márk) florenczi s tolečLói egyházukban még bírnak tete
meiből egyrészt.



XIII
Sz. Eleuther. 190—104.

'Me Mî rk Altr^  császár idejében lett Commodus a császári ha-
' ^ ' /atalom részese s iáidon a császár 180-ban meghalt, sem a senatus
®v~ határozatára, sem a hadsereg üdvözletére nem volt szüksége, hogy 

magát a hatalom teljes birtokába helyezze, melyet a 19 éves 
ifjoncz mint minden vágyak és szenvedélyek- kielégithetésének eszkö
zét mohón ragadott meg. Hiába környeztette öt kis korától M. Aurél 
érdemes emberekkel, mert sem a tudományokat nem szívelte, som a 
szép- s erényre mi fogékonysággal sem bírt. Ifjúságától fogva kegyet
len volt s csak nyers emberek társaságát kedvelte; kéjencz lön, a 
kormánynyal mit sem törődött; nevetséges gőgjéért mindenkinek gúny
tárgya volt, sőt magát imádtatta, mig végre életének 32-ik, uralko
dásának 13—ik évében 192-ben utálatos módon végezte be életét, 
melyre oly igen méltatlan volt.

Ámbár Commodus alatt az egyház áltálában kívülről békének 
örvendett és többen az üdv igéinek hirdetése által annak ölébe vonat
tak, kik közt Rómában tekintélyes férfiak is voltak, kik egész házuk
kal az Isten Fiának hódoltak, min épen nem csodálkozhatunk, mert 
ezen korban sz. Péter székét egész sora díszítette a szent férfiaknak, 
kik mind valódi apostoli erővel voltak felfegyverkezve, de belülről a 
hemzsegő tévtanok miatt nem igen élvezhetett nyugalmat. — A római 
egyház alapítása óta megkütönböztette magát, s mivel a pogány csá
szárok alatt jobban ki volt téve a folytonos üldözéseknek, mint a 
többi egyházak, azért a próba-kemenczében szentebbnek is találtatott.
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És Jézus az egyház láthatlan feje őrködött fölötte, hogy a hit tiszta
sága, mely helytartójára bízatott e földön, felségesen ragyogjon s vi
lágítson a többi egyházaknak.

Sz. Eleather sz. Sótert 179-ben követte a pápai széken. Abun
dantius fia volt s Nicopolisban (Görögország) született, sz. Anicet szer
papja volt s Commodus császár alatt ült az apostoli széken. Mindjárt 
pápasága elején, tiszteletre-méltó Beda bizonysága szerint, Jci mint 
szerzetes-pap a 7-dik század végén s a 8-dik elején kora legkitűnőbb 
férfiai közt ragyogott, Britannia királya, Lúcius, Eleuther pápának irt 
hogy az isteni ige hirdetőiből egyet küldene hozzá; mit meg is nyert, 
ki őt a kereszténység hitére téritette. És sz. Gildas egy születetett skót, 
ki a 6-dik században virágzott, iratában Britanniának a szászok általi 
feldulását beszélvén el, említi, hogy a hit ezen tartományban Diode- 
tián koráig fönmaradt.

Déli-Biitannia a rómaiaktól függött. Ide érkezhettek keresztények, 
kik Lúcius figyelmét magukra vonták. A tudós Usher (anglican érsek) azt 
hiszi, hogy Lúcius ezen Rómától függő tartomány királya yolt, és azon 
helyes, Tacitus bizonyságán alapuló észrevételt teszi, hogy a rómaiak
nak szokásuk volta királyokat szolgálalukra eszközökül felhasználni- 
Valamint a római név Lucius, úgy a Gildas által felhozott körülmény is, 
hogy a kereszténység Britanniában egész Diocletián koráig fönmaradt, 
a rómaiakkaü összeköttetésre mutat, mert mi hatást tett volna a keresz
tény-üldözés a szigetnek még a rómaiaktól független részére?

De még régibb bizonyságunk van az evangéliumnak Britanniában 
korábbi elterjedését illetőleg, mint a mely Eleuther alatt mutatkozik. 
Origenes mondjahomiliáinak egyikében: „Jézus Krisztus nevének ereje 
áthatott a tengeren, hogy a britteket egy más világ-részben felkeresse 
És még korábban Írja Tertullián a zsidók elleni értekezésében, melyet 
Dn-Pin vélekedése szerint még 209-ben készített, a következőt: „Ki
ben hittek minden népek, mint Krisztusban ? Benne hittek parthusok, 
medok, elamjták, Mesopotamia, Örményország, Phrygia, Cappadocia 
lakói, kik Pontus-, Ázsia és Pamphiliában, valamint Egypt- s Afri
kában a Cyrene-n túl laknak; római lakók és zsidók Jeruzsálemben és 
egyéb népek; a getulok több nemzetségei, a szerecsenek terjedelmes 
tartománya, Spanyolhon minden határaiban, és Britannia meg Gallia 
különféle népei, hová a rómaiak még be nem hatoltak, és a melyek 
Krisztusnak alá vetvék, a sarmaták meg dákok népei, a germá-
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nők, scythák, s még több más népek, tartományok, szigetek, melye
ket mi nem ismervén, neveiket el nem számlálhatjuk.“

A Britanniában! római tartományból a Biocletián-féle üldö
zéskor keresztény tanítok a független pogány Skót- és Irhonba me
nekülhettek, s az evangéliumot ezen tartományokban elhinthették. 
Ossián, a nagy caledoni dalnok, ki Macpherson véleménye szerint haj
lott, még folyvást daldús korát a keresztények üldözése idejéig vitte, 
utolsó dalainak nehányát az Evangelium hirdetőihez intézte. — Ugya
nazon Gildas bizonyítja, hogy az üdv igéit épen nem fogadták mele
gen a brittek. Mivel hozzáteszi, hogy a hit csak Diocletián koráig ma
radt főn, úgy, mint Tillemontis Írja, ha római^Britanuia lakóiról kelle 
szólnia.

Mint mára mondottakból kitűnik, a pápa a királynak küldért kérő 
levelére válaszolt, s neki mint a történelem bizonyítja, sz. Fugatiust és 
Löményt küldte Britanniába, kik igen jámbor s tudós férfiak voltak, 
a királyt és alattvalóit megtérítették. De fájdalom, Isten legfőbb és leg 
szentebb adománya nem talált nálok méltó fogadtatásra!

Eleuther pápa alatt érkezett Rómába sz. Irén is, sz.Polycarp egyik 
tanítványa. E hírneves férfiú eredétére nézve görög, Jóniában 
született 140-ben, Policarp, Papias - és egyéb apostoli férfiaktól oktat
tatok, Pláto s Homer után a költészet- s görögbö(csészéiben gyer
mekségétől fogva képeztetek; miért a tudományok világában, s a vi
tatkozás-tanban annyira járatos volt, hogy e tekintetben az atyák kö
zül csak kevesen mérkőzhettek volna vele. A bölcsészi képzettség, egy
bekötve a legélöbb érdekkel Jézus tanai s egyháza iránt,mindenről he
lyes felfogást nyújtott neki, ennek segélyével áttekintette a különböző 
eretnekség rendszereit, felismerte ezekben a hamisat, felfedezte ármá- 
nyos erőlködéseiket, s a tévelygőket fényes sikerrel leküzdvén, a kath. 
egyháznak leglényegesebb szolgálatot tett. A kéreszténység iránti sze
retet serkentette öt s ellenálhatlanul buzdította, hogy a még meg nem 
tért népekre is az evangélium világát derítse, s e szent hivatás vezette 
öt Galliába. Itt Photin által áldozárrá szenteltetett. Ha e méltóságra ed
digi magíitartásaért oly igen érdemes volt, úgy annál magasbra emel
kedett most tekintélye, midőn hivatala hatáskörét, de egyszersmint ér
demeit is bővítette. Miről egyháza oly nagyszerűen tanúskodik. A Mon- 
tán-féle küzdelmek kitörtek, s ezen tévfo követői mindenütt érvényre 
emelkedni akarván, mindent elkövettek, hogy a galliai keresztényeket
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mételyüknek megnyerjék, miután kísérletük az örökvárosban meghi
úsult, s tévtanaik felé a rómaiak épen nem akartak hajolni. Azért a ly
oni vértanuk sz. Irént kómába küldték, hogy e fölötti véleményöket 
Eleuther pápával írásban közöljék, és következő ajánló-levelet adtak 
Irénnek: „Mindenben s mindig üdvöt és áldást kívánunk neked az Is
tentől, Eleuther Atya! Mi szeretett testvérünk és társunkat kértük, 
hogy ezen levelet neked kézbesítse, ajánljuk öt neked, s kérünk, hogy 
úgy fogadd, mint Krisztus evangéliumáért lángbuzgalommal égő fér
fiút. Ha hiszszük, hogy érdeme méltósága által fölülhaladtatik, úgy mint 
áldozár, kitünöleg figyelmedbe ajánljuk.“ Mig Irén egyháza ügyében 
az apostoli széknél tartózkodott Photin az üldözések vészhullámai alá 
merült, és 178-ban Irén lett lyoni püspök.

Egy más nagy férfiú is, ki Kómában dús ismeretek és nagy böl
csészet hírében állott, vérét ontotta az igazságért.

Ez szent Apollonius volt, ki ellen a Praefectusnál helybeli vádló 
lépett fel. Mivel Márk Aurel törvénye szerint halálos büntetés alatt 
tiltatott a keresztényeket hitükért feladni, de egyszersmind, ha a tör
vényszék előtt ezek mint keresztények tűntek fel s ezt elismerték és 
hitüket megtagadni nem akarták, szintén halálos ítélet mondatott ki 
fölöttök ugyanazon törvény szerint. így Perennis parancsára a nagy 
férfiú, Apollonius vádlója kivégeztetett; öt pedig Perennis bensöleg 
kérte, hogy Jézust tagadja meg, vagy a Senatus előtt hitéről val
lomást tegyen. Apollonius ezt egy igen felséges beszédben megtette, de 
a tanács által halálra ítéltetett és kivégeztetett. — Baronius szerint 
(ad ann. 189. nr. 1.) egy régi törvény erejénél fogva vesztette a ne
vezett szent életét.

Az ázsiai montanisták szép színben mesterkedtek Eleuther előtt 
feltűnni, s ez okból ajándékokat küldtek neki apostoli irattal. Ezt 
azért tették, hogy a pápát elámitván, azután vele közösségre léphes
senek. Azonban némelyek szerint nem Eleuther pápának, hanem Victor- 
nak küldték az említetteket.

Eleuther a galliai hívekhez levelet intézett, figyelmeztetvén 
őket, hogy az élet fentartására rendelt s mintegy Istentől megszentelt 
eledeleket babonás hittel ne vessék meg. Ezen intelme az Encratita 
eretnekek ellenében volt intézve az említettekhez, mivel ezen tévely
gők az ételek közül többet elvetettek, mint például a húst, s babonás 
hitök a házasságot is tiltotta. — Eleuther kit sem akart előbb az egy
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házban hivatala- s rangjától megfosztani, csak midőn bűneit meg
ismerte. S különösen az önvédelmezést s kihallgatást kitől sem ta
gadta meg, nem akarván, hogy a vádlottali elbánás azonnal a kárhoz- 
tatással kezdődjék. Mi csak egy szivtelen s zsarnoki lélekre mutatna. 
(8 fájdalom, nincs-e napjainkban is elég oly durva lelkű, ki az irigy
ség, vagy bosszuállás által gonosznak rajzolt ártatlanokra a vádlott 
kihallgatását mellőzve oly kárörvendezve szórja rögtön a kárhoztatás 
köveit?) — Egyébiránt rendeletével e nemeslelkű egyházfő Jézus pél
dáját látszott követni, ki Judásnak, bár tolvaj és áruló volt, ezen bű- 
nökbeni elmarasztaltatásaig apostoli intézkedéseit érvényesek s kö- 
telezököl ismerte

Sz. Eleuther mintegy 15 évig ölt az apostoli széken. December
hóban bárom papszetenlést tartott, mi által 12 áldozárt, 8 szerpapot, 
s különböző megyék részére 15 püspököt adott az Fr szöllejének gon
dos és buzgó művelésére. Sz. Péter sirja közelében takarittattak el 
földi maradványai. Az egyház vértanúi közé számítja öt, s emlékét 
máj. 26-án üli.

Némely irók e jeles egyházfőnek egyéb rendeleteket is tulaj
donítanak , melyek azonban az ítészek által alácsusztatottaknak 
tartatnak,
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ca oly emberszeretö császárok mint Traján és Márk Aurél 
üldözték Jézus híveit, lehet-e csodálkozni, hogy egy Sever 
azokat vad hévvel zaklatá. Ezt azonban kormánya első évei
ben nem tévé. Sőt némelyek úgy vélekednek, hogy nem ide
genkedett tölök. Tertullián beszéli, hogy bizonyos Proculus 

Torpacian-ty ki keresztény és Evodiusnak juhásza (Sever szabadon 
bocsátottja és Caracalla nevelője) volt, hálából palotájába felvette, mert 
öt egykor az olaj használatával meggyógyította. Sőt midőn egykor a 
nép Rómában a keresztények ellen felbőszült, annak dühétől több te
kintélyes férfiakat és nőket megszabadított s bár jól tudta, hogy ke
resztények, kitüntetésekkel örvendeztette meg őket. Hogy mi indította 
Severt utóbb a keresztények üldözésére, bizonyosan tudni nem lehet. 
Az tény, hogy 202 előtt, még midőn Palastinában volt, a zsidó és keresz
tény hitre térést halálos büntetés terhe alatt eltiltolta, parancsot adott ki 
Jézus hívei ellen, kik ennek folytán igen nagy zaklatásnak voltak kitéve.

A hívek ezen gyászos állapota igen búsitotta az egyház fejét, sz. 
Viktort. Ezen lángbuzgalmu egyházfő afrikai születésű volt, s dicső 
elődeinek méltó utóda, ki a korabeli eretnekségeket kitűnő tevékeny
ségével sikeresen ostromolta, s a vallási kérdések eldöntésében a hit
tisztaságot megőrizte,

A legfontosabb volt ezen kérdések közül a következő: „Mikor 
kell ülni az Ur feltámadásának ünnepét?* — Az e tekintetébeni vita 
pápasága alatt hevesebben tört ki. Mint már emlitettük, az ázsiai hí
vek János és Fülöp apostolokra hivatkozva, april (a zsidó Abib, ké-
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söbb Nisan-hó) 14- én ülték a kusvét-ünnepet, bármely napjára esett 
is az a hétnek, a többi egyházak pedig a tavaszi nap- és éj-egyenlő - 
ségre eső holdtölte utáni első vasárnap tartották azt, sz. Péter és Pál 
apostolokra hivatkozván. S mint gr. Stollberg is állítja, sokkal ter
mészetesebb ezen ünnepet vasárnap ülni, mint más napon, mivel Üd
vözítőnk vasárnap támadott fel s azért az apostoli időtől fogva min
den egyházak az ó-szövetségi szombat helyett az év minden vasárnap
ját ülték meg.

Sz. Viktor pápa 196-ban minden tekintélyesebb püspökhez iratot 
intézett, felhiván őket, hogy tartományaikban zsinatot tartsanak, s 
egyházaikba a nyugoti husvét-napot hozzák be, egyszersminí tudósítja 
őket, hogy e tárgy felett Polykrates ephesusi püspökkel komoly vitába 
elegyedett, valamint akisázsiai hívekkel, illetőleg egyházaikkal. E 
vita eldöntésére több-helyütt, Rómában is, zsinatok tartattak. így Pa- 
laestinában sz. Theophil caesareai, sz. Narciss jeruzsálemi püspökök 
elnököltek egy zsinaton, melyre Cassius tyrusi és Clarus ptolemais-i 
püspökök is megjelentek. Pontus püspökei a tisztes aggastyán Palmos 
amastris-i püspök körül gyülekeztek egybe; a galliaiak pedig sz. Irén 
körül; az achaia-beliek Bachilus korinthi püspököt elnököltették; — 
Mesopotamia püspökei meg Osroené-ben tartották zsinatukat. Mindezek 
egyhangúlag kijelentették, hogy semmi másnapon,mint az Abib 14-ke 
utáni vasárnap ülik Urunk feltámadásának emlékünnepét, a husvétet, 
öszhangzólag az apostoli hagyománynyal. Szintén az ázsiai egyházak 
is megmaradtak előbbi husvét napjuk megtartásában. Ezek nevében a 
már érintett Polycrates 65 éves tisztes agg föpásztor igen élénken irt 
Viktor pápának s a római egyháznak. Ö János és Fülöp apostolokra 
hivatkozott és a szakadatlan gyakorlatra, melyet Polykarp, Melito és 
egyéb szent püspökök híven megtartottak.

Mire Viktornak az egységért lángoló buzgalma csaknem átcsa- 
pongta az illető korlátot, mert annyira ment, hogy a koletieket az 
egyházbóli kizárással fenyegette, ha a nyugatiak husvét-napját el 
nem fogadják. De nem minden püspöknek tetszett a pápa ezen heves- 
kedö lépése, miért többen komoly tartalmú levelet intéztek hozzá. így 
Özséb fentartotta egy töredékét azon szép levélnek, melyet Irén ezen 
ügyben Viktor pápához menesztett. Ámbár az ázsiai egyház leánya 
mégis mint láttuk, a galliai sz. Irén elnöklete alatt a nyugati husvét- 
nap mellett nyilatkozott. Igen fájt a sz. férfiúnak, hogy különböző szó-
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kás miatt, mely egyedül a napra vonatkozik, s melynek mindegyike 
apostoli időkig vihető vissza, Jézus egyháza szakadásnak lenne ki
téve. Fájdalmát püspöki szabadelmüséggel tudatta az egyház legfőbb 
pásztorával, figyelmeztette öt elődei Auicet, Pius, Hygin, Telesphor s 
Sixtus pápákra, kik a szokás különbözőségét nem tekintve, békés kö
zösségben voltak az ázsiai egyházakkal, s a szokás szerint nekik az 
„Eucharistiá-t“ megküldötték. Fölemlíti sz. Polykarpnak Anicet pápá- 
náli látogatását, szól szívélyes szeretetet tanúsított társalgásukról 
és megjegyzi, hogy bár a smyrnai püspök az előbbi husvétnap mellett 
megmaradt, megengedte neki templomában az Eucharistiá-t tartani. 
(A 314-ben tartott arles-i zsinat ezt minden utazó püspöknek köteles
ségévé tette.) Kétségkívül a püspökök levele, fökép sz. Iréné, üdvösen 
hatott a pápára; mert az ázsiai s egyéb egyházak közt mi nyomára 
sem akadunk a szakadásnak, bár mind a keleti, mind a nyugati egy
ház a husvét-napot illetőleg előbbi gyakorlatánál megmaradt, mig a 
325-ben tartott niccai közzsinat a husvétnapot az egész egyházra néz
ve, a tavaszi nap- és éjegyenlöségre következő holdtölte utáni első 
vasárnapra határozta, mint azt idáig a nyugotíak tartották. E vasár
napon többek szerint már I. Pius rendelte a többször említett ünnep 
megülését.

Ezután sz. Viktor a tévtanokra irányozta minden figyelmét. A 
már emlitett tévfökön kívül bizonyos Byzánczból eredeti Theodat lé
pett fel Kómában, ki „tímár“-nah is neveztetett, s úgy látszik, hogy 
nemcsak mesterségét értette, honnét melléknevét is nyerte, hanem a 
tudományokban is meglehetős képzettséggel birt. Egy keresztény ül
dözéskor (mely valószínűleg M. Aurel császár utolsó éveiben ütött ki) 
szülővárosában több keresztényekkel együtt elfogatott, k u  mindnyá
jan vértanúi halállal múltak ki, kivéve öt, ki egyedül tagadta meg 
Jézus Krisztust. S ahelyett, hogy ezért szigorú vezekletet tartott vol
na, magát szégyenelve Kómába utazott, hogy az emberek tekintetét 
kikerülje. De nem sokára öt nehányan felismerték, s hitszakadá
sát szemére vetették. Miro ö következőleg válaszolt: „Nem Istent, 
csak embert tagadtam meg,“ így vezette öt a büntetéstől! félelem az 
eretnekségre! TévtanaitRómában elhinteni erőlködvén,sz. Viktor által 
az egyházból kizáratott. Tanítványa, egy másik Theodat, ki üzletéről 
„váltó*-mii neveztetett, mestere tévelyeihez újakat adott. így a többi 
között Melchisedech sz. királyt és papot, ki az Ur fölségének elüké*
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peül tarlatik, az örök főpapnál elöbbvalónak hirdette; azért tanítvá
nyai „Melchisedechiták“-nak neveztettek.

E buzgó egyházfő pápasága alatt az Atya, Fin, Szentlélek és Jé
zus személyére vonatkozólag is heves vitatkozások voltak napi renden. 
Az ide vágó hitczikkeket a szentirás s egyház-atyák (Romai-Kelemen, 
Vértanu-Ignácz stb) nyomán az egyház egyszerűen, tisztán, világosan 
tanította, kijelentette, de ezzel a szőrszálhasogató elmék, s kik örö
müket az egyház békéjének feldulásában keresték, meg nem eléged
vén, okoskodásaikkal több tévelyt szültek. Ezt igazolja a gnosticus-, 
nazaren- és ebionféle eretnekek története,s az itt szóban levő pártoké, 
melyek Jézus személyét tették akadékoskodó fürkészésük tulajdonké
pen i tárgyává. Ide tartoznak az antitrinitariusok, unitáriusok; ezek az 
isteni egységet úgy tanították, hogy a személyek különbözőségét telje
sen megszüntették. Megemlitendö itt Praxes, ki Ázsiában születvén, 
magát mint hitvalló nevezetessé tette. Némelyek szerint előbb monta- 
nista lett volna, ezzel azonban ellenkezik azon körülmény, hogy* Ró
mába menvén Victor pápához, kérte öt, miszerint a montanistáknak 
adott békelevelet (literas communionis ecclesiasticae) visszavenné. 
(Ugyanis ezen tévfelekezet látszólagos szigorú erkölcsisége által Vik
tort elámitva, az említett okmányt nekik megkiildöíte, de a dolog va
lódi állásáról értesittetvén, azt visszavonta). Praxes utóbb ezen té- 
velybe esett: „Az Atya emberré lett, szenvedett, és ő Jém s Krisztus.“ 
Ö tehát a személyek közt mi különbséget sem tesz. — Az antitrinita- 
riusokhoz tartoztak az artemoniták is, valamint Hermogenes festesz s 
a bölcsészet nagy kedvelője, mint magát nevezni szerette, ki a rosz- 
nak eredetét illetőleg nem bírt tisztába jönni.

Mindezen eretnekek- és tévelyeknek határozottan ellenvetette 
magát sz. Victor s őket kiközösítette. Ezen tévelygők ellen egyéb han
gok is emelkedtek, melyek vájok zsibbasztólag hatottak. így a többi 
közt Apollonius a jósnök ellen felkiált: „Ki látta valaha a látnokokat 
hajukat s szemöldökeiket festeni, koczkákkal játszani, s pénzüket 
uzsorára adni? és én állíthatom, hogy a jósnök mindezen vétségekről 
vádoltathatnak.“

Az egyház alapítása után jóidéig a keresztséget minden időben 
fel lehetett venni, hogy annál könnyebben s hamarább lehessen az 
egyházba lépni; de növekedvén az egély tisztelete s folyton gyara
podván a hívek száma, ezen szentség nagyobb tiszteletéért több irók
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szerint Victor rendelte, hogy a keresztse? csak szentelt vízzel husvét 
és pünkösí napjain szolgáltathatik ki, s ezt azon fontos okhói renddé 
egyszersmint, hogy az egyházba lépendök a hitben annál alaposabban 
oktattathassanak. A hitjelöltek (catechumeni) egész év folyama alatt 
oktattattak, de kiváltkép a nagy böjti időben. Jernzsálemi szent Cyrill 
ily hitjelöltekhez intézte nagyböjti hires beszédeit. Ezen rendelet, mint 
sz. Tamás írja, Nagy Károly és Jámbor Lajos koráig tartott. Kiknek 
uralkodása alatt határoztatok, hogy a sok alkalmatlanság kikerülése 
végett a keresztség szentsége minden időben kiszolgáltatható, s az 
erre megkívántaié viz nagyszombaton és piinköst vigélyén minden 
évben szentelendő (Benedictio fontis baptism.), és a sz. misében e sza
vak: ,,Pro his quoque, quos Deus regenerare dignatus est ex aq-ua et 
Spiritu sancto, tribuens cis remissionem omnium peccatorum,“ raegtar- 
tandók. —• A keresztséget illetőleg rendelte még, hogy az a szükség 
esetében is csak természetes vízzel szolgáltathatik ki. Ezen rendeletéi 
máig is fönlevö határozataiban (de Consecrat., distinet. 5. c.) olvasha
tók. — Smeth V. szerint ö volt az első pápa, ki (sz. Jeromos sze
rint, kire állítását építi,) a papi és egyházi hivatalos iratokat latin 
nyelven kezdte szerkeszteni.

Sz. Victor 203-ban végezte földi pályáját, mintán Jézus híveit 
mint legfőbb pásztor 9 évig annyi eretneki viszontagságok daczára is 
lángbuzgalommal kormányozta. Valószínűleg Sever császár ipa Plau
tianus által támasztott üldözés fergetege sodorta ezen szent pápát a 
vértanúi áldozatok közé. Az 5-dik század nehány irói vértanúnak ne
vezik öt, mint ilyen fordul elő az 580-ban irt Pontifialehan is. S e név 
meg is illeti öt, mert mint Tillemont megjegyzi, Sever császár kor
mánya alatt igen sokan vérzettek el Jézus hitéért. Popi úgy vélekedik, 
hogy sz. Victor nem kard által vesztette életét, mivel némely Martyro- 
logiumban hitvallónak emlittetik. Egyébiránt méltóság- és buzgalmá
nál fogva igen ki volt téve a martyr-halálnak, s e czimet, egybevetve a 
körülményeket, nehéz volna tőle elvitázni.

Sz. Victor tudományos képzettségű egyházfő lévén, több vallásos 
müvet irt, melyek elvesztek; de sz, Jeromos által nagy dicséretre 
méltattatván, egykori létezésük elvitázhatlan. A husvét-iinnepet ille
tőleg 4 levelet irt, de a caesáreai Theophil, Dezider, viennei Paroco- 
clushoz s az afrikai piispökökhez menesztett levelek alácsusztatottak* 
nak tartatnak. Az egyházi-rend szentségének kétszeri kiszolgáltatása

0*
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folytán 12 püspököt, 4 áldozárt és 7 szerpapot adott az Úr szőlejének. 
203-diki jul. 28-án a Yaticánban temettetett el.

Ha ezen egyházfő pápaságára visszatekintünk, ki a 2-dik száza
dot bezárja s a B-dikat megnyitja, úgy találjuk, hogy minden tekin
tetben gyászos, kemény idők voltak ekkor az egyházra nézve. Egy
részt a gnosticnsok ernyedetlen tevékenységgel törekedtek sima utai- 
kon a kath. egyház közösségébe bejutni, és a montanisták látszó
lagos jóstehetségökkel s rajongásaikkal sokakat elbírtak ámitani; 
másrészt az egyház békéje belülről is zavartatott a püspökök maga
tartása és a husvétnap fölötti igen élénk vitatkozások által. így meg- 
hidegült a szeretet, ingadozott a hit, gyászolt az egyház, örvendezett 
az eretnekség. Az egyház ezen szomorú állapotán Victor pápának 
minden erejét megfeszítve kelle segíteni, és ezt oly bnzgalommal 
tette, hogy oly időben, midőn az üldözések dühöngtek, s minden 
fellépés a vértanuságra vezetett, tán az ilynemű buzgólkodás tul- 
hajtotlnak is mondható..

Az egyház ezen pápával sírba szálló században is még a ka
takombák, sírboltok és barlangokban tartózkodott. És mégis e szá
zad már mindenféle emlékeket tüntet'fel; üveg-kelyheket és hozzá
tartozó tányérkákat, eucharistiai kanalakat, melyeket csak az oltár 
szolgáinak volt szabad érinteni és használni a sz. ténykedéseknél, 
valamint martyr-eszközöket, melyek a keresztény hit szent bajno
kait diadalra vezették.

Voltak kisded kelyhek az áldozárok és igen nagyok a hívek 
részére, melyekből kis csövek segítségével itták a consecrált bort, 
Jézus drágalátos vérét. A lámpáknak többnyire galamb-alakot ad
tak, mint az igazság szellemének mysticus jelképét, hogy a világot 
megvilágositsa s örökké vele maradjon. A Dyptiche-k az oltárokon 
állottak a szentek neveivel s a szentirásból vett jelenetekkel. Már 
I. Sixtus behozta a szent misébe ezen dicséneket: „Sanctus, Sanctus, 
Sanctus Dominus Deus S a b a o th Telesphor a hajnali misét, a Gloria 
in excelsist, szentelt vizet stb, Hygin letette a Hierarchia alapját, 
Anicet az egyháziak haj hiúsága ellen buzgólkodott; Pius és Victor 
a husvét-napot vasárnapra teszik. A keresztények gyülekezeteinél 
az oltárokon már gyertyák voltak láthatók a katakombái sötétség 
eloszlatása végett. Az imahelyeken kevés művészi színezet volt lát
ható. A kereszténység a művészeteket hanyatló állapotban találta,
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és azok emelkedésének órája még nem ütött. Jézus első hívei mint 
száműzettek, vadállatokként üldözöttek, hogy isteni-szolgálatukat 
megtarthassák, földalatti, üregekbe kelle menekülniük, s nem volt 
egyébre idejök, mint az imádkozásra és szenvedésre. Hogy a pogány 
jelképekre ne emlékezzenek, jóidéig meg volt nekik tiltva a szobrá
szat. Csak a következők voltak mint jelképek megengedve: pálmák, 
keresztek, szivek, három-szögek, szölöfürtök, halak, bárányok; ké
sőbb Noé bárkája, Péter hajócskája, kenyér megszaporitása, Idám 
és í>a stb., — a jó pásztor, Jézus egy sziklán állva, melyből élő
víz ömlik, s egy kisded aggastyán, a pogányság jelképe, térdel mel
lette, hogy a vízből lassú huzamokban igyék.

Számos ily keresztény emlékeket gyűjtöttek egybe az első 
századokból a katakombái kápolnákban, melyeket á mindenütt be
vésett szentirási mondatok csak becsesebbekké tettek, a dicsteljes 
visszaemlékezések ingerét magasztos egyszerűségekkel csak emelni 
segítették. A művészet hallgatva menekült ezen századok jámbor
sága, élő hité s lángoló szeretete mögé. — Az egély a küzdés kor
szakában vala; meg kelle neki az épület alapját vetni, a hitczifcke*- 
két elterjeszteni, melyeket a törvények és kötelmek alapjává tett, és 
igy a népek religióját a réginek romjain újból felépítenie. S mhíöh 
az egély müvét nagyszerűen s felségesen a nyilvánosságra vezette, 
midőn az emberek társaságait felkarolta, messzeterjedtek ki ágai és 
ellombosodtak, megtermékenyítette az az emberi szellemet, bttžäi- 
tóttá minden oldalról, s jótékony fényével megvilágította nj Vál
lalatait.



XT.
Sz. Zephyrin 3 0 3 .- 321

lll-dik század pápáinak elsője', sz. Zepbyrin, Septimius 
Sever, Caracalla Antonin, Macrinus és llelio gubái Antonin alatt 

^pkorm ányozta az egyházat. Az első császársága 10-dik évében.
I  tehát sz. Zepbyrin pápasága elején, a zsidó és keresztény hitre 

térést szigorú büntetés alatt eltiltotta. Az igaz hit vallói a bi
rodalom minden részében minden kigondolható módon üldöztetvén, 
roppant számmal nyertek vértanúi pálmát. Ezek közt volt Leonidás, 
7 gyermek atyja, kiknek legöregebbike Origews, még csak 17 éves volt, 
s már is hitbuzgalma a vért anus ágért lángolt, atyját a börtönben le
veleivel felkereste, vigasztalta, írván neki: »Atyám, vigyázz, hogy 
miattunk érzelmidet meg ne változtasd'A Leonidás a helytartó Laetus 
által lefejeztetett.

Még Egyipt déli részéből, Thebaisból is hurczoltattak Alexan
drian át az említett császár itélőszéke elé keresztények. Alexandriai 
Kelemen, ki ekkor a keresztény fötanoda elöljárója volt, Jézus ezen 
szavait: »Ha az egyik városban üldöznek titeket, fussatok a má
sikba,“ követvén, kikerülte az üldözést. Tour-i sz. Gergely szerint 
Lyonban az utczákon patakokban ömlött a kereszténység vére, és 
Adó szerint sz. Irén is számtalan hívekkel együtt martyr-halált szen
vedett. Egy régi fölirat szerint sz. Irén lyoni egyházában 19,000-re 
tétetik azok száma, kik akkor Jézus hitéért megölettek. Usuard is ál
lítja, hogy Irén egyháza legnagyobb részével együtt kivégeztetett. Ö 
legutoljára hagyatván, vértfagylaló kínok közt karddal oltatott ki 
drága élete. — Origenes ezen üldözések alatt tanítványaival sokat s 
ezekben érzékeny veszteséget szenvedett, igy tanítványai: Plutarch
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Seren, Heraklides és Heron elvérzettek a h itért; Herais, egy hitjelölt, 
elevenen uiegégettetett; Potamiana szűz forró szurokban fojtatott s 
öletett meg. Azonban az egyház által leginkább tisztelt vértanuk vol
tak ezen korban a két höslelkü nö Felicitas és Ferpetua, kiknek vér
tanúi történelmök sz. Ágoston állal az egyházakban nyilvánosan fel
olvastatok. S igy tartott az üldözés Sever kormánya végéig. Mindkét 
fiát még halála előtt társcsászárokul nevezte ki. Caracalla a legszebb 
reményeket költötte fel józan értelme- s kitűnő kegyességével. Geta 
ellenben rósz tulajdonokat mutatott, atyjának szelleme és ereje nél
kül annak kegyetlenségét látszott örökölni. Felvirulván életük, mind
kettő megváltozott. Caracalla évről évre jobban elfajult, s Geta mind
inkább emberségesebb lett. De korán gyűlölet tárgya lett mind a két 
testvér. Ez, volt a birodalom állása, midőn Sever Eboracum-hun (York 
Angolhonban) kimúlt. Mindketten iiómába siettek s mint Augustus-ok 
iidvözöltettek; a gyűlölet tovább is megmaradt, utóbb Caracalla test
vérgyilkosság által magát a római birodalom egyedüli uralkodójául 
küzdvén fel, 6 évig Caligulához hasonlólag kormányzott, bár magát 
Nero- s Tiberiushoz kezdte basonlitgatni, raig öt helytartója Macrinus 
leszuratla s trónjára lépett. Az első években nem üldözte a gonosz 
Caracalla a keresztényeket. Macrinus csak rövid ideig uralkodott, nő
vére fiától, ki a hadsereget ellene lázitotta, Heliogabaltól, egy csatá
ban legyözetetl, elfogatott, a katonáktól megöletett s feje Heliogabal- 
hoz vitetett. Ez csak 14 hónapig uralkodott. A császári trónra 218-ki 
jun. 17-én lépett.

Ez volt a római birodalom állapota sz. Zephyrin pápasága alatt 
világi tekintetben. Vessünk még csak egy pillanatot a pogányok hely
zetére a keresztények ellenében. Mint a 2-dik század, úgy folyt le 
egészen a 3-dik is. A pogányság ellenséges állása s az államhatalom 
a kereszténység irányában lényegesen nem változott. Az üldözések 
folyvást tartottak, s több esetben hevesebbek és kiterjedtebbek vol
tak, mint egyébkor. Ugyanis minél nagyobb tért kezdett elfoglalni a 
kereszténység s áthatőbban működni, az államhatalommal szorosan 
egybeforrott pogányság annál égetőbb kérdésnek tartotta minden-mó- 
doni önvédelmezését. Midőn a keresztény hit kiirtásán minden erölkö- 
désök megtört, ismét kardot ragadtak, őrjöngve ordítozván i „Az ál
latoknak a keresztényeket!“

De a keresztényeket semmiféle intézkedések-, rémtörvények- és
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üldözésekkel sem lehetett tévútra vezetni. Ök azon meggyőződésben 
voltak, hogy ezen küzdelmeknek, melyek a pogányság s keresztény
ség közötti saiátlagos és természetes ellentétből törtek ki, elmaradni 
nem lehetett. A vádiratok megszűntek, s a két religio közötti elvhar- 
czok a legélénkebben kezdtek vivatni. A pogányság kimerítette magát 
gyönge történetíróiban, lelkesedés nélküli költői s tekintéllyel nem 
dicsekedhető bölcsészeiben, mint Plotin, Porphyr, A keresztények 
meggyőződése a diadalmaskodó dicső Dialectica terén a legfényesb 
gyözelm t ünnepelte a hitetlenek ellenvetésein. „Ennyire vittélc ezen 
művészet s tudomány-nélküli emberek, a nép söpredékei.“ Mint Coelius 
Minutius Felixxeli beszélgetésébén mondja, Említést érdemelnek e he- 
helyen a Zephirin pápasága alatt virágzott nagyhírű férfiak, mint a 
lángelméjü Terlullián, az önmegtartóztató, imádkozó s kemény ágyon 
keveset alvó Origenes, az irói Plató, ki sokat tartott a józanész ere
jére s a pogány bölcsészeiből a kereszténységrei átmenetet képezte. 
Továbbá alexandriai Kelemen stb.

Azonban ne hagyjuk magunkat tovább ragadtatni, liánom ves
sünk egy pillanatot az ezen egyházfő alatti eretnekségek állapotára. 
— Alig az elvirágzott gnosticismus sírjához tántorgott, ellenkező irány
ban uj sarjakat kezdett hajtani az ebionitismus az unitáriusok tévfele- 
kezelében. Mert mig amaz, amennyire tehette, a keresztény háromság
tant pogány polytheismussá elcsavarni erőlködött, emez a keresztény
ség ugyanazon alapját száműzni törekedett. — A raontanisták sz. Ze- 
phyrin pápasága alatt igen élénken mozogtak, mivel Proclus, és Ter- 
MUán igen fontos szolgálatokat tettek nekik.

De félbeszakítván az eretnekek fölötti szemlét, lássuk az egyház 
belső állapotát. — Eddig ez védelmezőit a pogány tanodából nyerte, 
mivel saját fensöbb tanintézetei még nem voltak. Miknek hiányát igen 
érezvén, oda törekedtek az illetők, hogy minden egyház, amennyire 
a körülmények engedik, saját tanodát állítson. Az első tanár volt Athe
nagoras, kit a hitelemző-intézet tanszékén Pantaems, Clemens, Orige
nes stb. követtek Alexandriában, hol ezen hires tanoda virágzott. 
Origenes alatt hasonló intézet keletkezett Caesarea-ban (Palaestina). 
Mint már említettük, Irén is állított egy kitűnő iskolát az örökvárosban.

Nem kevesbbé, mint ezen nagy férfiak, kik mindig készek voltak 
a kereszténység szent ügyéért sorompókba lépni, teljesítette sz. Ze- 
phyrin is hivatását, mint az egyház feje. Az üldözések, államhatalom
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» eretnekségek nyomása okozta viszontagságokban egyedül ö volt vi
gasztalója, támoszlopa híveinek. A vértanuk diadalai öröme legfőbb 
tárgyát képezek; .szivén vérző seb ültetett ellenben az egyházbóli ki
lépések miatt, s lelkének a szakadárok vaksága miatti mély szomora 
nem tűnt el azáltal sem, hogy némileg az egyház békéje ismét vissza
adatott. Leginkább fájlalta Tertnllián elpártolását, ki a hitet s egyhá
zat oly meleg szeretettel karolta. Tollából számos müvek folytak, me
lyekkel a zsidókat, pogányokat, eretnekeket s kivált a gnostikusokát 
oly hatalmasan legyőzte, s egyéb tekintetben sem tagadta meg szol
gálatát, ha a felmerülő szükség igényelte. Felséges vériiratát ki ne ol
vasná bámulattal az egyháztörténelem lapjain ? S ha „Ad gentes de 
animae Testimonio“ czimtt müvét kellő figyelemre méltatjuk, legke
vésbé sem,csodálkozhatunk azon, hogy a tudomány-világ ezen egyik 
legtekintélyesebb bajnokának elpártolását sz. Zephyrin megkönyezte.

Ezen jeles egyházfő működésének szigorát tünteti elénk Natalius 
eretneknek az egyházba általa történt felvétele. E derék példányképe 
a bánatnak Rómában élt, s Jézus hitéért sok.kínzást állott k i ; de utóbb 
Ašklepiodot és Theodat eretnekek (mindkettő a már föntebb említett, 
foglalkozásáról „tímár“-nak nevezett Theodat tévfő tanítványa) által 
elcsábittatván, sz. Zephyrin által az egyházból kizáratott. Ezen eret- 
nekfö ugyanazon tévtanokat hintegette, melyeket Ebion, mivel ö is 
tanította, hogy Krisztns nem egyéb mint ember, ámbár látnok. A két 
tévfő Nataliust felekezetök püspökévé tette havonkinti 170 ezüst-dénár 
fizetéssel. De az isteni kegyelemtől érintetvén, tévelyeit megbánta, 
vezekleti öltönyben sz. Zephyrin lábaihoz vetette magát, s könyek 
közt esengett az egyházbai visszafogadásáért. Bánatának oly megható 
jeleit adta, hogy azok mindenkit meghatottak. Be sz. Zephyrin csak 
nagy-nehezen fogadta öt vissza, bár ezért a legbensöbben könyörgött. 
Utóbb azonban az eltántorodása miatt tanúsított rendkívüli fájdal
máért kérelme teljesítetett, sőt Zephyrin az egyházi büntetéseket is 
elengedte neki, melyek akkor huzamosak s szigorúak voltak. — Ily 
erőteljes volt ezen pápának a tévtanitók elleni buzgalma.

Sz. Zephyrin alatt virágzott a már többször említett Origenes 
is, ki már 18 éves korában a hires alexandriai tanoda tanára volt. 
Hogy a gnosticismust annál fényesebben megczáfolhassa, a hires Am
monias Saecas bölcsészt hallgatta. Másrészt mit sem mulasztott el, 
hogy hittudományi ismereteinek kincsházát folyton gyarapithassa.
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így 211-dik év körül Rómába vette magát, begy ezen legrégibb ke
resztény egyházat láthassa s bensöleg ismerni tanulja. Nehogy ezen 
időközben tanodája hanyatlásnak induljon, távolléte alatt Heracles 
nevű hírneves tanítványát léptette a tanszékre. 25 éves korában Ori- 
genes még a zsidó nyelvet tanította, s ezen idötájban kezdte meg a 
korszökség által igényelt oly terjedelmes müvét — a Hexapla-1. A 
következett éveket sz. Zephyrin pápasága végéig a tudományssörny 
irodalmi foglalkozásaira szentelte Alexaudriában. miket e pápa alatt 
be sem végzett.

A XV-dik egyházfő alatt irta Marcus Minutius Felix jogtudós s 
ügyész „Octavius“ czimü, párbeszéd-modorban latin nyelven szer
kesztett vádiratát, mint Özséb állítja. Ezen jeles müvet Möhler egészen 
közli ľatrologiájában. Ugyancsak sz. Zephyrin alatt tiindöklött alexan
driai Kelemen is, mint tanár és iró. Kiterjedt tudományossága, a gö
rög irodalomban! roppant járatossága, bölcsészi képzettsége és vonzó 
ékesszólása tiszteletet s bemenetűt nyitottak neki a pogányoknál, kik 
tanodáit látogatták, s többnyire mint keresztények hagyták el azután 
a valódi tudományoknak szentelt és Kelemen által megdicsöitelt 
helyeket, kinek müvei oly lényeges szolgálatot tettek az egyháznak, 
híveknek s az irodalomnak, hogy Tertullián elpártolását feledni lát- 
szék Zephyrin.

Valamint a tévtanok ellen szent hévvel küzdött Zephyrin, úgy 
nem volt csekélyebb tevékenysége az isteni-szolgálat benső rendezését 
illetőleg is. Rendelte, hogy a szent rendeket felvenni akarók, azokat 
annak idejében s több papok, meg hívek jelenlétében fogadják ; hogy 
csak tanult, s oly férfiak emeltessenek egyházi hivatalokra, kiknek 
becsületességük el van ismerve. És ezen határozatai folytán tartott ö 
több ízben papszentelést, 13 püspököt, 13 áldozárt s 7 szerpapot ad
ván az Ur szőlejének művelésére. Meghagyta továbbá, hogy vala
hányszor püspök tartja az isteni-szolgálatot, megkülönböztetésül 
minden helybeli áldozár környezze öt. — Akarta, hogy a hívek a 
húsvéti időben bűneiket töredelmesen meggyónják s az Oltáriszentsé- 
get magukhoz vegyék azon kortól kezdve, melyben a jót a rosztól 
megtudják különböztetni. De nem a gyónást és áldozást hozta ö be ezen 
határozatával, mint némely eretnek írók elég helytelenül állítják, 
mert ezek már az apostolok korában mint isteni eredetűek gyakorol
tattak, hanem azoknak csak időt szabott. Neki tulajdonítják az üveg-
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kelyhek behozatalát is; bár nem hiányoznak irók, kik szerint már Ze- 
pbyrin előtt használtattak volna a katakombákban éiczböl készült sz. 
edények, melyeket tisztelet s biztonság okáért zár alatt őriztek, Bona 
úgy vélekedik, hogy a kehely-tányérka is ezen pápától veszi eredetét. 
Kijelentette, hogy a házasságtörök és fajtalanok méltó vezeklet után 
az egyházba visszafogadtathatnak.

Sz. Zephyrin pápasága alatt már találkoztak oly felfuvalkodott 
püspökök, kik székeiket méltóságra a rómaival egyenlők- s attól 
függetleneknek nyilvánították. Azért az apostoli-szék méltósága s 
jogainak tiszteletben tartása végett Zephyrin magát a hivatalos ira
tokban határozottan s teljes öntudattal „Pontifex Maximus“- és 
„Episcopus Episcoporum*-n&k irta. Habár elődei nem használták is 
ezen czimeket, azért csak oly fejei voltak az egyetemes egyháznak, 
mint Zephyrin, vagy ennek utódai. Ezen megjegyzést azért teszsziik, 
mert több a kath. egyház történetében járatlan irkászoknál nem egy
szer fordul óié oly állitás, mintha ez vagy azon római püspök lelt 
volna az első, ki magát az összes egyház fejévé feltolni merészkedett. 
Az ilyféle állítások hintcgetöi vagy szoros értelemben vett tudatlanok, 
kik soha sem olvastak egyházi történelmet, melyből megtanulhatták 
volna, hogy Üdvözítőnk egyenes és nyílt intézkedése tette sz. Pétert 
az összes egyház fejévé, kinek utódai a római széken szintén mint az 
egész kereszténység fejei tekintendők; vagy a történelmi igazságot 
szándékosan elferdítik, hogy a Jézus aklán kívüli tévelygőket ámítá
saik- s csűrcsavarásaikkal együtt tarthassák !

Zephyrin Calixt nevű római áldozárt fontosabb egyházi ügyek
ben többször igénybe vette s nemcsak tisztelte öt buzgó fáradalmai
én, hanem a nagy temetőt is gondjaira bízta, mely azután róla „Ca- 
lixt-temetö“ nevet nyert; utóbb a föesperesi rangra emeltetett általa. 
— E buzgó egyházfő az egyipti püspökökhez megható tartalmú iratot 
intézett, melyben őket a szenvedett üldözésekért vigasztalta s kitar
tásra indította. Más két levele Smeth s egyéb irók által is alácsuszta- 
lottnak tartatik. Zephyrin hitbuzgalmáért sokat szenvedett, de meg
élte azon örömet, hogy az egyház az üldözések sebeiből felüdülni kez
dett s kómában számos pogányt, köztük több előkelőt, megkeresztel
hetett. — llendoletei Anasztáz könyvtárnok müvében, a római Breviá
rium- és Pontificale-ban, valamint a római szerkönyvekben és ezen 
pápa hosszasb életrajzaiban is közöltéinek, mert a neki tulajdonított
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Decretdl-levelelcben. emlittetnek, tudniillik a siciliaiak- s egyiptiekhez 
menesztettekben. Ezen iratokat, melyek ‘Baronins, Bover, Gmter, Izi
dor, Ivóés Gratiánnál is előfordulnak, Binius észrevételekkel kisérte.

Sz. Zephyrin római születésű volt s Jézus egyházát a viharos 
idők daczára is 20B—221-ig, tehát 17 évig szent buzgalommal kormá
nyozta. Bár neve a vértanuk könyvében előfordul, azért még sem egé
szen valószínű, hogy martyr-halállal múlt ki, mert halálakor az egy
ház kívülről békének örvendett. Azoknak sem adhatunk hitelt, kik ál
lítják, mintha a „vértanú“ czimet a tévtanok terjedése miatti jámbor 
hoszankodásért nyerte volna. Valószínű, hogy Sever üldözése alatt 
Jézus neveért bilincseket és sok sanyaruságot szenvedvén, kortársai 
által ennélfogva az említett czimre méltónak találtathatott. Saját te
metőjében 221-diki aug. 26-án, mely napon emlékezik róla az egyház, 
takarittattak el földi maradványai. E napon említi öt a legtöbb Marty- 
rologium,migMandelbert, Bikában és Florenlin (sz. Jeromos neve alatt 
kiadott) vértanú-könyveiben dec. 20*án fordul elő, kétségkívül erek
lyéinek valamely átvitele miatt, vagy mivel az felszenteltetésének 
napja volt.
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„ntonin Caracalla után, mint láttuk, Macrinus nyerte el (a 
hadsereg által) a trónt, de a melyet már a közelebbi években 
kénytelen volt lléliogabalnak, a nap szép és fiatal főpapjának 
Emesaban, átengedni. Maesa. ezen ifjú nagyannya, részint 

1 ajándékok, részint azon hir terjesztése által, mintha íleliogabal 
Caracalla fia volna, a hadsereg egy részéi, melynek kegyét Macrinus 
takarékossága miatt már különben is elvesztette, unokája részére 
meguyerni tudta. A sereg másik része Macrinusért küzdött ugyan, de 
az legyözetvén, fiástul együtt kivégeztetett. Heliogabal, egy 14 éves 
ifjoncz, a legkicsapougóbb fejedelem volt, minőt valaha a világ látott. 
Majd négy évig becstelenitette leggyalázatosb fajtalankodása, tékoz
lása és kegyetlenkedése által a császári trónt, melyre oly igen mél
tatlan volt, és Kómát annyira siilyesztette, hogy mi azelőtt tiszteletre 
méltó volt, fökép a Senatus előtt, azt ö utálatossá tette ; még Kóma 
régi isteneinek is meg kelle hajolni az emesa-i isten előtt. Utóbb a 
hadsereg is szégyenlett egy ily szörnyet uralkodójának ismerni. Azért, 
és mivel becsületesebb rokona, Alexander Sever élete ellen leselke
dett, ki utódául volt kinézve, Heliogabalt 222-ben megölte a testôrség* 
Ennek halála után a praetorián-sereg Alexander Severt kiáltotta ki 
császárnak. A trónt megérdemelte.

Nagyannya Maesa s anyja Mamaea vezették öt hatalmas befo
lyásukkal, és azonfelül még egy 16 személyből álló tanácsot adtak 
mellé, melynek tagjai a legkorosb és legbölcsebb Senatorokból vá
lasztattak. Egész nap foglalatoskodott s mindig vidor volt, Életmódja,
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asztala igen egyszerű volt. A tadományokkal komolyan foglalkozott, 
a katonaságot szigorú fegyelemre szoktatta. Az államigazgatást el nem 
hanyagolta, és kötelességül tartotta, hogy jó cselekedet nélkül egy nap 
se tünjélr e l ; a religiót tisztelte. Ha Rómában volt, minden hetedik nap 
felment a Capitoliumba, és egyéb templomokat is meglátogatott, de a 
rómaiak nvilvános bálványimádásával bizonyos vallásos tiszteletet 
kapcsolt egybe, melynek palotájában két kápolnát nyitott, s ezekben 
a legnagyobb férfiak szobrait állította fel. Az egyikben állottak: Vir
gil, Plato, Cicero, Achilles, s más nagy emberek szobrai; a másikban 
az istenitett császárok közül a legjobbak, mint Nagy Sándor, és má
sok, kik kitűnő életüknél fogva lettek nevezetesek, mint: Tiana-i 
Apollonias, Krisztus, Ábrahám, Orpheus stb., mint Lampridius Írja. 
Itt időzött ö gyakran, s isteni tisztelettel hódolt nekik.

Kemcsak tűrte Alexander Sever a keresztényeket, hanem úgy ta
láljuk, hogy azoknak e korban már templomaik is voltak. Mert Orige- 
nes irja, hogy utóda a keresztények templomait elhamvasztotta. Minu
tius Felix ellenben irja, hogy a keresztényeknek Sever alatt még nem 
voltak templomaik. Gyülekezeteiket még mindig, mint az apostolok 
korában, magánházakban tartották. Eszerint úgy látszik, hogy Maxi
min császár a magánházakbani imolákat pusztította el. A már említett 
Lampridius irja, hogy Rómában a vendéglősök panaszt emeltek a ke
resztények ellen, mivel azok egy nyilvános tért foglaltak el, melyre 
igényt véltek tarthatni. Alexander következőleg válaszolt a vádlók
nak : „Jobb az Istennek szolgálni ezen helyen, bármiJcép történjék, is 
az, mint azt a ‘Vendéglősöknek engedni.“ E szavak templom létezését 
gyanittatják velünk.

Azok neveit, kikre a tartományok kormányzását bízta, nyilvános 
helyre kifüggesztette, hogy kiki, ha tud valamit ellenök, tanukkal 
támogatandó vádjait megtehesse. Vádlók, kik állított sérelmeiket be
bizonyítani képtelenek voltak, halálra ítéltettek. „Bősz volna, monda 
ö, a helytartók kinevezésénél, kikre az emberek élete s vagyona van bizva, 
azt nem tenni, mit a zsidók és keresztények szoktak, kik azok neveit ki* 
hirdetik, kik papokká fognak rendeltetnie

Ezen vonások csak a keresztények iránti türelmét tanúsítják, 
nem pedig valami kitűnő becsülést, és még jóformán Alexander első 
évében, tehát Calixt pápasága alatt, kezdé azt az egyház érezni, mely
nek az üdülésre ismét oly nagy szüksége volt. Ezen császár is, vala
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mint Hadrián, Krisztusnak templomot akart állítani; de a jósok kije
lentették, hogy akkor az emberek mind keresztényekké lennének, s az 
ősi templomokat elhagynák.

Lampridius írja, hogy Alexandernak egy kedves mondata volt, 
melyet a zsidóktól vagy keresztényektől tanult: „A mit nem akarsz 
hogy nelced mások cselekedjenek, azt te sem tedd velőké1 Ha valakit 
megbüntetett, egy felkiáltó val e szavakat hangoztatta a megfenyített 
fiileibe; s e mondatot palotája bemenete fölötti lapra, és egyéb nyil
vános épületekre fel vésette. — E mondat magában is foglalja mindazt, 
mit a nyilvános erkölcstan a polgáioktól követelhet. De a keresztény 
erkölcstan még tovább megy, mondja gr. Stollberg, Jézus Krisztus még 
többet kíván követőitől, midőn mondja: „Mindeneket, a miket akartok, 
hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti is azokat cselekedjetek nekik

Sz. Cálixt pápát igen becsülte, bámulta eszélyességét, melylyel 
a papi pályára szántakat meg tudta választani. Gyakran állította ezen 
egyházfő példáját a hivatalnokok s nép elé, ha uj államszolgákat kelle 
kiszemelni.

Calixt pápasága alatt a Capitolium egy része leégett s Jupiter 
szobrának bal-keze elolvadt. A papok és jósok arra kérték Alexander 
Sever-t, hogy az istenek megengesztelésére ünnepélyes áldozatokat 
rendeljen. A császár ezen kérelemnek engedve tekintélyes áldozatok 
bemutatását azonnal megparancsolta. Midőn a papok az áldozatokat 
oltárra tették, ezeket s az oltárt villám robbantotta szét. Mire az egész 
város megijedt, sokan a városból kimenekültek s Calixt tartózkodási 
helye körül vonták meg magukat, ki éppen a hívekkel isteni-szolgála
tot tartott. Palmatius tanácsos visszamenvén, feladta őket a császár
nak. Ez most, ámbár tűrte a keresztényeket, egyetérteni látszott po
gányáival, kik erősen állították, hogy a csapásnak Jézus hívei az okai. 
Azért ezeket iszonyúan kezdték bántalmazni, üldözni. Az üldözök élén 
Palmatius állott, ki katonákat vevén maga mellé, kisietett a városból 
Calixt elfogása végett. De midőn a katonák kezeiket rá akarták tenni, 
rögtön megvakultak. Palmatius ezeu esetet azonnal feljelentette a csá
szárnak, Róma összes lakóit egybegyüjtötte az áldozatra, s kimondotta, 
hogy a keresztények, ha vonakodnának az istenek kiengesztelésére 
áldozni, halállal lakóinak engedetlenségökért.

Éppen midőn Palmatius a pappal megkezdeni akarta az áldoza
tot, megjelent a Vcsta-s.ziiz a jósda ezen mondatával: „A kereszté
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nyék Istene igazi Isten, s a nyakas Lóma még jobban fog bűnhődni 
Mire, mintegy villámütésre, elhagyták a helyet, az áldozat elmaradt, 
Palmatias Calixt lábaihoz sietett, kereszténynek vallotta magát s 
megkereszteltetett. A következő napon családja, cselédsége s több sze
mélyek, összesen 40-en, követték példáját, s mindnyájan sz. Calepo- 
dius által oktattattak s kereszteltelek meg. Ezen megtérést a pogá- 
nyok részéről általános zendülés követte. Palmatius bilincsekre verve 
hnrczoltatott a császár elé. Alexander mélyen megindulva mondá neki: 
„Hogyan tehettél te ily lépést, elhagyván a halhatatlan isteneket ?“ 
Azután tette szomorú következményeit rajzolta előtte. De Palmatius 
állhatatos maradván, Simplicius tanácsosnak adatott át, hogy szelíd 
módon visszavezesse öt az istenek tiszteletére. Mig Palmatius ezen 
tanácsfö házában volt, naponkint meglátogatta ez öt, esedezvén, hogy 
beteg nejéért imádkozzék. Palmatius forró imája meghallgattatott, s 
ezzel a nő a hitnek megnyeretett.

Palmatius kívánságára eljött a sz. pápa, s ezen családot is, ösz- 
szesen 68 személyt, a keresztény hitre vezette. Calepodius áldozár az 
uj megtérteknél maradt, megerősítette őket a hitben, s a következő 
napon velők együtt elvérzett Jézusért.' Tetemeiket sz. Calixt Calepo
dius temetőjében takarította el, mely sokáig ennek nevét viselte. Ezen 
temető az aureliai utón vágyon, s sz. Calixt által, kinek nevéről most 
neveztetik, megnagyobbittatott; de már a 2-dik század közepe felé lé
tezett, s valószinüleg még az 1-sö században sz. Lucina által állitta- 
tott- ki az ostiai utón sz. Pál sírjáról gondoskodott, Úgy tartják kö
zönségesen, hogy idő folytán összesen mintegy 174,OOO vértanú taka- 
ritiatott itt el. Valóban oly nagy volt e temető, hogy ily roppant számú 
martyrokat, sőt még többet is befogadhatott.

Ezen sz. Calixt által megnagyobbított temető jelenleg se. Sebes
tyén katakombájának neveztetik, mivel az utóbb említett szentnek te
metése volt e helyen az első, és ö a czimszentje a katakomba bemene
ténél álló templomnak, mely Róma főbb egyházainak egyike. 1612-ben 
újra építtetett és felségesen felékesittetett Borghese Scipio bibornok 
által, ki az itteni szolgálatra a díszes s érdemes cisterci-rénd tagjait 
vezette be. A jámbor és tudós Bona ezen kolostor apátja volt. A tem
plomot szép festmények díszítik, s sok becses ereklyét bir, mint a 
többi között sz. Sebetény, Fábián és az itt szóban levő Calixt pápa te
temeit. A katakombák bemeneténéli templom felirata a következő:
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„Fg sirketije a hirrii Calixt pápának és vértanának. Ki öt igazi 
törődött szívvel felkeresi, elvégzett, gyónása után minden bűneinek 
bocsánatát nyerendi az itteni 174,000 szent vértanú s 46 hires püspök 
dicső érdemei által, kik mindnyájan igen sokat állottak ki, s hogy 
Isten országának örökösei lehessenek, Jézus neveért halált szenvedtek.'*

Legalább is 17 pápa, tetemei porlanak e temetőben, mint ez Vig- 
vali és Jilamhini „Pontificale“- jaibao emlittetik, Sz. Prudentius, sz. 
Paulin s egyéb Írók szerint roppant szárnu vértanuk földi maradvá
nyai nyugszanak ezen katakombákban, sőt más hívekéi is, mivel e 
hely minden hívek temetője volt. — Sz. Calixt katakombájában egy 
köoltáit mulatnak, melyet a hagyomány ezen pápáénak tart. — E 
j' les egyház.I'ö ,V24-ben a máig is fenlevő „Santa M aria Trastevere* 
nevii egyházat állította azon helyen, hol a római hadsereg rokkan
tainak háza (Taberna meritoria) állott. Ennek közelében van egy 
másik templom, melynek cziinszenfje „sí. Calixt pápa,“. Ezt azért 
'■mliijiik, mert az előbb egy római katona háza volt, melybe a sz. 
egyházfő az Alexander Sever alatti üldözéskor menekült. Még ma 
is mutatnak e helyen egy eisternát, melybe üldözői által a ház ab
lakán át vettetett; de váljon abban halt-e meg, bizonyosan tudni 
nem lehet. Mivel cisternába vettetett, ebből némely irók azt akarják 
következtetni, hogy Calixt nem bírói Ítélet folytán, hanem valami 
rögtön támadt néplázadásban vesztette életét. Ez utóbbi tűnik ki 
szenvedése történetéből is. Ily zendülés Sever alatt nem egyszer 
tört ki, minőnek lett áldozata a praetorián-sereg feje is.

I. Pál és ennek utóda, kik a temetkezési helyeket befalazatla- 
nul és a barbárok beütése óta elhagyatva találták, kivétették azok
ból a leghiresb martyrok tetemeit s Kóma főtemplomaiba szállíttat
ták. Calixt és Calepodius ereklyéi pedig a Tibereii túl levő Mária- 
egyházba vitettek. 854-ben gr. Eberhardt IV. Lm pápától meg
nyerte sz. Calixt tetemeit az általa Cisoin-btm alapított apátság ré
szére, mely Tonrncy-t'6\ 4 órányira fekszik; miért a kolostori tem
plom is ezen sz. pápa tiszteletére avattatott fel. E körülmények 
azon levélben emlittetnek, melyet Futro rheimsi érsek 890-ben For
mosus pápához menesztett. A nornianuoktóli félelem miatt sz. Calixt 
tetemeit Jlheimsba szállították. Mondják, hogy azok egy részét a 
..Santa M aria TrastcvereP templomban máig is fontartották, vala
mint sz. Calepodius egy ereklyéjét is.

Karcsú A. A* Búm, Pápáit tűrt. I. kötet. 7
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Sz. Calixt a római Domitius fia volt, s mint ilyen a hires Do
mitia nemzetséghez tartozott, és az örökváros „Revenmľ1 nevii ré 
szében született. Látván a korabeli pogányok rendetlenkedéseit, 
utálatos kicsapongásait, forró ima, böjt és sűrű könyek által igye
kezett az Istent kiengesztelni s mindent elkövetett, hogy az égi haza 
elnyerésére érdemeket szerezhessen. — Mint a régi Sacramentarhm-ok 
s egyéb emlékekből kitűnik, rendelte, hogy a kántor-böjtöket, mint 
az apostoli kor egyik hagyományát szigorúan megtartsák a hívek, s 
s akarta, hogy azok folyton növekedő száma miatt ezen négy 
időpont körül szolgáltassák ki az egyházi-rend szentsége, mig azt 
ö előtte csak decemberben lehetett felvenni. Akarta egyszersmind, 
hogy a papszentelést a hivek imával, böjttel és egyéb vezekleti 
gyakorlatokkal kisérjék. Már a legelfogulatlanabb protestáns irók is 
akadnak ezen pápa alatt nyomaira a papi-nőtlenségnek. Rendelte 
ugyanis, hogy a szent rendeket felveendők nejeiktől magukat megtar
tóztassák. A vérrokonok közti házasságot a szentirás nyomán ö is 
határozottan tiltotta. Kárhoztatta azon állítást, hogy a papok töredel
mes bűnbánat után sem viselhetik előbbi hivatalukat. E pápa alatt a ke
resztények már nyilvános gyülekezeti helylyel — templommal — bírtak.

Sz. Calixt az egyházat oly apostoli erélylyel kormányozta, hogy, 
mint említők, a császár által is becsültetett; de a keresztényekre 
nagyon agyarkodott Ulpián jogtudós ármánya folytán keletkezett 
népzeudiilésben több irók szerint börtönbe vettetett, melynek abla
kából 226-diki okt, 14-én egy cisternába vettetett. Az egyház, me
lyet csak 4 év-, 2 hó- és 12 napig oly apostoli buzgalommal kor
mányzott, mint szent vértanúnak emlékét halála évfordulati napján 
üli. — Bizonyos Benedek nevű püspökhez és Gallia minden föpász- 
toraihoz intézett decretál-Ieveleit némelyek alácsusztaloltakul te
kintik. Említendő még, hogy sz. Calixt 8 püspököt, 16 áldozárt s 4 
szerpapot adott az Ur szöllejo művelésére. A következő versek is 
működésére s halálára vonatkozván, figyelemre méltók:

Unde aliis hausto dederat baptismate vitam 
Callistus, mortem praecipitatus habet.

Per breviora via petiit compendia cultum,
Cui puteus summos iunxit ad astra gradus.

(Amlr. Marinn.)
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zent I. Orbán Róma egyik tekintélyes családjából szárma
zott, és Alexander Sever császársága 3-dik évében, 220-ban,

?;ío követte sz. Calixt pápát az apostoli széken. A természeténél 
;{v; fogva szelíd és a keresztényeket tűrő császár nem bírta meggá- 
f  tolni, bogy azokat helytartói s a pogány nép ne üldözzék. Ez 

eset kiváltkép Rómában merült fel, hol Ulpián Praefectus a híveket 
embertelenül bántalmazta, mit ö annálinkább tehetett, mert a pol
gári és büntető ügyek elihtézése képezte hivatali teendőjét. Mivel 
a keresztények az üldözéstöli félelem mialt magukat, elrejtették, az 
említett keresztény-faló Carpasins pogány főnöksége alatt Jézus hí
veinek felkutatására igen finom szaglása titkos csendőr-személyzetet
tartott.

Több időn át vigasztalta sz. I. Orbán a martyrokat, bátorította 
őket, és mint jeles hitszónok, bölcs és jámbor egyházfő többeket té
ritett a keresztény hitre, még pedig a tekintélyesb római családok 
közül is. Ezek kebeléből itt csak sz. Cecil szüzet, Valériánt és T i- 
Imrtíust említjük, kiknek megható életrajzai az egyház és vértanuk 
történetében, valamint a „Szentek élete“ czimü könyvekben is tüze
tesen közöltéinek. De midőn az üldözések bősz fergetegc mindig több 
és több áldozatokat kezde elragadni, kénytelen volt maga sz. Orbán 
is a martyrok sírjait felkeresni a katakombákban, hova a vész ide
jén menekülni szoktak sz. Péter utódai. Ott az Egeria-forrásnál, a 
völgyben, melynek megható magánya Nnmát lelkesíteni szokta, és 
hol még máig is főn van a kisded „San Urbano alia Caff are! Ur-

V
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nevű templom, mely azon helyen épült, hol sz. Or háti elrejtőzve 
lévén, egy csendes imodában'oktatta és megkeresztelte a hitjelölte- 
l<et. Itt mutatta ö be a sz. áldozatot, talán egy köbe vágott oltáron, 
távol az üldözőktől, a világ szabadságáért; egy kószákról vigasztalta 
a híveket, 2 áldozár- és 3 szerpaptó] környezve. Itt fogadta Valériánk 
kit sz. Cecil Jézus hitére térített, és férjének fivérét Tihurtiust. A két 
nj keresztény sz. Cecil társaságában élt buzgó ima és jótékony" 
ságban gyakorolván magukat mig őket a marfyrság véres szava az 
égbe hívta.

Azon ház, melyben sz. Cecil, férje és Tiburtius laktak, az ak
kori szokás szerint I. Orbán által templommá alakíttatott. 621-ben 
Pascal pápa által újból építtetett, megnagyobbittatolt és a három 
szentnek, kiknek földi maradványai a Calixt-tcmelöbcn felemeltettek, 
ereklyéivel gazdagittatott. Ezen egyház még ma is felséges és disztel- 
je s ; de a szép előcsarnok, mely a templomhoz vezet, a gazdag, ezüst 
koporsó, melyben sz. Cecil drága tetemei nyngosznak (Vili. Kelemen 
ajándéka), az alabastrom-talapzat, melyen ez áll, ajáspis, agát!) és 
a keleti kövek, melyek azt körülveszik, az előtte folyton égő 90 lám
pa, mindez elenyészik az e helyre vonatkozó kegyelete« emlékek 
mellett, Az első kápolna jobbján mutatják a fürdő-szobát, melyben a 
város főnöke a uevezetes három szentet mogfojtatni akarta, e hol va
lóban vértanúi halállal múltak is ki, valamint a martyr-eszközökel, 
melyek az egyház ama küzdelmes gyászos korára emlékeztetnek 
minket.

Azonban sz Orbán tartózkodása felfedeztetvén, a Praefectus elé 
vezettetett, ki különös gyalázások- és szidalmazásokkal illette a szent 
férfiút, azután sokak elcsábitójának nevezte, kit az elöljáróság már 
annyiszor megintett, megbüntetett és a ki most a keresztények feje! 
Sz, Orbán válaszold: „Igen, én arra csábítom ölcet, hogy az istcntc- 
lenség, gonoszság útját elhagyván, .az igazság ösvényén já r ja n a k A 
praefect válaszold: „De ölt megbecstelenilik az isteneket, megvetik ár
áldozatokat, és igy megtagadják az elöljáróknak az engedelmességet.“ 
Miro a fÖpásztor megjegyzé : „Mint keresztények mi nem tiszteljük, 
nem tisztelhetjük isteneiteket, ele különben mi minden egyéb tekintetben 
hódolunk a tö rvényeknekSz. Orbán erre, mint az istenek mcgvetöje, 
társaival együtt börtönbe vettetett.

E szomorú esemény mély gyászba borította a főpásztoron szere
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tettel csüngő híveket. Bármily- nagy voltis a vész, nem rettegtek ők 
éjjel felkeresni ezen dicső foglyokat, hogy velők sírjanak , áldásukat 
elvegyék, buzgó imában s Isten dicsőítésében töltvén el az éjt, s reg
gel a hitben megerősödve térjenek vissza. A társak s a szent egyház- 
tővel bebörtönözött keresztények a bíró előtt ép oly állhatatosak ma
radtak, mint sz. Orbán, kinek az mindazokat megnevezte, kiket csa
ladjaikkal együtt boldogtalanokká tett. Elmondd a praetectus, hogy 
mint mételyezte he tanításával Cecilt, ennek férjét, Valériánt és ennek 
testvérét, kiket mind megrontott. Mire Orbán válaszolás „Cecil és övéi 
örökre meg óimnak mentve. Ok nem nekem, hanem a szegényeknek ad
ták vagyonukat, miért most már az örök jutalomnak örvendenek," 
Midőn a kínzás nem bírta a fiatal áldozárokat elpártolásra indítani, a 
ľraeleetus ismét a pápa ellen kezdő bnzgólkodni, mondván: „Te öreg 
vagy és a halál után vágyóitól, hogy nyugalomra hajthasd fejedet, de 
sajnálom, hogy te ezen fiatal embereket elcsáb íto ttadDe János áldo- 
zár főpásztorát védelmező, mondván: „Már mint ifjú Krisztusban 
találta fel a mi szent atyánk Orbán életét, s már akkor kész volt ma
iját Mesteréért feláldozni. Azért vezettelé magát oly odaengedéssel a 
bíró elé. Azért szenvedett ö, s azért tette ki magát oly gyakran nyájáért 
a veszélynek.- A hitvallók visszavezettettek börtöneikbe.

A keresztények számosán jelentek meg a börtönökben, még a 
tömlöezört is megajándékozták, hogy annálinkább bejuthassanak a 
sz. férfiakhoz. Még a hadsereg három főparancsnoka is megjelent ott, s 
kények közt vetették magukat sz. Orbán lábaihoz, mondván: „Áldj 
meg minket sz. Alga, és esedezzél érettünk az Istennek, hogy segélyt 
s erősséget nyerjünk, meri igen kemény üldözés fenyeget minket „Itc* 
resztén gehet!" A szent egyházfő megáldotta az érzékenyen zokogókat 
s igy vigasztalta: „Gyermekem! azért ne sírjatok, hanem inkább ör
vendjetek; mert csak szenvedés és súlyos nyomorok békés elviselése által 
érdemelhetjük meg a mennyet /“

Azután ezen szent emberek az egész éjt zsoltárok zengedezése-, 
Isten dicséretével, buzgó imákkal's az Isten irgalmáérti esedezéssel. 
töltötték, és sz. Orbán a vigasztalás és keresztény állhatatosság szivet 
ható szavaival buzdította az üldözötteket. Mindez oly hatást tett a 
börtöunagyra, hogy ez is keresztény hitre tért, és a kővetkező nap 
nagy ünnep lévén, maga sz. Orbán mutatta be a szent áldozatot, s a 
megtért börtönért megkeresztelte, gyóntatta s megáldoztatta. E meg
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térés tudtul adatott a Praefeetusnak, ki miután Anatolius nem akarta 
megtagadni Jézus hitét, öt lefejeztette. Lucián szerpappal s minden 
ekkor Kómában bebörtönözött kereszténynyel is e történt, kiket sz. 
Orbán állhatatosságra buzditott és vigasztalt.

A hitvallók elítéltettek, kivégeztettek és sz. Orbán összegyűjtötte 
a vértanuk drága tetemeit, s a Calixt-temetöben eltakarittatta.

Az egyházjavakat illetőleg rendelte sz. Orbán: „A hívek birtokai, 
melyek as Urnák áldoztatnak fel, semmi másra nem főrdittathatnak, 
mint egyházi czélokra, a hívek közszükségei- s a szükölködökre; mert 
ások úgy tekintendők, mint a hívek szentelt ajándékai, a bünökérti 
engesztelő-áldozatok és a szegények öröksége.“ — Akarta, hogy a már 
elődei alatt kelt rendeletek nyomán, mennyire a körülmények.engedik, 
az isteni-szolgálat sz. edényei ezüstből vagy aranyból készíttessenek, 
hogy a püspökök az egyházban mindenki által látható emeltebb helyen 
külön székkel bírjanak. — Meghagyta, hogy a kereszteltek apostoli 
hagyomány nyomán szentelt chrismá-yú a hitben megerösittessenek, 
s pedig a püspöki kezek feltétele által; valamint a chrisma is csak 
püspökök által szenteltethetik meg, kik az apostolok törvényes utódai 
Jézus egyházában. Mert az apostolokról mondatik a szentirásban, 
hogy: „a megkereszteltekre kezeiket tevék és elnyerék a Szentleiket.“ 
Azért Orbán pápa nyilatkozata szerint, a bérmálás szentségét — a sz. 
írásra építvén szavait — csak a püspökök adhatják fel.

Mint Sandini s egyéb tekintélyes irók állítják, az nja'ob korbeli 
eretnekek igehirdetöi nagyon szeretnék elhitetni híveikkel, hogy Or
bán pápa rendelte a bérmálás szentségét: de a legszemtelenebbül ha
zudik az, ki ezt v itatja; mert a bérmálás annyival régibb Orbánnál, 
mennyivel éltek előtte Krisztus és az apostolok.

Sz. Orbán ötször tartván papszentelést, 9 áldozár-, 5 szerpappal 
és 8 püspökkel szaporította az Ur szolgáinak számát.

Ezen buzgó egyházfő s a vele elvérzettek történelmi emlékei el
beszélik, hogy Orbán és társai, a keresztények ezen dicső bajnokai, 
mily lelkesültséggel s az örök élet utáni hő vágygyal léptek a pogá- 
nyok templomába, s mily bátran tagadták olt meg az áldozat-tételt; 
miért a templom bemeneténél lefejeztettek. Ezen sz. pápa és vér
tanú-társainak tetemei a „Praetextatus“ nevű temetőben tétettek le 
nyugalomra, az appiai utón, hol később sírja fölött tiszteletére egy 
templom keletkezett.
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Csak 821-ben találtattak meg sz. Orbán, Cecil, Valérián és Ti
burtius drága teteuai, és Fasch ál pápa által sz. Cecil templomába szál
líttattak át. IV. Leo I. Lotliár nejének Irmengard császárnönek aján
dékozd sz. Cecil fejét, sz. "Sixtus és Orbán pápák és vértanuk ereklyéi
vel együtt, ki ezeket az általa 849-ben Ersteinban (Elsasz) állított 
apácsa-liolosior templomában nagy ünnepélylyel elhelyezte. IV. Károly 
császár, ki 1353-ban e vidékre jött, Ersteinban az ereklyetartót,mely
ben sz. Orbán tetemei feküdtek, felnyittatta, és a szent tetem egy ré
szét megnyerte, hogy azt Prágában elhelyezze. Sz. Orbánt, ki 233-diki 
máj. 25-én szenvedett vértanúi halált s az egyházat 6 év-, 7 hó- s 4 
napig oly törbetlen crélylyel kormányozta, a szöllőmivesek mint véd- 
seentjáket különös kegyelettel tisztelik, — Orbánnak az egész keresz
ténységhez menesztett decretál-leveleket is tulajdonítanak, melyek 
azonban később írattak s neki aíácsasztattak.
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alpurnius Pontianus, római születés, a római Calpurniusnak 
- fia, 233-ban követte sz. I. Orbánt az egyházkormányzásban. Ek- 

kor még Alexander Sever volt a császár, kinek szelíd természete 
▼ meglehetős oszlopa volt az egyháznak, De ezen oszlop nem sok 

idő múlva igen nagy szálka lett Sever utóda szemében, s azt le
dönteni igen kedves foglalatosságul tűzte hi magának. Sever a jó rend 
és hadi fegyelem fenturlását illető buzgólkodásaért, bár a polgárság 
előtt nagy tiszteletben állott, a hadsereg kegyét elvesztette, melytől 
kormányzása 14-dik évében, 235-ben, utóbb meg is öletett. Hasonló 
sors érte ugyanakkor anyját Mamaeát, s közelebbi környezete néhány 
katonáit, kik a császárt védelmezni akarták. Utóda lett a thraciai 
eredetű Maximin, az összeesküvés feje, ki mihelyt a trónon magát 
megerősítette, minden törekvését oda fordította, hogy maga körül 
mindenütt teleimet és rettegést idézzen elő. Gyanús tiszteket, valamint 
mintegy 4000 embert, kiknek egyéb bűnök nem yolt, mint hogy a jó 
császárt Alexandert megsiratták, minden törvényes vizsgálat és ítélet 
nélkül kivégeztette.

Azonban még több okuk volt a keresztényeknek siratni a jó fe
jedelem elvesztését, kinek gyilkosa gyűlölete tárgyául a már úgyis 
sokat szenvedett egyházat s a keresztényeket választotta. Jézus hí
vei ezen nyers természetű, tudatlan és buta uralkodó alatt a 6-dik 
véres üldözésnek voltak kitéve. Ö a birodalom minden csapását a 
keresztényeknek tulajdonította s irta fel bűnül. Elvesztett csaták, 
döghalál, terméketlen esztendők, földindulások, esetleges bajok, szó-
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val minden ros/, egyedül tölök származott. Gyilkos parancsa legelő
ször a püspököket érte, mert a liivck, mint Tertulliántól tudjuk, már 
mindenütt igen számosán voltak, és mint Athenagoras írja s „A biro
dalom nálok nélkül pusztasággá lenne.“ Azért parancsát a püspökök 
s a tekintélyest) kivek ellen adta ki.

A Maximin által három évig szakadatlanul folytatott üldözésben 
szenvedett ^komédiában az Origenes által oktatott s a görög egyház 
által is tisztelt sz. Borbála szűz. — Ezen tudományszörnyet, mint 
egyhangúlag írják, sz. Pontián kizárta az egyházból, mivel saját püs
pöke Demeter az alexandriai egyházból kiközösítette, s mint ilyent a 
római sem fogadhatta be. Mondják, hogy ezen ügyet illetőleg az emlí
teti pápa egy zsinatot is tartott volna Rómában, Origenes ezen bünte
tésének okaiul állítják,hogy magát túlzott buzgóságból megcsonkította 
és hogy nem saját püspöke az alexandriai, hanem Theoklistus caesa- 
reni íöpásztor által szenteltette magát áldozárrá. Ide járult még, hogy 
az eretnekek által meghamisított iratai valamint sz. Ponliánt, úgy a 
többi püspököket s ezek tanácsát is a roppant tudománya férfiú ellen 
ingerelhették. — Sz. Jeromos határozottan rosszallolta Origenes kikö
zösítését, s következőleg irt sz. Paula tanítványához:

„Mily jutalmat nyert Origenes oly nagy munkák- és izzadság
ért? Ú Demeter püspöktől kárhoztatik. És lm  évén Palaestina, Arabia, 
Phoenicia és Achája püspökeit, kárhoztatik az egész földkerekség be
leegyezésével. Maga Róma is egybegyűjti ellene senatusát (a papi ta
nácsot), nem mintha nj tanokat adott volna elő, vagy eretnéki véle
ményeket táplált volna, mint azok akarják velünk elhitetni, kik mint a 
dühös elek vigyorgatják rá fogaikat, hanem, mivel tudománya és 
ékesszólása fényét el nem viselhették, és mivel mindnyájan elnémul
tak, ha ő beszélt

Azonban e megrovás tulajdouképen az alexandriai zsinatot illeti, 
nem pedig sz. Pontián pápát, ki Demeter nagy tekintélye és más egy
házak által haugoltatott Origenes ellen. Rendelte, hogy asz.misét vég
zendő áldozárok az Írás ezen szavai szerint: „A z igaz előbb önmagát 
vádolja,“ előbb bűneikről töredelmes vallomást tegyenek. Némely irók 
azonban ezen rendeletét I. Daraáz (366—384.) pápának tulajdonítják. 
— Platina, Oldom, Burio, stb. Írják, hogy, mivel az üldözések alatt a 
zsoltár-zengedezések megszakadtak, rendeletet bocsátott ki,hogy az egy
házzal egyidős zsoltár-éneklés mindenütt gyakoroltassék a gyülekező
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lekben. — Két levelet irt, egyet Sacríbonus Felixlies az uj-szövetség 
papjait megillető köteles tiszteletről, másikat a kereszténységhez a 
kölcsönös testvéries szeretetről, s a rosznak elkerüléséről.

Sz. Pontián kétszeri papszentelése 5 szerpapot, 6 áldozárt és (i 
püspököt adott az egyháznak. — Pápasága alatt több platói bölcsész, a 
Platonisniusnak Jézus tanaival! némi öszhangzásaért a keresztény
hitre tért. Különösen megtetszett nekik sz. János apostol evangéliuma, 
melyről azt állították, hogy fenséges tartalmaért csak arany-betűkkel 
kellene azt Írni. A Jézus hitére tért számos platonicus példáit követték 
Csodatevö-Gergely és Athenador, mindkettő Origenes tanítványa, s az 
egyház egén fényes csillagok. Az egyház ily örvendetes gyarapodásán 
a derék pápa szívből örvendett; de örömét a nemsokára kitört üldö
zés miatt szomorúság követte. Annak förgetegét Pontián sem kerülhette 
ki. Maximin által Hypolit áldozárral együtt Sardinia szigetétől nem 
messze fekvő „Tavolato“ nevű szigetre száműzetett, hol, miután Jézus 
egyházát 4 év-, 4 hó- s 25 napig törhetlen erélylyel igazgatta, a sok szen
vedéstől és nyomortól kimerülve, 237-ki nov. 19-én kimúlt. Mint sz. 
vértanúról halála évfordulati napján emlékezik az egyház. Tetemei a 
Calixt-temetöben, az appiai utón, Rómában takarittattak el, hova azo
kat 2-ik utóda Fábián pápa alatt a papság szállította.

*
¥  ¥

Stella János a pápákról irt müvében, melyet II. Gyuláig vezetett, 
említi, hogy sz. Pontián után valami „Cyriacus" nevű egyéniség ült 
volna az apostoli széken egy évig. Azonban mivel ez leköszönt, s sz. 
Orsolya szűz kíséretében Kölnbe ment, szerinte a pápák névsorából ki
hagyatott, s mint szűzies erény ti férfiú, Orsolya szüzeivel együtt vérta
núi pálmát nyert. Stellának ezen meséjét még Giaconius is felhozza, me
lyet pedig márjmaga a kor és történelem is megczáfol, s csakugyan a me
sék világába utasít. Ugyanis az említett hires sz. Orsolya szüzeivel együtt 
Poutián után még 200 év múlva szenvedett martyr-halált. Hogy azon
ban Orsolya szűz kíséretében (hol fő- és alrendü papok is voltak) lehe
tett valaki a többinél tekintélyesb és tiszteletreméltóbb, kit Cyriacus pá
pának (azaz atyának) neveztek, meglehet; mert e néven a kereszténység 
I. századaiban a püspökök, s még föbbrangu papok is hivattak. De ebből 
épen nem lehet következtetni, hogy sz. Pontiánt az apostoli széken Cyria
cus követte, kiről az idézett két irón kívül kisem tesz említést.
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iO z. Antér születésére nézve görög volt s sz. Pontiánt követte 
@v az apostoli széken 237-ben, mint Özséb, Ľamáz, Optatus, sz. 

Ágoston s inás régibb irók bizonyítják. Születési helyéül kö- 
r,|  zönségesen Petiliá-t (Nagy-Görögország) tartják Calábriában, 

mely némelyeknél Policasiro-nak is neveztetik. Atyja Bomulus 
Sardiniából származott, hova sz.' Antér is egy remeteségbe vette ma
gát, midőn sz. Pontián egy közeli szigeten számkivetésben élt. Meny
nyire hangzik össze ezen adat Antérnak Pontián halála ntán az apos
toli székre történt emeltetésével, arról hallgat a történelem, mely öt 
ismét Kómában mint pápát tünteti elénk, hova szent buzgalommal 
sietett megválasztatása irtán, hogy a Maximin és helytartója által ke
ményen üldözött hiveket vigasztalja, lelkesítse, miszerint igy a fog
ságban a legnagyobb gyötrelmek daczára se tagadják meg a hitet.

Elődje sz. I. Kelemen határozata nyomán rendelte, hogy a vérta
nuk szenvedésére vonatkozó történelmi adatok gondosan egybegyüj- 
tessenek s az egyházak irattáraiban őriztessenek, mert, mint állitá, 
nagy igazságtalanság lenne, ha Isten egyházának höslelkü hitvallói 
emlékét az utókorra nézve a halál megsemmisítené. Azonban az idők 
viszontagságai miatt kevés ily hiteles adat jutott el hozzánk. Mond
ják, hogy M. T. Cicero nevű szabadosa különös jegyeket talált
fel, melyeket Antér a martyrok szenvedése gyorsabb feljegyezhetése 
végett elfogadott, s jegyzői által szép sikerrel alkalmazott. — Továbbá 
egy hozzá intézett kérdésre : váljon szabad-e a püspöknek azon 
megyei székről, melyre felszenteltetett, másikra áthelyeztetni, — igen-
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nel felelt, ha azt fontos okok, a közjó úgy kívánják; de saját önkény, 
rangkor, uralkodni-vágyás, vagy anyagi haszon kedvéért tilos azon 
püspöki szék elhagyása, melyre valaki felszenteltetett.

Sz. Antér rövid pápasága alatt támadt Julius Afrikamis nico- 
mediai püspök s Origcnes közt az ismeretes levelezés Susanna törté
nete fölött, melyet 'Dániel látnok könyve végén beszél el. Julius Afri
káim« úgy vélekedett, hogy mivel ezen történet a zsidók szent köny
veiben nem foglaltatik, nem egyéb költeménynél. Origenes ezen érvet 
alaptalannak s nem kielégítőnek találta, mondván : „Azért nem sza
bad valamely szent könyvnek részét vagy azt'egészen a Canon-ból 
kitörölni, mert nem tanulhatjuk mi azt a zsidóktól, hogy melyek a sz. 
könyvek. így vannak több könyvek, melyek nálunk keresztényeknél 
canonszeriiek anélkül, hogy a zidóknál is azok volnának, mint pél
dául Eszter könyve. Valószínű ugyanis, hogy a zsidók néhány tői tü
netei szándékosan eltakarni akartak, mivel őket azok pirulni kény- 
szeritenék.“

Sz. Antér még nem végezte be a martyrok szenvedésének adatai 
fölötti müvét, midőn a kegyetlen Vitaikín praefectus és Sabinas bírói 
széke elé hurczoltalott, és mivel sem fenyegetésekkel, sem kínzá
sokkal Jézus megtagadására nem bírálhatott, elítéltetett. Martyrhalá- 
láoak neme ismeretlen elöltünk. Pápasága 237-ki dec. 3-tól 238-ki 
jan. :i ig, tehát egy hónapig tartott. A hívek tetemeit sz. Oalixt teme
tőjében tették le nyugalomra. De Vili. Kelementől földi maradványai 
felemeltetvén, „San Sylvestro in campo M ano “ nevű egyházba szál
líttattak* Hol következő feliratot olvashatni: vl£aec est notitia Nata- 
litiorum Sanctorum, hic requiescentium. Mense januario, die ILI. Na
tale S. Anteri Vapae et martyris.“ Leda, Adu és az új római Mar- 
iyrologium is „vértanú*-mik nevezik őt. Az egyház 3-ik januárban 
emlékezik róla. A fonál-i egyház részére egy püspököt szentelt, mi 
pápává választatása után történi, midőn széliét elfoglalandó Calabriá- 
ból Kómába sietett. Binius egy decrelál-levelel tulajdonit neki, me
lyet Kit Ibi a püspökeihez s a totosa-i föpásztorhoz intézett.
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r®feiró Özséb beszeli, valóságos csoda van kötve. „Sz. Fábián An- 
fitér pápa halála után többekkel a mezőről jővén, váratlanul a 

Y szent tisztségre hivatott. Mert midőn a testvéreik a püspök vá
lasztása végett egybegyűltek, s sokan kitűnő hires emberekre gon

doltak, de a jelenvolt Fábiánt lei sem vette tekintetbe, rögtön egy ga
lamb szállott le a magasságból, s az ö fejére ült, . . . mire až egész 
nép isteni sugallattól megragadva, egy szív- s lélekkel felkiáltott, hogy 
ö a legméltóbb, s azonnal a püspöki székre helyezte.“

Sz. Fábián pápa Julius Verus Maximin, Papiems és Balbus, 
M, Antoninus Gordianus, M. Julius Philippus és Trajanus Decius 
alatt kormányozta az egyetemes egyházat. Ezen császárok közül 
leginkább üldözte Jézus híveit az utóbbi, kinek a keresztények elleni 
kibocsátványát alexandriai Dénes „borzasztó és kegyetlen törvényi
nek nevezi. Ennek tartalmával még jobban megismerkedtet minket 
nyssa-i Gergely, ki Írja, hogy Decius meghagyta az elöljáróságnak, 
miszerint a kereszténység terjedését minden módon gátolják, s esz
közöljék, hogy a keresztények az isteneket tiszteljék. A legszigorúbb 
büntetésekkel fenyegette a hatóságokat, ha parancsa végrehajtásá
ban hanyagok leendenének. Mig az előbbi császárok, kik Jézus hí
veit tűrték, csak akkor kívánták biintettetni azokat, ha bevádoltat- 
ván, hitüket meg nem tagadják; addig Decius keményen megparan
csolja, hogy a keresztények az egész birodalomban mindenütt felke- 
restessenek s minden kímélet nélkül kinoztassanak. Joggal nevez-
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fék hát el ezen vérszopó, kegyetlenkedö uralkodót a keresztények 
ostora*-nak.

Jézus egyháza, leszámítva a Maximin alatti nem sokáig tartott 
üldözést, Sever halála óta 15 évig örvendett a békének. Az üdvös 
tan mind a három világrészben mindig inkább s inkább hirdettetek, 
több uj egyház alapiitatott, sok uj templom emelkedett. Különböző 
tartományokban szent férfiak állottak az egyházi megyék élén. így 
Cyprián Carthago-, Dénes Alexandria-, Csodatevö-Gergely Neocaesa- 
rea- (Pontusban), Alexander Jerusalem-, Balylas Antiochia- és Fir- 
milian eappadociai Caesareában, kik mindnyájan sz. Fábiánnal, az 
egyetemes egyház legfőbb pásztorával Rómában, az élő Isten egyhá
zának támoszlopait képezték. — Az igen érdemdús Origenes is élt 
még. Már 60-dik évéhez közeltett, de előrehaladott kora mi hátrá
nyára sem volt szellemi erejének, buzgalma folyton oly lángoló, tevé
kenysége még mindig oly ernyedetlen volt, mint ifjúságában. Minden 
nap homiliát tartott a néphez, s előadása oly becses volt, hogy szavai 
a gyorsírók által mohon kapattak le s szállíttattak a könyvkereske
désbe. Életének ezen utolsó szakában sz. Fábián pápasága alatt irta 
műveinek legnevezetesebbikét, 8 könyvét Celsus ellen, sz. Máté evan
géliuma fölötti magyarázatát 25 könyvben, valamint a kisebb látno
kok hasonló kiterjedésű commentárokkal láttattak el általa. Az arab 
eredetű Fülöp császárral s neje Severával is levelezésben állott, mely 
oly becses s fontos lehetett volna a történelemre nézve, de fájdalom, elve
szett. Valószínűleg ez második megtérés volt a császári családban, 
s pedig ezen tudományszörny működésének tulajdonitanídó, Váljon 
Fülöp császár Fábián pápasága alatt valóban keresztény lett-e, erre 
nézve halljuk mit ir Özséb:

„Miután Gordián hat egész évig kormányozta a római biro
dalmat, az uralkodásban Fülöp követte öt fiával együtt. Erről, tudni
illik az atyjáról beszélik ( h u n y  ti Aoyog),hogy keresztény volt, s az 
utolsó húsvéti éji ünnepélyen megakart jelenni s az egyház imáiban 
részesülni. De az egyház püspöke addig meg nem engedte neki a 
templomba lépést, mig bűneit meg nem vallotta, s magát a vezeklők 
közé nem soroltatta. És mondatik (h ysra i') , hogy önkényt engedd, 
meskedett, és igazi jámbor érzetét tettleg is bebizonyította.“

Sz, Jeromos a keresztények üldözését Decius azon gyűlöletének
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tulajdonítja, melylyel ez Fülöp rcligiója iránt viseltetett. — Orosius 
írja, hogy Fiilöp császár a saeculárjátékokat Jézus Krisztus s az egy 
ház tiszteletére megtartotta. — Ezen uralkodónak a keresztény hitre, 
térését illetőleg legtekinlélyesb érvet látszik adni alexandriai Dénes- 
nek egy levele, mert ez Fttlöpnek kor társa volt, és Valerián császárról 
Írja, hogy az, mielőtt a keresztényeket üldözte, irántok oly jóakaró, 
s oly igen kegyes volt, mint az előbbi császárok közül egy sem, sőt 
még azok sem, kikről mondatik, még pedig nyilvánosan, hogy keresz
tények voltak. — Végre az alexandriai chronika is említi, hogy Fiilöp 
keresztény lett volna, melynek szerzője mondja, hogy azt Leont an- 
liochiai püspöktől (347—348.) hallotta. — A későbbi irók, mint Zo- 
naras, Nicephor, Cedrenus, Syncellus, Baronius, stb. egyhangúlag 
kereszténynek tartják Fiilöpöt, Sőt Baronius megtérése helyéül Kómát 
említi.

Egyébiránt annyi egészen bizonyos, hogy Jézus hívei Fülöp 
uralkodása alatt a birodalomban mindenütt háborítatlan békének ör
vendettek, mely az utolsó évben, de tudtán kívül, Alexandriában za
vartatott meg.

Kormánya alatt sz. Fábián 7 felszentelt püspököt küldött s több 
áldozárt Galliába (245), kik ott hét egyházat állítottak, melyeknek 
ök lettek fejei. így Gratian Tours-, Trophimus Arles-, Pál Aarbonne-, 
Saturninus Toulouse-, Dénes Páriš-, Stremonius Clermont- (Auverges) 
és Martiál Limogesban ; oly férfiak, kik mindnyájan mint szentek tisz
tel tetnek.

De térjünk vissza Origenesre ismét. Nemcsak Fülöp császárral 
s ennek neje Severával állott e tudományszörny levelezésben, hanem 
nz egyház fejével Fábiánnal is. Kihez 249-ben levelet intézett, hogy 
hitéről számot adjon, némely kisiklott nyilatkozatok miatt mentegette 
magát, állítván, hogy azokat nem szándékozott ö közzétenni, hanem 
egyik barátjának, Ambrus szerpapnak irta, ki tévedésből azokat ki
adta. A Decius-féle üldözés (250) alatt az agg Origenes elfogatott, 
anélkül azonban, hogy halált szenvedett volna. A hit állhatatos meg- 
megvallása után a börtönből is több vigasztalás- és kenetteljes le
velet intézett hitsorsosihoz. Visszanyerte ugyan szabadságát, de, gya- 
nithatólag a ráhalmozott szenvedések miatt, nem sokára, G9-ik évében 
Tyrus-ban (254-ben) kimúlt.

Sz. Cyprián carthagói föpásztor elődje Donatus püspök alatt
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Privatus lninbese-i püspök (Numidia) eretnekfö, kit sz. Cyprián igen 
komolyan megintett, egy afrikai zsinat által, melyre 90 püspök jelent 
meg, az egyházi közösségből kizáratott, mely ítéletet Fábián pápa an
nál inkább is megerősítette, mivel eredetileg az afrikai egyház a ró
mai által alapittatott, melyet az ezen oknál fogva is mint anyját te
kintette. Sz. Fábián és Donatus igen komoly tartalmú leveleket in
téztek az említettnek tévtanai ellen. Azonban tnlajdonkép mily kon
kolyt hintett Privatus az evangéliumi jó magvak közé, nem tudhatni, 
mert arról hallgat a történelem.

Az első keresztények legnagyobbrészt a jámborság és istenesség 
példányképei voltak. De az egyház folytonos gyarapodásával felbtir- 
jánzottak a vétségek is. A Decius-féle üldözés alatt többen elpártol
tak a hittől, s midőn bennök az öntudat felébredt, és az egyházzal 
ismét közösségre lépni óhajtottak, a 4 vezekleti fokon (flentes, audien
tes, substrati, consistentes) kelle áthaladniok. Az elesettek ezen ve- 
zeklése igen szigorú és hosszadalmas lévén, felkeresték a börtönök
ben szenvedett sz. vértanukat, kik többnyire már halálra voltak Ítélve, 
s ajánló-leveleket (libellus pacis) kértek tölök. Ezeket azután elömu- 
tatták a püspököknek vagy áldozároknak, s az egyházba! felvételért 
esedeztek, S mivel néhányan az áldozárok közül az ily levelekkel el
látottakat a vezekleti szabályzat ellenére minden vezeklés nélkül a 
közösségbe felvették, sőt az angyalok eledelében is részesítették, pa
naszok támadtak, s sz. Cyprián megyéjében joggal buzgólkodott az 
egyházfegyelemnek aláásása ellen. És hogy hangját annál hatéko
nyabbá tegye, összeköttetésbe tette magát Rómával, a mindén egyhá
zak annyával, s 251-ben zsinatot tartott, melynek végzéseit Fábián 
pápának megkiildötte.

E jeles egyházfő nemcsak az üldözés alatt, hanem főkép, midőn 
annak vihara lecsendesedett, s az egyház kívülről is békét élvezhe
tett, tevékenysége által igen kitüntette magát. így romát 7 egyházi 
kerületre (Bioni) vagy szállásra osztotta (240), melyeket külön szer
papokkal látott el, s ezekre (diaconi regionarii) bízta a szegények s 
betegek intézeteinek feliigyelését a hozzájok tartozó imaházakkal 
(Diaconiae) együtt. — Ezek utóbb a „diaconi cardinales* ezimnek 
kezdtek alapul szolgálni. Augustus óta az örök-város 14 politikai 
kerületre volt felosztva. — A sz. I. Kelemen által vértanuk törté
nelmi adatainak egybegyűjtése- s feljegyzésére rendelt 7 szorpap
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mellé még ugyanannyi alszerpapot rendelt, kiket amazok főnöksége 
alá helyezett.

Ép igy rendelte, hogy minden évben zöld-csütörtökön uj chrisma 
szenteltessék, s a régi megégettessék. Akarta, hogy a szent chrisma 
olaj és balzsam vegyülékéböl legyen, mint ez a keletiekhez Írott leve
léből kitűnik, s állítja, hogy Jézus az említett napon rendelte a bér
málás szentségét. S ezt illetőleg ily értelemben van Béllarmin is. 
Valamint az első körlevelében, a többi közt, írja, hogy a hívek No
vatus eretnekségétől óvják magukat, annak követőivel ne érintkezze
nek, ne egyenek, zsoltárokat velők ne énekeljenek, azokkal ne is be
széljenek: úgy a keletiekhez menesztett második levelében még szót 
tesz a papok védelmére, kijelentvén, hogy az áldozárokat nem kell 
bevádolni, megkorholni; mert az ö ügyöket Isten magának tartotta fenn ; 
inkább szeretettel tűrni kell botlásaikat, semmint azokért szemrehányá
sokat tenni, és mint a polyvát a gabonával utolsó szelelésre hagyni, 
vagy mint a jó és rósz halakat a tenger partjáni elkülönítésig együtt 
hagyni, azaz Isten Ítéletére bízni őket,

A 3-dik, Hilár püspökhez intézett iratában pedig a következők 
foglaltatnak. Tüzetesen értekezik a papok elleni vádak-, felebbezési 
joguk s ennek alakjáról. Azután rendeli, hogy mindenki évenkint a ka
rácsom, húsvéti és pünkösdi ünnepek alatt az Oltáriszeutséget magá
hoz vegye, kivevén a súlyos bűnökkel terhelteket, az ilyenektől meg
kívánja, hogy előbb a bűnbánati állomásokon vezekeljenek, s csak 
azután járuljanak az angyalok eledeléhez. — Továbbá, hogy 30-ik éve 
előtt kisem szenteltessék áldozárrá, bármily méltó volna is arra; 
mivel Üdvözítőnk is ezen korban kezdte tanítói hivatalát teljesíteni; 
— hogy elegendő papi képzettséggel nem birók a sz. áldozatok bemu
tatásától tiltassanak el. Ezen intézkedése által bizonyosan a papság 
díszét s tekintélyét akarta emelni, — Hogy vasárnaponkint férfiak és 
nők kenyeret s bort ajánljanak fel az Urnák, mert ezáltal bűneik ma
radványától megtisztulnak . .  . stb.

Hogy a hívek az üldözés alatt gyülekezeteiket jobban megtart
hassák, a katakombákbani építkezések által alkalmas helyekről gon
doskodott.

Sz. Fábián Ciaconius szerint a római Fabius-nak fia volt. Az 
egyházat 238-diki jan. 17-ke óta 253-diki jan. 20-káig, tehát 15 év- 
s 3 napig, apostoli erélylyel kormányozta. Többszöri papszentelésével,

K a rc ra  A , A . H őm , P á p á k  M il. 1. k a u t .  3
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7 szerpapot, 22 áldozárt és 11 püspököt adott az egyháznak. Mily 
kitűnő feje volt ö Jézus egyházának, kitűnik sz. Cypiiánnak a római 
szerpapokhoz intézett leveléből, melyben mondatik: „Ép akkor, midőn 
a derék férfiúnak, sz, Fábiánnak haláláról! kétségtelen hir nálunk elter
jedt, vettem szereteti testvérek amaz, iratotokat, melyből a z '6 dicsteljes halá
láról teljesen értesültem-, és igen őrvendek, hogy ö hivatala feddhetlen ke
zelését oly dicső kimúlással zárta öe.“

Ezen szent pápa a Decius által támasztott, üldözés első áldoza
tainak egyike volt, s mint vértanú jan. 20-án múlt ki. Az üldözés vi
hara vele együtt ragadta el Moses és Maximus áldozárokat, Nicostra« 
tus és Rufm  szerpapokat s igen sok más hitvallókat. Fábián földi 
maradványai a Calixt-temetöben az appiai utón takarittattak el.

Sz. Fábiánnak a szent vértanuk iránti kegyelete és tisztelete egy
részt bizonyságot tesz arról, hogy az egyház a legrégibb időkben is tisz
telte a szentek ereklyéit, másrészt pedig a hit ezen dicső bajnokainak 
kegyeletes tiszteletére minket is felhív.

XXI.
Iz. Kornél 254-355 .

Sz. Fábiáu pápa vértanúi halála után a római egyház nem 
választhatott azonnal utódot az apostoli székre, mert a folyton dü
höngő üldözés erős vihara a szomszéd püspököket és áldozárokat 
elszélesztette, vagy pedig ezek bilincsekre verve, a börtönökben 
szenvedtek; másrészt meg azért is, mivel az nem látta jónak ily 
körülmények közt pápaválasztással a császárt ingerelni. Azért az 
egyház mintegy 16 hóig fö nélkül maradt. Azonban a római papság a- 
mennyire tehette, nemcsak saját, hanem az egész kath. egyház ügyeit 
vitte. A római papság ekkor 46 áldozár, 7 szer-, 7 alszerpap, 42 aco- 
lith, 52 exorcista s ostiariusból állott összesen. Hosszú várakozás 
után belátták az illetők, hogy az egyház már tovább nagy kellemetlensé
gek és veszély nélkül föpásztort nem nélkülözhet. Aromái egyház és kat- 
holikus világ is már igen óhajtotta a pápaválasztást s a befolyásosak oda 
törekedtek, hogy semmi emberi tekintetet sem véve figyelembe, hanem
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egyedül Istenbe helyezett bizalommal a választás megtörténjék. 254-iki 
junius 4-én a római nép -s papság, 16 püspök, kik ekkor Rómában 
időztek, köztük 2 afrikai föpásztorral, a választásra egybegyűltek. 
Ez sz. Kornélra esett. Ö e méltóságra nem egyszerre, hanem a szent 
rendekkel járó tisztkedések fokozatos teljesítése után jutott. Továbbá 
a püspökséget ö nem kívánta, nem akarta, mint mások többen,kik ke
vélységtől és rangvágytól felfújva ragadták azt magokhoz; hanem 
szerény és alázatos lévén, erőszakkal kellett csak öt az egyház ezen 
legfőbb méltósága elfogadására indítani. — A választók közt volt 
püspökök Kornélt leveleikben méltó dicséretekkel halmozák el, mint a 
ki az egész nép, a papság nagy része által, mint odáig még kivel sem 
történt, emeltetett a Fábiusok dicső sarja sz. Fábián által dicsőített s 
vértanuságával üresedésbe jött apostoli székre.

Mit tanúsított, midőn püspöki jogkörébe lépett, mily lelki erőt, 
mily szilárdságot a hitben, s mily éréi/ességet fenséges hivatala be
töltésében ?sz. Cyprián Írja, hogy ama gyászos időben, midőn Decius az 
ür papjait minden módon üldözte, Kornél rettenlhetlennek mutatta 
magát.

Ezen választás Baronius szerint áprilban történt, mert a 254-ki 
májusban tartott afrikai zsinat előtt Kornél már pápa volt.

Pápaságának kezdete a szent férfiúra nézve nem volt örvendetes. 
A sz. Cypriánnak visszatérte után kiközösített Felicissimus a már előbb 
Rómába költözködött Nomlus után szintén az örök-városba vette 
magát. Rómában is nyugtalanságot okozott, de ott egészen más han
gon szólt, mint Carthngóban, hol az elesetteket sz. Cyprián ellen iz
gatta, mivel ez öt az egyházi fegyelem aláásása, s bűnös engedékeny
ségéért Rómában keményen vádolta. .Színlelt buzgóságával sikerült 
neki többeket elámitani, kik közül itt leginkább említendő Novatián. 
Ez pogány szülőktől eredett, nagy tudományos készültséggel bírt s 
valószínűleg a stoicusok fclelcezQtéhez tartozott. Mint ilyen megkeresz- 
telíette magát, midőn épen a tisztátalan létektől szabadult meg s sú
lyosan megbetegedett. Azért a szokásos keresztelés szertartásai nem 
is végeztettek, melyeket később is, midőn már teljesen felgyógyult, 
magán végre nem hajtatott. Egy ily keresztelés tökéletlennek tarta
tott, s ak ik  igy kérész teltettek meg „Clynikusolc“- nak (ágyban ke- 
reszteltetteknek) neveztettek, s szabály szerint hivatalt nem visel
hettek. De egy római püspök (közönségesen Fábiánnak vélik) kegyeibe»
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be tudta magát fészkelni, ki öt a papságra méltatván, áldozárrá szen
telte. Azért többen, fökép sz. Kornél, sok gáncsolni valót találtak 
benne.

Novatián, kinek nagyravágyó törekvései nem minden kővetői 
előtt maradtak titokban, ámbár sokakat tettetett buzgóságával a szi
gorú fegyelem követésére ragadott, iszonyú eskiivésekkel állította, 
hogy a püspöki méltóságra nem törekedett. — De mihelyt Kornél az 
apostoli székre emeltetett, Novatus által felbátorítva mindent elköve
tett ezen választás megsemmisítésére, rágalmakat hintett a szent férfiú 
ellen, a többi között, hogy Kornél libellaticus s közösségben van a 
szakadár püspökökkel, kik a bálványoknak áldoztak, Öt áldozárt 
pártjára vont, sőt bitvallókat is, kik közül nehányan a szent hitért 
hajmeresztő kínzásokat állottak ki, s csak kevéssel előbb bocsáttattak 
börtöneikből szabadon.

így Kornélnak több keserűséget okozott s kettős szakadást idé
zett elő, mivel az ö híveit az egyházfötöli közösségtől elvonta, és ki
jelentette, hogy azok, kik a keresztség után a hit megtagadására in
díttatnak, soha, még a halálos ágyon sem vétethetnek vissza az egy
házba. Sőt eretnekségbe is esett, s egy tévfelekezet feje lett, mely sze
rint az egyháznak nincs joga és hatalma az ily elesetteket a bűntől 
feloldozni. De nem akarta, hogy ezek üdve kétségbe vonassák, hanem 
hogy egyedül Isten irgalmára bízassanak. Tanítványai tovább mentek 
s ezen szigort a gyilkosokra és házasságtörökre is kiterjesztették és 
kárhoztatták a második házasságot.

Eretnekség nélkül nem sikerült volna Novatiánnak nagyravágyó 
törekvései czélpontjához követőket vonzani. Hogy mint sz. Kornélnak 
vetélytársa felléphessen, püspöki rendre volt szüksége, melyet miután 
Rómában vagy a vidéken lakott vagy tartózkodott püspököktől, kik 
mindnyájan Kornél felemeltetését örömmel fogadták, felvehetni nem 
reméllett, igen ravasz s egyszersmint nagyon vakmerő kísérletre ha
tározta el magát. Ugyanis két gonosz ember által három püspököt, 
kiket tervének megnyerni vélt, magához hivatott Rómába, s ezen kor
látolt elméjű püspökök, kik azonfölül még anyagilag is szorult hely
zetben s pórias öntetüek voltak, csakugyan a két gonosz ember által 
vezetve Novatiánt felkeresték lakában, ki leitatta őket s a püspöki 
kezek feltétele által feladatta magának ezen rendet. — A püspökök 
egyike nem sokára megvallotta bűnét s a hívek közösségére bocsátta



tott (communio laicalis), a két bűntárs pedig méltóságának elveszté
sére Ítéltetett.

így jutott Novatián a püspöki rendhez; még nagyobb szemtelen
séggel s gonoszsággal, mely egész az örülésig ragadta öt, törekedett 
magát méltóságában föntartani. A szentség kiszolgáltatásakor minden 
követőjétől ezen esküt csikarta ki: „Én esküszöm az Ur Jézus Krisz
tus teste- és vérére, hogy téged soha el nem hagylak, s Kornélhoz 
vissza sohasem térek !*

Erre Novatián a tartományok püspökeihez nagy sietséggel ira
tokat intézett, melyekben értesíti őket. hogy kényszerittetett az egyház 
legfőbb méltóságát átvenni, és azután sz. Kornélt iszonyúan gyalázta. 
Alexandriai Dénes igy válaszolt neki: „Dénes Novatián testvérnek 
üdvözletét ajánlja. Hoyy erőszakkal vezettettél he hivatalodba, akkor 
fogod bebizonyítani, ha azt önkényt elhagyod. Mindent él kellett 
volna inkább tűrnöd, mint Isten egyházában szakadást idézned elő. 
Nem kevésbbé volna dicső vértanúnak lenni, hogy szakadás ne tör
ténjék az egyházban, mint nem áldozni a bálványoknak. Mert az egyik 
esetben vértanú lenne az ember saját léikéért, egy lélekért; a másik
ban az egész egyházért, Ha te még most rábeszéled a testvéreket, vagy 
Őket kényszerited az egységre visszalépni, akkor nagyobb lesz érde
med, mint ballépésed. Ez akkor neked nem számittatik be, amaz pedig 
magasztaltatik. Ha az egységre vissza nem vezetheted őket, úgy mentsd 
meg saját lelkedet. Jólétet és békét kívánok neked az Urban !a

Midőn Cyprián Kornélnak az apostoli székre emeltetéséről s a 
Kómában keletkezett szakadásról értesült, követeket küldött Rómába 
Kornélhoz s a többi püspökökhöz, kik annak választásába beleegyez
tek ; sőt a Novatián által tévútra vezetett római hitvallókhoz is me
nesztett egy szivinditó levelet a jeles föpásztor, melyben a többi közt 
igy ir : „Nyomja, áthatja, sőt megtöri a szivet az, hogy ti beleegyezés
ieket adtátok ahhoz, hogy az egyház intézménye, az evangélium törvé
nye, a kath. tan egysége ellen egy másik pápa tolassék fél . . .  . hogy 
Krisztus tagjai szétszaggattassanak . . .  Ne higyjétek, hogy ti Krisz
tus evangéliumát az által védelmezitek, ha az ö nyájától, békéje s egy
ségétől elszakadtok; mert a dicső és bátor katonákhoz jőbbán illik a 
táboron, hazájokon belül maradni, s ebben azt tenni és arról gondos
kodni, mit közösen intézni kell . . . !“

Sz. Cyprián erre Mettiust Rómába küldötte, az afrikai egyház ál-
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us
tál nyilvánosan elismert Kornél pápához és a római egyháztartomány 
püspökeihez egy levéllel, melyben a carthagói zsinat határozatait közli 
velők. Ezen hamarosan szerkesztett, de többször íélbeszakasztott zsi
nat a már említett Felicissimust s a hozzá szító 5 áldozárt megidézte, 
s az egyházból kizárta. Az elesettek ügye gyöngéd gondoskodással tár
gyaltatott és határozatba ment, hogy a szokásos vezekleti szabályok 
töredelmes megtartása után az egyház közösségébe fölvétessenek. 
Különféle Canon-ok (sza'ályok) állapíttattak meg, melyek az egyház 
által elfogadtatván, zsinórmértékül szolgáltak, még pedig jó ideig; 
ezek «Canones poenitentiales“ név alatt ismeretesek.

A Novatián által támasztott szakadás miatt a római egyház egy 
nagy zsinatot tartott, melyre 60 püspök, sokkal több áldozár és szer
pap gyülekezett egybe. Novatián minden követőivel együtt elvetemült
séget tanúsított tettei s embertelen tana miatt, mely szerint az eleset
tek igazi bíinbánat után, sőt még a halálos ágyon sem fogadtathatnak 
vissza az egyházba, a keresztség csak a 8-ik évet meghaladottaknak 
adathatik fel, stb. valamint az általa okozott szakadás miatt is az 
egyházi közösségből kizáratott. Ezen ügyet a tartományok püspökei 
is meghányván, a római zsinat végzéseit elfogadták, kivéve néhányat, 
kik Novatián levelei, de kiváltkép a vele tartott hitvallók tekintélye 
által elcsábiltatni engedték magokat. Mi az elesettek ügyét illeti, a 
zsinat a carthagói határozakat fogadta el.

Az elesettek visszatérését illetőleg Kornél pápa igen örvende
tes tartalmú levelet intézett a carthagói föpásztorhoz, melyből kitű
nik, hogy az áldozárok gyülekezetében Maximus, Urbanus, Sidonius 
és Macarius számos testvéreikkel megjelenvén, esedezve szólották, 
hogy a mi történt, elfeledtessék, róla többé szó ne tétessék s úgy vé
tessék, mintha mi sem történt volna, hogy kölcsönös bocsánat adat
ván, Istennek szeplőtlen szív ajánltathassék fel.

Erre a gyülekezet megnyílt az egész népnek, s midőn a határo
zat kihirdettetett, a testvérek közt igen élénk mozgás támadt. Egy
hangúlag adtak hálát az Istennek, szivök édes örömét bőven ömlő 
könyeikmutaták, átölelték egymást, mintha most szabadultak volna meg 
a börtönök gyötrelmeitől. És hogy saját szavaikat idézzük: „Mi tud
juk — mondák ők — bogy Kornél a hatalmas Istentől s a mi Urunk 
Jézus Krisztustól választatott a szent hath, egyház fejévé, püspökévé. — 
M i megismerjük botlásunkat; mi megcsatattunk, a hűtelenség cselszö-
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vény es beszéde által télrevezettettiink. Mert ámbár a szakadárokkal és 
eretnekekkel közösséget tartani látszottunk, de a mi szivünk tisztán meg
maradt az egyháznak. Mi tudjuk ugyanis, hogy csak egy Isten, egy 
Krisztus van, az Ur, kit megismertünk, egy Szentlélek, — s hogy csak 
egy püspök (pápa j lehet a katholika egyházban . .

Sz. Kornél levelét, mely oly szép fényt dérit e pápa jellemére, 
Nicephor acolythusnak adta kezébe a szent egyházfő, kit már külön
ben is több ügyben szándékozott Carthagóba küldeni, Ezen egyház* 
bai visszatérés fölött sz. Cyprián örömét ä pápához menesztett leve
lében oly meghatóan tolmácsolja. Ugyanekkor a bitvallóknak is kül
dött egy iratot, mely a szakadás miatti éles fájdalmának, de egyszer
smind a visszatérés fölötti édes örömének oly hií tükörét képezi. Sz. 
Cypriánnak ezen s az elesettekhez intézett, irata, nem téveszthette el 
az óhajtott hatást, mit nagy mérvben növelt az egység érkekében irt 

Unitas Ecclesiae11 czimü igen velős dolgozata is, melynek alaptétele 
az, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség.

Eszerint Novatián első e I I enpápa  s felekezete meglehetősen 
megtöretett; az annyi botrány okozoja II. Sixtus pápa korában meg
öletett s utódai a püspökségben majd 200 évig megmaradtak, mig I. 
Czelestin pápa a nyilvános püspöki hivatalt nekik betiltotta. Ezen 
eretnekség mély sebet vágott az egyház testén, melynek földében e 
tévtanok annyira elgyökereztek, hogy maradványai még több század 
múlva is szemlélhetök voltak: sőt mint sz. Eulog beszéli, Novatián- 
féle eretnekek még a 6-ik századon túl is találtattak Egyptben.

Vessünk most egy pillanatot ezen kor világi oldalára. Azon vé
res üldözésen kívül, mely Decius emlékét szennyezi, ki alatt sz. Kornél 
az egyházat kormányozta, a történelem ezen kegyetlen császár ide
jéből keveset őrzött meg számunkra,

A gothok harczkedvelö királyuk Kniva alatt a római birodalom 
tartományaiba berontottak. A császár Caesar-rá kinevezett legöre
gebb liát küldötte ellenök, midőn már Ulyriát, Thrariát és Macedóniát 
elözönlötték. Változó szerencse után a gothok eldöntő csatát nyertek 
az ifjú Decius seregén, meghódították Philippopolist Thraciában, sok 
foglyot magukkal vittek s e város lakói közül sok ezret, Ammián 
Marcellin szerint 100,000-et öltek le. Erre a császár maga vezérelte 
nagy seregét s az ellenséget a Dunán átüzte. De győzelme felettj 
ör(rendezésében meglepte a halál. Az ellenségnek ugyanis eláiultátvánf
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mivel a vidékeni tájékozást eltévesztette, egy mély mocsárhoz került, 
hol rögtön a gothoktól megtámadtatván, fiával együtt abban lelte 
halálát.

Mindjárt halála után Caius Vibius Trebonián a maesiai és pan
nonjai légiók által császárrá kiáltatott ki. Ámbár ö Deciust a go- 
thoknak elárulta, mégis az istenek közé Íratta öt, fiát gyermekének 
fogadta s leányát férjhez adta. — Kormányzását egy gyalázatteljes 
szerződés kötésével kezdette meg, mely szerint minden hadi ragad- 
mányt a római foglyokkal együtt a gothok birtokában hagyott, s 
még a birodalmat nem háborgatják, évi adót is ígért nekik. Azután 
Rómába sietett, a senatustól elismertetett, és lomhaságnak meg mél
tatlan kényelemnek engedte át magát. Uralkodása oly szerencsétlen, 
mint dísztelen volt. A vészkór, mely két év előtt ütött ki, most nagyon 
elhatalmasodni kezdett, igen sok embert ragadott el a tartományban, 
s kiváltkép a tobzódó Rómában pusztított. E csapás a keresztény-ül
dözés megújítását, mely alig szűnt meg, határozattá érlelte, mit annál 
örömestebb hirdetett ki, mivel ezáltal Róma tetszését s az istenek ki
engesztelését reméllette. Ide járult még egy más csapás i s ; t. i. a bi
rodalom még nagy szárazsággal is meglátogattatott, mely iszonyú drá
gaságot és éhséget szült.

Egyszersmint a gotbok más harcos hordákkal szövetkezve, a 
Dunánál ismét becsaptak a birodalomba, de a maesiai légiónak feje 
Aemilián által legyözeltek és visszanyomattak, mire ez a sereg által 
császárrá kikiáltatott.

Felébredvén Gallus a lomhaság álmából, Valeriánnak parancsot 
adott, hogy Gallia és Némethonból Aemilián ellen vonuljon a légiókkal, 
ez azonban gyorsan átutaztatván katonáit, Olaszhonban Terni mellett. 
találkoztak. Gallus csapatai Aemiliánéin átvágták magokat. A senatus 
az utóbbit ismerte el. Ö mérsékletet és kíméletet tanúsított, — talán a 
közelgő Valérián miatt, kit a sereg császárrá kiáltott ki. Spoleto mel
lett megütköztek, Aemilián katonáitól megöletett, kik Valeriánhoz men
tek át, s ezt most a senatus s egész birodalom császárnak kiáltotta ki.

Ez volt a római birodalom állapota sz. Kornél pápa korában. — 
Bizony elég szomorú ! Külröl Decius dühös üldözése, belülről az eret
nekség pusztított az egyházban, melyet az elesettek meggyaláztak s a 
hitetlenek szorongattak. Az üldözés alatt mily rendithetlen bátorsággal 
viselte hivatalát, saját és sz. Cyprián leveleiből bőven kitűnik. A Ró



121

mában Novatus ellen tartott zsinatról következőleg tudósit minké 
Euseb : Novatus eretneksége miatt Róma városában zsinat tartatott, 
melyre 60 püspök, ugyanannyi áldozár és még több szerpap jelent meg. 
Határozatba ment, hogy Novatus követőivel együtt az egyházból kizá- 
rottnak tekintendő, s kik az üldözés alatt elestek, üdvös vezeklettel a 
közösségre elkészíttessenek.“ Sz. Kornél irt az antiochiai egyháznak, 
melynek ekkor püspöke Fabius volt *, ezen irat az olaszok, afrikaiak 
és a többi Nyugaton lakóknak is szólott.

Mi azon rágalmakat illeti, melyeket Novatus, Novatián és a többi 
eretnekek ezen jeles egyházfő ellen hintettek, azokat sz. Cyprián egy 
levelében tüzetesen elősorolja s költött hiteknek mondja, írván: »Hogy 
Kornél közösségben lett volna az elesettekkel, ez a roszakaratu elsza- 
kadottak koholmánya. Mert azok, kik tőlünk elszakadnak, nem. dicsér
nek minket, s mi nem várhatjuk, hogy ilyeneknek tessünk, kik mint 
lázzadók az egyház ellen makacsul küzdenek, s annak hiveit elszaka
dásra ingerük......... “

Egy más levelében tudósítja sz. Cyprián Kornél pápát az afrikai 
pöspökök által tartott zsinat határozatairól, melyek az elesetteknek a 
közösségrebocsátás előtti vezeklésére vonatkoznak. Mily állhatatosan 
vallotta meg Krisztust az üldözés alatt híveivel együtt e pápa, bizo
nyítja a carthagói föpásztornak hozzá intézett levele.

Sz. Kornél egy Lucina nevű istenfélő nő segítségével sz. Péter és 
Pál apostolok tetemeit a katakombákból biztosabb helyre vitette. Lu
cina sz. Pál földi maradványait az ostiai országúihoz közeli mezei jó
szágán eltakarította, azon helytől nem messze, hol lefejeztetett. Szent 
Kornél pedig az apostolok fejedelmének tetemeit közel ama helyhez, 
hol megfeszittetett, temette el. Az ó-római Bucher által kiadott nap
tárban 29-ik júniusra tétetik az »Apostolok a katakombákban'* nevet 
viselő ünnep.

Sz. Kornél pápasága alatt Rómában egyedül az üldözés korában 
46 áldozár, 7 szerpap, 42 akolytb, 52 exorcista, olvasnék és ostiarius 
végeztetett ki. E szomorú időben a szerpapok föteendöi abban állottak, 
hogy az elfogottakat felkeresték, nekik segitségökre voltak és bozzá- 
jok áldozárokat vezettek. Ha püspök vagy áldozár került a börtönbe, 
hogy az áldozat bemutattathassék, s a foglyok az OLtári-szeutségben 
részesittethessenek, mindent elkövettek, hogy a börtönökbe jnthassa-
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nak a szent edények- s egyéb szükségesekkel. Itt asztal hiányában a 
szerpapok kezein consecralt a miséző.

Novatián követői még az üldözés alatt sem voltak tétlenek, be 
barangolták egész Afrikát, követőket toborzottak, sőt bizonyos Nil-o- 
stratosnevűt ezen tartományuk egyháza püspökévé választották— s 
Maximust carthagói püspökké tették, a numidiai kiközösített püspö
kökkel egyesülve sok roszat okoztak volna, ha Felicissimus pártja 
ellenök nem működik. Ezen utóbbi párt Fortunatust választotta el
lenpüspökül, ki azonnal Kornélnak irt, hogy vele közösségre lépjen. 
Ezen követség élén Felicissimus állt. Sz. Cyprián nem mulasztotta 
el a pápát a két afrikai álpüspökröl értesíteni. Azért Rómába szín 
tén követeket küldött, és sz, Kornél is tudósította a carthagói fő- 
pásztort e dolgok menetéről.

De midőn az említett eretnek párt követei fenyegetödztek, ha 
ki nem hallgattatnak, s a sz. Cyprián ellen magukkal hozott gya- 
láaó iratot felolvasni akarták, sz. Kornél egykissé megrettent, hatá
rozatlannak látszott, s e hangulatában irt Cypriánnak, pauaszolkodván, 
hogy az Afrikában történtekről nem fudósitotta öt kielégitőleg. Mire 
a ritka erélyű föpásztor egy erőteljes nagy levél által nyitotta fel 
a pápa szemeit.

Ezen irat vétele után sz. Kornél bizonyára Fortunatus követ
ségét egyszer mindenkorra elutasította, s valamint ezt, úgy Fe~ 
licissimust is pártjával együtt kizárta az egyházból; mert ezekről 
nem emlékezik többé a történelem, bár tévtanaik egy ideig még 
fönmaradtak.

Azonban az uj üldözés fergetege viharzott már s villámai leg
először Rómában csaptak le, hol a két császár Gallus és fia Volusián 
tartózkodtak. Sz. Kornél volt az első, ki Rómában börtönbe vette
tett, s a bírák előtt bátran megvallotta a hitet. A hívek közül 
számosán követték dicső példáját, kitsem bírtak elesésre indítani, 
sőt többen azok közül, kik a Decius-féle üldözés alatt félelemből 
Jézust megtagadták, megjelentek az itélö-szék előtt, s magukat ke
resztényeknek vallották, hogy előbbi hitszakadásukat jóvá tegyék, s az 
egyházba visszafogadtassanak. Kitűnik ez sz. Cypriánnak Kornélhoz 
intézett leveléből, melyben az a pápának szive teljéből szerencsét 
kíván, örvend, hogy mindjárt az üldözés elején pásztor és nyáj csak 
egy hangot hallatnak, tudniillik a hitnek megváltásáét.
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Váljon sz. Kornél a Centum-Cella (ma Civita-Vecchia) nevű 
helyre száműzetett, itt természetes, vagy vértanúi halállal mult-e ki, 
bizonyosan meghatározni nem lehet, ügy látszik, hogy a hit bátor 
megvallása után, ámbár rövid ideig, szent tisztét még szabadon vé
gezte. De még ugyauazon nyár folytán meghalt az üldözésben, börtön
ben, vagy erőszakos halállal. Cyprián egy levelében, melyet nem so
kára Kornél halála után ennek utódához intézett, boldog vértanúnak 
nevezi. Sz. Jeromos is szól ezen pápának martyrságáról. —  Sz. Kor
nél meghalt 14-dik septámberben, ugyanazon napon, melyen 6 évvel 
később sz. Cyprián is a vértanúi koronára jutott. A római Martyrolo- 
giuin mind a kettőt september 16-dikán említi. Liberius napidra sze
rint sz. Kornél a Centum-Cellábrai számkivetése után september 14-én 
az Urban elnyugodott. Sz. Jeromos Írja ezen pápa életrajzában, hogy 
Rómába visszavezettetvén, ott szenvedett martyrhalált. Földi marad
ványai előbb a Calixt-temetöben takarittattak el, melyeket I. Adorján 
a tiszteletére állított uj templomba szállított át. Később, Jámbor- 
bajos fia, Károly kormánya alatt Compiégne-be kerültek, és legna
gyobb tisztelettel sz. Kornél benezés apátsága templomában őriztettek. 
Egy rész abból később Rheims-ba, s azután a hosnay-i (Flandria) 
társodába származott.

Sz. Kornél születésére nézve a hires Corneliusok nemzetségéből 
eredeti Rómában. Atyját Caxtinus-n&k nevezték. Ezen pápa az egy
házat 1 év-, 5 hó- s 14 napig törhetlen erélylyel kormányozta. Két
szer tartván papszentelést, 7 püspököt, 4 áldozárt s 4 szerpapot adott 
az Ur szőlejének.

Némelyek szerint a keleleti püspökökhez menesztett levelében 
rendelte, hogy a püspökök és áldozárok csak „pro confirmatione ve
rae fidei,11 mint magát kifejezte, esküdjenek, s kinek esküdni kell, 
azt éhgyomorral (ieiunus) tegye, s legalább 14 évesnél idősb legyen. 
Azonban, mint alább látandjuk, ezen levele alácsusztatott.

A keresztény irodalmat szent Kornél több becses tartalmú levél
lel gazdagította, melyeket Fabius antiochiai s sz, Cyprián carthagói 
püspökökhez menesztett. Különösen igen fontos ezen pápa s az 
utóbb említett püspök közti levelezés. E levelek egyrészt a római 
primátust illetőleg elvitázhatlan érveket tartalmaznak, másrészt meg 
az egyesség azon gyönyörű szelleméről tanúskodnak, mely a két 
szent egyházi férfiút oly lelkessé s dicsövé tette. Özséb szerint Fá-
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biushôz 3, Jeromos szerint 4 levelet intézett Kornél. Az első a ró
mai s azon időben tartott afrikai meg olasz zsinatokról, a máso
dik ezek határozatai-, a harmadik Novatián gonoszságai-, s a Je
romos szerinti négyedik, Novatiánról s az elesettekről szól. Ezek, leg
alább az első és harmadik, görögül írattak; de csak az utóbbiból men
tett meg egy igen hosszadalmas kivonatot egyháztörténetében, mely
ben ezen eretnek és szakadár püspöknek felszentelése előtti s utáni 
viselete rajzoltatik.

Sz. Cypriánhoz több latin levelet irt,’ melyekből jelenleg a 
Cyprián-féle levélgyüjteményben csak kettő van főn. Ezek egyike 
Novatián pártosaira, a másik a hitvallókra vonatkozik, kik az egy
házzal! közösségre visszatértek. Ezen utóbbi meglepően szép.

Alizidornál két decretál-levél, azután Epistola ad Lapicinum, 
melyet Bellar min, és „De disciplina et bono pudicitiae“ cziinü dol
gozat, melyet meg Tillemont származtat tőle, tulajdonittatnak ezen 
pápának. Azonban mindezeket az ítészek későbbi időkben Írottaknak, 
tehát alácsusztatottaknak, tartják.

XXII.
Sz. I. Slicing. 255 -1859.

Sz. Lucius pápasága Gallus, Volusián és Valérián kormá
nya alatt dicsőítette az apostoli széket. Ö Porphyrius Lucinus ne
vűnek fia volt. Mi születésének helyét illeti, ebben nem egyeznek 
meg az egyháztörténeti írók. Némelyek s a Martyrologium sze
rint Rómában az appiai ut körül, mások szerint meg Luccában 
született, s azért neveztetik rómainak, meiá ifjúságától fogva itt ne
veltetett. Annyi azonban bizonyos, hogy Fábián és Kornél pápák 
alatt az egyháznak fontos szolgálatokat tett. Azért az utóbbinak vér
tanúi ha lála után az apostoli székre emeltetett. Midőn Gallus előde 
Itecius által támasztott üldözést megújította, a többi főbb kereszté
nyekkel ö is száműzetett, de hova, bizonyosan tudni nem lehet. 
Alexandriai Dénes mondja: „így fosztotta meg magát Gallus az ég 
segítségétől, mivel azokat üldözte s száműzte, kik naponkint az Is
tenhez imádkoztak birodalmának békéje- s jó lé té é r tMindjárt pápa-
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sága elején történt számkivetésének okait nem tudjuk; csak az bi
zonyos sz. Cyprián egyik iratából, bogy az egyház fövárosábai vissza
térés nem sokára megengedtetett neki, még pedig hívei leirhatlan 
örömére, kik öt mint szeretett afyjokat tárt karokkal örömujongva fo
gadták, s nagy tömegekben hullámzottak elébe a városon kiviil. Meg
tudván a jeles carthagói föpásztor a pápának székhelyére történt visz- 
szatérését, ismét egy gyönyörű tartalmú levelet intézett hozzá. Ezen 
irat s egy másik István pápához menesztett levél, valamint sz. Lucius- 
nak az előbbire sz. Cypriáuhoz küldött válasza legtöbb fényt vet ezen 
egyházfő életére.

Sz. Cyprián a többi között igy ir Luciushoz: „Te a vértanuság 
pálmáját nem vesztetted el, mert a Jézus Krisztusérti halálra el vol
tál határozva, mint ama három gyermek a babylon* tüzkemenczében 
kési voll Isten törvényéért meghalni, de az Isten megszabadította őket. 
Te a papi méltóságot uj fénynyel dics Sited. Saját példáddal erősített 
szavaid annál hatékonyabbak leendnek azokra, kiket a hit megváltá
sára életed feláldozásával is bátorítani kész valói. Megmutatta az Ur, 
hol az igazi egyház, midőn oly kegyelmet adott a pásztornak, hogy 
az kész elvérzeni a hitért. K i látta szenvedni Novatián eretnekeit ? 
Jézus Krisztus ellensége az igazi egyház szolgáit támadja meg, miy a 
tévelygőket megkíméli, mert hisz úgyis azokhoz tartozik, s csak azokkal 
harczol, kik ellene vannak.“ . . . . .

Ezen levélre, melynek rövidség okáért mi csak egy töredékét kö
zöljük, s a mely sz. Lucius életére oly szép fényt vet, ez szintén oly 
meghatóan válaszolt, hogy ha ezen vértanú-pápáról épen semmi tu
dósításunk sem volna is, ezen válaszirata teljesen kielégítene bennün
ket, mert ez többet ér, mint a hosszadalmas életrajzok. Azonban tér- 
szfike miatt ennek is csak némi részecskéjét közölhetjük:

„Midőn az Urban örvendettünk, hogy az ö kegyelme minket a 
harcsra fel fegyverzett, » a küzdelemben győzőkké tett, érkezett leveled 
szeretett testvér! Ennek olvasása a bilincsekben enyhülést, a gyötrelem
ben vigasztalást, szükségben segítséget nyújtott, felbátorított s szilár
dabb lélekkel látott el azon kínokra, melyeket még ki kell állanunk.......,

Hogy egy föpásztor, ki oly tartalmú levelet ir, mint Lucius, hi
vatását apostoli Őrködéssel és hűséggel teljesiti, könnyű elgondolni. 
Szigorúan korbácsolta a inérlékletlenség undok bűnét, s maga is igen 
szegény, szigorú s sanyarú életet vitt. Minden jövedelmét a nyomor
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enyhítésére, a szükölködökre fordította, s minden szomorkodó vi
gaszt, minden elhagyott nála segélyt talált. Hogy a hívek lelki üdvére 
annál nagyobb gond fordittassék, s az Ur igéje minden időben hirdet- 
tessék, 7 püspököt, 4 áldozárts 4 szerpapot szentelt. Hogy az egyházfő 
s püspökök az eretnekek roszakaratu gáncsoskodásától megmeneked- 
jenek, s a rágalom ellen védve legyenek, rendelte, hogy a pápa és püs
pök működésekor 3 áldozár s 3 szerpaptól kürnyeztessék, kik azok 
élete s működésének tanúi legyenek. Ily rendeletet már sz. Evarist 
pápa is adott ki. Akarta, hogy a papok és oltár szolgái a legerényesb 
é.s legtisztább életű emberekből szerneltessenek ki. Az egyháziak er- 
kölcsiségét illetőleg a legszigorúbb fegyelmi szabályokról gondosko
dott. Az isteniszolgálatot uj intézkedéseivel emelte, ö lévén az első, 
ki a szerpapoknak a most is használtatni szokott levitaöltönyt (Dal
matica) viselni meghagyta. Ép oly szigorun öpködött a hit tisztasága 
fölött is. Sz. Cyprián István pápához intézett levelében érinti Lucins- 
nak a Novatián-féle eretnekek elleni tekintélyét. írván a többi közt: 

„Te, szeretett testvér, mint Lucius a boldog vértanú helyettese 
és utóda, méltóságoddal és tekintélyeddel annak dicsőségét és tisz
teletét megőrizd. Mert ö, ki teljes volt Szentlélekkel, és dicsteljes mur- 
tyrhalállal múlt ki, akarta, hogy az elesetteknek béke adassck, és sa- 
játkexüleg irtt is, hogy, ha az élszakadottak vezekletet tartanak, abéke- 
éi közösségre bocsátás ne tayadtassék meg tőlök.*

Némely írók szerint még rendelte sz. Lucius, hogy az egyház 
javai elidegenítői annak közö*ségéböl kizárassanak. — Valamint 
elődét Koméit, úgy . öt is a pápai hivatal súlyos teendői' viselésé
ben bölcseségével s lankadni nem tudott buzgalmával István római 
főszerpap (Archidiaeonus) tevékenyen segítette ; a kemény üldözések 
alatt vigasztalta, s még akkor sem hagyta el, midőn Jézus szent hi
tének megvallásaért a pogány biró elé, onnét meg a sötét börtönbe 
hurczoltatott. Ragaszkodását meghálálni s az egyháznak alkalmas 
iigyismerö főt adni óhajtván sz Lucius, Istvánt óhajtotta utódául.

Anasztáz könyvtárnok szerint ezen István födiákont hatalmazta 
fel fogsága alatt a pápai helyettességre, és Valerián császár alatt 
257-ben lefejeztetett. Sandini szerint is ezen évben múlt ki márczius 
4-én, miután Jézus egyházát 1 év, 4 hó és 12 napig apostoli erély- 
lyel kormányozta. Tetemei a Calixt-temetöben takarittattak el. Midőn 
később földi maradványait a nevezett katakombában feltalálták, a
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legnagyobb ünnepélyességgel Kómába sz Cecil egyházába szállították 
át, hol VIII. Kelemen rendelete folytáu közszemlére kitétetvén, nagy
ban növelték a hívek áhítatát.

XXIII.
fSz. I. István . 3 5 ?  -SfiO.

Sz. István pápasága P. Licinius Valerián uralkodásának 
utolsó szakára esik, ki (10 évesuél már koros!) lévén, uralkodása 
nem elégíthette ki alattvalóit. A frankok és alemannok Galliába, 
gothok Macedonia- s a perzsák Cappadociába rontottak be. Gal
lia- és Macedóniában a római hadvezérek sikerrel működtek, mert 
a barbárok a Dunán és Majnán ismét átüzettek. Sapor perzsa ki
rály ellen maga Valérián vonult, de legyözetett, elfogatott (259) és 
fogságban múlt ki. Ezen császár nemcsak tűrte a keresztényeket kor
mánya első éveiben, hanem annyira kedvezett nekik, mint elődei kö
zül még egy sem. Alexandriai Dénes Írja, hogy Valerián udvarában 
igen sok keresztény volt; de egy alacsony származása Macrián által, 
ki a birodalom legmagasb méltóságaira fel tudta magát küzdeni, s a 
császár teljes bizalmát bírta, Valérián Jézus hívei ellen ingerelhetett. 
Öt a legvérengzőbb törvények, parancsok kiadására bírta, sőt utóbb 
arra vette, hogy mindketten megölt kisdedek beleiből akarták a jövőt 
kitudni. Egy ily babonáskodó s varázsló szavaira hallgatván Va
lérián, azok üldözését rendelte meg, kikel előbb oly igen becsült, sze
retett és áldott, mint jó alattvalóit.

P. Licinius Galliauus császárról, kinek uralkodása elejére esik 
sz. István pápasága, alább szólandunk.

Sz. István a római Julius-nuk fia volt. Váljon keresztény vagy 
pogány volt-e atyja, erről hallgat a történelem. Annyi bizonyos, hogy 
szép tehetségekkel megáldott gyermekét igen gondosan neveltette, ki
ből buzgó keresztény lett, s az alsóbb rendeket felvevőn, egyházi 
tisztét oly hűséggel teljesítette, hogy födiakon-nak megválasztatott, s 
sz. Kornél a vértanúi halálra vezettetvén, az egyház kormányát rá 
izta. A haldokló Lucius is helyettesének nevezte ki, mint Anasztáz 
bkönyvtárnak Írja a 9-d k  században, mig ezen egyházfő óhajtása
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szerint 257-ben az apostoli székre emeltetett mint olyan, ki az egy
ház ügyeit s helyzetét igen ismervén, annak a fönforgott körülmények* 
nél fogva csak javára működhetett.

Viharos idők busiták ekkor az egyházat, És ha a Valerián alatti 
üldözés dühe kissé csillapult is, más bajok zavarák meg az eryház 
békéjét. Ugyanis a spanyol és galliai egyházakat nagy veszély fenye
gette. Martián arelate-i (Arles Francziaországban) püspök Galliában 
elszakadt az egyháztól, mivel a sz. Kornél pápa alatt Kómában Nova- 
tián ellen tartott zsinatot, melyet az egész kath. egyház elfogadott, 
tekintetbe nem vevón, az említett eretnekfö tévtanaihoz szított, állit
ván, hogy az elesettek a legtöredelmesb s legigazibb vezeklet után 
sem bocsáttathatnak az egyházzali közösségre, s azért többen ezen 
vigasztalás s a szentségek vétele nélkül haltak meg.

Faustin lioni püspök ez ügyben azennal irt István pápának 
Rómába, valamint sz. Cypriánt is tudósította arról. Az előbbihez for
dultak Gallia többi püspökei i s ; de úgy látszik, hogy a pápa keveset 
gondolt arra, bizonyos, hogy Faustin levelére vonakodott válaszolni. 
Kitől másik levelet is vévén, sz. Cyprián ismét irt a pápának, sür
getvén öt, hogy Gallia püspökeinek Írjon, s tovább mi kimélett 1 se 
viseltessék Martián, mint az isteni irgalom s a hívek üdvének ellen
sége iránt. Erre István az arlesi egyházhoz egy iratot intézett, s gon
doskodott arról, hogy más püspök választassák. Nem tudjuk, mi ki
menete lett ezen ügynek; de mivel erről többé említés nem tétetik, s 
az érdemdús Mabillon benczés által kiadott arlesi püspökök lajstro
mában Martián neve elő nem fordul, nem kételkedhetünk, hogy a mél
tatlan püspök letétetvén, székére más emeltetett.

Spanyolhonban Basilides meridai, Martiál lioni s astorgai püs
pökök a libellatiusok vétségébe sülyedtek; mivel hogy életüket meg
mentsék az üldözésben, lelketlen hatóságoktól pénzért iratot vásárol
tak, mintha az isteneknek áldoztak volna, bár azt nem tették. Mivel 
Martiál ezen s egyéb vétségekben elmarasztaltatott, a zsinat által le
tétetett. Ettől Basilides előre félvén, önkényt elhagyta püspöki szé
két. Mire Sabinust meridai, Felixet meg leoni s astorgai püspökké vá
lasztották. De Basilides lépését nem sokára megbánván, honába 
ment, s ravasz fogásaival sikerült neki a pápát annyira elámitani, 
hogy ez öt leoni és astorgai püspöknek elismerte; ez annyival is 
inkább ehetséges volt, mivel semmi itéletszerü letételi okmányról
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.sem volt még tudomása Istvánnak. Spanyolhonba visszatérvén, elö- 
mutatta a pápa által írott levelet, s nehány püspök mint ilyent el is 
fogadta öt. Martiál bűntársának sikerült terve által felbátorítva, ugyan
azon joggal birónak tekintette magát.

Most Spanyolhon püspökei a legnagyobb zavarba jöttek; mert 
a történteknél fogva a pápától tanácsot nem kérhettek, azért sz. 
Cypriánhoz fordultak, ki nissai sz. Gergely szerint, nemcsak a cartha- 
göi és egész afrikai egyházat, melyre ö oly ragyogó fényt derített, 
hanem az egész nyugoti s majd minden keleti egyházat, melyek mind
nyájan csodálták nagylelkét s erényeit, boldogította a legbonyolo- 
dottabb ügyekben is bölcs tapintatot s üdvös tanácsot tanúsító te
vékenységével. E ritka férfiút kérdték tehát meg, hogy Martiál és 
ßasilides ellenében mit teendjenek. A jeles föpásztor azt válaszolta, 
hogy oly bűnös emberek, mint ezek, az egyházi törvények szerint 
méltatlanok arra, hogy Isten egyházában székkel bírjanak és az 
Istennek áldozatot mutassanak be; hogy Sabinus és Felix választása 
és felszentelése törvényes lévén, ezeknek hivatalukban meg kell 
maradniok; hogy az István pápától kicsalt levelet, mintha nem is 
adatott volna, kell tekinteniük, „ßasilides, irja ö, ■Rómában Ist
vánt, tiszttársunkat elámítottá, kit könnyű volt megcsalni, mivel a 
helyi körülményeket s az ügy mibenlétét még nem ismerte, sőt eze
ket előtte még gondosan el is titkolta Basilides......... “ A derék
carthagói föpásztor nem gáncsolja a finom ravaszsággal rászedett 
egyházfőt, hanem azt, ki gonoszságra akarja építeni állapotát. Ez 
az egész, mit ezen ügyről tudni lehet. Azonban nincs kétség ben
ne, hogy a pápa később az egész ügyről világos tudomást szerez
vén, a spanyol püspökök intézkedését megerösitette.

Mig a Martiánnal Galliában s Pasilidessel meg Martiállali vi
tatkozások a nyugati egyházat háborgaták, Fábián antiochiai püspök 
halála után a keleti egyházban egy az eretnekek által feladott ke- 
resztség érvénye fölötti hitvitály foglalkoztatta az egyháznagyokat. 
A nyugati egyház nem osztotta e tekintetben a keletinek nézetét. 
István pápa az egyház állandó tanításának azon szempontjából in
dulva ki, hogy a keresztség érvénye Jézus rendelete szerint nem az 
azt feladónak méltóságától vagy érdemétől függ (non ex opere ope
rantis, sed ex opere operato), hanem attól, váljon az egyház .szán
déka és szokása szerint adatott-e fel ezen szentség,' — az eretne*

9K arcsú  A . A* K őm . P á p á k  tö r t . 1. kö tet.
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kék által az Atya, Fiú és Szentlélek nevében vizzel tett kereszte
lést érvényesnek tartotta s nyilatkoztatta ki. De Cilicia, Cappadocia 
és Phrygia püspökei, Firmilian eaesareai és Helenus tarsusi püs
pökkel élükön az afrikai fopásztorokkal egyesülve ellenvéleményen 
voltak s azt állították, hogy mindazok, kik az eretnekek által keresz
teltelek meg, ha az egyházba visszatérni akarnak, újra megkeresz- 
teltetendök. Ľ kérdés eldöntése végett tartományi zsinatok tar
tattak, és pedig először Carthagóban 200-dik év körül Agrippin ezen 
tekintélyes város püspökének elnöklete alatt; később (2115) 1 conium- 
és Synnadában (Kis-Ázsia). Hol az eretnekek által feladott keresztség 
érvénytelensége mellett nyilatkoztak az atyák. Ellenben a nyugati 
egyházban, fökép Kómában, megelégedtek azzal, ha az ily tévelygők 
közüli visszatértekre csak kezeit tette fel a pap a kiengesztelés és 
vezeklés jeleül, de a keresztség nem ismételtetett. A keletiek nézete 
s gyakorlata mellett nyilatkozott maga sz. Cyprián is két zsinatában, 
melyeket 255, és 256-bau tartott, s ezen zsinatok határozatait felter
jesztette István pápának, Ki azonban a keletiek gyakorlata ellenében 
minden személy- és méltóságrai tekintet nélkül az apostoli hagyo
mányt megtartatni kívánta, és határozottan kijelentette, miszerint az 
eretnekek által a t egyház szándéka és szokása szerint feladott ke
resztség érvényesnek tekintendő, s azért az apostoli hagyomány elle
nére semmi újítást vagy változtatást a hitben meg nem enged. Sze
lídség, szeretet s Jézus békéje győzött minden szivén, mint sz. Ágos
ton ezen huzamos hitvitály befejezését illetőleg megjegyzi.

István pápa utóbb törekvései czélját elérte, mert sz. Cyprián, 
Firmilian, Helenus és a többi püspökök is a nyugati egyház gya
korlatát elfogadták. A niceai I, közzsinat ez ügyet véglegesen eldöntötte.

Ámbár ezen pápa igen sok ügygyei volt elhalmozva, mégis ernye- 
detlen buzgalommal fáradozott a római hívek üdvét illetőleg, mint egy 
igazán buzgó lelkészhez illik. Hirdet; e az Ur igéit, kiszolgáltatta a szent
ségeket, nagyszámú pogányokat keresztelt meg, némely napon tönbet 
száznál, Nemesiits hadi főnők leányát, ki vakon született, meggyó
gyította. megkeresztelte mind a kettőt, s a leányt ezen eseményre 
vonatkozólag Lucillának nevezte, kik nem sokára több megtértekkel 
együtt mint vértanuk végezték jámbor életüket Két papszentelést 
tartván, a külső egyházmegyék részére 5 szerpapot, 7 áldozárt s 3 püs
pököt szentelt, a Valerián által támasztott üldözésben 9 áldozárral, 2
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püspökkel (Castus és Honorius) és '3 szerpappal (Xistus, Dénes és 
Gams) együtt bebörtönöztetett, hol zsinatot tartott, födiákonára, Xis- 
tusra bízta az egyház szent edényeit a többi kincsekkel együtt. A 
császár parancsára Mars templomába vitetett, hogy a bálványáldozat 
és martyrhalál közt válaszszon. Egy régi Legenda szerint a jelen volt 
keresztényeket intette, hogy inkább az Istent, mint az embereket 
féljék. Mire a katonák kivezették öt a vesztőhelyre. Hova eljutván, 
égre emelte szemeit és imádkozott:

„Mindenható Isten! ki a baby lőni tornyot sxétromboltad, döntsd 
halomra ezen bálványtemplomot annak megmutatására, hogy kívüled 
nincs más igaz Isten.“ — Erre a villám rögtön lecsapott a templom
ra, s a katonák a néppel együtt megrettenve rohantak ki abból.

Azután sz. István a hívekkel sz. Lucina vagy Lucilla temetőjébe 
vette magát, ho! bemutatta a sz. áldozatot, bátorította püspöki szé
kéről a híveket, midőn a katonák rajtok ütöttek s a pápát lefejezték 
260-dik aug. 2-án, miután Jézus egyházát 4 év-, s majd 3 hóig oly 
feláldozó szeretettel igazgatta. A hívek kivégeztetésének helyén te
mették el földi maradványait. Yele temették el a széket is, melyről 
oly hatékonyan hirdette az Ur igéit a szorongatott híveknek, s a 
melyen lefejeztetett. Itt ma mi sincs, mi az eseményre emlékez
tetne a helyen kívül. III. Cosmus toskánai nagyherczeg elkérte ezen 
széket s a pisai sz. István-templomba szállította át, hol eredeti kör
nyezetétől megfosztva, azt mutatja, hogy jobban illett oda, hol a háj- 
dánkor, vér, s egy nagyszerű visszaemlékezés hármas pecsétje által 
megerösitve szilárdan állott.

E szent pápa tetemei I. Pál pápa alatt 762-diki augusztus 
17-én sz. István és Sylvester egyházába vitettek, melyet ezen pápa 
építtetett s ma „Sylvester in capite“ név alatt ismeretes, mert keresz
telő sz. János feje őriztetik benne. — Ezen szent pápa a galliai püs
pökökhöz az arlesi szakadás ügyében több levelet intézett, valamint a 
keleti egyházak és Cypriánhoz az eretnekek keresztségét illetőleg. 
Ezekből azonban már mi. sincs meg.

Álizidor gyűjteményében következő rendeletek tulajdoníthatnak 
neki: hogy az oltár szolgái világi dolgokba ne avassák magukat; — 
az isteni szolgálatnál használtatni szokott öltönyök megáldassanak: 
— ezeket az áldozárok és szerpapok csak az egyházban használhat-

9 *
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ják, a világiak pedi» soha és semmi szin alatt. Ne hogy agy já r
janak, mint Boldizsár király, ki a szent edényeket lakmározásai 
alkalmával megfertöztetvén, az Istentől keményen megbüntette- 
tett. stb.

XXIV.
Sz. II. Sixtns 360—361

II. Sixtus születésére nézve görög volt s athenei bölcsész. Is
ten egyházát Gallián császár alatt igazgatta, ki 260-ban bocsátotta 
ki üldözési parancsát. Eleinte nem igen dühöngtek a pogányok; az 
üldözés első szakában csak arra szorítkoztak, hogy a keresztények
nek megtiltattak az isteni szolgálatok tartása yégetti összejövetelek; 
a püspököket és áldozárokat hitszakadásra csábították, s ha állhata
tosságot tanúsítottak, száműzettek. A császári parancs kibocsátása 
után mint jártak el annak teljesítésében a hatóságok, kitűnik sz. 
Cypriánnak Aspasius Paternus afrikai proconsul előtti kihallgatásá
ból. Ez a derék föpásztort maga elé hivatta, s Gallián császár nevé
ben kijelentette, hogy mindazokon, kik a birodalom vallását el nem 
fogadják, annak kibocsátványa azonnal végrehajtatni fog. Azután nevét 
kérdéa nagy főpapnak: „Te vagy a Thaskius Cyprián?* — „Én vagyok.“ 
— „Püspökük voltál te az istenek ellen gonoszkodó embereknek?* -- 
„Igen.* — „A szent császárok parancsolják, hogy áldozatot mutass 
be az isteneknek.* — „Azt nem teszem.“ — „Gondold meg, mit cse
lekszel.“ — „Tedd, válaszold Cyprián, mit neked meghagytak.“

Miután a proconsul a bírói szék ülnökeivel még néhány szót 
váltott, ismét megjelent, s az ítéletet következőleg hirdette k i : „Már 
rég istentelen érzeteket ápoltál, gonosz összeesküvésedbe sok embert 
vettél fel, a római törvények és szent császárok ellen kikeltél; és a 
kegyes szent császárok nem bírtak téged az ö vallásukra visszatérí
teni. Mivel tehát te ezen gyalázatos gonoszság okozója s alapitója 
vagy, intésül fogsz szolgálni azoknak, kiknek a gonoszságban társuk 
valál. A te vérednek kell főntartani a fegyelmet.“ Mire a halálitéletet 
felolvastatta, „Eldöntetett, hogy Thaskius Cyprián kard által veszítse 
életét.“ Cyprián válaszold: „Hála Istennek!“
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Mire egyhangúlag kiálták társai t „Mi le akarunk fejeztetni vele 
együtt!'11 Roppant néptömeg kisérte öt, mellette katonai méltóságok 
lépdeltek. A sz. férfiú után hullámzó sokaság miatt többen fákra mász
tak fel, hogy őket, tudniillik Cypriánt és társait, láthassák. Kiérvén a 
vesztőhelyre, levető felöltönyét, letérdelt s imádkozott. Azután fel
állott, levonta alsó ruháját, melyet a szerpapok kezeibe adott, s állva 
várta a bakó gyilkos-csapását. Midőn az eljött, barátai által 25 darab 
aranyat adatott neki. A keresztények gyolcs-kendőiket már készen 
tárták, hogy a szent martyrnak vérét felfogják. Szemeit maga kötötte 
be, mig Julián áldozár s egy hasonnevű alszerpap kezeit köték össze. 
Remegve fejezte öt le a bakó. — Mivel e ritka erényü föpásztor le
velei a korabeli pápák történetére nagy fényt vetnek, illőnek találtuk, 
hogy halála e helyen kissé körülményesen adassék.

Az üldözés bajaihoz még az is járult, hogy az eretnekek által 
feladott keresztség fölötti viíály megint előtérre tolatott. Szent Sixtus 
természetére nézve szelidebb lévén mint István pápa, védelmezte ugyan 
előde nézetét, de a tévelygők ellenében kerülte a kifejezés szigorát. 
Hogy sz. Dénes alexandriai püspök nem helyeselte az ujrakeresztelést, 
kitűnik a pápához intézett leveléből. Sixtus helyeselte a sz. püspök 
jóakaró tanácsait, s az ellenvéleményen levő egyházak gyakorlatát 
meghagyta, mig ez ügyet illetőleg egy átalános zsinat véglegesen ha
tározni fog. E bölcs határozatot üdvös eredmény követte; mert mihelyt 
a vitály első heve elmúlt, s a komoly megfontolásnak hely adatott, á 
keletiek be kezdték látni, hogy tévúton vannak s egyik egyház a másik 
után fogadta el a rómainak gyakorlatát.

Alexandriai Dénes egyéb ügyben is felkereste levelével a pápát, 
így a többi közt tudósította öt, hogy Ptolomaisban bizonyos Sabellius 
nevű tévtanokat hirdet. Tagadja a három isteni személy közti különb
séget, s állítja, hogy az Isten azért neveztetik Atyának, mert a világot 
teremtette és föntartja; ugyan ö neveztetik Fiúnak, mert az emberi 
nemet a kárhozattól megmentette; és ugyan ö neveztetik Szentlélek- 
nek, mert az emberek sziveiben jámbor és szent érzéseket gerjeszt; 
stb. Sabellius tana alapjában véve nem volt egyéb, mint Praxeas és 
Noetus eretnekségének megújítása.

Nemcsak a tévelyek ellen küzdött II. Sixtus, hanem az üldözés 
vészeinek dacára, melyek öt minden oldalról környezték, önmagáról 
egészen megfeledkezve, a kereszténység terjesztésére is komolyan gon-
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dolt. Az Urnák ga’liai szöllejébe több nj munkásokat küldött. Ezek 
közül említendők: sz. Peregrin, első auxerre-i püspök ős vértanú; sz. 
Memmius, chalons-i (sur Marne), sz. Sixtus rheims-i, és ennek ta
nítványa Sinicins, ki Soissonsban hirdette az üdv igéit. Ezek voltak 
ama szent telepitvények fejei, melyek tagjai és apostoli fáradalmaik 
Frankhonban örökké áldott emlékben maradnak. A VII. században sz. 
Memmius tetemeit rothadatlan állapotban feltalálták, melyek azóta a 
hálás tisztelet tárgyát képezik.

Mig II. Sixtus a hitvitályok kiegyenlítése s a hit terjesztésével 
foglalkozott, a császár Keletről egy levelet intézett a Senatushoz, mely
ben valószínűleg Macrián által felbujtogatva, kemény rendelet foglal
tatott a keresztények ellen. Megvolt ugyanis abban parancsolva, hogy 
a püspökök, áldozárok, szerpapok azonnal elítéltessenek. A keresztény 
senatorok, kitűnő férfiak (egregii viri) és római lovagok méltóságaik 
elvesztésére s vagyonaik behúzására Ítéltettek, sőt ha keresztények 
maradnak, halállal lakóinak állhatatosságukért. A tekintélyesb római 
asszonyságok száműzettek, a császári udvarokban hivatalnokosko- 
dolt keresztények, kiknek az egész birodalom ügyeire nagy befolyá
suk volt, szintén elvesztették birtokaikat s tisztviselői állásaikat, azon- 
fölül még a császári gazdászati helyiségekre hurczoltatván, szolgai 
munkákkal gyötörlettek, -  A császár ezen iratnak a tartományok 
helytartóinak szóló hason-tartalmu másolatait is megküldötte a Sena- 
tusnak.

E vérparancs megjelenése után II. Sixtus azonnal (jun. 29.) 
sz. Péter és Pál apostolok tetemeit nagyobb biztonság okáért a ka
takombákba szállította. S ott a szent tetemek mellett szent zsoltárok 
és dicsénekek zengedezése közt tartották Jézus hívei emelkedett áhí
tattal/ az isteniszolgálatot.

Még mielőtt Gallién császári parancsa sújtotta volna a legfőbb 
pásztort, más egyházmegyék részére sz. Sixtus 7 szerpapot, 4 áldo- 
zárt és 2 püspököt szentelt.

Rómában most azok között, kiknek a hitért szenvedni kelle, az 
üldözési ítélet legelőször a szent egyházfőt érte, II. Sixtust. Papsága 
legnagyobb részével együtt elfogatott. Mivel végét közelegni sejtette, 
az egyház fölötti felügyeletet sz. Lőrincire bizta. — Közbevetöleg 
mondva, Sixtus még pápasága előtt az egyház ügyében Spanyolhonba 
küldetvén, midőn onnét visszatért, sz. Lörinczet és Vinczőt hozta ma
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gával az örök városba. A jámbor Lörinczet pártfogásába vette, a szent 
könyvek olvasásában vezérelte, s midőn 260-iki aug. 24- én, tehát 22 
napi székiir múlva, az apostoli székre méltatott mint római főszer- 
pap, nemsokára szerpappá szentelte, s nem tekintvén ifjú-korát, a ró
mai egyház első diákonságára emelte. Mint ilyen felügyelt az egyház 
kincseire s az ö tiszte lett, ezeket a vész alatt felosztani a szegények 
között. Midőn II. Sixtus a vesztőhelyre vezettetett, sz. Lörincz hozzá 
közeledett, mondván: „Atyám! hova mégy sz te nélkülem, fiad nélkül? 
— miben hibáztam én ellened ? Te még soha sem mutattad, be az áldo
zatot anélkül, hogy én melletted ne lettem volna! M i által érdemeltem 
meg bizalmatlanságodat, vagy mikor találtál engem hűtlennek hiva
talomban?* „Én nem hagylak el téged, vigasztalá öt a föpásztor, édes 
fiam, rád nehezebb küzdelem vár. Három nap múlva követni fogsz en
gem. Őrizd meg az egyház kincseit s gondoskodjál a szegényekről.“ 
Erre Sixtus egy temetőbe kísértetett s 4 szerpappal együtt kivégezte- 
tett. Halála nemét kétfélekép állítják; — a martyr-actá-k szerint 
lefejeztetett, a spanyol költő és dalnok, Prudentius, szerint meg ke
resztre feszittetett. Többek véleménye szerint lefejeztetett.

Sz. Sixtus a Kálixttemetöben, vértanusága helyén, takarittatott el, 
mint a római Martyrologium mondja. Az egyház, melyet Sandini és 
egyébb írók szerin tii hó s 12 napig valódi apostoli buzgalommal 
kormányzott, halála évfordulati napján, aug. 6 -án, emlékezik róla. 
Sz. Pontius, sz. Cyprián életrajzában, jó és békeszeretö papnak, meg 
boldog vértanúnak nevezi.

Erre sz. Lörinczet a római helytartó megrohanta, hogy az egy
ház kincseit neki kézbesítse, mondván. „Mutasd meg nekem egyháza
tok kincseit, az arany edényeket, az ezüst kelyheket, melyekbe az ál
dozatok vérét felfogjátok, az értékes gyertyatartókat, melyek éjjeli 
összejöveteltekkor használtatnak.“ (Lám! a hatalmasok már ekkor is 
szereltek adnectál ni) „Jo/, látni fogod, monda Lőrinc, hogy a mi egyházunk 
nagyobb kincseket bir, mint maga a császár. És a szent fötliákon előhívta 
az egyház kegyadományaival táplált szegényeket, vakokat, sántákat 
és betegeket, kik a hívek által vezettettek, istápoltattak és vigasz
talhattak, mint szeretett testvéreik; „Jaj. mondd a szent a kincs*o- 
vár pogánynak. jöj, s lásd a mi Istenünk gazdagságait “ Az ei.-zör- 
nyüködött pogány látván, hogy az egyház drága ed' nyelt n*m ttd- 
nectálhatja, isszonyuan fonyegetodzött. „Hogyan! kiáltott f. 1 Lörincz,
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hát ezen a kegyességgel s jótékonysággal ápolt s isteni hit állal felvi
lágosított szerencsétlenek nem érnek többet minden aranynál ? Használd 
ezen gazdagságokat Róma, a császár s önmagadért/“

Most kezdődött ama véres jelenet, melyet a szentek történetei s 
a művészet mesterművei örökítettek. A kivégeztetés a hagyomány 
szerint a Viminal magaslatán egy feketés börtönben történt azon he* 
lyeu, hol ma a „San Lorenzo in Panispernati nevű egyház áll. A vér
tanúnak teste dorongokkal eléktelenittetvén, azután izzó rostélyra 
tétetett. Még a hús megégett, elhamvadott, a helyet egy igen ragyogó 
fénykoszoru világította meg s nagyön kedves illat terjedt szét. Sz. 
LörinC7 Róma megtérése- s jólétéért végleheleteig imádkozott. Földi 
maradványai a hívek által összegyűjtöttek, s a városon kívül a Ti- 
burba vezető utón eltakarittattak egy sírboltban, mely sz. Cyriaca 
jámbor nőé volt. A IV-ik században sírja fölött a máig is létező 
pompás basilica emeltetett, s tisztelete az egész egyházban elter
jedt. Az ö tiszteletére épült hajdan a világhírű Escurial is, a kolos
torok legszebbike.

Ugyanazon sz. Cyriaca-féie katakombában tétettek le sz. Hyp- 
polit tetemei is, ki igen tudós lérflu s a császár barátja volt, de Jézus 
hitéért szintén halálra Ítéltetett. Hogy hittagadásra indítsák, egész csa. 
ládját szemei előtt ölték le, de ö állhatatos maradt, azután vad lóra 
kötötték lábainál fogva, hogy Theseus fiának halálával haljon meg. A 
Yl-ik században az imaház romjai közt, mely sírja fölött állott egykor, 
találták a hires húsvéti cyclust, melynek szerzője sz. Dyppolit volt. 
E szentnek szobra a cyclussal együtt még máig is látható a vati- 
cáni könyvtárban mint az első egyház fontos emléke.

Azonban messze vezetne czélunktól, ha az ezen üldözésben áldo
zatul esettek történeteit mind elbeszélni akarnók. Itt csak azon már- 
tyrokról tartottuk illőnek röviden emlékezni, kiknek életök II. Six
tus pápáéval összeköttetésben volt. Rufmus egyháztörténelmi iró 
ezen pápát, ki Xysfois-nak is iratik, Sextus görög bölcs sententiái 
írójának vallja. Bár sz. Jeromos és Ágoston ezen véleményt eléggé 
megdöntötték, mégis a jelenkor tudósaitól is az szintén elfogadtatott.

Rövid pápasága alatt két körlevelet bocsátott ki, s pedig az 
egyiket Gratus püspökhez, a másikat Spanyolhon föpásztoraihoz in
tézte. Az elsőben határozottan és körülményesen nyilatkozik a Szent
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háromság tanáról, mely egy idő óta az Istenség titkaiba behatni 
akaró felfuvalkodott főknek bő anyagot nyújtott a vitatkozásokra. 
Az utóbbiban pedig érzékenyen panaszolkodott az egyháznagyok ül
dözése miatt.

II. Sixtus korában a liivek két szin alatt áldozván, az áldozár 
Urunk szent testét, a szerpap pedig vérét osztotta ki. E jeles egyházfő 
az Oltáriszentség méltó vételére kitűnő gondot fordított. — Álizidor 
némely rendeleteket tulajdonit e pápának is, melyek a későbbi kor
ban keletkeztek.

XXY.
Sz. Dionysius. 361-^93.

Sz. Dionysius görög származású, mig Smeth s még nehány 
iró Öt rómainak tartják. Eredetét ismeretlen.szülöktöl vette; előbb re
mete volt, s a jámbor karmelita-rend, mint sz. Telesphor pápát, ezt is 
elég helytelenül sajátjának vallja. Tudományossága s erényei a római 
áldozárság ékességévé tevék, s alexandriai Déues tiszteletét s barát
ságát szerzék meg neki. Az afrikaiakkal s keletiekkeli vitatkozások 
kitörésekor István pápával tarto tt; de II. Sixtus alatt öt s egy másik 
Philemon nevű áldozárt szelidebb eljárásra birni törekedett alexand
riai Dénes. II. Sixtus halála után az igen dühösen viharzott üdözé- 
zések miatt majd egy évig volt az apostoli szék üresédésben, mig 261- 
diki jul. 22-kén Licinius Gallienus uralkodása alatt arra sz. Diony
sius emeltetett, s Maximus ostiai püspök által felszenteltetett. Mind
járt pápasága elején megszüntette Gallien az üldözési parancsot. Még 
bírunk egy az alexandriai Dénes- s más egyipti püspökökhez menesz
tett határozatot, melyben a császár azt mondja, hogy ők is, mint biro
dalma többi püspökei az általa már előbb kibocsátott vallási szabadsá
got élvezhetik, a tölök elvett szent helyeket visszakapják, s őket többé 
kinek sem leend szabad háborgatni. Még az úgy nevezett Tyramok 
alatt sem igen történtek a keresztények ellen fellépések, Azonban hogy 
az átalános zavargáskor, mely elleneiket felbátorította, valamit szen
vedniük kellett, könnyű elgondolni. A kor nyilvános viszontagságai is 
nyomással voltak a keresztényekre. Sz. Vazul tudósit minket, hogy sz.
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Dionysius pápa a caesareai (Kappadocia) egyházhoz köriratot intézett, 
mely minthogy elveszett, helyén lesz az említett szent férfiú után, ki 
azt müveiben megőrizte, belőle némi töredéket fölemlíteni:

„Mi tudjuk emlékezetünk folytán atyáinktól s a levelekből, me
lyek még nálunk f ’öntartattak, hogy Dionysius ama legáldottabb püspök, 
ki nálatok valamint igazhitüsége, úgy egyéb erényei által is kitüntette 
magát, egyházunkat Caesareában iratával felkereste, s atyáinkat leve
lével megvigasztalta, és embereket kütdött, kik az elfogott testvéreket 
kiváltották. “

Ha együtt kelle is Jézus híveinek szenvedni a pogányokkal a 
közös csapásokat, minők voltak a barbárok beütései, az annyi zsar
nok által előidézett s a birodalmat erősen megingatott belharczok, 
törvénytelenség, mely az állam megrázkódtatását szokta eredmé
nyezni, drágaság, a több évek óta borzasztóan dühöngött vészkor, 
melyek a római világot meglátogatták, mégis ezen csapásokat a ke
resztények mint ilyenek békével viselték el, nem úgy mint apogáDyok, 
kik azok feltüntekor zúgolódtak, káromkodtak s még nagyobb kicsa
pongásokra engedték magukat ragadtatni. A kor ezen viszontagságai 
Jézus országának terjedését csak elöse'giték. Azok között, kik Gallien 
s utódai alatt a római tartományokra ütöttek, megjelónésük- s elköl
tözésükkor keresztény foglyok s ezek közt papok is voltak 5 mert a 
barbárok temérdek embert vittek magukkal rablánczra verve hazájuk
ba. És igy az üdv igéje a Rajna-, Ebro-, Tajónál, a Dunán túl, a sar- 
matak-, scythák- és gothoknak is hirdettetett. A tanítást, mely annyi 
helyen hangzott, csudák kisérték ; Jézus Krisztus nevében, mely üdv 
és élet, betegek gyógyittattak; Jézus nevében, mely a világot és pok
lot is megremegteti, ördögök űzettek ki.

A kereszténység ezen terjedése mellett sz. Dionysius pápa alatt 
Sabellius tévtanai is, mint sz. Athanáz Írja, nemcsak a hívek, hanem 
még a püspökök közt is követökre ta láltak .— Cyrenaika tartomány
ban, melynek egyházai az alexandriai szék főnhatósága alatt állottak, 
szakadás történt, Pentapolis- s Felsö-Lybiában néhány püspök Sabellius 
nézeteit osztotta, kik annyira vitték eröködéseikkel, hogy az Isten Fia 
az egyházakban már nem hirdettetett. Midőn Dionysius pápa erről ér
tesült, jeles egyházi férfiakat küldött hozzájok, hogy az eretnekség 
fejét s előmozdítóit nézeteik elhagyására indítsa. De mivel ezek kárho- 
zatos tévtanaikat nemcsak hogy el nem hagyták, hanem azokat még
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nagyobb szemtelenséggel mindenütt hintegették, egy megható tartalmú 
levelet intézett hozzájok, melyben tévtanaikat megczáfolta, s őket in
tette, hogy a Fiú igazi istenségét megismerjék s a Szentháromság ta
nát egészen elfogadják. A hittisztaságot védő pápa Sabellius eretnek
ségének magát határozottan eleimtette, s midőn épen ez ügyben Ró
mában zsinatot tartott (261.), sz. Dénes alexandriai hírneves püspök, 
kit az Összes egyház fejénél bevádoltak, mintha azt tanítaná, hogy a 
Fiú más lényegü, mint az Atya, 4 könyvnyi Íratott küldőt a pápának. 
Ezen, elleneinek megczáfolása végett írott tekintélyes műben alexand
riai Dénes a Fiút az Atyával egy-lényegünek ( O/aoovöiog, consubstan
tialis) nevezte. Ezen műszót azután a nicaeai-esinat is elfogadta s hit
vallásába felvette. Csalódnak tehát az ősi egyház ellenei, kik azt ál
lítják, hogy ezen kifejezés az említett zsinat találmánya: mert annak 
eredetét az alexandriai föpásztor műve szerint az apostoli időkből 
kell származtatni.

Alig kárhoztatta Dionysius pápa Sabellius eretnekségét, midőn 
egy más tévtanróli értesítés busitotta hivő szivét, melynek szerzője 
Samosata Pál püspök volt Syriában. Miben állott tulajdonkép ezen 
tévtanitó eretneksége, efölött megoszlanak a vélemények; mert azon 
zsinati iraton kívül, mely a 269-iki év végén, vagy a kővetkezőnek 
elején Antióchiában tartatott ezen ügyben, s melyet özséb egy töredé
kig megőrzött s a mely sz. Dionysius pápához felterjesztetett, egyebet 
nem bírunk. E töredékben mondatik, hogy Pál Urát és Istenét megta
gadta, s az ö eredeti hitét nem tartotta, nem örzötte meg. Ö nem is
mert el, hogy az Isten Fia az égből jött le, hanem állítja, hogy Ö csu
pa ember volt, ki a természet közönséges rendje szerint származott. 
Ezen Dionysius pápához intézett irat sz Athanáz müveibenJévö szét
szórt tudósításokkal, milyenek sz. Ágoston- és Theodoret-nál is talál
tatnak, képezik Samosata Pál eretnekségének fökutforrásait. Ezen eret- 
nekfőt a legnagyobb rész az Antitrinitariusok-  vagy Unitáriusokhoz 
tartozónak mondja.

Pál tóvtanaiért kérdőre vonatott, és miatta 264-, 268- és 296- 
ban Antióchiában zsinatokat tartottak; de mivel valódi véleményét két 
értelmű szavakba burkolta, lo nem győzethetett. Azonban az utóbbi zsi
naton Malchion, a hires szónok, kitűnő bölcsész s hittudós oly fényes 
sikerrel küzdött Pál ellen, hogy ez tökéletesen lefegyvereztetett. Erre 
kárhoztatott s püspöki székének elvesztésére Ítéltetett, melyre azután
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Domnus emeltetett. Az említett Malchion irta a zsinat nevében a két 
synodál-levelet, melyek egyike a pápához Itómába, a másik pedig 
Maximus alexandriai föpásztorhoz intéztetett. — Ezen Uidósitvány 
igen borzasztónak festi a leléptctett püspököt. Hogy lássuk, minő er- 
kölcsüek azok többnyire, kik az ősi, apostoli egyház tiszta tanai ellen 
kikelnek, jónak véljük az említett rajzot részben közölni:

»Ezen ember eredetére nézve szegény, ki templomrablások-, zsa
rolások- s csalásokkal akar gazdagságra jutni. Pártfogását pénzzel 
meglehet vásárolni; az együgyüeket elámitja, s a mivel bírnak, ki
szívja. Nála a hit jövedelme» kincsforás. Hiú s felfuvalkdodott ember, 
ki a világi, püspökhez nem illő pompát igen szereti*, ha kimegy, szá
mos szolga kiséri öt, mint valami testörsereg. Az egyházi gyülekezet
ben mint valami boliócz tűnik fel, hogy magát nevezetessé tegye, s 
a gondolkodni nem tudókat eláinitsa, megvakiísa. Magának nagyszerű 
trónt állított, mi Jézus alázatos tanítványai szellemével épen nem 
öszhangzó. Ňyiltszivfi, egyenes-lelkű férfiakat, kik nem hízelegnek s 
hazudnak, kiengesztelhetetlenül gyűlöli; ki beszédét nem bámulja, tap
sokkal nem kiséri, s rabszolgailag nem hódol neki, mint női s udva- 
ronczai teszik, az kiesik kegyéből. Ki úgy viseli magát, mint Isten há
zában illik, azt gyalázza, pirongatja. A megholt püspököket rágalmaz
za, mig önmagát a legszemtelenobbül dicséri; a Krisztus dicsőítésére 
írott egyházi énekeket elnyomja, s azok helyett saját dicsőítésére máso
kat készíttet, melyeket jámbor ember füle pirulás nélkül nem hallgat
hat............És mit mondjunk továbbá nőiről, kiket alattomban tart;
mit papjai, diákonai ágyasairól, kiket borzalom nélkül tűr? Sőt gaz
dagságokkal halmozza el őket, hogy azt engedjék tennie, mi neki tet
szik! Hogy inthetne meg azután egy ily püspök másokat, miután ö 
maga a legirtózatosabb bűnök mocsárában fetreng ?! stb.“

Azonban Pál Zenobia királynőre támaszkodva a püspöki lakot 
elhagyni s hivatalát letenni nem akarta. De Zenobia Aurelián császár 
által legyözetvén, a keresztények Pál ellen a győztes uralkodóhoz fo
lyamodtak, hogy karhatalommal támogassa a méltó és jogos egyházi 
intézkedést. Ez következő nevezetes módon döntötte el ezen ügyet: 
„ As legyen a püspök, ki as olasz püspökökkel s fökép a rómaival kö
zösségben van“.

De hogy sz. Dionysius életrajzát tovább folytassuk, említést ér
demel, hogy 5 Kóma templomait s temetőit papjai közt felosztotta, a
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városon kivül pedig egyházmegyéket szervezett, melyek mindegyiké
ben bizonyos meghatározott számú lelkészi állomások voltak, hogy 
kiki saját hivatali körében foglalatoskodjék, s mások joghatóságát ne 
zavarja. A hold. Szűznek nagy tisztelője volt. Kétszeri papszentelése 
7 püspököt, 12 áldozárt és 6 szérpapot adott az Ur szöllejének. A hit- 
s egyházért lankadatlanul fáradozott, inig 272-diki dec. 26-án 11 év, 
3 hó s 14 napi pápaság után kimúlt. Halála nemét adatok hiányában 
bizonyosan tudni nem lehet. Az említett napon az egyház róla is mint 
szent vértanúról emlékezik. Tetemei a Kalixttemetöben tétettek le nyu
galomra. Mivel sz. Alhanáz szerint a nicaéai atyák a kath. tan védel- 
mezésében azon kitételekre szorítkoztak, melyeket elődeik püspöki 
hivataluknál fogva használtak, és a kik kiváltkép sz. Dionysius pá
pa szavait írták után müveikben, midőn valamely hitigazság elő
adására vagy védelmezőiére léptek fel, illő hogy ezen pápa három 
fontos leveléről, melyek föpászlori buzgalma, hűsége s tudományos
sága megannyi tanúi, megemlékezzünk.

Az első, epistola encyclica, a Sabelliánok ellen az egyipti egy
házakhoz intéztetett, melyben az akkori, a Szentháromságot illető 
különféle tévtanok mcgczáfoltattak, fényesen legyözettek. — A  má
sodik alexandriai Déneshez volt küldve, kit figyelmeztetett Dionysi - 
us pápa, hogy a pentapolisi főpapok által nála bevádoltaíott, 
mintha a Szentháromság tanát illetőleg tévúton volna és felvilágosítást 
kért tőle a már említett kifejezés jelentéséről. A  harmadik a caesareai 
egyházhoz menesztett irat, melyet vigasztalt, a barbárok beütése ál
tal okozott csapások, szenvedések békés elviselésére buzdítván an
nak híveit. Sőt mint már említettük, embereket is küldött, hogy ezen 
egyház fogságba hurczolt keresztényeit kiváltsák. Még Vazul korában 
az érintett város hálás tisztelettel őrizte ezen atyai iratot. A két utóbbi 
levél egészen elveszett.

Az Álizidornáli Orbán városfönökhöz intézett állítólagos decre- 
tálolc s a Sever püspökhöz de ecclesiis parochianit menesztett irat, 
nem ezen korból valók. Müller a pápákról Írott tekintélyes müvében 
Dionysius pápának az egyipti egyházakhoz menesztett körirata némely 
pontjait közli, melyekből bőven kitűnik, hogy mint Smeth is állítja, 
ezen pápa kora leghíresebb hittudósaioak egyike volt.

Sz. Dionysius pápával egy időben végezte pályafutását sz. 
Gergely is, kit kora „Csodatevő“ disznéwel tisztelt meg, s Origenes
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egyik hires tanítványa volt, kiről Rutin irja: „Dicsősége Keletet és 
Nyugatot betöltötte,“ és Nagy-Vazulról: „Tetteit minden egyház, 
minden ajak. emlegette, és a keresztény hit ellenei is csodái nagy
sága- és sokaságáért második Mózesnak nevezték öt, — Az előbbit 
Origenes a bölcsészet minden ágán, ész-, természet-, mennyiség-, mér
és csillagászattanon átvezette, mit a hittudomány nagy eredményű 
tanulmányozása követett. Számos iratai közül említendő a Symbolum, 
mert sz. Dionysius pápának hitéről ez oly nagyszerüleg tanúskodik, 
s a mely a már többször idézett Müllernél is olvasható.

X X  YL

Iz . I. F elix . £ » £ -£ » 5 .

Sz. Félix a pannoniai eredetű. C. Domitius Aurelián császár 
alatt kormányozta Isten egyházát, Ez uralkodó ötödfél év alatt nagy 
dolgokat vitt véghez. így a többi közt bevégezte a gothokkáli 20 éves 
hareeot; megszabadította Olaszhont az alemannok beütéseitől; Spanyol
hont, Galliát és Britanniát Tetricus-tói visszafoglalta, Syria, Egyipt 
és Elöázsia uralkodónöjét Zenobiát legyőzte. Dáciát egy szerződés 
szerint a gothokuak engedte át, belátván, hogy a birodalom mi
nél nagyobb terjedelmű, annál nehezebben tartható fon. Rómát 
körfallal látta el; a katonákat s polgárokat szigorú fegyelem alatt 
tartotta, s fökép a senatus előtt igen nagy tekintélye volt, mely re
megett Aurelián előtt. Ö igen jeles uralkodó leend volna, ha szép tu 
lajdonait és tehetségeit kegyetlenségrei hajlama, mely öl gyakran el
ragadta, be nem szennyezi. Azonban a nagylelkűség némely vonásai is 
észrevehetők voltak benne. Pályája ragyogó és teítdűs vala, és erőtel
jes uralkodása igen erős támoszlopa volt a sülyedö birodalommak, 
melynek erre már kiáltó szüksége volt.

Egy oly császáról, ki mindenféle bálványimádás s a római 
vallási és polgári törvények nagy tisztelője s azonfölül a kegyet
lenségre hajlandó volt, könnyen feltehetjük, hogy a keresztényeket
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nem törte. Ozséb, Lactantius és Tillemont szerint az üldözési véres 
parancs még nem hatolt el a távolabbi tortományokba, midőn ö maga 
saját vérében feküdt a földön, barátaitól megöletvén.

Sz. I, Felix, Constantin fia, Rómában született; élete előbbi 
körülményei ismeretlenek előttünk. Magas erényeiért 272-diki decem
ber 28-án az egyház legfőbb pásztorává választatott. A még fönálló 
eretnekségek ellen apostoli crélylyel küzdött, melyek Keleten fökép 
Samosata Pál működése eredménye által elöhaladva, mindig to
vább terjedtek. F.zen említett tévíö eretnek-tanait illetőleg sz. 
Felix Maximus alexandriai püspökhcz és papságához levelet intézett, 
melynek egy töredeke máig is fonván. Az ephesus-i zsinat és alexand
riai Cyrill igen magasztalólag nyilatkoznak ez iratról, melyben, mi
dőn Jézus megtestesülését, a hold. Szűz istenanyai méltóságát oly rop
pant hittudományi készültséggel adja elő, nemcsak kora tévtanait küz
dötte le, hanem az V-dik században kitört Nestoriusféle eretnekség el
len is leghalalmasb érveket nyújtott. Mi által valóban nagy érdemet 
szerzett magának.

Sz. I. Felix az egyházi fegyelmet és hívek üdvét illetőleg 
sok üdvös intézkedést tett. így a többi között törvénybe ik
tatta azon szokást, hogy a sz, mise-áldozat a vértanuk sirjain 
mutattassék be, hol pedig ilyenek nem volnának, azok ereklyéi az ol
tárokban helyeztetnének el. Mi máig is történik oltárszenteléskor, a 
s a hely, hova az ereklye rejtetik, „Confessio*-nak neveztetik.— 
Rendelte továbbá, hogy, ha valamely templom felszenteléséről régi
sége vagy az arra vonatkozó okmány hiánya miatt kétség támadna, 
az újra felszenteltethetik. Sz. Pongrács tiszteletére az aureliai utón 
templomot állított. 5 szerpapot, 9 áldozárt s 5 püspököt szentelt az 
egyház több megyébszámára.

Midőn Aurelián császár rendeletét a keresztények ellen kiadta, 
minden veszély s félelem fölé emelkedve, szivet indító beszédeivel 
lelkesítette híveit, hogy a szent hithez tántorithatlanul ragaszkodván, 
minden kínzást elviseljenek, még a halált is. Majd hiljelölteket ke

resztelt, a gyöngéket bátorította, a szenvedőket vigasztalta, s buzgal
mával a pogányok közül többeket megnyert az evangéliumnak. Példája 
erőt s bátorságot öntött a hívekbe.

Az üldözés fergetege dacára is szent lelkesedéssel szónokolt a 
korában keletkezett tévtanok ellen. Értjük a Manichaeusok tévelyeit,
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melyek szerzője Manes volt. Ezen eretnekfő eleinte skláv volt, s 
Curbicusnak neveztetett. Perzsiában egy <Ms özvegy megvevén öt, 
fiának fogadta s az akkor ismert minden perzsiai tanokban kiképez- 
tette. E nő a Terebinth nevű eretnek több könyveit öröklötté, me
lyekből s a perzsa tanfogalmakból mentette kárhozatos és ra
jongó téveszméit. Midőn ezeket hinteni kezdé, említett nevét Ma- 
nes-re változtatta. Az Ur szöllejében már nagy dulást tett, midőn a 
perzsa király öt elfogatta, elevenen megnyuzatta, s testét az állatok 
elé vettette.

Ezen tévfö a perzsa bölcsészet- s keresztényeimből következő 
hitrendszert alkotott: „Két örök lény van, a jó és gonosz, vagyis a 
világosság és sötétség. A világosság lénye folyvást jó szellem, s min
dig a jóra hajlandó, ellenben a sötétség lénye mindig gonosz szán
dékkal teljes. S esek egymással folyton küzdenek. A s emberi test go
nosz anyagtól van össseszerkeszlve; de két lélek lakik benne, as egyik 
a világosság szelleme müve, másik pedig a sötétség szelleméé. Krisz
tus küldetett Istentől ezen gyötrött lelkek nyomora enyhítésére. 0 eljött.“ 
De Manes oly ember volt, ki mindent jobban értett Krisztusnál; 
mert ö magát „Faradét*-nek adta ki, s tanait Krisztuséinál töké
letesebbeknek tartotta. „A telkeknek, mondja ö, megkell tisztulni itt 
Krisztus és Manes törvénye által, vagy pedig a halál után egyik ál
latból a másikba vándorolnak s keményen kinoztatnak.“ A földmive- 
lést tiltotta, mert ez által a növényekbeni lelkek háborgattatok, 
sőt megöletnek. Felekezetét hallgatók- és kiválasztottakra osztatta; 
amazoknak meg kelle magokat tartoztatni a bor-, hüstóí s minden
től, mi húsból származik;az utóbbiaknak minden birtokról lemondva 
szegényeknek kelle lenniök, és mégis titkos összejöveteleikkor a leg- 
iszonyubban kicsapongtak. A kiválasztottak élén 12 mester, s egy leg
főbb felügyelő álott, a Faraclet, Manes utóda, ki alatt 72, a mesterek 
által felavatott püspök volt, kik meg papjaikat s diákonaikat avat
ták fel.

Ily szervezet mellett nem csoda, hogy e különös öntető eretnek
ség egész Keleten, India-, China-, Egyiptomban, Afrika tartományai-, 
Gallia-, Olasz- és Spanyolhonban is talált magának még pedig számos 
követőket. — Manes hitrendszere fölött egy tekintélyes iró korunkban 
következőleg nyilatkozott: „Első tekintetre azt hinné az ember, hogy 
ezen tévezikkek józan és ép észszel biró emberek közt követőket nem
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találnak; (letudjuk a történelemből, "hogy azok. roppant tért foglal
tak cl, s kiirtásuk egész a 11—12-ik századig foglalkoztatta az egy
ház fejeit. Az utóbb érintett században még mutatkoztak némi 
nyomai a nyugati tartományokban, mig a Manicheismus utolsó gyö
kerét is sikerült a múlandóság fcneketleu örvényébe vetni.“

Midőn az egyház kívül az üldözés, belül pedig az eretnekségek által 
keményen ostromol látott, sz. I. Felix pápa Aurelián császár paran
csára elfogatott, s felhivatott, hogy a hamis isteneknek lömjé.nezzen ; 
de ö inkább vértanúi halált szenvedett 274-diki év év utolsó hava 
22-kén, miután Jézus egyházát Sandiui s egyebek szerint 2 év s r> 
hónapig példás buzgalommal kormányozta. Nem hiányoznak irók, 
kik sz. 1. Felixet 5 évig ültetik az apostoli széken. Az ephesus-i zsi
nat, alexandriai sz. Cyrill és lyrini sz. Viucze is vértanúnak nevezik 
ezen egyházfőt, kinek Álizidor négy levelet csúsztat alá.

XXVII.
Sz. 9] iilyc li iá n

Sz. Eufychián 275-diki jan. 5-, vagy 6-án jutott a pápai 
székre, tanúja volt tehát azon eseménynek, melynél fogva Aurelián 
császár kegyetlenkedése méltó büntetését elvette. A császár ugyanis 
Menestheus nevű titkos írnokát erősen fenyegette. Ez jól tudván, hogy 
uralkodója szavát szokta tartani, hogy a rákövetkező vészt megelőzze, 
társakat gyűjtött, kik a, császárt 275-ben, a tbraeiai hadjárat ajkai - 
-mával megrohanták és mint már fönebb is említők, megölték. Hosszú 
tanakodás után sopt. 25-én a hires Tacitus Cornelius történész roko
nát Tacilust, ki Consul, a Senatusban első s 75 éves aggastyán 
volt, választotta a senatus a megölt császár utódául. Ez igen 
nemeslelkü s mértékletes életű császár volt, ki egész vagyonát 
az álladalom javára áldozta, 100 szolgát és leányt szabadsággal 
ajándékozott meg, s egész cselédségét szabaddá teszi, ha ebben 
öt a törvény nem akadályozza A barbárok ellen vonult, kik Kolhis- 
ból a birodalmat fenyegették, s ezeket Flórián tesvéiével vissza- 
nyomta. Azután Tarsusba (Cilicia.) ment, hol vagy hideglelés, vagy a 
katonák vetettek véget életének. Az égés/, birodalom meggyás tolta

K u r e n  A. A, R á m ,  P á p á k  tű r t .  I kötet.  1 0
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öt, mert igen szép reményeket kötöttek hozzá. Uralkodása 6 hóig tar
tott, s utána 276-ban Florián a sereg által kikiáltatta magát császár
nak. A keleti sereg pedig a nép legnagyobb része s a Senatns bele
egyezésével a pannoniai születésű Prolust kiáltotta ki, ki hadi tet
teivel korán kitüntette magát. A szerencse karjai közt sem bízta el 
magát, a Senatusnak nagy előjogokat engedett, egy hatalmas sereg 
élén Galliába vonult, mely frankok, burgundok, vandalok és egyéb 
német népek által árasztatott el, e szép föld meghódítása lévén ked- 
vencz tervök. Probus hadjáratát fényes siker koronázta, mint a Se- 
natushoz menesztett levele mutatja, melyben a római barezosok vi
tézségét igen kiemeli; 9 német király, 70 város és 400,000 megölt el
lenség tevék az ö s a Senatus lábaihoz rakott gyözelmi-trophaemnokat, 
16,000 német ifjú a római légiókba soroztatott, a béke Rhaetiában 
helyreállittatott, Illyriából a sarmaták és egyéb vad népek elttzet- 
tek, Thracia a geták ellen védelmeztetett, Lybia és Pamphilia 
az isauri rablóktól megszabadittatott, stb. Ezen s több győzelmek 
után a világon uralkodó Probus Komába diadalmenetben vonult be, de 
mégis később a katonáktól megöletett. Az egész birodalom meggyá
szolta a legjobb császár halálát, maga a hadsereg is visszaborzadt 
gonosz tettétől s következő felirattal pompás síremléket állított neki: 

„Itt nyugszik Probus császár,
ki valóban becsületes, minden barbár népek és zsarnokok meggyő
zője vala,a

Valamint a birodalomnak annyi külellenséggel kelle , küzdenie, 
úgy ezen időben az egyház is sok kül- és belbajoknak volt kité
ve. Ugyanis Probus uralkodása második évében a még Eutychián előde 
alatt keletkezett Manes-féle eretnekség roppant haladást tett; de 
az említett egyházfő nagy örömére támasztott az Isten bátor, jól fel
szerelt harezosokat, kik a Manicheismus ellen sorompókba léptek. 
Ilyen volt Archelaus, caschar-i püspök, vagy mások szerint Carrae 
főpásztora Mesopotamiában, ki mint hátragyott iratai mutatják, láng
elmével, nagy tudományos készültséggel s finom dialecticával birván, 
ezen eretnekség alapitóját dicsőén legyőzte. Manes egy ünnepélyes 
vitatkozásban is lefegyvereztetvén, Caschar vidékére Diodorisba 
vette magát, hol egy Diodorus nevű áldozár lakott, ki ugyan 
jámbor, de nem volt annyi tudományos készültséggel megáldva, 
hogy Manessal vitatkozásba ereszkedhessék. Azért püspökéhez Arche-
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laushoz fordult, ki ismét lefegyverzette Manest. Mire ez visszatért 
Perzsiába, hol egy királyi herczegnek sikertelen gyógyítása miatt ele
venen megnyuzatott, mint fönebbb is említettük.

Nyugaton, hol sz. Eutychián sz. Péter trónján folyton méltóság
teljesen ült, ezen eretnekség csekély előmenetelt tett. — Keleten, mint 
már szintén említettük, 269-ben a letett Samosata Pál antioebiai 
püspök székére Demetrianus fia Domnus emeltetett. Ennek 275-ben 
történt halála után Tinmens lett antioebiai püspök, ki mintegy 5 évi 
tisztkedés után kimúlván, helyére Cyrill lépett, kinek mint szent
nek emlékét ajánlja nekünk az egyház. — Sz. Maximus alexandriai 
föpásztor 282-ben földi pályáját megfutván, sz. Márk székén sz. The- 
onás követte Öt. — Még fontosabb esemény sz. Eutychián pápasága 
alatt az, hogy 277-ben Mezopotámiában zsinat tartatván, Manes 
tévtanai s követői kárhoztattak.

Már mi sz. Etychiánt illetté, erről keveset őrzött meg számunkra 
évlőiben a történelem, Ö Luni-ban született, egy Savona melletti ma 
már csak romokban szemlélhető városban. Sz. Damasus szerint aty
ját Marinus- vagy Martinws-nak nevezték. Hogy az egyházkormány
zatban sz. I. Felixet követte, Özséb történetiró bizonyítja, valamint 
Optatus és sz. Ágoston is. Sz. Dnmáz, írja, több mint 342 vértanút teme
tett el, mivel a római Martyrologium is megegyez. Ezen pápáig fehér, 
saját vérökkel meghintett öltönyben volt szokás eltemetni a raarty- 
rokat. De szent Eutychián rendelte, hogy azok Dalmatica-, vagy bi- 
borszinü Colobimnban (ujjak nélküli testhez simuló Dalmatica-szerü 
öltöny) temette,ssenek el. S hogy ezen kitüntetés annál nagyobb hatás
sal legyen a hívekre, őket a szent vértanuk iránt annál forróbb tisz
teletre indítsa, az említett 342 vértanút mind ily diszöltönyben taka
rította el. Buryo szerint ezen pápa volt az, ki azon régi szokást, mely 
szerint a szent áldozat bemutatásakor a mezei s kerti termények az 
oltárra tétetvéu, megáldattak, mint például a gabona, szöllö, alma 
stb.: törvénybe iktatta a Manickeismus ellensúlyozására, mely mi
dőn az Isten adományait megveti, kárhozatosan téved. Szintén ren
delte ugyanazon Buryo szerint, hogy a keresztényeknek nem szabad 
pogány nőkkel házasságra kellni; de ha a házasság e rendelet előtt 
már létezett, szabadságában áll a férjnek pogány nejét elbocsátani 
vagy megtartani,

Sz. Eutychián a részegség ellen következőleg irt: „Mivel az
10*
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nagy yétek, melyet minden más vétkek anyjának kell tekinteni, azért, 
meghagyom minden kereszténynek, hogy attól magokat őrizzék: ki 
azt nem teszi, hanem inkább a részegség bűnének adja magát, ilyen
től a teljes megjavításig meg kell tagadni az áldozást. Püspökök és 
Isten többi szolgái kerüljék a nyilvános lakmározást és vendéges
kedéseket, tekintetbe vévén az Urnák eme szavait: „Meg ne részeged- 
jetek a bortól, miben kicsapongás van : legyetek mértékletesei■ az evés* 
ben, s csak a legsziikségcsbet vegyétek magatokhoz, hogy az apostol 
szavai szerint józanok s az isteni-szolgálatra készek legyetek.“

Decemberben tartott 5 papszentelése 5 szerpapot, (i áldozárt s 
9 püspököt adott az egyháznak. Sz. Entychián 8 évi, 5 havi s 3 napi 
buzgó pápasága után 283-diki 8-ik decemberben kimúlt. Földi ma
radványai előbb a Kalixt-temetöben takarittattak el, azután szülőföldé
re Luni-ba vitettek át. S midőn ezen város elpusztittatott, a szomszéd 
Sarzanä-, vagy Savonába szállíttattak át, hova aluni-i püspöki szék is 
áttétetett.

Sz. Entychián a történészek szerint becsületes, jámbor, tanuli 
és Szentlélekkel teljes férfin volt, mit említett intézkedései is bizo
nyítanak. Két levelet i r t ; egyet hispáUai Jánoshoz s Billica minden 
püspökeihez, hogy Samosata Pál mételye ellen működjenek; másikat 
Sicilia püspökeihez, hogy a papok vádlását illetőleg mihez tartsák 
magokat. Vasaens ezen pápának három, mások pedig még több le
velet tulajdonítanak. Ellenben Baronius, Jovcrius, Grüt er a Vara ff a bi- 
bornok csak a Binius-náli két említett levelet ismerik eredetinek, s 
a többit mint a későbbi idők szüleményét elvetik.

XXYIII.
Sz. Cajus. 3S4-30O.

Sz. Eutychián 283-dik év vége felé kimúlván, a következő 
év első napjaiban sz. Cajus választatott az egyház fejévé. Pápasága 
M , Aurelius Carinas, M , Aurelius Numeri anus, C. Fal. Diocletian-. 
valamint a hárczkedvelö Maximianus, kit Diocletian 28(i-ban tett 
uralkodó-társsá, császárok uralkodására esik. Ezek közül Jézus egy
házát főkép Diocletian és M aximum  császárok üldözték. Ekkor szen
vedtek martyrhalált: a hires thebai légió, melynek (UiöG tagja készebb
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volt Móric*, Kru parias és Candidus főtisztjeivel inkább meghalni, mint a 
hitet megtagadni. Továbbá Claudius, Asterius és Neo testvérek,Domina 
és Thmnilla nők Oiliciában; valamint Kozma s Domény orvosok Arabiá
ból. A főrangú Donatián és Royatián testvérek Bretagne-ban; Agáé
ban szenvedtek Tiberius, Modestus, Florentius, Rufinus és Valerius ; és a 
birodalom egyéb részeiben is oly sokan vérzettek el, hogy helyszűke 
miatt mind el nem sorolhatjuk. Midőn 286-ban a római tanács in» 
tézkedése folytán az üldözés vihara pusztitóbban mint egyébkor kiü
tött, Cajus pápa s a hívek közül igen sokan a császári palotában 
rejtek el magokat egy udvari hivatalnok buzgalma folytán, ki Jézus 
hitéhez szilárdul ragaszkodott. Legelőször Zoe bebörtönöztetett, mi
dőn sz. ľéter sírjánál imádkozott. Lábainál fogva azután tiiz fölé 
akasztatott, melynek füstjétől megfőj tiltott; majd meg Tranquilli» nő, 
Nicostrat, Claudius, Castor, Victoria, Tiburtius, Castulas, Marcus, 
Marcellinus végeztettek ki irtózatos kínok közt, s sz. Sebestyén a 
praetorián-yárda egyik szakaszának tekintélyes kapitánya agyon- 
nyilaztatott s csontjai dorongokkal törettek.össze, stb.

A vértanuk roppant lelki ereje bámulatra ragadta a pogány hí
jákat, kik közül azért többen Jézus hitére tértek; örömük határtalan 
volt, midőn szerencsések voltak a pápa oktatását hallani s tőle ake- 
resztséget fogadni. Ekkor öntötte vérét Jézus hitéért az első lorch-i 
püspök sz. Miksa is, ki az evangéliumot a mostani Felsö-Magyarhon 
vidékein, Osztrákhon, Noricum és Karinlhia tartományaiban is hir
dette. Zsuzsannát is, k i'Cajus pápának unokáituga és Diodetiannak 
rokona volt, látta áldozatul esni. A nemes gondolkodású, istenfélő és 
tekintélyes Chromatimnah, kinél ö és az üldözött hivek magokat el
rejtették, tanácsolta, hogy campaniai mezei jószágára meneküljön, ott 
várván be a vihar Iccsendesedését. Cajus pedig Romában maradt Cas- 
íulusuál, ki lángoló szeretettel karolta a szent hitet, s kinek háza a 
szorongatott keresztények általános gyiilhelye lett, hol a föpásztor 
által vigasztaltatok, s példája által felbátorítva magasabb tökélyre 
törekedtek.

Most az üldözés oly magas fokra hágott, hogy Rómában nyil
vános helyeken, boltok-, sőt kutaknál is fegyveres örök állíttattak fel, 
kik minden közlekedést, még a vizélvezetet is betiltották azoknak, 
kik előbb a mindenütt felállított bálványoknak áldozni nein akartak. 
A pápa ekkor is hívei s az uj megtértek közt tartózkodott, s bár
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menyit szenvedett is, szent hivatala kötelmeit pillanatig sem feledé. 
Megújította a következő egyházi rendeletet, hogy a püspöki rend 
felvevői előbb az ismeretes 4 kisebb és három nagyobb rendekre fel
szentelve legyenek; és hogy minden fokára az egyházi-rendnek csak 
jámbor és tudományosan képzett férfiak emeltethessenek. Elődei dicső 
példáit,követve, meghagyta a külön területekre utasított szerpapok
nak, hogy kiki saját körében a vértanuk szenvedési adatait biven 
följegyezze.

Nemcsak a pogány ok üldözése nyngtaJanitá ezen korban az 
egyházat, hanem Mancs és tanítványainak tévelyei is. Ide járult 
még a Hieracilák felekezete a leontopolisi (Egyiptben) H ierax-tói ala
pítva, mely csak növelte az egyház szenvedéseit. Némelyek ezen eret
nekséget a Manieheismus egyik ágának tartják, mit azonban nem 
igen lehet állítani, mert Hierax igen sok tekintetben eltér Manestöl. 
így a többi közt állította, hogy Melehisedeh salem-i király a Szent
lélek, tagadta a halottak feltámadását, az eszökkel még nem élő 
gyermekeket Isten országából kizárta, Krisztus szerinte csak azért 
jött, hogy Móses törvényét tökéletesítse cs szigorítsa, miért követői
nek a húst, bort s mindent mi a test- és érzékiségnek kedves, 
megtiltott,

Sz. Cajus Dacia, mások szerint meg Dalmáthon egyik legte
kintélyesebb családjából vette származását, s Salona nevű község
ben született, Atyját Cains Maximusnak nevezték, ki Diocletián csá
szár fivére volt; anyja Serena, Fiilöp római hercegnek leánya volt, 
ki mint császár első keresztény uralkodónak tartatik. Ritka okos- 
ságú, bátorlelkű s mértékletes férfiú volt. Fivérét Gabinusnak hitták, 
kinek egy rendkívüli szépségű leánya volt. Neje halála után testvére 
Cajus pápa tanácsa folytán megmaradt özvegységében, s Zsuzsanna 
nevű leányát a keresztény tökéletesség ösvényén mindig nagyobb 
előmenetelre vezette, végre áldozár lett, s mint ilyen a keresztény 
egélyt a legbátrabban védelmezte. Midőn Diocletián Maximiánt társ
császárrá tette, nemzetségében nem volt senki más, mint Zsuzsanna 
unokahuga, kit annak nőül ajánlhatott volna. Azért atyját és ennek 
testvérét Gabinust sürgették, hogy ezen házassági összeköttetéshez 
beegyezésöket adják. De a szűz vonakodott egy pogánynak, ha mind
járt a világ leghatalinasb uralkodója lett volna is az, nejévé lenni. 
Az atya és egyházfő csak megerősítették a szüzet határozatában.
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Az e ekintelbeni alkudozások azt eredményezték, hogy a császári 
követ Claudius keresztény lett, a pápa lábaihoz vetette magát s azo
kat megcsókolta. Később éjjel a pápához fiaival együtt visszatért, 
kitől a nyert oktatás után mindnyájan felvették a keresztséget. Ké
sőbb Diodetián Maximust Claudius testvérét küldötte, magának ezen 
házassági ügyről végleges tudósítást szerzendö. Midőn az Gabinus 
házába lépett, azonnal előhívatott Cajus pápa. Ez a Sallustius-féle 
palota közelében lakott. Megérkezésekor a házban levők mind térdre 
borultak, s minekutána szólott hozzájok : „Az Urnák nevében kér
lek titeket, legyetek állhatatosak,“ igy imádkozott Cajus pápa: fitten, 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, kit Te midének üdve- s örök 
életéért küldöttéi, hogy minket ezen világ sötétségéből kiragadnál, adj 
nekünk szolgáidnak állhatatosságot a hitben, a ki élsz s uralkodói 
örökkon örökké.“ A többiek feleiének: „Amen.“ Maximin azon hirt 
vitte a kiváncsi császárnak, hogy Zsuzsanna vonakodik, de 5 nap 
múlva visszatért a pápához, s szintén a szent keresztséget kívánta, 
mit Cajustól meg is nyert. A haragra lobbant Diodetián Claudiust 
s kereszténynyé lett társait elégettette s hamvaikat a légbe szóratta, 
Zsuzsanna pedig és atyja egy Őrnek felügyelete alá adattak, s mi
dőn vonakodásukban állhatatosak maradtak, kivégeztettek. Sz. Ca
jus a kryptában misézett érettök, lakásukat, mely a Forum Salustii 
előtt a vicus Mamuri-m\ a 6-dik kerületben feküdt, imabázzá alakí
totta át. A szent pápa által megtérített kitűnő rómaiak, Claudius, neje 
Praepedigna, fiaik Alexander és Cutias, valamint Maximius ünnepe 
Ostiában máig is megtartat!k február 11-én.

Sz. Cajus négyszer tartván papszentelést, 8 szerpap, 25 áldó- 
zárnak és 5 püspöknek adta fel az egyházi-rend szentségét. Akarta* 
hogy elődei rendelete folytán egy világi pogány vagy tévtanitó se 
merészeljen papot világi hatóság itélöszéke elé idézni.

Azon üldözési düh, mely Zsuzsannát, Gabimist s a többit martyr- 
halálra juttatta, elérte végre a pápát is, ki 12 éves pápasága alatt 
ki tudta kerülni az üldözés fergetegét, hogy az egyháznak annál inkább 
szolgálhasson. Mint látszik Kómát soha el nem hagyta, hanem a kata
kombákban rejtőzött, bemutatta a szent áldozatokat s sok pogányt a 
keresztény hitre téritett. A martyrhalált sz. Damasus szerint 8 évi 
félrevonulása után szenvedte, (mivel sz. Zsuzsanna Istennek szen
telt unokahugát határozatában megerősítette, s igy Diooletiánnak
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szándoka meghiúsult az említett házasságot illetőleg, melylyel ö bi
rodalma megszilárdítását czélozta) 296-diki apr. 21-kén. S igy 
Diocletian terve dugábadölésének okozóit mind megölelte; ah, mert 
a zsarnokok legcsekélyebb tér vök nem sikerültéért képesek nem eny- 
nyit, de ezreket mészároltaim le, pedig a legnyomorultabb parányi 
féregnek sem bírnak életet adni! Személyes érdekeiknek milliókat 
készek minden megindulás nélkül feláldozni,« a nagy néptömeggelszol- 
galelkek által szeretnék elhitetni, hogy az a roppant véráldozat az ö 
boldogságáért taszittatott a hideg sírba!! Sz. Cajus tetemei a Kalixt- 
teinetöben takaritattak el az appiai utón, hol azok 1622-ben megta
láltattak. A sírját záró kövön ezen felirat vala: „CA10,“ s a két 1T„ 
pálma, mi vértanuságát bizonyítja. Az ónlapon, melyen tetemei feküd
tek, egy gyiirüt s Diocletiannak egy darab rézpénzét is találták.

Sz. Cajusnak régi templomát teljes leroskaclása után Vili. Orbán 
ismét visszaállította előbbi alakjában, és azon helyen fekszik, hol 
Diocletián korában Cajus pápa háza állott. 1031-ben az említett Or
bán pápa ezen templomot Statió-vÁ emelte, s a szent pápa tetemei 
vei gazdagította.

Az ezen pápának tulajdonított, bizönyos Felix püspökhez menesz
tett IJecretál-levél a későbbi korból eredeti.

XXIX.
Iz . H arcelliiiiis. 2 0 6 - 3 0 4 .

K i  számlálhatná meg, mondja Özséb, a Jézusért elvérzettek 
roppant sokaságát, s ama különféle kínokat, melyeket szenvedtek, va
lamint a sokféle halálnemeket ki írhatná le ?

így némelyek, fökép Arabiában, bárddal fejeztették le; mások
nak, mint Cappadociában, csontjait törték össze, Mesopotámiában fej
jel lefelé függeszt ették fel őket s alájok rakott tűz gőzével megfoj
tanak, Alexandriában orraik, füleik és kezeik levágattak, vagy más 
módon megcsonkiItattak. Pontúéban ujjaik átszurattak, körmeik lesza- 
kittattak, vagy csipeikre folyó ónt öntöttek, s oly iszonyúan bántal- 
maztattak, hogy a részletezést tiltja az illem és szemérem, Antiochia- 
ban rostélyra fektettettek, s alattok égő tűzzel lasankint kinoztattak
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halálra. Sokan inkább az oltáron égő tűzzel hamvasztották el karjai
kat, semmint a bálványoknak áldozzanak.

Ez azon borzasztó kor képe, melyben sz. Marcellin éli, kinek 
itt rövid életrajzát adjuk, A római birodalom ekkor négy uralkodó 
birtokában volt; Diodetián  császár Egyjpt s Ázsia legdúsabb tarto
mányait választotta magának; Maximian Olaszhont s Afrikát bírta; 
Galerim  Thracia- s a Dunánál feküdt tartományokon uralkodott; Cons
tantius Galliát, Spanyolhont, Britanniát és Mauritániát vette át. Dioc
letian tekintélye ezen uralkodókat egy ességben tudta tartani. A ke- 
) esztényeket az államra nézve veszélyeseknek tartotta, de eleiute az 
állam érdekében tűrte őket. A Manicheismus elleni intézkedése ki
tűnik leveléből, melyben rendelte, hogy egy uj vallásnak sem sza
bad a régit gyalázni, s hogy nagy vétség azt vizsgálgatni, mit az ősök 
a religiót illetőleg határoztak. Egyszersinint megparancsolta Julián 
afrikai Proconsulnak ezen iratában, hogy ezen felekezet tagjai a leg
keményebben üldözhessenek, főnökei tanaikkal együtt elhamvaszt ás
sanak, a többiek elítéltessenek, kivevőn a magas rangunkat, ezek ja“ 
»ai behozassanak, ők pedig bányamunkákra kárhoztassanak.

Midőn 302-ben Diocletián császár parancsa.kibocsáttatott, hogy a 
környezetébeni pogányok és keresztény katonák is azonnal áldozza
nak az állam isteneinek, s az utóbbiak ezt tenni vonakodtak, a felbő
szült császár rögtön rendeletet bocsátott ki a keresztények üldözésére. 
A 303-diki feb. 20-kán kelt kibocsátvány pedig a keresztények temp
lomai ellen intézteiéit, inelyben meghagyatott, hogy az egész biroda
lomban az egyházak leromboltassanak, s a szent könyvek a pogányok 
hatóságainak adassanak át megégetés végett. A hitben állhatatos fő- 
ranguak méltóságaik, s a császári udvar keresztény tisztviselői sza
badságuk elvesztésére ítéltettek. Ezen rendelet kibocsátása előtt már 
korán reggel a pompás nicomediai templom igazi vandal diihösséggel 
leromboltatott s a földdel egyenlővé tétetett. A keresztényeknek meg- 
tiltatott bármily sérelemért vádat emelni, tanúskodni. Ök ki nem 
hallgattattak, hanem ellenük a legcsekélyebb panasz is érvényesnek 
tekintetett.

Nemsokára a császári palotában tűz ütött ki, melyet Galerius 
maga vettetett az épületbe, hogy alkalma legyen a keresztényeket még 
dühösebben üldözni. Ekkor az üldözés oly borzasztó fokra hágott, hogy 
Usuard s egyébb martyrologisták szerint az egész birodalomban csak
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száma, mint özséb, Lactantius s más tekintélyes irók is bizonyítják.

Ekkor sokan nem bírván elegendő lelki erővel elszenvedni az 
iszonyú kínzásokat, többen a hívek, sőt püspökök, áldozárok és szer- 
papok közül is (dadák az üldözőknek a szent könyveket és ionét „tra
ditores* névvel bélyegeztettek meg. Az elesettek közt voltak Diocletián 
neje Prisca és leánya Valeria, kiket sz. Marce Ilin pápa oktatott és 
keresztelt meg. Ezeknek a Capitoliumoni áldozását legenda-hangon 
meghatóan beszéli el Müller. De később mindkettő martyrhalált szen
vedett Krisztusért. Egyébiránt az elesettek száma elenyészik a vérta
nuk menyisége mellett.

Itt s ott, sőt még a római Breviáriumban is állittatik, mintha 
maga sz. Marcellin pápa is az elesettek közé tartoznék. Az említett 
könyvben az állítólagos elesési esemény igy adatik elő : Marcellin a 
Diocletian alatti borzasztó üldözéskor a legkegyetlenebb kinzatásoktóli 
félelmében a bálványképeknek tömjénezett; de erre nem sokára a 
hittagadás miatti bánat annyira gyötörte öt, hogy bűnbánati ruhába 
Öltözve a sinuessa-i zsinat előtt, melyen sok püspök (állítólag 300) 
volt jelen, hibáját sűrűén omló könyei közt megismerte. De az atyák 
közül kisem merte öt kárhoztatni; hanem mindnyájan egyhangúlag 
felkiáltottak: „Önmagad Ítéld meg magadat', mi semmi ítéletet sem 
mondhatunk fölötted; mert az Isten egyházának első pásztora egy 
földi hatóság alá sem tartozik! Péter, mondák ők, hasonló gyarlóság
ból tagadta meg az Urat, kitől bünbánata által kisajtolt könyeivel 
kért bocsánatot

Petilius donatista eretnek előtt ki-sera tudott Marcellin elesésé
ről, még a korábbi donatisíák sem, mint sz. Ágoston bizonyítja. Hogy 
pedig még a római Breviárium is ezen pápa eleséséről, mint valóban 
megtörtént dologról szól, az csak azt mutatja, hogy a Breviáriumba 
is csúszhatnak be történeti hibák. Ezen véleményt osztja Lampertini 
is, ki Marcellin tömjénezését mesének nevezi, annak daczára is, hogy 
az a Breviáriumba becsúszott; mert l) arról mélyen hallgat minden 
pápai tői ténelem írója ezen korban, s a későbbiek is; 2) merta do- 
natisták kifogyhatlanok voltak oly hamis állításokban, miket bebizo
nyítani nem tudtak. Ide vonatkozólag írja Baronius is \„Soha sem volt 
szokása a hath, egyháznak oly hitelességet tulajdonítani a szentek 
történeti adatainak, mint Jézus evangéliumának.“ Es sz. Geld;; a
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a szentek éleliratait illetőleg mondja : „Ide illik sz. Pál ezen szabályai 
vizsgáljatok meg mindent, s a mi legjobb, azt tartsátok meq.'í

Sz. Marcellinnak ezen megrágalmazása a gonoszságot még feketéb
ben tünteti fel, ha a költött 303-dikban tartott sinuessa-i zsinatra gon
dolunk, melyre az említett pápa ügyében 300 püspök, 30 áldozár és 3 
szerpap jelent volna meg. Ily viharos körülmények közt zsinatot tar
tani, melyre annyian jelennének meg, lehetetlen ; s ezen állítólagos 
eset még jobban bedől a mesék világába, ha a sinnessa-i (Olaszhon) 
zsinat aktáit olvassuk, melyek csak ugyjhemzsegvén az ellenmondások
tól, a csaló tudatlanságáról és colossalis ügyetlenségéről nagyban ta
núskodnak.

Az említetteken kívül Máreellin kitisztázása mellett a sorom
pókba léptek még nagyszámú tekintélyes férfiak, kik közül rövidség 
okúért csak a következők említendők: Schelstrat, Roccabeerti, Marca 
Péter, Constant Péter, Papebroch, Natalis Alexander, Pagi, Aguirre 
Lángálló, Marco Xaverius. Ezen utóbbi egy igen tekintélyes műben 
mutatta meg, hogy Marcellin pápára az eretnekség által kent hiba 
nem egyéb, mint a legszemtelenebb hazugság. — íme mily nagyszerűen 
utasítja ezen állítólagos eseményt a tekintélyes ítészét a költemény 
világába, s fájdalom, mindennek daczára nem hiányoznak az újabb 
korban is számos oly tévtanokat követő irók, kik Petilius me
séjét oly örömest léptetik elő történetnek, csakhogy alkalmat talál
hassanak az apostoli hit őrének gyalázására!! Különös, hogy mig az 
ily ellenségei Jézus egyházának az egy vagy más pápára mázolt hibát 
vagytévelyt annyira kiemelik, egész életökben nem látják be, hogy ők 
meg nem egy, hanem tetőtől talpig eretnekséggel vannak undokitvaü

Végre Marcellint is elragadta az üldözés vészhulláma, kiről 
Theodoret irja, hogy e gyászos korban igazi egyházföhez ilölleg vi
selte magát. Ezen pápa Kómában született, atyja Proiectusnak nevezte
tett. Jézus egyházát 8 év- s nehány hóig kormányozta. Ez idő alatt 
kétszer szolgáltatta ki az egyházi-rend szentségét decemberhóban, 4 
áldozárt s 5 püspököt adván a hívek vigasztalására. Működéséről ke
veset őrizett meg számunkra a történelem. S ez az oka annak is, 
hogy több görög és latin irók is Marcellint utóda Macell pápával ősz- 
szetévesztik, emezt nem is említvén, csak Marcellint nevezik és hozzák 
fel. Annyi azonban történetileg bizonyos, hogy Marcellin 296-diki május 
3-kán követte Cajus pápát az apostoli széken, s 304-diki ápr. 26-



156

kau, mely napon üli emlékét az egyház, martyrhalált szenvedett. Mint 
ezt a pápák életii'ói bizonyítják.

Marcellia pápát nemcsak az busitóttá, hogy híveit a told hatal
masai oly igen üldözték, hanem az is, hogy a keresztény hitet ko
rában, mint Lactantius inja, némely, bölcsészek müveikben meg
támadták.

Ezen pápa idejében tartatott (301) a hires clvirai zsinat, a 
riielý által hozott s hozzánk is eljutott 81 fegyelmi ezikk a legrégi- 
ebbek^köziil való. Már ezekben parancsoltaiig hogy a piispöskök, 
áldozárok, s általában kik az Urat szolgálják, nejeiktől magokat 
megtartóztassák.

Sz. Marcellin alatt tombolták ki magokat utoljára a pogányok 
Jézus egyháza ellen. Mint látni fogjuk, Nagy-Konstantin nemcsak 
kegyes volt Jézus hívei iránt, hanem a keresztény hitet államivá is 
emelte. Így az egyház áldása Nagy-Konstantinban, már növekedett, 
mint Móses, Izrael népének szabaditója, már megszületett, midőn 
ezen nép szorongatása a legfőbb fokra hágott, így igazolja a tör
ténelem is, hogy Isten akkor áll hozzánk legközelebb, midőn a veszély 
legnagyobb. Azért egész bizodalommal elmondhatjuk mindenkor a 
szorongatások s szenvedések napjaiban az Írás szerint: „Az Ur a:: 
én segítőm; mitsem félek, mit tehet ellenem az ember

Sz. Marcellin pápa zárja be a kereszténység Ill-dik századát, 
s egyszer,smiut megnyitja a következőt.

XXX.
Sz. X Marcell 3 0 4 -3 0 Ü

Diocletian császár a római Senatus hatalmát megtörte, valamint 
a köztársaság maradványát is, hogy a Monarchiát szilárd alapokra 
fektethesse. A lestörségcl is megfékezvén, föltette a diadmnát, 
mint egyeduralkodó keleti fénynyel övedzelte magát körül. De már 
305-ben valószínűleg kora elgyengülés miatt, lemondott az uralko
dásról, ugyanezt tetette Maximiannal is, s a legfőbb méltóságot az



eddigi Caesaroknak engedte át. Ilyenek voltak Constantius, ki Seve
rest vette fel társcsászárul, M aximin Daja, ki Syria Palaestina s 
Egyipt felett uralkodott. Kisázsiát, Illyriát és Thráeiát Galerius tar
totta meg. Ennek az előbbi uuokaöcscse s a legliajmeresztöbb zsar
nokság példányképe volt.

Mig Galerius Keleten dühöngött, a népétől méltán szeretett Cons
tantius 306-diki jul. 25-kén Eboracum-ban (York) kimúlt, miután 
az uralkodást Constantin nevű fiának átadta. A hadsereg Britanniá
ban örömtől ujongva kiáltotta öt ki hnperatornak; de Galerius csak 
Caesárnak ismerte el, s Severust tette Angustussá, Azonban még ugyan
azon évben (BOß) Maxentius Maximián fia, használván a zavarokat, 
magának s atyjának küzdte ki a legfőbb méltóságot. Annyira küz
döttek többen az uralkodói rangért, hogy BOT-ben a birodalomnak 
hat következő császára volt: Galerius, Maximinus, Licinius, M axi
mianus, Maxentius és Constantinus,

Mig ezek Nyugaton történtek, Keleten a keresztények iszonyúan 
üldöztettek, mint ezt Fleury, Stollbery, s Berault de Ľ  er east cl kö
rülményesen leírják müveikben. Többen nem bírván elegendő erővel 
elviselni a kínzásokat, megtagadták félelemből a hitet. Be később sz. 
Péter alexandriai püspöknek esedeztek az egyházbai visszafogadásért, 
ki az ily elesettek vezeklctét illetőleg 17 canon-t irt. — Ezen időre 
esik az említetett föpásztor által egybehívott zsinat is, melynek atyái 
Meletius lycopolis-i püspököt, ki egyébb vétségein kívül az istenek
nek is áldozott, letették, Meletius azonban nem vetette magát alá az 
ítéletnek, se nem felebbezte ügyét más zsinatra, hanem több püspö
köt maga részére vonván, elszakadt velők a Péterrel! közösségtől. 
Ezen szakadás egész a nicaeai zsinatig tartott, mely az Alexandriá- 
ról czimzett egyházhoz s az egyipti, lybiai meg pentapolisi hívekhez 
Sjjnodáliratot intézett, melynek tartalma a még akkor élt Meletiust 
követőivel együtt rendrentasitotta s tőle a püspökséget elvette.

Ily körülmények közt Istentől lelkesített apostoli erélyű férfiúra 
volt szüksége az egyháznak. És ime ép ilyen volt sz. I. Marcell pápa 
a Savelli nemzetségből. Atyja Benedeknek neveztetett, s mint Damáz 
bizonyítja, Komában lakott a „ Via lalau-n, Marcellin pápa alatt a 
római egyház áldozára volt, kinek 304-diki nov. 24-kén utóda lett, 
de mint ilyen az egyház üldözése miatt azonnal fel nem léphetett. 
Alig kezdett ugyanis a szent egyházfő működni, az egyházfegyelmet
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erélyesen föntartani, fökép a vezekleti szabályokra felügyelni, midőn 
minden oldalról szorongathatott. A szent férfiú Maxentius kormánya 
alatt a rómaiak nyilvános mulattatására szánt állatok őrzésére állít
tatott ki gúnyból. Ily szomorú állapotában 9 hónapot töltött az is
tállóban. Horniét a római papság által éjjel kiszabadíthatván, sz. 
Lucina házába, mely a „ Via-lata“ utczában állott, vette magát, mely 
már rég a szegények és betegek biztos menhelye volt. Ezeu Lucina 
azon hires családból eredett, melyhez amaz első Lucia is tartozott, 
ki mezei jószágán sz. Pál tetemeit eltakarította az Ostiába vezető or
szágút mellett, s a másik Lucina, ki Cornél pápa alatt sz. Pál meg
mentett földi maradványait ismét az előbbi helyre visszaszállította. 
Ezen család háza s temetője a századokon át üldözött hívek közva
gyonául tekintetett. Marcell pápa alatt pedig a ház s családi javak 
az egyháznak birtokába bocsáttattak. A lakás imaházzá alakitatott 
át, melybe csakúgy tódultak a hívek, hogy a jámbor pápa intéseit 
hallhassák, az isteniszolgálaton jelenlehessenek, tőle vigasztalást s a 
sz. Lucina asszonyság vagyonából segítséget nyerhessenek. Itt ezen 
szentélyben irta a sz. pápa a római egyház elsősége fölötti azon 
nevezetes levelet., mire ezen pápa életében Platina is hivatkozik. A1 - 
kaimul szolgált erre az egyház akkori szomorú helyzete, mely min
den világrészben fildöztetvén, a martyrság s állhatatosság legszebb 
példáit, de egyszersmint a benső szakadozás kép ét is tüntette fel. 
Az apostoloktól öröklött primatusrai figyelmeztetés tehát igen kor
szerű volt, s a pápa éber őrködését bizonyítja. Innét intézte levelét 
Maxentius császárhoz is, hogy a keresztények üldözésével felhagyjon. 
Itt készitette oktató és vigasztaló leveleit azon hívek számára, kiket 
az üldözések által gördített akadályok miatt személyesen nem ve
zethetett; innét menesztetett a föpásztori parancsa hívekhez, s 
adatott tudtul, hogy Romát 20 cim- vagyis lelkészségre osztotta 
fel, hogy a Jézus hitére tért pogányok annál könnyebben oktattat- 
hassanak s a sz. keresztséghez juthassanak. Innét adta ki Marcell 
azon rendeletét a római plébániáknak, hogy a vértanukat tisztes
ségesen eltakarítsák.

Midőn erről Maxentius értesült, azonnal meghagyta, hogy ezen 
imoda istállóvá alakíttassák át, s igy másodszor kényszerítő a sz. 
férfiút, hogy az állatörzök foglalkozása legyen gyötrelmei s megaláz
tatása kutforrása. A sz. pápa másodszor száműzetvén az állatok
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közé, ezek őrzésére szabad idejét buzgó ima-, virrasztással, elmél
kedés- s böjtöléssel töltötte. De végre a nyomor súlya alatt leroska- 
dott, a szenvedett méltatlanságok megtörték szivét, s 309-diki évben 
jan. 16-kán kimúlt, miután Jézus egyházát 4 év-, 1 hó- s 25 napig 
apostoli erélylyel kormányozta, i) volt az utolsó pápa, ki pogány csá
szár alatt vértanúhalált szenvedett. A helyen, hol mint vértanú múlt 
ki, máig is a „San Marcello al Corso“ cimü egyház áll, melyet istál
lóvá változtatása után Nagy-Constantin állíttatott helyre.

Sz. I. Marcell pápa 2 szerpapot, 25 áldozárt s 21 püspököt 
szentelt fel. Tetemeit sz. Lucina takarította el a sz. Priscüláról ne
vezett temetőben. Lucina Marcus Falconins Pinianus hátrahagyott 
özvegye volt, ki Ázsiában proconsuli méltóságot viselt, s Lucina ke
zével a keresztény hitet is megnyerte. Ezzel 15 évig élt boldog há
zasságban, s a tisztes matróna már 19 évig volt özvegy, midőn bir
tokát az egyháznak adományozta. Sz. Priscilla temetője egyike a ró
mai egyház legrégibb emlékeinek. Ezen család első korszakából há
rom kitűnő nevet említ a történelem. Az első Priscilla Aquila neje és 
sz. Pál tanítványa volt, kiről az utóbbinak levelei s az írásnak 
„Apostolok cselekedetei* cziinü része említést tesznek. A második 
Punicus Pudens neje volt, ki sz. Pétert Romában házába befogadta; s a 
harmadik Priscilla sz. Marcell pápa kortársnöje volt. Itt is oly nevek
kel íoglalkozunk, melyekre mindenütt akad az ember, ha a keresz
ténység őstörténetében lapozunk. Ez a nemzetségnek, melyhez Lucina 
és Priscilla tartoztak, kitűnő rangot kölcsönöz. Az ilyenek képezik a 
kereszténység „Patricius családja“ czimü méltóságát.

Ezen család sírboltjában, mely a három Priscilla által megna- 
gyobbittatott, temetgette el sz. Marcell, midőn még a római egyház 
áldozára volt, a szent martyrok tetemeit, valamint előde Marcellin, s 
az ezzel szenvedett Claudius, Cirinus, és Antonius földi maradvá
nyait is a katakomba egyik legszebb boltjában, melyek 36 napig l)i- 
ocletián parancsa folytán eltemettetlenüi hagyatván, a keresztények
nek elrettentő például voltak a zsarnok nézete szerint szolgálandók. 
A sirirat, melyet e helyen sz. Damáz I. Marcell pápa tiszteletére állí
tott, eredeti nyelven következőleg hangzik :

„Veridicus Rector lapsos quia crimina flere
Praedixit miseris, fuit omnibus hostis amarus,



Hinc furor, hinc odium sequitur, discordia, lites, 
Seditio, caedes, solvuntur foedera pacis. 

Crimen ob alterius, Christum qui in pace negavit, 
Finibus expulsus patriae est feri täte, tyranni. 

Haec breviter Damasus voluit comperta referre, 
Marcelli populus meritum cognoscere posset.
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XXXI.
§z. 13ti$ebius. 3 0 0 -  311.

Tertullián szavai szerint az igazság mindenütt utat tört magá
né Ír. De mielőtt a béke szép napjai az egyházra felderfilnének, Isten a 
pogány császárok vérengzéseit iszonyú csapásokkal torolta vissza, 
Vészkór, gyakori jégeső, földindulások pusztításain kivül barbár né 
pek áraszták el a birodalmat mindenütt, melyek idáig annak csak 
egyes részeibe ütöttek be-; meghóditák tartományait és uj országokat 
állítottak. A pusztítások oly iszonyúak voltak, hogy századok múlva 
is az egykor virágzott pompás városok romjai közt csak elszórt kuny
hókat lehete látni. Lázadások, polpárháboruk végre még azt is elpusz
tították, mit a barbárok megkíméltek.

A vérengzés vége felé roppant szárazság állott be, mit termé 
szetesen drágaság és éhség követett, milyent még sohasem szenve
dett a birodalom. Az ntczákon szülök, gyermekek, urak és szolgák a 
nyomortól elgyötörve mint valami tulvilági árnyak lézengtek. A 
nyilvános helyeken és utakon sokan roskadtak össze a végelerötle- 
nedéstől, s mindenütt számos hullákat bdiete látni, melyek hetekig is 
eltemettetlenül hevertek és iszonyú látványt nyújtottak az élőknek, 
Ide járultak még különféle, betegségek ; a zsarnokok egyike sem kerülte 
ki az ég büntetését. így Diocletian a kereszténység diadaláról érte
sülvén, annyira felbőszült, hogy önmagát verte, a szobapadlaton hen- 
tergett mérgében, mint valami vadállat; ordított ,mig a lelkiismeret 
iszonyú mardosásitól is üldöztetve, önkénytes éhhálálíal vetett véget



életének, melyre oly igen méltatlan volt. — Maximián Herculeus 
dies- s uralkodási vágytól ösztönöztelvén, mindig több kegyetlenke
dést és árulást követett el. Nagy-üonstantin élete ellen törekedett, 
de terve kinyilvánulván, tetszése szerinti halálnemre ítéltetett. A 
megfojtást választotta. Galeriust mint az egyház dühös ellenségét is 
utolérte az Isten büntetése; mert oly betegséggel látogattatok meg, mely 
valamennyi orvos ügyességét és tudományát kijátszotta. Végre talál
kozott egy orvos, ki bátor volt a zsarnoknak ezen nyilatkozatot tenni: 
„A te betegséged nem természetes, azért lehetetlen azt a termeszei 
szokott gyógyszereivel eltávolítani. Jól emlékezd még, mii tettél az 
igaz Isten szolgái ellen; a baj eredetében kell a gyógyszert keresned 
Az orvos keresztény volt. Kimondhatlan fájdalmak által megtörve, elis
merte végre a kevély zsarnok, hogy ö is csak halandó ember, é.s hogy 
nálánál végtelenül hatalmasabb lény is van, ki előtt neki meg kell 
hajolni. Azért 311-ben maga, Constantin és Licinius nevében a ke
resztényeknek szabad vallásgyakorlatot, személy- és vagyonbizton
ságot engedett.

Nagy Constantinról tudjuk a történelemből, hogy atyja halála 
után Galériástól fogadta a bíbort, mint Caesar, s a keresztényeket mi 
bántalmazással sem illette. Maximián szomorú vége után az egyház 
Nyugaton majdnem általános békének örvendett. De Keleten még foly
vást tartott az üldözés. A 309-diki marczius 7-én elvérzett Calatus 
martyrsága után a keresztények Palaesiinában egyideig oly békét 
élveztek, hogy még a bányamunkákra Ítélt bitvallók is templomokat 
építettek. Mit megtudván az uj praefectus, annál dühösebben tört ki 
Jézus kivei ellen, s számos vértanúval növelte a hit bajnokainak már 
különben is roppant számát. Ekkor vérzettek el Egyiptben Jézusért 
Peleus és Ndus püspökök, Illés áldozár és PalermulJims, mint a ke
reszténység megannyi ritka példányképei,

Ily körülmények közt jutott sz. Euseb 309-diki február 5-kón a 
pápai székre. Cassam-ban (Calabria) szülelett,s egy orvosnak fi i volt. 
Mint ilyen ö maga is az orvosi tanulmányokkal foglalkozott, s gyó- 
gyitgatta a betegeket, mig végre az apostoli székre jutott. Az egyet
len Genebrard írja, hogy mint egészen világi emeltetett volna az emlí
tett székre, de nem nevezi meg a kútfőt, hóimét ezen állítást merí
tette. Leg valószínűbb, hogy a gyógy lant atyjától tanulta, s mint ál - 
dozár is gyógyított, mi ezen korban közönséges volt, — A pápai
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könyv, Anasztáz, Muratori, Palatius, Platina stb. állítják, hogy Jé
zus keresztje ezen pápa alatt találtatott volna meg. Mi azonban eltér 
a valótól; mert Helena csak fia Constantin után vette fel a keresz
tény hitet, s Euseb idejében Constantin még po.ány volt, s követke- 
zéskép anyja mint szintén pogánynö nem törődött Krisztus kereszt
jével. Ide járul még az is, hogy az atyák és történészek egyhangú ál
lítása szerint a szent kereszt a nicaeai zsinat (325) előtt még nem 
találtatott meg, Azért a neki tulajdonított levél is (ad episcopos Tus
ciae et Campaniae), melyben a szent kereszt feltalálása felhozatik, 
nyilván alácsusztatott, nem is emlitve, hogy azon a későbbi kor nyo
mai nagyon világosan mutatkoznak. Ugyanez áll két más levelét il
letőleg is, melyek egyike a galliai, a másik pedig az egyipti püspö- 
kökhez intézteiéit, melyek szintén a későbbi időben keletkeztek. Mint 
már Martene is megjegyzi, az Eusebnak tulajdonított különféle ren
deletéi az utolsó-kenetet, fegyelmi törvényeket s eljegyzést illetőleg, 
nem ezen pápa alatt hozattak.

Mi ellenben a vezekleti szabályokat illeti, az elesettek, könyv- 
átadók és szakadárok iránt, kik az egyházzal ismét közösségre lépni 
akartak, az üldözések korában szigorun bánt el Euseb. Ezen buzgal
ma sok ellenséget szerzett neki. Azt vélték, hogy a Kornél pápa alatti 
zajos viták az elesetteket illetőleg ismét megújulnak. Különösen tün
tette ki magát az ellenzék élén bizonyos Heraclius, ki mindenütt el
lenséget toborzott, kiket azonban a szent pápa türelmével le- 
fegyverzett,

Buzgalmát azzal is kitüntette, hogy, vercelli-i Özsébet, ki Sar- 
diniából Rómába költözött, megkeresztelte saz egyházi pályára emelte. 
E jeles pap igen kitüntette magát az Ariánféle tévelyek elleni műkö
dése- és szent életével. Közönségesen az „Ariánusok pörölye“ disz- 
névvel tiszteltetett meg kortársaitól. Később a vercelli-i püspöki 
székre jutván, azért innét is neveztetik. — Ezen pápa alatt másik 
özsébet is ismert az egyház, ki caesarea-i püspök volt. Ez nagy hirre 
kapott azátal, hogy számos müveiben az egyház állapotát az utókor 
részére körülményesen leírta.

Euseb septemberben tartott papszentelései 3 3zerpappal, 13 
áldozárral és 14 püspökkel növelték az Ur szöllöjébeni munkások 
számát. Ezen buzgalomról értesülvén Mexentius, Euseb pápát Sicilia szi
getére száműzte. Meghalt 311-diki september 26-kán, miután Jézus



egyházát 2 év-, 7 hó- s 16 napig buzgón kormányozta. Tetemei a sz, 
Calixt-temetöben az appiai utón takarítottak el. Palatius szerint 
csak hét napig élte túl Conslantin győzelmét, miért Constantáról 
csak utódja életrajzában fogunk szólani. A Bucher által kiadott régi 
naptárban halála napjául 17-ik aug. hozatik fel; de a régi Marty- 
rologiumokban az 26-ik septemberre vAn téve, valószínűleg azon nap 
ez, melyen tetemei a katakombákban letétettek.
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XXXII.
Sz. H elcliiad es. 3 1 2 - 3 1 4 ,

Szent Euseb pápa halála után sz. Péter széke 9 hónapig maradt 
betöltetlen anélkül, hogy bizonyosan tudni lehetne, mi akadályozta 
az utódnak megválasztását, mig végre 312dki jul. /8-án Melchiades, 
ki Milciades-üCk is neveztetik, választatott meg egyházfőül. Szárma
zására nézve afrikai volt, némelyek azonban Spanyolhonból származ
tatják s ezek szerint Madridban született. Ö már boldogabb volt mint 
előde, ki szintén édes örömmel szemlélte a Galerius császár által áp- 
rilban Sardikában kiadott kibocsátvány hatását. A börtönök meg
nyitok s a szabadon bocsátott keresztények az egész birodalomban 
nem beszéltek másról, mint a szabadság örvendetes híréről. A hely
tartók nemcsak rendeleteket bocsátottak ki az adattok lévő hatóságok
hoz a császár levele szellemében, hanem magok ise szerint működtek. 
Eusebius megőrzött egy ily levelet, melyet Sabinus Praefectus Prae
torio a helytartókhoz menesztett, s a melyet Müller egész terjedelmé
ben közöl. (II. Bd. 145 — 146.)

Ez időtől fogva minden városban számosán kezdtek a hívek az 
isteni - szolgálatokra összegyülekezui s a szokásos kegyadományok 
gyűjtése a szegények részére sikerrel folytaltatott a hívek közt.

A pogányok álmélkodtak a dolgok ezen nagy és rögtöni lordu* 
latáu, mondván: „A keresztények Istene as egy igas Isten,“ A hit
vallók, kik a küzdelmeket bajnokul kiállották, nagy örömmel jelen
tek meg hitsorsosaik közt. Azok ellenben, kik a ldnzásoktóli félel
mükben a hitet megtagadták, bánkódtak tettökön, s amazokat kérték, 
hogy az Isten irgalmát részökre kiesdeni segítsék.
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A hitvallók, kik a bánjai fáradságos munkák salja alatt éve* 
kig görnjedeztek, vidámságtól s örömtől ragjogó arcczal tértek vissza 
bazájokba, az országutakon s njilvános heljeken szivet-ható hála
énekeket zengedezvén. Magok a pogánjok is, kik előbb ezek vérét 
epedve szomjuhozták, részt vettek a kereszténjek örömeiben.

Mig ezek a roppant világbirodalom téréin történtek, Constantin 
312-ben égj olaszhoni hadjáratra határozta el magát, s ezen évi okt. 
27-én 160,000 főből álló tábora a Tibernél csatakészen állott Maxen- 
tiussal átellenben. Milvius hídja (ma Ponte molle) választotta el a két 
ellenséges tábort. Maxentius a sereg élére állt, hogj megczáfolja a 
római népet, melj azt vetette szemére, hogj gjávalelkíi, s mivel a 
Sybila-könyvek kétértelmű jóslatát saját előlijére értelmezte. Az egész 
római világ, kiváltkép Nyugat, Britanniától Numidiáig, Tájától a 
Dunáig feszült flgjelemmel várta oly harcz kimenetelét, meljnek égj 
bölcs, nemeslelkű fejedelem s égj zsarnok közt kelle eldőlni. A ke
reszténjek mindnjájan buzgó imákat röpítettek az irgalom Atjjához, 
az irántok ö lj kegjes Constantin győzelméért. Nagj volt a veszélj és 
nagj a páljabér, de ki sem sejditette azt, mi az örökkévalónak ta 
nácsában elhatározva volt. Constantin ugyan még pogány volt, de 
mégis belátta, hogy egy a hadseregnél hatalmasabb segítőre van szük
sége, azért imájával az egy igaz Istenhez fordult, kit már atyja is, 
bár nem a kinyilatkoztatás oly jótékony s üdvös világánál, hanem a 
teremtés- és emberi dolgok intézésében, elismert. És nem hiában fo
hászkodtak a keresztények s ö az Istenhez, mert a derék fejedelem 
az Istentől mutatott jelben sikerrel harczolt. A csata véres és eldöntő 
volt. Maxentius részéről a győzelmet bizonyosnak tartván, felfuvalko- 
dottságában Milvius Máját elpusztította, hogy a visszavonulást le
hetetlenné tegye s igy mint teljesen legyőzött, nem hátrálhatván, se
rege és ö maga is a Tiber hullámaiban lelte halálát, melyeket ö any- 
nyiszor festett pirosra az ártatlan keresztények vérével.

Kevés órával ezen esemény előtt, mely a világ állását megvál- 
tóztatta, alkonyat felé a Marius-hegy fölött ismét a már többször lá
tott jelt pillantotta meg az égen Constantin. Minek emlékéül most az 
érintett hegyen egy kápolna áll.

Erre megnyíltak a kereszt előtt az örök-városnak kapui. Nege- 
rius pogány történész ezen diadalmenetet felségesen rajzolja, kinek 
szavait bármenynyire sajnáljuk is, rövidség tekintetéből nem közöl-
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hetjtik. Egyébiránt az egész rajzot olvashatni Mailemét. (II. Bd. 49.) 
És ki írja le a keresztények örömeit ? Az élő Istennek templomai 
mindenütt újra kiemelkedni kezdettek a romok közül, vagy a bezár
tak kinyittattak, s szent kéjjel özönlöttek azokba az annyit üldözött 
hívek; csupa hálaénekek hangzottak, s a püspökök velős beszédek
ben buzdították a híveket hálaadásra s a szent hit kötelmeinek lel
kiismeretes teljesítésére. Minden nem-, kor- és rangon levők örömmel 
vettek részt a fényes hálaünnepek megölésében. S a h ! mint örültek 
a szülök, hogy most már békében nevelhetik tel gyermekeiket az egy
ház s a kedves haza díszére.

A diadalkapun, melyet Conslantinnak a hálás római nép állí
tott, ináig is látható a lapidár-irat, melynek tartalma prózában a kö
vetkező: „0. Flavius, Constantin császárnak, a legnagyobb, jámbor, 
szerencsés Angnstusnak a senatus és római nép; mert az Isten segít
sége, szellemi nagysága s hadserege által a köztársaságot a zsarnoko
kon és ezek követőin igaz fegyverekkel meghosmlta, ezen győzelmi jel
vényekkel díszített ivet ajánlotta

Alig vonult be Constantin a világ fővárosába, midőn ezen magas 
hitjelölt komolyan föltette magában, hogy az evangéliumnak a szó 
leggyönyörűbb értelmében civilizáló szellemét mindenütt meghonosítja. 
Határozatot bocsátott ki, melynélfogva a keresztényeknek háborítatlan 
vallásgyakorlatot engedeti, valamint azt is, hogy mindenütt egyháza
kat alapíthassanak. De nehogy az ezen határozat folytán bekövetkező 
változások miatt elégedetlenkedő pogányokat magától elidegenítse 
és felingerelje, 313-ik évkezdetén egy kibocsátványt tett közzé, mely
nélfogva a más-vallásnak lelkiismereti szabadságát elismerte, kivé- 
vén az eretnekeket, kik a kereszténységben újításokat akartak élet
beléptetni. Ezen a keresztényekre nézve oly igen kedvező törvények 
közt volt a papok mentessége is. Katonáinak meghagyta, hogy minden 
vásárnapon az egy igaz Istenhez buzgón imádkozzanak. A pogányok 
becstelenitö kicsapongásait a legkeményebb büntetések alatt megtil
totta, és az erkölcstelenséget tettleg előmozdító profán és egyéb ün
nepeket megszüntette. A rómaiaknál igen divatos gyermekülést szigo
rúan tiltotta, rendelvén, hogy a szegények gyermekei nyilvános költ
ségen neveltessenek. A rabszolgák felszabadítását isteni-szolgálat köz
beni szertartással akarta végrehajtatni. A gonosztevők jószágainak el
kobzása nem terjedt ki többé azok nejei és gyermekeire; a foglyokat
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nem volt szabad többé büzhödt börtönökben senyveszteni s tagjaikat 
súlyos békókkal elnyoraorítani. Özvegyeknek és árváknak roegenged- 
tetett folyamodni a császárhoz, de nem azok elnyomóinak, stb.

Alig hittek a valóságos eseménynek is, midőn a zsarnok Diocle
tian s Maximián Herculeus kormánya után nem sokára a legmagasabb 
civilisatio ezen alapjai mint a birodalom törvényei kihirdettettek. Mi 
lett most Jupiter, Venus, Flora és Priapusból? Mint az ékesszóló 
Lactantius Írja, „az Ur megtisztította tötök a f ö l d e t És ezért kevés 
idő múlva a világ egészen megváltozott. Azonban hasonlithatlanul 
többet eredményezett a kereszténység mindeuütt oly jótékonyan mű
ködő szelleme, mint a törvények.

Az evangélium szellemétől áthatott uralkodó Melchiád pápa 
iránt oly kegyes volt, hogy az egykori Plautus Laterán római pat
ricius házát, kit Neró a keresztények iránti gyűlöletből megöletett, 
neki és utódainak adományozta. Ezen szent egyházfő örömmel szem
lélte az egyház híveinek szépen növekedő számát, és az Isten orszá
gának terjedésén korlátlanul működött. De nem sokáig tartott öröme, 
mert ha már nem harczolt is többé a pogánysággal, annál tflzesb csa
tákat kelle vívnia a hatalmaskodó eretnek-felekezetekkel. így Melchi- 
ades pápának nagy tevékenységet kelle kifejteni a Donatisták ellen, 
kik szakadárok, s mivel a keresztséget ismételték, eretnekek is vol
tak. Carthagóban ugyanis összegyülekeztek a püspökök, hogy ezen 
hatalmas város uj főpásztorát, Caeciliánt, felszenteljék; de a numi- 
diai püspökök (70) ezen ünnepélyre meg nem hivatván, bizonyos Majorin 
nevűt választottak meg mint egyszerű olvasnokot ellenpüspöknek. S 
igy a megsértett hiúság szakadást idézett elő az afrikai egyházba n 
A szakadárok feje Donatus casa-nigra-i (Numidia) püspök volt, ki azt 
tanította, hogy a római egyház Jézustól elszakadt; hogy Jézus Isten
ségére nézve is kisebb az Atyánál, a Szentlélek pedig még a Fiúnál 
is kisebb; kik a római egyházból, vagy más tévfelekezetböl hozzájok 
átmentek, azok újra megkereszteltettek; stb. Ezen hatalmas és igen 
makacs eretnekfelekezet követői „donatisták“-nak neveztetnek.

A szakadárok, mint minden eretnekség története eléggé bizonyítja, 
midőn czéljokat az egyházzali közösség utján el nem érhették, Cons- 
tantinhoz folyamodtak, ki akkor Galliában tartózkodott, és kérték a 
császárt, hogy három általok kijelölt galliai püspök hatalmaztatnak 
tel, kik Caecilián elleni vitájokat megvizsgálnák. A császár kivánsá-
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guknak engedett ugyan, de a három püspököt a pápához utasította Ró
mába. Egyszersmint ö maga is irt Melchiádesnek, kérvén öt, hogy a 
szakadás okát a galliái 3 fopásztorral közösen vizsgálják meg, és 
azután jogosan és igazságosan döntessék el az ügy. A kérdéses ügy 
elintézését püspökökre bízta, mert az püspököt illet. A császár leve
lét Müller egész terjedelmében közli. (II. 155—156 )

Nem tekintve azon sokoldalú botrányt, melyet a donatista-párt 
a szakadás által okozott, már az is megrovandó tett volt, hogy a csá
szárt is bevonta a merőben egyházi ügybe; valamint szintén törvény- 
ellenes dolog volt, hogy a carthágói püspök elleni vádlók az afrikai 
püspökök s a minden föpásztorok feje, a római pápa nélkül egyedül 
a galliai püspökök bíráskodása által akarták ezen ügyet a donatisták 
részére eldöntetni.

Melchiades pápa 313-diki okt. 2-kán a Lateránpalotában egy 
zsinatot mitott meg, melyre 19, püspök jelent meg. Szigorú vizsgá
lat után a 3-dik ülésben Caecilián méltósága-és jogaiban meghagya
tott; Donatus pedig, mint ereinek- és szakadárfö s annyi pusztítást 
okozott lázadás élesztője egyhangúlag kárhoztatott. A Majorin által 
behelyezett püspököknek pedig, azon választást adta az egyházi gyü
lekezet, hogy vagy mondjanak le a szakadásról, hogy méltóságaikban 
megmaradhassanak, vagy ha azt teni nem akarják, a szokásos egy
házi Ítélet alá esnek. Sőt még tovább is terjedt a zsinati atyák ke
gyessége, rendelvén, hogy a hol ugyanazon püspöki székre Caecilián 
és Majorin által is történt fölszentelés, az előbb felszentelte legyen 
azon szék, a másik pedig más püspöki székre emeltessék,

Sz. Ágoston, kinek mi ezen tudósítást köszönjük, Írja, hogy 
ezen bölcs és békés eljárási mód Melchiades pápát igen szépen jel
lemzi, s e tárgyra vonatkozólag felkiált: „Óh a derék férfiú! Óh a 
keresztény béke fia! Óh a keresztény nép atyja!“ Valóban Melchiád 
pápa mindent elkövetett a szakadás megszüntetésére, mint épen em
lítettük, a legkedvezőbb feltételek s ajánlatokat tette az ellenfélnek; 
de hasztalan, mert a kevély és makacs eretnekfök inkább szerették 
az egyeuetlenkedést, mint az egyességet. Donatus halála után any- 
nyira ment követőinek rajongása, hogy hatalmasan felfegyverkezve 
járták be a városokat, s falvakat, mindenütt isszonyu dulásokat kö
vetvén el. A IV-ik század vége felé azonban megunván a rendet- 
lenkedéseket, kissé lecsöndesültek, s a békefeltételeket elfogadták.
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Ezen hatalmas felekezet némi szikrái az V-tlik században még mu
tatkoztak, mig végre sz. Ágoston azokat is teljesen kioltotta.

Melchiád pápa a vasárnapi és csütörtöki böjtöt megszüntette, 
amazt Urunk feltámadása, emezt pedig a mennybemenetele iránti 
bálás emlékezetből; mert az ősi egyházban Urunk mennybemenetele 
iránti tisztelet kifejezésére a csütörtök minden héten különö
sen szent s mintegy ünnepi nap volt. A testvéries szeretet s egyes* 
.ség szilárdítására rendelte, hogy a nagy böjti 5-ik vasárnapon az 
egyházfő kenyeret szenteljen meg (Eulogia), melyekből a lelkész! ál
lomások papjait akarta részeltetni, hogy azokat híveik közt oszta
nák k i ; ez alkalommal őket az egymás iránti szeretetre buzdítani 
el nem mulasztván. Ezen szent szokás jó sokáig föntartotta magát 
az egyházban. Némely irók az oltári gyeríycdnrtókat is ezen pápá
tól származtatják, de mint Sandini is megjegyzi, ezek sokkal előbb 
már használtattak az egyházban. Szent Melchiád 5 szerpapot, fi 
áldozárt és 11 püspököt szentelt az Ur szöllejének művelésére.

Az említett római zsinat bezárása után nehány nap múlva 
:t 14-diki január 10-kén meghalt, mitán Jézus egyházát 2 év-, 6 hó- 
és 8 napig oly dicsteljesen kormányozta. Tetemei az appiai utón 
sz. Calixt temetőjében tétettek le nyugalomra, honnét sz. 1. Pál pá
pa (757—707) korában a „ss. Sylvester in Capite'1 czirnii egyházba 
szállíttattak át, mely a Marstéren állott. Neve a római Martyrologi- 
uniban is előfordul, valinint Beda, Adó, Usuard s egyebek által 
Írott vértanú-könyvekben is, de bizonyosan azért, mivel az elvi- 
harzott utolsó üldözésben sokat szenvedett a hitért. Sz. Bernárd 
ezen pápa életrajzát megirla, mely a catnbridyei benczésel: könyv- 
tórában kéziratban őriztetik.

Daczára azon dicséretnek, melyet sz. Ágostonnal az egész ősi 
egyház ezen derék pápára méltán halmaz, nem kerülhette ki ké- 
• bb azon párt koholt rágalmait, mely iránt oly kegyességet tanú
sított. Majdnem egy század múlva arról vádolták őt a donatistak, 
hogy az üldözés alatt, midőn ö Kómában áldozár volt, sz. Marcel - 
linus kívánságára, ki 304-ben mint pápa halt meg, Sylvester és 
Marcellus papokkal a szent könyveket kiszolgáltatta és a bálványok
nak tömjénezett, Sylvester és Mai cellás, valamint Melchiades is pá
pák lettek.
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Ke Iliin alapul ezen egész rágalom ? Két oly iraton, melyet a 
donatisták sz. Mekhiád halála után száz év múlva koholtak, hogy 
a velők oly szelíden bánt pápa iránti háladatlanságukat annál fe
ketébbnek tüntessék fel. Igen jól jegyzi meg gr. Stollberg: *Álltai- 
halma zni lehet ezen szent pásztorra, mit a nagy főpásztor mondott: 
Boldogok vagytok, midőn titeket az emberek érettem gyaláznak és 
üldöznek, minden roszat hazudván ellenetek.“ hzon vádat, mellet a 
donatisták Melcliiades pápa ellen fölhoztak, egyéb tekintélyes irók 
is szintén eretneki gonoszságból származtatják és méltán; mert ha 
ezen egyházfő az üldözés alatt oly gyáván viselte volna magát, úgy 
bizonyosan nem emeltetett volna az apostoli székre.

XXXIII.
űz.-V. Sylvester. 3 |4 t— 335.

A világ állása megváltozott; ama mennyei jelre, mely Cons
tantin császárnak Milvius hidjánál Maxentius fölötti győzelmét hirdet
te, igen jótékony világosság kezde a római Cainpagna fölött derengeni. 
Áz első békés eseményt Socrate nevű hegy hozza emlékezetűnkbe, 
mely Kóma környékén figyelmünket ki nem kerülheti. Ezen hegyre 
vonult vissza Sylvester pápa, mivel még nem tudta, váljon biztonság
ban leendhet-e Kómában. Pápasága nehány tagja követte öt, kikkel ezen 
hegy üregeiben lakott. Ezen fegyveres embereket vett észre, kik a 
begyre feltörekedtek s a vadonban valakit keresni látszottak. Egy 
ily helyeni látogatás azon gondolatot ébresztette benne fel, hogy a 
vértanúi koronával jönnek utána, Azért igy szólott papjainak: r íme 
a kedvező idő, ime az üdvösség napjai /“ A katonák Rómába Constantin 
császárhoz vezették öt, s erre rövid idő múlva a socrate-i menekvö a 
császári palotában, Lateránban időzött. Mintán Sylvester a császár
ral értekezett, azon örvendetes hírrel lepte meg híveit, hogy Constan
tin kijelenté neki, miszerint a keresztények szabadon gyakorolhatják 
vallásukat, mert az üldözések vész-fellegeit a kegyes uralkodó elűzte, 
s azért az Isten népe Socrate megpillantásánál felkiálthat s vMily kel- 
lemetesek a hegyeken lábai azon követnek, ki békességet hirdet, ki jó
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tudósítást hoz, ki üdvösséget hirdet, és mondja Sionnak: Istened 
uralkodik,‘f

Ez volt a pápa első összejövetele Constantinnal, s nem sokára 
ezen összejövetel után történt a római Fontm-on az események azon 
legnagyobbika s legszebbike, melyet Kóma s a világ valaha látott. Tud
niillik ezen téren állott TJlpián basilicája, m< lyet a császár arra sze
melt ki, hogy abban birodalma részére ama nagy szellemi forradal
mat kikiáltsa, hova azért a római nép összegyülekezését meghagyta, 
A császár azon emelvényen foglalt helyet, melyen a tanács szokott 
ülni. A szószék magaslatáról Constantin következő beszédet tartott a 
gyülekezethez.

„Az eszmék harczainak mindaddig nem leend szerencsés kitnene- 
tdök, a szellemi szomorú szakadások mindaddig nem szűnnek meg, mig 
az igazság tiszta fényének sugarai az elméket föl nem világosítják, 
melyeket a vastag tudatlanság homálya takar. Ki kell tehát nyitni a 
lelkek szemeit Ily módon a bálványozás tévelyének meg kell szűnni. 
Mondjunk le ezen babonás hitről, melyet a tudatlanság fogadott el, s 
az oktalanság megőrzött. Az egyedül igaz Ur, ki a menyben uralko
dik, imádtassék tőlünk.“

„Mi minket illet, kik itt egybegyfiltűnk, Krisztusnak, a mi Is
tenünknek segítségével a téveiyt elhagytuk. Es hogy mi titeket hosz- 
szadalmas beszéddel ne untassunk, röviden kijelentjük azt, mit lel- 
kiismetetünk sürgetésénél fogva rendelni szükségesnek tartottunk. Mi 
akarjuk, hogy a keresztények egyházai ismét naegnyittassanak, még 
pedig úgy, hogy a keresztény törvény püspökei azon előjogokkal bír
janak, melyek a pogány papok előnyére elismertettek.“

„És hogy az egész római világ tudja, hogy mi az igaz Isten 
Krisztus előtt fejünket meghajtjuk, elhatároztuk, hogy az ö tisztele
tére palotánkban egy templomot állítunk. Ez megfogja mutatni a vi
lágnak, hogy a kétely-, vagy előbbi tévelyeknek mi nyomáséin ma
radt szivünkben vissza.“

Mily látványt nyújtott ezen b6széd alatt, mely a pogányság va
lódi halotti beszéde- s a keresztény polgárisodás üdvözletéül tekin
tendő, Ulpián basilicája, könnyen elgondolható. A szószék közelében 
ültek a Senatorok, kik még majd mindnyájan a vak bálványozáson 
csüngtek. Constantin borús arezokat s felleges homlokokat látott, 
mintha előadása alatt Traján pompás szobra dőlt volna romba. A rop-
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pant sokaságban, mely a basilica belsejét s bemenetét betöltötte, a 
pogányok is nagy számmal voltak. De mégis a legnagyobb részt ke
resztények képezték. Alig hangzott el a császár utolsó szava, midőn 
a nép szózata megeredt s majd két óráig a legérdekesebb fölkjáltá-' 
sok hangzottak a tágas basilicában s annak környékén i

„Jaj azoknak, kik Krisztust megtagadják! A keresztények Istene 
az egyedüli igaz Isten! A pogányok templomait be kell zárni, a ke* 
resztények egyházait pedig kinyitni!“

Ezen felkiáltások közben a nép mozgása mindig hevesebb lett, 
mint a teDger növekedő áradása, és a fenyegetések mindig erőseb
ben ismétlődtek a pogányok ellenében.

„Kik Krisztust nem tisztelik, ellenségei a császárnak; kik Krisz
tus előtt nem hajolnak meg, ellenségei a rómaiaknak ! Az, ki a csá
szárt megszabadította, az igazi Isten!“

„Ki Krisztust tiszteli, mindenkor győzedelmeskedni fog el
lenei fölöli !“

A népcsoport dühe míg Így mindig fölebb fokozódott, a követ
kező fölkiáltás legjobban megragadta a közfigyelmet:

„A pogány templomok papjait Kőmából száműzni kell! Akik 
még áldozni akarnak a bálványoknak, távolittassanak el Kómából! 
Parancsoljátok, hogy még ma kifizessenek a városból!“

Hasonló fenyegetések Constantin tervezetét csak elősegítették, 
s csak örvendhetett, hogy a keresztényellenes párt, melyet a sena
tus képviselt, a fenyegető tüntetés által raegrendittetett, de nem akart 
beleegyezni azon szigorú elbánásba, melyet az utóbbi viharos föl
kiáltás követelt, s a melytől az Ulpiáu-basilica mennydörgőit. Erre 
ismét hallgatást parancsolt Conslatiu, s következőleg szólott: „Az 
Isten és embernek szolgálata közt az a különbség van, hogy a má
sodik kényszerítőit, az első pedig önkénytes. Ha az Isten meggyő
ződés-és őszinte érzettel tisztültetik, akkor az ö szolgálata önkény
tes. Nem az emberi hatalomtóli félelem, hanem érett benső meggyő
ződés vezessen minket az Isten tiszteletére, s csak olyanok emeltes
senek a keresztények rangjára, kik azoknak szent törvényeit elfogadják. 
Büntetésre méltó volna, azoknak a fölvételt megtagadni, kik azt 
óhajtják; igaztalanság volna ellenben azokat erőszakolni, kik ke
resztények lenni nem akarnak. Ez legyen a jog s igazság szabály-
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kegyünket elvekzitik. Ha mi azt kívánjuk, hogy ők jámbor utunkon 
ifinket kövessenek, ez csak a szeretet óhajtása. De egyszersmint ki
jelentjük, hogy mindazokat benső barátságunkkal ajándékozzuk me r, 
kik önkényt a kereszténységre térnek

Constantin ezen beszéd alatt a legfólségesb képek egyikét mu
tatta, minőt a történelem valaha rajzolhatott. A tekintetébeni nyuga
lom s vidámság egyszersmint ellentétben állott a Senatorok komor 
hallgatagsága s a nép szenvedélyes örömkiáltásaival. De a császár 
szavai valamint a győztesek reményeit éltetek, úgy a meggyőzőiteket 
is megnyugtaták. A hatás gyors és általános volt. Keresztények és po- 
gányok egyiránt magasztalták a császár bölcs intézkedését, s kor
szerű határozatáért hosszú életet kívánva békésen oszlott szét a 
gyülekezet. Constantin palotájába tért vissza nagyszámú tisztelői kí
séretében, mint ez ünnepélyes alkalmakkor szokás volt, ha a nép lelke
sedését valamely nagyobbszerii esemény föllángitá.

Constatin ily ünnepélyesen a kesztény hitet elismervén s elfo
gadván, a szép müvet tovább folytatta, és a vallás szolgái iránt 
tiszteletet s szeretetet tanúsított. Asztalához liivá meg őket s utazá
saiban mindig kelle papnak környezetében lenni. Ö egyházakat állít
tatott, nagyobbittatott vagy feldiszittetett. A keresztény hit iránti 
szeretetét bizonyítják annak ünnepélyes elismerése után kiadott tör
vényei is. Maxentius és kedvenczeinek kegyetlensége nagyszámú sza
bad embert tett rabszolgává; 314-diki rendelete által ezeket szabad 
lábra állította. 315-ben kiadott rendeletéinél fogva pedig eltörölte 
azon babár szokást, mely szerint a gladiatori viadalmakr s bánya
munkákra ítéltek homlokai tüzes vassal bélyegeztettek meg. A ke
reszt-halál s tagok összezuzatása is eltöröltettek. Meghagyta, hogy a 
szegény gyermekek a császári hivatalnokoknak adassanak át, hogy 
igy nyilvánosan az állam költségén neveltetvén, a megöletéstöl meg
mentessenek. Akarta, hogy többé adósság miatt kisem veszítse el 
szabadságát, és a szolgák házasságát uraik önkényüleg ne gátolják, 
a házasokat el ne válaszszák. Ide tartoznak még a vasárnapok meg
ölése- s a házas életre vonatkozó rendeletéi, valamint a jóslók ellen 
kiadottak stb. Mindezen s még egyéb rendeletéi, melyek 813—321-ig 
kiadattak, csak emelék a kereszténységet, és az említettekből is 
láthatni, mint emelkedett föl teljes erejével a pogány császárok alatt
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oly igen üldözött kereszténység, s hatott be a társas élet íüinden erei
be, melyeket egészen betöltvén, a régi törzsnek korhadásba kelle át- 
mennie, bár a népség nagy része még a bálványozáshoz ragasz
kodott is.

Constantin az által is igen emelé a kereszténységet, hogy több 
szent épületet állíttatott. így sz. János tiszteletére emeltetett egy ke
resztelő-kápolnát, ebben szándékozván az első és legszükségesebb 
szentséget felvenfii Ezen kápolna Plautius Lateranus régi kertjében, 
hol akkor Fausta császárné palotája állott, pompázott. E keresztelő- 
kápolnán kívül a Megváltó, keresztelő 3 evangélista sz. János tisztele
tére egy nagyszerű basilicát emeltetett. Ez a laleráni sz. János temp
loma, „a világ anyja és minden egyházak feje.“ Nov. 5-kén Sylvester 
pápa állal szenteltetett fel. Ezen kívül Rómában még egyéb basili- 
kák is köszönik a kegyes császárnak eredetöket. így, a többi közt, sz. 
Péter basilicája 323-ban azon helyen építtetett, hol a vaticáni hegy lá
bánál, Neró kertjeiben s a Circusban, annyi keresztény szenve
dett vértanú-halált, hol sz. Péter tetemei nyugodtak, és Anaclet ima
házat állított. E templomot is sz. Sylvester pápa avatta fél 323-ban 
az isteni-szolgálatra. Ide tartozik még sz. Pál „Fuori le mure* czi- 
mü egyháza Rómában, a jerusálemi kereszt és sz, Lőrinczröl czim- 
zett egyházak. Sz, Ágnes, sz. Márton (mely Sylvester imahelye volt) 
templomai is említendők Mindezen Isten házai a császártól gazda
gon meg is adományoztattak. Anasztáz könyetárnok iratataiban a 
drága sz. edények és a jövedelmek is. melyekkel azokat a császár 
bőkezűsége ellátta, fel vannak jegyezve. Sz. János lateráni templo
mának jövedelme 17,717 aranypénzt tett. Sz, Péter temploma Tyrus-, 
Alexandria-, Antiochiában s Euphrát partjain házakat birt, melyek 
előbb a szent vértanukéi voltak, de jogtalan birtokosoktól elvétet
vén, az említett egyháznak adományoztattak. Iveket lehet betölteni 
azon egyházak leírásával, melyek Cojstantin császár alatt kelet
keztek.

Bár egészen boldog lehetett volna az egyház ily császár alatt, ki 
azt kegyességével annyira elhalmozta, de a kor képét mégis annak 
árnyoldalaival kell behomályositanunk!

Constantin s Licinius társcsászár 5 évig éltek egymás közt bé
kében. De mintegy 5 év múlva a 314-ben tartott értekezlet után az 
utóbbi bánni kezdette, hogy Conslantinnak a keresztények illető né-
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zeteibe beleegyezett. A régi boszu felébredt benne. Licinus félt a keresz
tényektől, kik mivel véleménye szerint Consiantinhoz inkább ra
gaszkodtak, mint bozzá, adandó alkalommal igáját könnyen lezár
hatnák. Azért az üldözést azzal kezdette meg, hogy udarából, min
den keresztény hivatalnokot és szolgát elbocsátott. Sokan száműzet
tek, mások magas rangpolczaikról a íegalábbvaló szolgálattételre 
alacsonyittattak le. Minden katonát elbocsátott birodalma városaiból, 
kik áldozni nem akartak, De még tovább ment, megtiltotta a püs
pököknek a kölcsönös látogatást és zsinatok tartását, mivel, mint 
Buseb megjegyzi, jól tudta, hogy az egyház legfontosabb ügyei csak 
a zsinatokon idéztethetnek el A keresztény egyházakat bezáratta, 
vagy lerontatta, s mindazokra halálos ítéletet moudott ki, kik ke
resztényekké lennének.

És most még egyszer megújulni látjuk a püspök s hívek ül
dözésének véres drámáját, mig végre Constantin mint a kereszté
nyek szabaditója lépett fel. 120,000 gyaloggal s 10,000 lovassal 
Hadrianopolnál Thraciában és Chrysopolisnál Bithiniában Chalcedon- 
hoz közel Licioinst megtámadta, és csapatai harczi kiáltásai „Isten 
ax, Üdvözítő“ alatt azt legyőzte, s mint egyeduralkodó az isteni 
gondviselés tervét háborítatlanul követhette. Ugyanezen gondviselés 
oly föpásztorl állított oldala mellé, ki maga helyén nem kevesbbé 
ragyogott, mint a császár az ö trónján. Sylvester Rómában született, 
Rußnus és Justa nevű szülőktől származván, atyjától korán megúsz
tatott. De erényes anyja nevelését a jámbor és tudós, Charitius 
vagy Garinus nevű papra bízta, ki öt az isteni félelem és tudomány 
ösvényén jó messze vezette. Utóbb a római papságba vétetett fel, 
s Marcell pápa által, még mielőtt Diocletián a keresztények elleni 
vérparancsát kibocsátotta volna, pappá szenteltetett. A viharos idő 
alatt tanúsított magaviseleté általános szeretetet és tiszteletet szer
zett neki. 314-diki jan. 31-kén sz. Melchiades után az apostoli székre 
emeltetett, és az üldözés miatt, mely a birodalom egyes részeiben 
még folyvást fölmerült, nehány pappal, mint már emliltettfik, Socrate 
hegyére menekült. Ezen félrevonalás alatt Constantin ellenfelét le
győzvén, Sylvester pápát visszahívta.

A sz. atya a császárral beszélgetvén, úgy látszik, hogy a do- 
natista-kmdelmek is szóba jöttek. Mert tudjuk a császárnak Probián- 
inhoz tézett leveléből, melyben Constantin meghagyja, hogy bizonyo s
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Ingentius nevűt, ki mint nyilvános iró egy, ezen vitára vonatkoz 
levelet meghamisított, hozzá kísértesse, hogy ennek vallomása foly
tán Caecilián elleneinek, kiktől ez még mindig megtámadtatok, szájait 
betömhesse. Hogy tehát a béke helyreálittassék, Sylvester pápa alatt 
Arelate-ban (Arles) Galliában egy zsinatot igyekezett egybehívni. 
Sajátkezűig irt AUávius nevű afrikai keresztény császári hivatal' 
noknak.hogy Caeciliánnak s minden afrikai kath. és donatista püspök
nek leveleket adjon, hogy Arles-ban első augnstnsra megjelenjenek.

A meghatározott időben Gallia-, Olasz-, Spanyol-, Angolhonból 
és Keletről, Afrikából, mintegy 100 püspök jelent meg a kitűzött 
helyen. Sz. Sylvester nem jelent meg személyesen, hanem 4 köve
tet, 2 áldozárt s 2 szerpapot küldött, kik helyette elnököltek. A csá- 
csár sem volt jelen. — Ez alkalommal kárhoztatta a zsinat a donatis- 
ták szakadárságáf és tévelyeit, melyek Jézus igaz híveinek nagy bot
rányára már 7 évig mételyezték az egyház tiszta légét; valamint a 
qmrtodecimánoh eretneksége is elvettetet. Azonkívül az egyházi fe
gyelem főntartására 22 canon hozatott, melyekből rövidség okáért 
csak a következő nevezetesebbeket említjük föl. Hogy a húsvéti ün
nep mindenütt ugyanazon napon, melyet a római fópásztor a többi 
püspököknek tudtál ad, ülessék meg. — Minden püspök azon me
gyében lakjék, melyre fölszenteltetett; ha idegen püspök érke
zik valamelyikhez, egy oltár jeleltessék ki részére, melyen a sz. 
áldozatot bemutathassa. — Pflspökszenteléskor 7, vagy legalább 
1 iispök legyen jelen. — Uzsorázskodó papok kiközösittessenek.. — 
A szerpapok no avassák magokat az áldozárok foglalatosságába, — 
Csak azon pöspökségbeu, hol valaki az egyházi közösségből kizára
tott, fogadtathatok abba ismét vissza. — Színészek és kocsiversenv- 
zök, kik mint ilyenek a színházban működnek, az egyházi közösség
ből kizárandók, mert ezen játékokkal a bálványozás is összekötve 
vagyon. Tartományi helytartók is kizárathatnak a hívek közös
ségéből, mihelyt mint keresztények az ily vétségeket elnézik. -  Kik 
a Szentháromság nevében kereszteltettek meg, ha visszatérnek Jézus 
igaz egyházába, a keresztséget nem kell ismételni, hanem a kezeket 
rájok tenni, hogy elvegyék a Szentlelket. Könyvátadók (traditores) s 
feladók, ha a papi álláshoz tartoznak, hivataluktól megfosztandók. — 
Elesettek, kik csak a halálórájában akarnak az egyházba visszafo
gadtatni, csak akkor fogadják az Oltáriszentséget, ha felépültek be-



tegségökböl, s a bünbánat méltó gyümölcseit mutatják. — Pogányák
hoz nőkul ment szüzek egyideig a hívők közösségéből kizárva legye
nek. — Nejeiket házasságtörésen kapó férfiak, intessenek meg, hogy 
addig házasságra ne lépjenek, mig a házasságtörö nő él. stb.

Ezen canonok hozása után elhatározta a zsinat, hogy azok 
megerősítés s az egész egyházbani kihirdetés végett egy tisztelettel
jes zsinatiratban Sylvester pápának megkttldessenek. Igen sajnáljuk, 
hogy a gyönyörű tartalmú Synoddl-levelet helyszűke miatt nem kö
zölhetjük, melyet Müller többször idézett tekintélyes művében kü
lönben olvashatni. A pápa megerősítette az arelati zsinat határoza
tait, s kihirdette, hogy az egész egyháznak zsinórmértékül szolgál
janak. A császár nagyon meg volt elégedve a zsinat végzéseivel. So
kan a donatisták közül visszatértek az egyházba, mig mások inég ma- 
kacsabbokká lettek, zúgolódtak a zsinat miatt s a császárnak tovább 
is alkalmatlankodtak folyamodásaikkal. Constantin az atyákhoz in
tézett iratában megrója a donatisták nyakasságát, kik a zsinatot 
becsmérlik. Ezen eretnekek megmaradtak sz. Ágoston és Optatus ko
ráig makacsságukban; sőt Rómában a, pápa szemei előtt is voltak do
natisták, s mivel egy templomot sem volt szabad birniok, sziklaüre
gekben tárták gyülekezeteiket honnét rupistáknak és hegyieknek 
(monteuses) is neveztettek.

Azonban ama boldog kornak, melyben sz. Sylvester ült az 
apostoli széken, nemcsak a donatista-harczok, hanem a próbáltatás 
sokkal keserűbb fájdalmai is zavarták örömeit. Ugyanis ki ne tudná, 
hogy az egyházra nézve mi-sem volt gyászosabb, mint az Arianis
mus heves mozgalmai káros következményeivel? Az Árins által el
hintett magvak oly sok roszat eredményeztek az emberiségre nézve; 
mert hisz az egész roppant birodalmat majd egy századig pusztító 
lángba borították, s valamint Nyugaton, úgy Keleten is az ismeretes 
harczokat idézték elő!

Ezen lybiai születésű tévfö igen éles elmével, nagy vitatkozási 
ügyesség- s hatásos szónoki tehetséggel birt, s e mellett igen föll'u- 
valkodott gőgös egyéniség volt. A MeJetius-U\a szakadáskor ö is el
pártolt az egyháztól, de Péter alexandriai püspök kegyeibe, kinek 
ö szerpapja volt, be tudván magát hízelegni, az egyházi közösségbe 
visszavétetett. Eleinte Achilles püspökkel, ki az előbbinek utóda lett, jó 
egyességben volt, általa áldozárrá is szenteltetett, s ékesszólásaért
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hitszóuoJd tisztkedéssel, meg egy alexandriai templom felügyelésével 
bízatott meg. S bár mesterileg tudta magát tétetni, mégis a 317-iki 
év vége felé tévtanai feltűnni kezdettek, melyek közül említendők 
a következők: isten Krisztust minden teremtmények fölött nagynak 
és dicsőnek alkotta ugyan de öröktől fogva nem való, s nem- 
csa.c nem hasonló az Atyához, s vele nem egy-lényegü, hanem mint 
puszta teremtményt Istennel párvonalba hozni sem kell; — Krisztus 
szabadakaratánál fogva szinte képes volt gonoszt és jót cselekedni 
stb, »S'z, Sándor alexandriai püspök, Achilles utóda, az Arius-félc tév- 
tanok ellen kétszer, tudniilik 319. és 321-ben, tartott zsinatot, rae- 
melyekre mintegy 100 püspök gyülekezett egybe, s Arius követőivel 
együtt az egyházból kizáratván, tévtanai el vettettek. Miről Sándor 
azonnal tudósította »Sylvester pápát. Arius ekkor Palaestinába vette 
magát, konnét számos leveleket menesztett a püspökökhez, ezeket tö
rekedvén leginkább pártjának megnyerni. Köztök volt Özséb niko- 
mediai püspök is, ki Arius tévtanait igen tapintatosan tudta terjesz
teni. így a többi közt énekeket szerzett, melyek Arius minden té- 
velyeil tartalmazták, hogy ily utón ezek annál jobban elterjedje
nek a nép között is. Az arianismusi törekvések mindig feltűnőbbek 
lettek, a tévtanok igen nagy előtérbe jutottak, s a mozgalmak már a 
császár figyelmét sem kerülhették ki; de az ö meghagyása folytán a 
324-ben Alexandriában tartott zsinat sem volt már képes a súrló
dásokat kiegyenlíteni.

S midőn mindezeu intézkedések a küzdő pártok közötti béke 
helyreállítását illetőleg meghiúsultak, Nagy Costantin kívánsága sze
rint 325-dik évre Nicaeába zsinat hirdeltetétt. — Az egész keresz
ténység nagy várakozással csüngött ezen zsinaton, mivel az aposto
lok gyűlése óta egyetemes zsinatot tartani nem lehetett. 318 püspök 
jelent meg. Sz. Sylvester, kit mint pápát illetett az elnöklés, hajlott 
kora miatt meg nem jelenhetvén, maga helyett egyháza két legtudó - 
sabb áldozárát Vitust és Vinezét küldötte Nicaeába, kik a hires Ho
rnis cordovai püspökkel a pápa nevében elnököltek, mint Geláz írja- 
Arius is megjelent, valamint Sándor alexandriai püspök, ki magával 
hozta jeles szerpapját Athanázt is, kit az Ur különösen kiválasztott 
arra, hogy Jézus istenségéért küzdjön; továbbá számos szent és tudós 
férfiak az egyházi és világi állásból, sőt többen olyanok is, kik az 
üldözések nyomait nagyon is láthatólag magukon viselték. A zsinati

K arcsú  A , A . R om , P á p á k  tű rt. 1. kötet.
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atyák uti költségeit a császár fedezte, valamint az élelmezés is az ö 
rovására történt. Constantin maga is megjelent a zsinaton; de váljon 
az első vagy utolsó ülésen lépett-e fei ünnepélyesen, bizonyosan tudni 
nem lehet. Áz első ülés junius 19-, s az utolsó aug. 25-én tarta
tott. Ezen tanácskozások eredménye lett az úgynevezett, hires nicae
ai hitvallás.

Több mint 300 igazhitű püspök irta alá örömmel ezen apostoli 
hitvallást. Arius követőivel együtt az egyházi közösségből kizáratott, 
tévtauai elvettettek, s az „egy-lényegé“ (ófioovaiog) kifejezés elfo
gadtatott. Miletiussal elég kegyesen bánt el a zsinat, Lycopolisban 
megmaradhatott, püspöki czimót megtarthatta, de annak teendőit tel- 
jesiteni letiltatott; mindazok, kik általa szenteltettek papokká, hi
vatalaikban meghagyattak, de még egyszer kelle a kezeknek rajok 
tétetni s egy fokkal alább valóknak tekintettek azoknál, kik rendes 
püspököktől avattattak fel. — A husvét ünnepének kérdése is végle
gesen eldöntetett, egyhangúlag elhatároztatván, hogy az egész katho- 
lika világban a tavaszi nap-éjegyenlöségre következő ujhold utáni 
vasárnap ünnepeltessék. Végre az egyházi fegyelem fönntartására is 
üdvös intézkedések tétettek.

De hagyjuk el már az ezen közzsinat által örökre nevezetessé 
lett Nicaeát s kövessük az Ariust kárhoztató okmányt magukkal vivő 
atyákat Kómába, a kegyeni városrészbe. Itt volt — mint régi-iratok 
bizonyítják — sz. Sylvester pápának temploma, mely azon házból 
képződött, mely az ö Equitius nevű barátja s hires papé volt. Ez 
Domitián fürdője mellett emelkedett, s Titus- és Trajá'nról is ne
veztetett. Ezen egyház Sylvesternek a Socrate hegyére történt me
nekvése előtt csak igen egyszerű imahely volt, de az üldözések után a 
szó legszebb értelmében templommá alakíttatott át s valószínűleg fel
díszítése- és szereléséről is Sylvester gondoskodott, mivel azt, mi
előtt sz. János laterani pompás temploma állíttatott volna, székes- 
egyházzá emelni akarta. Ebben gyülekeztek egybe az atyák, kiket a 
nicaeai zsinat a synodál-akták- és iratokkal Sylvesterhez küldött s 
itt adták át a pápának azokat. Sylvester 325-ki év végén, vagy a 
következettnek elején ezen egyházban zsinatot tartott s ez alkalom
mal következőleg szólott: „Mi nyilatkozatunkkal megerősítjük mind
azt, mi a nicaeai zsinaton 318 püspök által a hittisztaság- és a szent 
anya, a katholika és apostoli egyház jólétéért határoztatok. Mindazo-
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kat, kik ezen egyetemes zsinat végzéseit, mely a jámbor és tiszte
letreméltó Constantin jelenlétében Nicaeaban tartatott, megtámadni 
merészelik, átkunkkal sajtjuk, és erre mindnyájan felelék: úgy 
legyen.“

A nicaeai zsinatra következett évben Nagy Constantin sajátke
zű ig  irt Macarius jeruzsálemi püspöknek azon felséges egyházat il
letőleg, melyet ö a Kálvária-hegyen állítani akart. — De nem volt. 
könnyű azon helyet, hol Jézus keresztje állott, megtalálni, mivel mint
egy két század előtt Hadrián császár Jézus Krisztus halála és elte
metésének szent helyeit nemcsak megfertöztetni, hanem ismeretle
nekké is tenni törekedett. A szent sír ürege elhányatott s fölötte meg 
a Golgothán Venus és Jupiter tiszteletére templom és szobrok állít
tattak.— Akközben Constántin anyja Helena is Kelet szent helyeire 
irányzottá szemeit, sőt bár 80 éves volt már, oda el is utazott s Ma
carius püspökkel egyesülve megkezdték az események ezen legna
gyobb s legfontosabbikának tulajdonképeni helyét kutatni. A pogány 
templom elpusztittatván, megtalálták a szent-sír sziklaüregét s ennek 
közelében a három keresztet, valamint a szegeket, melyekkel az Üd
vözítő kezei és lábai átfurattak, Pilátusnak egy deszkatáblácskán 
ismeretes feliratával együtt, mely azonban a fakereszt törzsétől el
válva volt. De mivel biztosan meghatározni nem lehetett, hogy a há
rom kereszt közül melyikre volt szegezve ezen felirati táblácska, ezt 
a következő csodának kelle eldönteni: Macarius előbb bensöleg imád
kozott Istenhez, azután mind a három kereszttel cgyenkint megérintett 
egy igen súlyosan beteg nőt. A két első kereszt által mi fájdalom- 
enyhülést sem érezett; de midőn a harmadikkal megérintetett, rögtön 
meggyógyult. (326).

A császár jámbor anyja Ilona a szegeket és a kereszt egy ré
szét fiának küldötte e l; annak legnagyobb részét pedig ezüstbe fog
lalva átadta a jeruzsálemi püspöknek, hogy azt az utóvilág részére 
őrizze meg.

Üdvözítőnk keresztje és sírja feltalálása annyi régi tanuk által 
erösittetik, hogy ezt tagadni, merő esztelenség volna. Tanuk erre je- 
rutsálem sz. Cyril, ki Palaestinában, hihetőleg Jeruzsálemben született, 
hol 350-ben püspök lett; sz. Paulinus, Sulpitius Severus, sz. Ambrus 
sz, Chrysostom, Hu fin, Theodoret, Socrates, S ozomenus.

Erre Macarius Constantin parancsa folytán azonnal a munkához
12 *
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fogott, hogy azon helyen, hol Üdvözítőnk föltámadott, oly templom 
keletkezzék, mely fényre minden egyéb egyházat meghaladjon. A 
jámbor anya-császárné maga is tevékeny részt vett ezen miiben. 335- 
dik évig dolgoztak e templomon, melyet Ozséb oly nagyszerűnek 
rajzol.

Constantin keresztelését illetőleg különbözők az állítások. így 
némelyek szerint ezen császár Kómában bélpoklosságban sinlödvén, 
a sz. Sylvester pápától fogadott keresztség által meggyógyult. Mások 
pedig írják, hogy kevéssel halála előtt Nicodemiában ezen város püs
pöke, Özséb által több föpásztor jelenlétében kere&zteltelett meg, — 
A bevégzett szent ténykedés után fehér öltöny adatott rá, s egy fehér 
ágyra helyeztetett. A bíbort nem akarta többé érinteni. Constantin 
keresztségét illetőleg ezen utóbbi állítás valószínűbb, mint azt a kor- 
tanu Özséb, Theodorei, Socrates és Sósomén állítják, Ezt a rimini-i zsi
nat püspökei is bizonyítják. Nem hiányoznak irók, kik állítják, hogy 
Constantin a római egyháznak vagy a pápának nagyszerű adomány
zásokat tett volna, egész Olaszhont, Kómát s a nyugati tartományo
kat Sylvester fönhatósága alá helyezvén. Ezen adománylevél nyilván 
hamis, mely először a VIII. században látott világot. Már a XI-dik 
században kétségbe vonták annak eredetiségét; aXV-ben pedig Cusai 
Miidós és Valia Lôrina  ezen okmányt alácsusztatottnak jelentették 
ki, s ilyennek tartja azt az üjabb ítészét is.

A keresztelő-kápolna s az e fölött épült lateráui egyházon 
kiviil, még mint már említettük, több nagy basilica is köszöni ere
detét Constantin és Sylvester hitbuzgalmának. A vaticáni hegy lábá
nál, Neró kertjeiben a Circusban szenvedték az első keresztények a 
martyrhalált. Itt temettettek el az apostolfönek földi maradványai is; 
azóta ez mint szent hely tiszteltetett. Anaclet, mint már többször em
lítettük, e helyen imaházat, sz. Sylvester pedig Nagy-Constantin ál
tal gyámolitva 323-ban egy pompás templomot emeltetett, melynek 
5 hajóját 313 láb hosszú és 280 lábnyi széles tér képezte s 86 pom
pás márványszobor által diszittetett. Touri Gergely nagy álmélkodás- 
sal szól ezen templomról. Az oltár alatt volt sz. Péter sírja, melynek 
oldalán egy ablak volt hagyva, s az ájtatos hívek itt végzék szent 
imáikat. Az ezen sirhoz zarándoklók száma valóban roppant volt; 
még uralkodók, királyok és császárok is gyakrabban megfordultak e 
sz. helyen, koronáikat mély és kegyeletes tisztelettel rakván le a ti-
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heriási Halász lábaihoz, A történelem ezek közül említi Tolilát. Nagy
károly ezen szentély lépcsőit csókjaival illette. E sirra tette le Fól
iád st.-dénisi apát az adományactát, mely szerint Pipin az apostol- 
fejedelem utódának városok- és tartományokat ajándékozott hó
dolata jeleül. Sok király koronáztatott ezen egyházban; sok canonisa- 
fió-i ünnepély tartatott itt; az első századokban kevés püspök volt, 
kik kötelességüknek nem ismerték volna életükben legalább egyszer 
a magok s híveik imáit e szent sírnál bemutatni az irgalom s minden 
tükéletes adomány Atyjának. „Mily munkák és akadályok lennének 
térjed egykedvüvé sz. Péter sírja iránt, Írja VII. Gergely a rouen-i 
érsekhez, hisz évenkint a legtávolabbi világrészekből férfiak és nők, 
sőt népek, melyek csak most tértek a hitre, fáradnak ide

A pogány Róma csak súlyos rabláncokkal terheit leigázolt né
peket látott a capitoliumi templomba fülmenni; ellenben a keresztény 
Róma örömmel szemlélte, mint tolongtak sz. Péter dom-ja pompás 
ivei alatt tarka vegyületben minden népek és nemzetek.

Ezen sz. Syvoster által állított felséges egyház tizenegy századig 
létezett.

A pápai künyvek, meg a római Breviarium is tübb hasznos ren
deletet tulajdonitanak ezen pápának. így a tübbi közt meghagyta, 
hogy a chrizma csak püspök által szenteltessék, melylyel kereszte
léskor az áldozár a megkereszteltnek fejét kenje meg. A szerpapok 
az isteni szolgálatnál dalmaticát viseljenek, s balkarjokon manipu- 
tus függjön. Az egyházi rendfokokra bizonyos éveket határozott meg 
s akarta, hogy kiki a fölvett rendek kötelmeit teljesítse, mielőtt a 
nagyobb rendeket megnyerné; hogy papot valami vétségért egy világi 
sem vádoljon, s semmi egyházi embernek sem engedtetik meg a vi
lági bíró előtt peres ügyet védelmezni. Kivevén a vasárnapot és szom
batot, a hét többi napjai neveit illetőleg az egyház régi szokását 
akarta megtartani. Papjait többször intette, hogy elvetvén a hozzá
tok nem tartozó dolgok gondjait, egyedül az Isten szolgálatában s 
leikök üdve keresésében buzgólkodjanak naponkint. Akarta, hogy a 
sz. miseáldozat csak lengyolcscsal takart oltáron mutattassók be. 
Több tekintélyes iró szerint az egyházak, oltárok felszentelésének 
szertartásai is ezen pápától erednek. Bölcs tapintatú egyházkormány
zásának egyik legragyogóbb tette a szegényekröli ernyedetlen buz
galma gondoskodása. Hétszer tartván papszentelést, különféle me-
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gyék részére 20 szerpap, 40 áldozárt s 65 püspököt szentelt föl. A 
pápák közül első használt mitrát, melyet azután utódai még ékesebb 
s nagyobbszerüvé tettek. Azért a régi pápák közül Ö az első ki pápai sü
veggel rajzolva jelenik meg sz. Péter utódainak arczkép-csarnokában.

Sz. Sylvester az első századok legnevezetesebb pápáinak egyike 
volt, ki föpásztori teendőinek buzgó teljesítése folytán nagyszámú po- 
gányokat vonzott Jézus egyházába. Bölcsesége oly hírben állott ha
lála után is, hogy, ha valamely íöpásztor ezen tulajdonát kiakarták 
emelni, közönségesen sz. Sylvesterhez hasonlították. Meghalt 335-iki 
dec. 31-én, miután Jézus egyházát 21 év s 11 hónapig oly apostoli 
buzgalommal kormányozta. Földi maradványai sz. Prisfeilla temetőjé
ben takargattak el, mely a várostól nem messze a salariai utón fe
küdt. Ezen igen egyszerű sirirat jelölte nyughelyét: „Catholicus et 
Confessor quiescit.“

Nagy Gergely pápa az evangéliumok fölötti 9-ik homiliáját sz. 
Sylvester napján tartotta a Symmachus tiszteletére szentelt temp
lomban. II. Sergius pápa a szentnek tetemeit azon templomba szál
lította át, melyet Sylvester Equitius cime alatt állított, s a főoltár 
alatt helyezte el, hol máig is a következő siriratot lehet olvasni.

„Temporibus Domini Sergii Junioris Papae
Recondita sunt in hoc sacro altari corpora
B. Sylvestri, et Martini pontificum.“
Régibb történelmi Írók egy Istennek szentelt oltárról beszélnek, 

mely 500-dik év kerül Veronában sz. Sylvester nevét viselte. Ezen 
dicső egyházfő a sz. Jeromos nevét viselő s Florentius által kiadott 
régi Martyrologiumban, valamint Beda, Adó, Usuard s egyebek mar- 
lyrkönyveiben is előfordul, IX Gergely 1227-ben ünnepét minden la- 
tinszertartásu egyházra kiterjesztette. A görögök január 2-án ülik s 
tisztelik emlékét. — Ö az egyedüli minden pápák közt, sz. Pétert 
kivéve, kinek halálnapja mint ünnep az egész egyházban megöletett 
IX. Gergely rendelete folytán, még.pedig négy és fél-századig, mig 
végre IV. Pius ezen rendeletet eltörölte.

Combetis Ferencz görög és latin nyelven sz. Sylvester pápának 
életét megírta, mely nevezetes mű Párisban 1660-ban 8-adrétben je
lent meg.
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Sz. Márk 336.

XXXIV.

N agy Constanlia még 330-diki május 11-én Byeanc-ba tette 
át székét, hogy azt mintegy második, üj Kómát fölavassa. A nagy 
köztársaság, Caesarok, Augustnsok, s Romulus városa pedig a pápa
ság világ végéig fönmaradó széke lön. Constantin keresztény császár 
azon gondolatát, hogy a népek, nemzetek s Jézus hite megvallóinak 
vérével, valamint a bálványozás minden iszonyatossága, fajtalanko
dása s igazságtalansággal mocskitott második Rabylont elhagyván, 
egy új Rómát alkotand, mely azután a birodalom központja lenne, s 
a bálványozástól tisztán megöriztetnék, már uémely elődei is kezdek 
forgatni clméjökben, Az ö agyukban is megfogamzott azon gondolat, 
hogy Rómát, mely önmagában önmaga által mint istennő imádtatik, 
elhagyják.

A második Róma püspökei közt szentek is találtattak, de fájda
lom ! nem hiányzottak oly dicsvágyó föpásztorok is, kik az ö nagy
ságukat székök tekintélyétől mérvén, örvendezve emelték fel fejeiket 
testvéreik fölé, kik pedig az apostolok és evangélistáktól alapított 
egyházak élén állottak, sőt kancsal szemekkel tekintgettek sz. Péter
nek Rómábani utódaira is, kit ugyan mint az egyház fejét elismerték, 
de utóbb mégis az alárendeltség kötelékét lassanként egészen fölol
dották, és végre azon szomorú szakadást idézték elő, mely majd az 
egész keresztény Keletetmár annyi századon át az egész katholika egy
háztól elválasztja. Ha a bálványozás száműzve volt is Byzancból, de 
a lakosok tekintélyesb része mi tisztelettel sem viseltetett a keresz
ténység iránt, és mennyi tévelynek, szakadásnak lön színhelye ezen 
város. A régi Rómában minden ottani rendetlenkedések s gonoszsá
gok daczára is az apostolfö utódainak éber őrködése megőrizte Jé
zus szent hitének tisztaságát. Konstantinápoly több mint negyedfél 
század óta egy hitetlen császár s hamis vallás székhelye; a római 
püspök pedig máig is az egész katholika világ feje. — Jézus reli- 
iógja államivá tétetvén, s egyházának feje, mintán Constantin trónját



Rómából Byzanc-ba helyezte át, saját székhellyel bírván, az egvház 
jólétét háborítatlanul mozdíthatta elő. Ezen állapot inár sz. Márkkal
kezdődött.

Sz. Márk a római Friscus-nah fia volt, s a 111. század vége felé 
született. Ifjúságát a tudományok elsajátításában, az erények s ke
resztény tökélyekrei törekvésben töltötte, még pedig oly sikerre], hogy 
midőn a meghatározott kort elérte, a római papságba felvétetett. Tiszta 
feddhellen élet, a hívek üdvéért lángoló buzgalom s a szegények, 
nyomorékok iránti különös részvéte által igen kitüntette magát. -  A 
keresztények üldözése nyugaton megszűnt; és a pogányság részéről 
az egyház egyideig békét s nyugalmat élvezett; — de alig erősítette 
meg magát a kegyetlen Maxentius a római birodalom részének bir
tokában, midőn az Isten egyházát tűzzel és vassal pusztította, a hívek 
kiölésére vérparancsát kibocsátotta. De minden kínzások, sőt még a 
haláltoli félelem fölé emelkedve, őrködött sz. Márk a hívek üdvéért, 
a hitbeni állhatatosságra intette, bátorította őket, sőt a börtönökben 
is fölkereste a hitvallókat, hogy szenvedéseikben őket megvigasztalja. 
Ragyogó erényeiért sz. Sylvester utódává emeltetett, kinek pápasága 
alatt az egyháznak oly kitűnő szolgálatot tett. 336-ki január 18-án 
lépett ünnepélyesen az apostoli szék birtokába. Úgy látszott, hogy e 
ritka tulajdonokkal ékeskedő pápától az egyház igen sokat várhat s 
erős reményében nem is csalatkozott volna, ha az már ugyanazon 
évi október 7-én csak 8 havi és 20 napi pápasága után ki nem mú
lik az életből.

Két, Rómában máig is létező templom köszöni létét sz. Márk 
rövid pápaságának. Az egyik sz. Balbináé. mely hasonnevű halmon 
fekszik s mint plébániai egyház legelőször Nagy Gergely pápa alatt 
lordul elő, melyet az említett egyházfő és III. Leo pápa, mint Anasztáz 
említi, megajándékoztak. 1448-ban roskatag állapotából kiemeltetett, 
s 1600 körül megujittatott s fökép belülről igen ékessé tétetett. Kö
zönségesen zárva tartatik s csak sz. Balbina, meg a szentek napján 
nyílik meg az ájtatoskodó hívek sokaságának. A másik a capitoliumi 
hegyen emelkedik, és a Symachus alatti zsinaton mint szintén lelkészi 
templom emlittetik ; Nagy Gergely egy zsinatán: „Titulus Sancti, 
Marci“ név alatt fordul elő. I. Adorján ezen egyházat kijavíttatta, és 
midőn sz, Márk evangélistának földi maradványai Velencébe szállit- 
tattak, IV. Gergely (827—844) az épület jelenlegi alakját létesítette.

184



185

Az építés csak a XV. században végeztetett be teljesen. Még ma is 
lelkészt egyházul szolgál, melyhez káptalan is van kapcsolva. Az elő
csarnokból 7 lépcső vezet föl a templomba, melynek igen ízletes ki
nézése van. A főoltár alatt nyugszanak sz. Márk pápa tetemei egy 
porphir-kádban, melyek ide sz. Balbinának az ardeatini utón fekvő 
temetőjéből szállíttattak s a melyet egykor sz. Márk pápa díszített 
föl, nem gondolván, hogy majdan az ő tetemei is fognak ott egykor 
porlani.

üzen kitiinö egyházfő még mint áldozár, vagy a római egyház 
cardinálja Dónál, ügyében Constantin által mint döntő bíró léptetteteít 
töl. áz Ariussali küzdelmekben is tevékeny részt vett, s megérte még 
ezen eretnekfönek szomorú végét. Arius ugyanis a Jeruzsálemben egy- 
begyiilt püspököktől az egyházi közösségbe ismét fölvétetett, de remé
nyében megcsalódott; mert nemcsak Alexandria, hanem Alsó- és Felsö- 
Egypt, Lybia és Pentapolis minden katholikusai, papok és világiak 
igaz hitökhez, tehát száműzött patriarkájokhoz, Athanázboz is ren
dületlen bőséggel ragaszkodtak, és az álzsinat határozatával nem tö
rődtek. A császári meghivás folytán Konstantinápolyban megjelent 
Özséb-pártiak itt is, mint Jeruzsálemben egy álzsinatot eszközöltek 
ki, mely alatt Arius is e városba érkezett, részint, hogy az említett 
párt segítségével az udvarnál pártfogolást kisértsen meg, részint, hogy 
a császárt, ki az általa Alexandriában okozott uj nyugtalankodások 
miatt boszankodott, arra meghívja.

Az itteni legnagyobrészt Ariánokból állott gyülekezetnek szán
déka volt öt ismét az egyházi közösségbe fölvenni s ezen cselekvóny- 
nek a lehető legnagyobb ünnepélyességgel nagy hatású tekintélyt sze
rezni. De ezen szándékkal sz. Sándor konstantinápolyi püspök ellen
kezett, kit a fenyegetések sem voltak képesek a nicaeai zsinat meg
váltásától eltántorítani, Hét napig buzgó imák és böjtölések közt csen
gett biveivel együtt segélyért onnan-fölülröl. Constantin ekkor.Ariust 
magához hivatván, kézdezé: hiszi s vallja-e a nicaeái zsinat Symbolumát? 
Arius igennel felelt, s a császárnak egy határozatlanul szerkesztett 
hitvallást nynjtott át, melyet Constantin, ki ekkor még katechumen 
sem volt, s igy a hit lényegét nem tudta, következéskép a kitételeket 
meg nem ítélhette, helyesnek talált, s Ariust meghagyta esküdni, hogy 
ö oly tanokat nem hirdetett, melyek az eddigi nyugtalanságokat s az 
egyház szakadását okozták.
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Constantin, ki a katholika hitet becsülte, de abban tudatlan lé
vén, be nem látta, hogy annak ügyeibe avatkozva, csak az egyház 
szent jogait sértegeti; s azért gyakran megtörtént, hogy midén a leg
jobb szándékkal annak javát akarta, ép akkor ártott hívatlan beavat
kozásával. A császár azon meggyőződésben lévén, hogy Ariussal jog
talanul bánnak s mint ártatlant üldözik, sz, Sándor püspököt magá
hoz hivatta egy szombatestve, a melyre kővetkező vasárnap Arius a 
templomba ünnepélyesen bevezetendő volt. Constantin igen hatalma
san zaklatta a szent aggastyánt, hogy Arinst a közösségbe fölvegye ; 
a püspök ez ellen erős tárnokokkal harczolt, de a melyeket a császár 
haragosan visszautasított. Mire Sándor a palotát nehéz szívvel el
hagyta; az Özsébpártiak Ariussal együtt találkoztak vele, kik a tév- 
föt gyözelmitassan a város legpompásabb utczáin át mintegy diadal
menetben már mosta templomba vezetni akarták,Sándor intette őket, 
mire Özséb következőleg szólott: „Ha te öt most fölvenni nem akarod, 
akkor én holnap mégis a templomba vezetem, és mint fogod te ezt 
akadályozni?“ A zavargók elmen vén, Sándor azonnal a templomba si
etett Macarius pap s egy világi kíséretében. Hol a szent aggastyán 
az oltár előtt leborulva szivet-inditó zokogás közt igy imádkozott. 
„ Uram, ha meg akarod engedni, hogy Artus au egyházba ismét föl
vétessék, úgy, mielőtt ez megtörténnék, szólítsd ki szolgádat e világból! 
Ha azonban kesergő egyházad iránt irgalommal viseltétől, amin én 
nem kételkedem, úgy ne engedd meg, hogy az a gúny és megvetés tár
gya legyen, — vedd el Ariust, nehogy a téoely vele együtt az egyházba 
bevezettessék / “

De az Eusebiánok örömzajos meuetöket a városban folytatták, 
és Arius, ki a szó legteljesebb értelmében egészséges volt, hiú öröm
nek engedte át magát, midőn egyszer csak elhalaványult, és a testi 
kiürítésnek rögtöni szükségessége által rohantatott meg. Azonnal egy 
szükséghely után tudakozódott, s azok közül, melyek ezen tekintélyes 
s igen népes városban a közkényelerare igen sok ponton állottak, egybe 
uiasittaiott; melybe bement, de sokáig elmaradván, nehányan utána 
mentek, s a legiszonyúbb meglepetésökre vérével elborítva s egész 
belsejét kiadva találták, mely a természeti kiürítéssel szintén kidőlt. 
Ily büntetés érte az áruló .tudást is, Isten büntetése utolérte az egy
ház ezen kevély gyalázóját (336-ban), mint Heródest s a keresztény
üldözések okozóit is.
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Az ezen eseményre következett vasárnapon sz. Sándor ugyan
azon templomban, melyben ezen napon Ariusnak ünnepélyesen fel 
kellett volna az egyházi közösségbe vétetni, a hívek roppant tolon
gása közt mutalta be a szent áldozatot. Egy Arius-féle eretnek sem 
merte jelenlétével a szent helyet megferíőztetni. A 100 éves szent fö- 
pásztor s hívei a legforróbb hálaimákat rebegték az oly nagy bot
rány elhárítása, a nyilvános ótolom s az Isten Fiának oly látható 
őrködéséért, melyet ezen kiáltó szükségben egyháza iránt tanúsított.

Constantin Arius csúfos halálában fölismerte az isteni büntetést) 
s azt úgy tekintette, mint az apostoli egyháztól elpártólt esküszegö 
eretnekfönok méltó büntetését s a katholika hitben még inkább meg
erősödött. Nikomediai özséb épen nem tartotta tanácsosnak a császárt 
a városbaui további tartózkodásával boszantani, hanem eltűnt onnét, 
hogy barátjának tévelyeit másutt titokban minél sikeresebben ter
jeszthesse.

Sz. Márk pápa ekkor azon vigasztalást reméllette, hogy az eret
nekre halálával annak tévelye is elenyészik, mit azonban ö már meg 
nem ért; mi pedig még többször visszatérendünk arra. Az is igen 
nagy fájdalmára volt a szent pápának, hogy, mint értesült, ezen eret
nekség leghatalmasb ostora sz. Athanáz a császár kegyelméből ki
esvén, Trier-ba száműzetett, mely a belgiumi Galliának már ekkor 
is igen tekintélyes városa volt. Hova azonnal el is utazott aszentfér- 
fiu, s Maximin püspök meg ifjabb Constantin, a hadsereg parancsnoka 
által nagy tiszteleti tütetésekkel fogadtatott. Szerencsétlenségében 
azonban legnagyobb vigasztalása az volt, hogy egyháza határozot
tan vonakodott az Arianismus követőivel közösségre lépni,

A pápa igen fájlalta, hogy a császár az apostoli szék mellőzé
sével egyedül az eretnek püspökök hamis vádjaira, kik Constantint 
Athanasius iránt oly igen elfogulttá tették, kárhoztatta a derék pat
riarchát, s mit sz, Márk bekövetkezett halála miatt ez ügyben nem 
lendíthetett, megtette azt utóda 1. Gyula, mint ennek életében iá- 
tandjuk.

Némelyek állítják, hogy ezen pápa rendelte volna, miszerint a 
nicaeai vagy apostoli hitvallás: „Credo in unwn Ľ a m “ a szent mi
sében az evangélium után a pap s nép által énekeltetnék. Ez azon
ban nem valószínű; mert bizonyos, hogy ez Nagy-Károly korában sem 
volt szokásban Rómában, mivel ezen nagy uralkodó a hitvallás ének



lése ügyében tett kérdésére következő feleletet kapott: „Hóma, a- 
eredeti hit Int megőrzője, ezt tenni nem látta szükségesnél,u Vi l i ,  I n — 
cze is írja, hogy Damáz pápa hozta be a szent misébe a „CVedőf-t. 
Bario, Kôlb, s egyebek szerint az ostiai püspök, kinek előjogaihoz tarto
zik liómapihspökénekfölszentelése, ezenpápától nyerte az érseki palás
tot. Mit azonban Aíurcel Amfó/corcyrea-i érsek Özséb vizkereszti bő
szedé nyomán egyenesen sz. Péter utódától caesaroai Linustól származtat.

Sz. Márk 7 püspököt, (mások szerint meg 27,) 5 áldozárt fné- 
meíyek szerint 25, mások szerint 27) s 5—6 szerpapot szentelt. A 
7-ik októberben meghalt pápa sz. Balbina temetőjében, melyet életé
ben oly széppé tett, takaritlatott el. Itt nyugodtak tetemei VII. Ger
gely koráig, melyeket a capitoliumi halmon önmaga (Márk) által 
emeltetett templomba szállíttatott át ezen nagy pápa, mint már emlí
tettük. Sz, Damáz pápa sz. Márk tiszteletére következő síriratotkészitett: 

„Vita fűit Marci quam novimus omnes,
Ore Dei posset qui temnere mundum —
Oravit populus, quod diceret omnis 
Honor vitae grandis centeptus habendi.
Virtus tenuit penetralia cordis 
Te custos Christi perfectus amicus 
Et Damasus tumulum cum reddit honorem 
Hic Marcus Marci vita fide nomine consors 
Et meritis.“

Sz. Márk pápa az egyház jólétéért szives készséggel fáradozott, 
s istenes élete által nagy hatással volt az egyházias érzet ápolása s 
a vallásos szellem föntartására. Kortársai következőleg Írnak ezen 
egyházfőről: „sz. Márk jó, igaz, istenfélő s erényekkel ékeskedő tevé
keny pápa volté‘ Damáz írja: „llendkivüli önzéstelensége minden vi
lági javak tökéletes megvetése és ritka imabuzgalma által az ég áldá
sát Isten nyájára leesdette s e szép tulajdonaitól ragyogott a pápai 
szék,* Azért olvasható neve is a Libérins-féle naprárban, mely nem 
sokára halála után szerkesztetett, valamint a nyugati egyház minden 
vértanú könyvében. II. Pál azon egyház mellé, melyben ináig is földi 
maradványai őriztetnek, egy pompás palotát állíttatott, melyben 
utódai V. Sixtusig székeltek, mivel azt a Quirinál vagy Monte-Ca- 
mllo  hegyem pápaiaknak elébe tették.
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Sz. I. Gyula. 33»—35fc.

Sz. I. Gyula, a római Rusiicus-nak fia volt, s már sz. Sylvester 
által áldozámí szenteltetett és sz, Márk pápa halála után 4 havi 
székiir múlva 337-ki február 6-án Nagy Constantin kormánya utolsó 
évében pápává választatott. Tehát akkor állíttatott az egyház élére, 
midőn Constantin fiai atyjok akarata szerint a birodalom fölötti ural
mat megosztották. Nagy-Constantin 337-ki május 22-én kimúlt. Tete
mei aranykoporsóban Constantinápolyba vitettek, és ott a császári, 
palotában biborköpenyben, fején koronával, díszágyra tétettek; a 
nagyok számos őreikkel környeztették, és azután az általa sz. Pé
ter tiszteletére emelt templom pompás sírcsarnokában közel az ajtó
hoz eltakarj Itattak. Mire sz. Clirystom azon megjegyzést teszi, hogy 
még halála utáu is azon halászok ajtóöre, kiknek ezen templomot ál
lította.

Nagy Constantának az egyház ügyeibei jogtalan beavatkozása, 
mint világi uralkodónak a katholika tanok elleni tényei nem sokára 
megtennék a keserű gyümölcsöket. Mindjárt halála után feloszták 
egymásközt fiai Constantin, Constantius és Constans a, birodalmat. — 
Constantin, a három testvér legöregebbike kapta : Bríttaniát, Spanyol- 
hont, Galliát s mindazt, mi az Alpeken innen feküdt. Constantius 
kapta : Thraciát, Ázsiát, Egyptet s a többi keleti tartományokat; — 
Olaszból), Afrika, Görögország s Illyria pedig Constansnak jutottak- 
Az első, kinek uralma alá Gallia esett, Áthanasiust visszahelyezte szé
kébe, egy sajátkezüleg irt levéllel kiildvén öt Alexandriába vissza, 
mely 338-ki junius 17-röl volt keltezve, Átlianaz Syrián át jutott el 
végre megyéjébe s oly ünnepélyességgel, meg kitörő örömzajjal fo
gadtatott, minövel egy hatalmas császár diadalát szokták ünne
pelni. _

Áthanáz visszahelyeztetése az Áriánismus kővetőit nagyon bo~ 
szántotta s erre elhatái ózták, hogy a patriarcha végleges megbukta
tására mindent elkövetnek. Evégre kiváltkép Constantinst, ki Kele
ten uralkodott, törekedtek megnyerni. Azért valódi eretneki szemte
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lenséggel az említett uralkodó előtt a szent férfiút mint nyugtalan ve
szélyes lelkűt festették le, ki visszatérése óta csak lázadásokat in 
dított, erőszakoskodásokat és gyilkosságokat követett el. Továbbá vá
dolták, hogy saját hasznára vásárolta össze a gabonát, mely az öz
vegyek eltartására s azon papok számára volt szánva, kik oly tarto
mányokban laknak, hol gyümölcs és gabona nem terem. Ezen vádak
kal Constantin és Constans előtt is felléptek; de ezen fejedelmektől 
követeik megvetéssel ntasittattak vissza. Constantius pedig az utóbbi 
vádat elhitte, s magát elámittatni engedte. Ezen vádtól igen könnyű 
lett volna a patriárchának magát a lybia-i püspökök bizonvitvánvá- 
val, mint a kik a szokott mennyiségű gabonát hiány nélkül megkap
ták, kitisztítani, Ámbár e vád csakhamar rágalomnak bizonyult be, 
mégis Constantius elfogultságával föl nem hagyott. A szerencsétlen 
fejű uralkodó tovább is nicomediai Özséb s egyéb tekintélyest» Áriá- 
nusok által hagyta magát vezettetni, kik öt érzületüknek egészen meg
nyerték, sőt annyira vitték, hogy megengedte nekik egy n j patriarcha 
választását az alexandriai székre.

Mihelyt ezen engedély megadatott, az eretnekek Antiochiában 
egybegyülekeztek, Athanázt letették s helyére pártjok kebeléből egy 
Pistus nevű egyipti áldozárt választottak meg. 8 midőn ez nekik nem 
tetszett, bizonyos cappadociai Gergelyt emeltek fegyverhatalommal az 
alexandriai püspöki székre. Sőt annyira ment szemtelenségök, hogy 
I. Gyula pápához :i követet, 1 áldozárt (Macariust) s 2 szerpapot 
küldöttek, hogy azt Athanáz ellen hangolják, s Pistust az . egyházba! 
fölvételre ajánlják. De szerencsétlenségükre a magokkal hozott vád
iratból csak a szent férfiú büntelensége ragyogott elő.

Mire sz. Athanáz is küldött papjai közül nehányat a pápához. 
Midőn az Ariánusok egyik követe a már említett Macarius megtudta, 
hogy Athanáz követei már útban vannak, ámbár betegen feküdt, még
is nehogy hazugsága kiderüljön, éjjel Rómát elhagyta, midőn épen a 
következő napon a pápával beszélnie kellett volna. Ha az Eusebiánok 
ezen pápát ismerték volna, úgy bizonyosan nem fordultak volna 
hozzá. Ö bölcs, erőteljes és istenfélő volt s az egész ügyről világos 
fogalommal, teljes ismerettel bírt. Pistus ajánlása annál csekélyebb 
hatású volt, mivel Martyrius szerpap sem tagadhatta annak igazsá
gát, mit Athanáz követei Pistusról a pápának mondottak.

Mivel a patriarcha vádlói a pápát kérték, hogy egy zsinatoi



191

hívna egybe, s ezen ügyet ö maga vizsgáluá meg, kérel
mükbe beleegyezett és sz. Athanázt maga elé kívánván, szabad vá
lasztására bízta a helyet, hol a zsinat tartatnék. Bizonyára ez a 
legtöbb megtiszteltetés, melyet I. Gyula a magas vádlott iránt tanúsít
hatott! Ezeu zsinat kómában 341-ben tartatott, melyre bár az Euse- 
biánok is sürgetve hivattak meg, de meg nem jelentek. A zsinaton 
maga a pápa vizsgálta meg sz. Athanáz ügyét, ki öt mindazon vádak 
alól fölmentette, melyeket az Eusebiánok emeltek ellene, s az ale
xandriai szék birtokában megerősítette; ancyra-i Marcell igazhitüsé- 
gét is megismerte, ki egy orthodox hitvallást nyújtott át a zsinatnak; 
azután a keleti püspököket haza bocsátotta, ellátván őket erő- s 
apostoli méltóságteljes levelekkel, s mind visszahelyezte azon egy
házak jogaiba, melyektől az Ariánok által megfosztalak. így gya
korolta I. Gyula azon joghatóságot, melyet székének elsősége az 
egész kath. egyház fölött adott neki. Meg nem állhatjuk, hogy ne kö
zöljük e helyen gr. Stollberg után egy görögnek, I. Gyula pápának 
az említett zsinati eljárásra vonatkozó nyilatkozót; mert ö mint görög 
bizonyosan nem jöhet azon gyanúba, hogy több jogot tulajdonit a 
római püspöknek, mint azt megilleti. „Midőn a pápa Kómában, irja ö, 
minden püspök ügyét megvizsgálta, és hitöket a nicaeai tannal ösz- 
hangz'ónak találta, fölvette őket az egyházi közösségbe, és mivel 
széke méltóságánál fogva öt illette a minden egyház fölötti gondos- 
doskodás, mindegyiket visszahelyezte egyháza vezetésére.“

A levelek, melyeket a szent pápa a keleti Árián piispökökhez 
menesztett, kik ámbár egyetemes zsinatot sürgettek, de mégis arra 
meg nem jelentek, az alexandriai egyházhoz intézett irata, hogy 
törvényes föpásztorát ilyennek ismerje, valamint a császár levele is 
igen jeles egyházfőnek tüntetik föl sz. I. Gyulát. Ennek leveleit sz. 
Athanáz vádiratába fölvette. Az első körirat, mely Gábiánus által ju
tott cl az Eusebiánokhoz, és a melyek Banius caesareai püspök- 
Flaccillus, Narcissus, Maris, Macedonius, Theodorhoz s a többihez 
menesztettek, Antiochiából küldettek szét, a hajdankor legbecsesb 
emlékeit képezik. Gyula pápa ezen irataiban igen feltűnik a férfias 
szellem, alapos fölfogás, józan Ítélet, rendithetlen szilárdság, szelíd
ség és szeretet. Igen sajnáljuk, hogy e leveleket, melyeket Müller 
kivonatban közül helyszűke miatt mi nem adhatjuk.

Sz, I. Gyula pápának az Eusebiánokhoz intézett iratában, a többi
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közt, mondatik: „Hát nem tudjátok ti, 1 hoffíf minden fontos ügyben 
legelőször hozzánk kell fordulni, hogy hvAétdíatároztassék meg, mi le
gyen abban igaz!* Az apostoli széknek az egész egyház fölötti jog
hatóságát bizonyítják a pápa ezen szavai; mi ha már ekkor minde
nütt általánosan elismerve nincs, bizonyosan nem meri. Gyula a csá
szár s az ö uszályvivöi, az Árián püspökök ellenében székének fönha- 
tóságáról oly határozottan s jogkövetelöleg Írni. Socrátes és Somomén 
görög irók is elismerik ezen jogok érvényét, s az ellenpárt sem emeli 
az ellen hangját, hanem arról szándékosan hallgat. Igen, I. Gyula pá
pának levelei hangosan tanúskodnak, miszerint az apostoli szék te
kintélye már ezen korban is mindenütt el volt ismerve.

Igen megható tartalmú ezen pápának azon levele is, melyet sz. 
Athanázra vonatkozólag az alexandriai áldozárok, szerpapokhoz s a 
hívekhez intézett, melyben üdvözli őket, hogy szilárdságukért imá- 
jok meghallgattatott, és hogy sz. Athánáz a hosszú távoliét által 
megpróbáltatván, most ismét visszatérhet.

Az ügynek azonban ezzel még nem szakadt vége. Az Kusebiánok 
nagy befolyással lévén Constantius császárra, kivitték, hogy Atha- 
náz s a többi püspökök székeik birtokából kizárattak, melyekre az
tán a pártoskodók fegyverhatalommal hamis pásztorokat toltak föl. 
Ily körülmények közt I. Gyula pápa nem maradt tétlen. Azért az 
igazhitű Constanshoz fordult, ki meg fivérének Constantámnak irt. 
kérvén őt, hogy néhány püspököt Trierbo küldjön hozzá, hogy Atha- 
názletételéről számoljanak. Ezek bizonyosan Constanst is félrevezették 
volna, ha a trieri-i püspök sz. Maximin a dolgok valódi mibenlétéről 
az uralkodót föl nem világosítja (343). Erre Kölnben és Milánóban zsina
tok tartattak. Az utóbbira az Eusebiánok Anthiochiában készült hitval
lomásukat elküldötlék. Constansis megjelent arra, honnét az Ariánok 
fölhívása folytán irt Constantámnak, Athanázt is meghívta Milánóba, 
vigasztalta öt, s azután vele Galliába utazott, hol 347-ikig időzött s 
onnét a hires Hosius cordovai püspökkel a sardica-i zsinatra utazott,

A zsinat 347-iki májusban Sardicdban (Illyria) nyittatott meg, 
35 tartományból jelentek meg a püspökök, nem számítva a keleti
eket. Socrates és Sozomen szerint 300 nyugati és 70 keleti püspök
ből állott a gyülekezet. Sz. Gyula pápa személyesen nem jelent meg, 
hanem Arehedamus és Philoxenus áldozárok, meg Leó szerpap által 
képviseltette magát, Sz. Athanáz, ancyra-i Marcell és gaza-i Askle-
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■pas is jelenvoltak a zsinaton, melynek elnökévé a pápa Hosiust 
emelte. Az Eusebiánok vagy Ariánok észrevévén, hogy előtérre nem 
jutnak, több magánösszejöveteleket tartottak, s mielöttt Sardicába 
utazlak volna küldötteik, abban állapodlak meg, hogy a törvényes 
püspökökkel nem fognak egyetérteni. Hiába hivattak meg a zsinatra; 
ők Athanáz jelenlétét és egyéb súlytalan okokat hoztak fel elmara
dásuk mentegetésére. S midőn végre láták, hogy komolyan fenye- 
gettetnek, ha még tovább is vonakodnának megjelenni s az ellenük 
felhozott vádakra felelni, éjjel futásnak eredtek, és Philippopolisban 
egy zugösszejövetelt tartottak, A sardica-i atyák pedig megerősítet
ték a nicaeai hitvallást; az Ariánok áltnl elűzött püspököket büntelenek- 
nek nyilvánították; az Árián püspökök pedig kárhoztattak s méltó
ságaiktól megfosztalak. Egyszersmint Constantiesfeos két követet kül
döttek, hogy azt határozataik végrehajtására indítsák. Maga Con
stans császár is egész hangnyomattal irt az említett uralkodóhoz; még 
haddal is fenyegette öt, ha Athanázt székére vissza nem helyezné, ? az 
ö gonosz rágalmazóit meg nem büntetné.

Azután az atyák egy Synodal-levelet szerkesztettek a kath. egy
ház minden püspökei részére, mely mindazt pontosan tartalmazta, mi 
a zsinaton történt. Ezen irat legelőször az agg Hosius püspök által 
íratott alá, kinek dicső neve után a pápai követekéi állottak, ámbár 
csak áldozárok (sőt egy csak szerpap) voltak, s csak azután követ
keztek a püspökök nevei. A pápához is menesztettek egy levelet, 
melyben alaposnak találják azon okot, melynél fogva I. Gyula szemé
lyesen a zsinatra meg nem jelenhetett, és egyhangúlag elismerik, hogy 
az egyházmegyék ügyei az apostolok fejedelmének székéhez terjesz- 
tendök fel.

Ezen nevezetes zsinat 20 vagy 21 canont is alkotott, az egyházi 
fegyelem emelésére s az egyháztól soha sem tartatott egyete
mesnek; mert a nicaeai közzsinat után ilyenül a konstantinápolyi 
tartatik (381).

Mint már érintettük, az Eusebiánok is tartottak Philippopolisban 
valami zsinatfélét, s a sardicai határozatokkal ellenkező végzéseket 
hoztak; elvetették és kárhoztatták Athanázt, uj hitvallást szerkesztet
tek, s esztelen fölfuvalkodotfságiikhan annyira mentek, hogy I. Gyula 
pápát kiközösítenék, mivel Athanázt a közösségbe fölvette:

K n rc su  A 4 A . R ó ro , P á p á k  lölt. 1. k ö té l .  13
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A sardicai zsinat után 4 hó múlva cappadociai Gergely meghal
ván, ez által sz, Atbanáz visszatérése megkönnyittetett; mertConstan- 
liusnak többé mi ürügye sem volt öt abban gátolni, s még tovább 
is a számkivetésben visszatartani. Ide járult még az is, hogy ö a per
zsákkal veszélyes háborúba bonyolódott, s ezen szomorú helyzete 
nagyon is megkívánta, hogy testvérével ne ellenkezzék. Azért a 
megszorult erőszakoskodó háromszor is irt a sz. patri&rchának. hogy 
epedve óhajtja öt Alexandriában ismét meglátni. Anasztáz Constans 
császártól, ki akkor Galliában tartózkodott, elbúcsúzván, Rómába 
vette magát, hogy a pápától s híveitől is búcsút vegyen. Azután a 
lehető leggyorsabban Antiochián át Egyiptbe utazott. Constantius, ki 
ekkor ezen városban tartózkodott, igen kegyesen fogadta öt s barát
ságáról biztosította; csak azt kívánta, hogy az Ariánoknak egy temp
lom engedtessék át Alexandriában. Mire a szent válaszul adá, hogy 
ha igazságtalanok nem akarnak lenni, úgy a szorongatott katoliku
soknak szintén át kell egy templomot engedni Antiochiában. Ezen vá
lasz az Ariánokat igen felbőszítette, s azért a császár kívánságának' 
teljesítésére többé szót sem tett. Azonnal megtette a szükséges in
tézkedéseket, hogy Athanáz az egyiptt helytartótól jól fogadtassék. 
Alig érkezett meg a szent patriarcha egyházába, már is Alexandriába 
zsinatot hirdetett. Ez alkalommal több Árián püspök visszavonta az 
Athanáz ellen fölhozott rágalmakat, s nyilvánosan elvetették tévesei
ket. — Midőn Constantius 351-dikben Sirmiumban időzött, egy zsina
tot hivott össze, mely legnagyobbrészt keleti, és pedig többnyire Árián 
püspökökből állott. Ezen zsinat a galatiai születésű Photint, ki a sir- 
miumi egyház feje volt, mivel Sabellius tévtanait ismét fölelevenitette, 
kiközösítette és méltóságától megfosztotta. Ez a többi között tanította, 
hogy Krisztus születése előtt nem létezett, következéskép nem örőktöl- 
fogva-való s nem isteni személy, hanem csak ember, stb.

Pliotin tévtanai ellen több zsinat tartatott, melyeken azok szer
zője kárhoztatott s száműzetett s mint ilyen nyomorban múlt ki. Polgári 
törvények is hozattak mételye s tanítványai ellen.

Ákközben Ursacius és Valens is, kik a milánói zsinaton az Árius- 
féle tévelyeket (külsőleg) elvetették, Rómában személyesen a pápához 
fordultak, az egyházba! fölvételért esedezvén, Mit azonban a szent 
pápa addig nem teljesített, mig ök Róma egyik templomában az egy-



195

liázfö és római papság jelenlétében egy irományt nem nyújtottak át, 
melyben a sz. Athanáz elleni rágalmakat visszavonták.

Sz. í. Gyula pápa ezen tevékenységén kívül, mely az egyetemes 
egyház minden ügyeire kiterjedt, a régi épületek és emlékek romjai
ból a „Santa Maria Trastevere“• czimü templomot emeltette s pompás 
oszlopzatokkal diszittette. Ezen épület igen nagyszerű s díszes volt. 
1139-ben helyreállittatván, IJominichino mübecsü képeivel, neveze
tes mozaik-müvekkel s egy igen pompás előcsarnokkal láttatott el. 
Ezen máig is fönálló egyházban sz. Cecil és sz. Ferenc gyakran me
rültek buzgó imába. Azonkivül még két basilicát állított, egyet a Fó
rumon, másikat azon helyen, mely „via flaminia* név alatt volt is
meretes; ezek neveit azonban Anasztáz könyvtárnok nem említi. 
Szinte ezen tudós férfiú ír ja , hogy sz. I. Gyula Calepodius temetőjét 
sz. Pancratius templomával együtt megújította. A másik általa feldí
szített temető a flamini utón létezett; hova a Claudius alatt lefeje
zett sz. Bálint tetemei takarittattak el febr. 14-én SaUnélla asszony 
által. Sz. Marius és Mártim actái szerint sz. I. Gyula az említett 
temetőben sz. Bálint tiszteletére templomot is állított. A történelem 
Theodori, II. Benedeket, I, Adorjánt, III. Leót s IV. Gergelyt nevezi 
ezen egyház megujitóiúl; miből következik, hogy e temető igen neve
zetes s a templom nagyon látogatott volt. Ma ez a temetővel együtt 
pusztulásnak indult s nem látogattatik, A hires régiségbuvár Bossió 
fedez tejföl ezen temetőt.

Hogy a szent-széket illető emlékek és okmányok az utóvilág 
részére megöriztessenek, megújította a jegyzőkre vonatkozó régi in
tézkedéseket, azoknak a Primiceriust vagy Protonotariust adván igaz
gatóul. — Pagi szerint ezen pápa Yizkereszt ünnepét a karácsonyi- 
tól elválasztotta, s ezt december 25-kére tette. — Háromszori papszen
telése 5 szerpapot, 18 áldozárt és 10 püspököt adott az egyháznak.— 
Roppant tevékenységéről eléggé-kezeskedik ama 16 zsinat, mely az ö 
pápasága alatt tartatott.

Néhány régi történelmi iró szerint Gyula pápa Constantius csá
szár által egy ideig száműzve volt; ugyanezt állítják némely pápai 
könyvek is. Ez azonban alaptalan állítás; de hogy ezen uralkodótól, 
ki magát oly igen engedő az Ariánok álial vezettetni, sokat kelle tűr
nie, nagyon is valószínű.

13*



A sz. pápa, mintán Jézus egyházát 15 év-, 2 hó- s 6 napig oly 
szép apostoli lelkitlettel kormányozta, 352-diki apr. 12-kén földi pá
lyáját bevégezle. E napon emlékezik róla a vértanuk könyve : „Ró
mában as appiai utón sz. Gyula pápának születési napja, lei as 
Ariánusok ellen a katholika hitért legtöbbet küzdött, s jelesen viselt 
dolgai után szentség hírében múlt ki,u A legszebb emléket ezen pá
pának gr. Stollbcrg állította, midőn igy ir felőle : „Gyula pápa az egy
ház hajóját viharos időkben fölvilágosítva onnan-fölülről bölcseséggel, 
erőteljes szilárdsággal, apostoli buzgalommal és szelíd evangéliumi ér
zülettel kormányozta. Emléke szent leend az egyháznak, inig csak állni 
fog, azaz a napok végéig

Földi maradványai Calepodius kryptáiban takarittattak el az 
aureliai utón. 11. Incze pápa fölemelte azokat, s a „Santa Maria 
Trastevereu czimü egyházba szállította át, melyet a szent pápa, 
mint már említettük, ujittatott meg s diszittetett föl. II. Gyula meg
újította emlékét, rendelvén, hogy ünnepe a katholika egyházban apr. 
12-én illessék. Neve a római egyház legrégibb naptáraiban is előfordul.

• Soha-sem bizonyult be jobban, hogy az Isten ép akkor tá
maszt hatalmas, nagy embereket, midőn a legnagyobb vész fenye
geti egyházát, hogy a szent ügyért liösileg küzdjenek, mint ezen szo
morú időben, melyre sz. Gyulának pápasága esik. Nyugaton az egye
temes egyház fejével együtt a derék trieri püspök sz. Maximin harcolt, 
Keleten, Alexandriában, sz. Atbanáz, a termékeny szellemű férfiú 
küzdött, ki úgy látszik, hogy ezen században a fellázadt szenvedé
lyek, rágalmak és császárok ellen a Katholicismus védszelleme volt. 
Élüzetvén székéről, ismét győzelmesen emeltetett arra fel; ép oly hatal
masan, mint leveröleg állott Galliában elleneivel szemben. Nagy volt 
ö Egyipt pusztáin s egyháza szószékein, valódi erős lelkű férfiú, ki 
Istenre támaszkodva, nagy dolgokat vitt végbe. Kétszer látogatta meg 
Kómát. Először, midőn az Ariánok Őt Gyula pápa széke elé idézték, 
máskor, midőn az Árián püspök Gergely az ö székére föltolatván, 
Alexandriai elhagyni kénytelen volt. Ekkor néhány fcgyipti szerzetest 
vitt magával Rómába, s a világ ezen fővárosában ima, testsanyargatás, 
böjt, elmélkedés közt folytak napjai, mint a thebai pusztában. így 
volt ö egyszersmint a szerzetességnek nyugatra! bevezetője. Sz An
tal első remetének életét megírván, o felséges könyvet Rómában elter
jesztette, s sz. Marcallal az elmélkedő elvonult életet megkedvelteivé»,



ez leányával együtt elhagyta fióimít, hogy a magányban egyedül 
Istennek s leiköknek éljenek. A sz. Anastasio egyház tán azon helyen áll 
Rómában, hol a szent élt; inert ezen korban még szokás volt ily lakú* 
sokat templomokká változtatni át. Sz. I. Gyula és sz. Athanáz korából 
való az Áthallásról neoexett s igen ismeretes Symbolum is, mely ha 
nem tőle ere<lt is, <le az ü szelemét, hitét s hatását mutatja.

XXXVI.
U b e r iu s  3 5 3 - 3 6 «

XXXVII.
II. F e l i x .

Sz. I. Gyula halála után 1 hó s 10 nap múlva a római Augus- 
tusnak fia Liberius emeltetett hitbuzgalma s kitűnő jámborságáért 
352-diki jun. 21-kén az apostoli székre, még pedig akarata ellené
re. A császárhoz intézett egyik levelében ugyanis Istent hívja bizony
ságul, hogy minden világi dicsőséget Istenbeni hiténél fogva meg
vetni tud ; hivatásának teljesítésében soha nem vezéreltetett dics
vágy által; a pápaságot kényszeritve fogadta ol, s a római széknek jo
gait, meg az annyi martyr vérével megszentelt hitet csorbittatui nem 
engedi, rtb.

Az ariánok által támasztott vihar egész Keletet megrázkód
tatta s Liberius pápa alatt már Nyugaton is nagyon megzavarta az 
egyház békéjét. — Ezen nagybuzgalmu egyházfő nem szűnt meg a 
császárt, Constantiust, kérni, hogy Athanáz ügyének megvizsgálására 
s végeldöntésére egy közzsinat tartását no ellenzené. Az ezen célból 
összehívott arelati (Arles) zsinat után, mely 353-ban minden ered
mény nélkül végződött, kivéve tán, hogy az apostoli követek utasítá
sukat megszegték, s néhány a római székhez hű püspök számkive- 
tésbe küldetett, — Liberius a milánói zsinatot eszkölte ki 355-ben- 
Ennek folyamában történt, hogy Urtacius és Vakus az arián-párt 
szájas kolomposai, anjeaeai hitvallást aláírni vonakodván, Constau-
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tinsnafe egy levelét a templomban fölolvasták, mely telve volt eret
nekséggel, s azért tartalmát a jelen volt nép fönhagon roszalta. Ek
kor a császár parancsára a zsinat az ö palotájába szállíttatott, hol 
az arián-érzelmü püspökök szabadon garázdálkodhattak. A császár 
látván, hogy a katholikns püspökök az Athanáz ellen felhordott, 
sok tekintetben nevetséges vádakat megczáfoiták, helyéröl fölemel
kedvén, mondá: „Én vagyok, ki Athanázt vádolom, Ügyetek azok
nak, lúk nevemben beszélnek!“ Mire Euseb vercelle-i, Lucifer calaritan-i 
és Dénes milánói püpökök komoly szavakat intéztek Constantius- 
hoz, ki felbőszülvén, Athanázt elitélteti, az említett három püspököt 
számkivetésbe küldi, a követek egyue, Hilarius szerpap, megvesz- 
szöztetik, s a császári tisztek rendeleteket visznek a tartomá
nyokba, melyeket mindenki számkivetés, börtön, vagy birtokelko- 
boztatás büntetése alatt aláírni kénytelenittetik. — íme, mint szokta 
a jogbitorló zsarnok az igazság bajnokait és híveit sújtani! —

Ekkor irta Liberius a számkivetésben sinlödö püspök-társaihoz 
ama nevezetes levelet, melyben atyailag gyöngéd szavaival vigasz
talja’őket, hogy nemcsak magok, hanem ö is szenved, és szintén 
várja a számkivetést. Kéri azután őket, hogy imádkozzanak érettet 
esdjék le rá az Ur kegyelmét, melynek oltalma alatt a naponkint 
növekedő viharokat kiállhassa, s a katholikus hitet csorbítatlanul 
megőrizhesse. Ezen, az említett három püspökhöz menesztett levél 
minden tekintetben méltó az egyház fejéhez. Ha Liberius „emberileg 
bölcsen“ számított volna, nem irandotta ezen levelet, mely a császár
nak boszuvágyát újra fölingerelte. Ki gyűlölte a pápát, nemcsak mint 
az Arianismus hatalmas ellenségét és Athanáz személyes barátját, 
haniiri még inkább mint Sylvester pápa életiróját. Liberius ugyanis 
ezen biographiában Constantin császár családi dühöngéseit, poklos- 
betegségét (lepra) és egyéb oly körülményeket is irt le, melyek fiá
nak gőgjét nagyban megsértették.

A pápa nemsokára az érintett levélre Constantius császár ha
ragjának egész súlyát érezte. Az utóbbi herélíjét Eusébet fenyegető 
levelekkel Rómába küldötte; de a pápa válaszul adta, hogy Atha
náz elitéltetésébe nem egyezhet, mivel az kihallgatatlanul kárhoz
tatott. Egyszersmint udvari hivatalnokokat is küldött a helytartóhoz» 
hogy Liberiust valami ravasz fogással félrevezessék, vagy ha ez 
nem sikerülne jó móddal, erőszakoskodással ejtsék őt a tőrbe, s ha ezt
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sem lehetne a körülményeknél fogva sikerrel használni, úgy a hely
tartó szállítsa a pápát hozzá a táborba, Constantius a nép mozgal
mától tartván, titokban hurczoltatá a pápát Milánóba, Itt volt ama 
nevezetes találkozás a két föhatalom-viselö közt, melyet Athanáz 
csak röviden említ, és elbeszélésében ugrást tesz, mig Theodoret a 
pápának Constantiussali beszélgetését egész terjedelmében feljegy
zetté. Mi az utóbbinak szavait követjük.

A császár a maga elé vezetett pápának mondd: „Elhatároztuk, 
hogy éretted küldjünk, és figyelmeztessünk téged mint városunk püs
pökét, miszerint egyességedböl a gonosz Áthanázt vétkes esztelen - 
ségeért kizárjad; mert az egész világ ezt igazságosnak találja, és öt 
a zsinat határozata által az egyházi közösségből kizárja.“

Liberiuss „Az egyházi Ítéleteknek, oh császár, igazságosok
nak kell lenni, Ugyanazért, ha jámborságodnak tetszik, ren
deld, hogy az Ítélet megkezdessék és ha Atbanáz vétkesnek találta- 
tik, akkor az ítélet az egyházi szabályok szerint fog ellene kimon
datni ; mert mi nem ítélhetünk el oly embert, kinek ügyét meg nem 
hallgattuk.“

A császár: „Istentelensége' fölött az egész világ már régóta ki
mondotta az Ítéletet.“

Liberius: „Mindazok, kik az ítéletet aláírták, a vádként felhor
dott tetteknek szemtanúi nem voltak; s vagy hiú dicsőségből vagy 
félelemből Írták alá az ítéletet, hogy általad legyalázó bántalmak- 
kal ne illettesseuek.“

A császár: „Mit szólsz dicsőség-, félelemről vagy gyalázatról?“ 
Liberius: „Mindazok, kik Isten dicsőségét nem szeretik, kedvezé

sedet többre becsülvén, elítélték azt, kit sem nem láttak, sem ki 
nem hallgattak; mi keresztényekhez nem illik.“

A császár: „De jelenvolt, midőn a tyrus-i zsinaton elítéltetett, 
és a földkerekség minden püspökei kárhoztatták öt.“

Liberius: „Soha jelennem volt, midőn elítéltetett. Mindazok, 
kik olt egybegyűltek, csak akkor Ítélték el Áthanázt, midőn már 
eltávozott, vonakodván őket birákul fogadni.“

Ekkor Euseb, a heréit, közbeszólott: „A nicaeai zsinaton elis
mertetett, hogy a katholika hiten kívül áll.“

Liberius: „Csak öten ítéltek fölötte azok közül, kik Egyiptusba 
mentek Ischyras-sál, és ezek csak azért küldettek, hogy bizony-
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Ságokat szereznének a vádlott ellen. Kelten e küldöttek közül nin
csenek többé (Theognis és Theodorus), a többi három: Mares, Valens 
és Ursacius még élnek; és Sardicában Ítélet hozatott, mely a kikül
döttek ellen szólott. Azóta ezek Írásban nyilatkoztak a zsinaton, bo
csánatot kérvén az adatokért, melyeket Egyiptben Athanáz ellen ko
holtak. Ezen irat kezeink között van. Már most, oh császár! kikkel ért
sünk egyet, kikkel legyünk közösségben ? Azokkal-e, kik miután At- 
hanázt elitéi lék, bocsánatot kértek, vagy azokkal, kik emezeket kár
hoztatják ?“ — Ekkor megszólal a császárnak egy készséges fönszály- 
vivöje az emberek azon gyönyörű fajából, kik .rangvágy s anyagi 
haszonért Jézus egyházát mindenkor szívesen megtagadják, tudniillik t

Epictetus püspök: „Nem a hit ügye, sem az egyházi szabályok 
föntartása végett szól igy Liberius pápa, oh császár, hanem, hogy 
Kóma tanácsnokai előtt dicsekedhessek, hogy a császárt megvetette.“

A császár: „Mi vagy te a világon, hogy egymagad támogasd a 
vétkest, és a császárrali, meg az egész világgali békeséget megsza- 
kaszszad.“

Liberius: „Ha eg\ edül állanék is, a bitnek ügye ez által nem 
gyengülne. Egykor is csak hárman találtattak, kik a király paran
csainak ellenállottak.“

Euseb: „Hatte császárunkból Nábuchodonosort csinálsz?“
Liberius: „Semmikép. De te vakmerőn elitélsz oly embert, ki 

fölött Ítéletet még nem tartottunk. Mindenekelőtt kívánom, hogy min
denki Írjon alá egy köznyilatkozatot, mely a nicaeai hitformulát 
megerősítse; azután, hogy minden testvéreink a számkivetésböl visz- 
szabivassanak, és székeikre visszalielyeztessenek, ha azok, kik most 
az egyházban zavarokat okoznak, az apostoli hitvallást elfogadják, 
akkor mindnyájan Alexandriába költözvén, az ügyet a vádlottak, 
vádlók és védelmezők jelenlétében megvizsgálván, egyetemben és nyu
godtan hozunk Ítéletet.“

Epictetus: „De a nyilvános elöfogatok nem lesznek elégségesek 
a i uspökök átszállítására.“

Liberius: „Az egyházi ügyeknek nincs elofogatokra szükségök ; 
az egyházmegyék saját költségeiken szállitandják a tengerre püs
pökeiket.“



Á császár: „A. mi elitéit dolog erejével bir, az többé meg nein 
semmisittethetik. A püspökök legnagyobb része ítéletének állaűi kell. 
Te egymagad vagy, ki barátságodat föntartod ama gonosz részre.“ 

Uberius: „Soha, őhesászár! távollevő vádlottat gonosznak nyi
latkoztatni nem hallottunk; ez ellenségeskedésnek jele.“

A császár „Ö mindnyájan kát megsértett, de klisém annyira 
mint engemet. Nem elégedve meg idősb testvérünk halálával, ő nem 
szűnt meg boldog emlékű Constans testvérünket ellenünk ingerelni, 
és csak határtalan szelídségünknek tulajdonítandó, hogy a fölingerlö 
és fölingereltnek cröködésein győzedelmeskedtünk. Mi győzelem sem 
oly drága előttem, még Magnentius és Silvanus legyözetése sem, 
mint ha az egyház kormányából ama gonoszt (Atbanázt) kiűzhetném.“ 

Liberius: „Őrizkedjél, óh császár! ellenségeskedéseidet a 
püspökök mint eszközeid által hajtani végre; mert az egyházi 
férfiak kezei csak áldásra és szentelésre valók. (A császár püs
pökök ítélete által kívánta a nagy hilvallót megsemmisíteni, 
a kalholika egyház ezen nagy oszlopát ledönteni.) — Parancsold 
tehát, ba tetszik, hogy a püspökök székeikre visszahívassanak, és 
ha ezek egy véleményen vannak azzal, ki most az igaz tant védelme 
alá veszi, egyetemben intézzél* el a világ békéjét, hogy ne mondat- 
hassek el, miszerint egy ártatlan ember gyalázattal illeüetett!“

„A császár: „Itt csak egyről van szó; ha a többi egyházakkal 
közösségre lépsz, úgy elbocsátalak téged; egyézz a békébe, ird alá, 
és térj vissza Kómába.“

Liberius: „Én már elbúcsúztam Kómában testvéreimtől, az 
egyház törvényeit a római lakásnak elébe teszem.“

A császár: „Három napot engedek a gondolkozásra, hogy alá- 
jegyzésed után visszatérni kiyánsz-e Rómába, vagy ellenkező esetben 
számkivettetni fogsz.“

Liberius : „Húron; nap vagy három hó néni változtatja meg el
határozásomul ; küldj, hová akarsz.“

Két nappal ezen nevezetes beszélgetés után Liberius ismét tol - 
hivatott az aláírásra, de mivel állhatatos maradt, kimondatott a ren • 
delel, melynéifogva Bc-roá-ha (Thracia) száműzetett. Alig távozik el 
azonban a császár elöl, midőn ennek nevében az úti költségek födő- 
zésére 500 aranytallérral kináltatik meg. Mire Liberius válaszold: 
„ Vidd e?en aranyat a császárnak vissza, neki szüksége van e pénzre,
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katonainak számárad A császárné is hasonló összeget küldött a pá
pának, ki isnlét feleletül adá: „Add epénzt a császárunk, mert erre 
szüksége van, hogy katonái zsoldját fizethesse; ha pedig erre szüksége 
nem volna, oszsza fel a pénzt Auxentius és Epictetus között, kiknek bi
zonyosan szükségük van p é n z r e A heréit még egyszer megkísértő a 
pápái, de keményen elutasittatott: „Te az egyházakat megfosztottad, 
és elpusztítottad,~é.r most mint egy vétkes embert alamizsnával kínálsz 
meg; törekedjél mindenekelőtt keresztény lenni,“ Sozomen az említet 
találkozást lé nem írja, de a pénz visszaküldéséről igy emlékezik 
„Mondd neki, (a császárnak) hogy ezt hízelgői és bohóczai közt osztas
sa ki, kiknek pénzszomjuk kiolthatatlan; mi minket illet, Krisztus, ki 
az Atyával mindenben égyenlö, ellát minket minden javakkal.“

A fópásztor tehát számkivetésbe vezettetvén, a római papság 
rettegett azon gondolatra^ hogy most már az Ariánok ellenpápát tol
nak fel az apostoli székre, azért mindnyájan megesküdtek, hogy 
mindaddig, mig Liberins él, senki-mást pápául el nem ismernek. — 
De e város lakóitóli félelmében nem merészelt idegent tolni Liberius 
székére, bár az elvetemült ariánok közül többen ásitoztak ezen mél
tóságra. Azonban volt a római papok közt egy diakon, kit Liberins 
bizalmával" tisztelt meg s ki valószínűleg föszerpap volt, ki az apos
toli székre lépett, ámbár a többi papok közt ô is letette az esküt, 
hogy ál-pápát elismerni nem fog. A császár a jámbor Dénes száműzött 
milánói püspök székére bizonyos tudatlan és istentelen Auxentius nevűt 
emelt, kappadociai Gergelyt pedig mint egészen világit, az alexan
driai patriárcha-székre tolta fél. Ezekhez adta még az elvetemült 
Epictet neopbytust, hogy Kómában az istentelenség müvét végrehajt
sák, minő odáig ott hallatlan volt.

Mivel a római nép, a még életben volt Liberius pápa szeretett 
püspöke utódául épen seinnkit sem akart, és nem tűrte volna, hogy 
Félix valamelyik római templomban fölszenteltessék ; azért Constan
tius római palotáját alakíttatta ez alkalomra templommá, a nép he
lyett három heréit (udvari szolgák) jelent meg; azután az ö meg
hagyása folytán a három erkölcstelen életű kém (kataskopen) által, 
mert püspöknek nem lehet őket nevezni, Felix a palotában püspökké 
szenteltetett.

így látott Róma először világi hatalom által föleröszakolt el
lenpápát, k S7. Athanáz szerint „az arianokhoz méltó volt.“ Felix el
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ismerte ugyan a nicaeai hitvallást, de az arianismus kővetőivel jő 
barátságban állott, bár azok tévelyeit megvetette. S ez tán az oka, 
hogy a papság öt eltűrte. Egyébként a dolgok helyzete oly kényes 
volt ekkor, s az eseményeket oly kevéssé ismerjük, hogy a papság 
önviselete fölött a feltolt pápa ellenében pálczát nem törhetünk. A 
nép azonban Felixet pápának einem ismerte, tőle és párthiveitöl el- 
kiilönzé magát. Ezen ellenpápa erényei tiszták lehettek ugyan, de hogy 
magát oly püspököktől Mszenteltetni és mint bérenez a pápának, az 
ö ura és föpásztora életében magát az apostoli székre tolatni engedte, 
ez mint maradandó bélyeg tűnik fel az ö életében.

Ha ezen kort csak felületesen is tekintjük, úgy könnyen azt 
biszsziik, hogy az egész világ, vagy legalább az egész Kelet árián lett. 
A pápa a -katholika egyház legállhatatosabb- hitvallóivhl számkive
tésben volt, s a császár az ariánokhoz hajolt. És mégis az akkor ál
talánosan uralkodott eretnek-felekezet már magában hordta a pusz
tulás csiráit, valamint minden, a mi nem isteni intézményen alpnl, 
s az emberi szenvedélyekre támaszkodik, előbb vagy ntóbb eltűnik 
az isteni előtt. — A császár még nem volt Rómában, azért elhatározta, 
hogy a városok ezen királynéját is meglátogat and ja. A tiszteletre
méltó bitvalló pápa 1 év s 6 hóig volt már számkivetésben, midőn 
Constantins Eusebia császárnö- s Helena nővérével, drága kövek s 
aranytól ragyogó kocsiban egyedül ülve, 357-ki apríl 28-án Rómába 
ünnepélyesen bevonult.

Constantius császárnak Rómába érkezése nem segíthetett a ba
jon, az iszonyú zavaron. A senatorok és tekintélycsb rómaiak nejeik- 
s leányaiktól arra kérettek, hogy a császárt Liberius pápának a szám- 
üzésböli visszahívására indítsák. De azok nem mertek ezen kéréssel 
Constantiushoz járulni, hanem tanácsiak nejeiknek, hogy öle maguk 
forduljanak a császárhoz, ki a gyöngéd és szép-nem kérésére tán több 
tekintettel léend, mint a férfiakéra. A nők karolák tehát föl az ügyet 
sajátságos buzgalmukkal. A lograeghatóbban feldíszítve jelentek meg 
a császár előtt, kérvén öt, könyörülne s a nyájától elragadott pásztort 
bocsátana székhelyére vissza. Mire a császár erötetelt nyugalommal 
válaszolá: „A városnak nincs más ‘pásztorra szüksége, — mert ügyes 
püspöke van, Iá azt kormányozhatja, minthogy a nagy Liberius után 
szer papjainak egyike avattatott fel, ki a nicaeai atyák hitét szeplőtlenül 
megőrizte, s ki mindazonáltal azokkal is közlekedik, kik ezen tant eb



v e te tté k — „De épen es a föolc — felelek a hölgyek — hogy a nép 
l'dixel el nem ismeri, mint ki az áriáitokkal közösségien van.“

A császár, ki Rómában mindenki iránt igen leereszkedöleg vi
selte magát, valóban mégis hagyta, hogy Liberius visszahivassék és 
Felixxel közösen viselje a föpásztori tisztet. Rendeleté a „ütrais'-ban 
a nép tapsai közt olvastatott fel, de midőn a záradékot hallotta, egy
hangúlag felkiáltott: „Csak egy Isten, egy Krisztus és egy pápa van!“ 
Azonban Constantius nem hivta vissza Beroa-ból a pápát, ki itt a 
város püspöke Demophilus, egy vad árián felügyelete alá volt ren
delve. Ez, 3 a már korábban elpártolt Fortunatas aquilea-i püspök 
mindent elkövettek, felsöbbi meghagyás következtében, hogy Liberiust 
megtörjék, Utóbb a pápától Urbicus nevű szerpapot is eltávolították 
a császári szolgák, ki egyedüli vigasztalója volt. Eutrópius áldozárt, 
és Hilárius szerpapot is bántalmazták ; az utóbbit lemeztelenítették, 
hátát megkorbácsolták, és azután e szavakkal száműzték: „Miért nem 
ellenkeztél Líberiussal 'U'

Végre Liberiqs visszatért, Félix- pedig elhagyta Rómát.
Theodoret és Sozomen tiszta előadásában ezen elbeszélés után 

.nevezetes hézag következik,..melyet sz. Athanaz és Hitár leveleiből 
lehet kipótolni. Constantius császár Rómából visszatérvén, 357-ik jú
lius v-ége felé Sirmiumba ment, hol titkos cselszővéuy következtében, 
a közzsinat ürügye alatt 300 nyugati s valamennyi keleti püspökök 
egybegyűltek. Az arianusok többségben voltak, s kétes értelmű for
mulákat terjesztettek a zsinat elé. Verések s egyéb kínzások által 
Hosius cordubai püspököt a százados aggastyánt az eretnek-forma 
aláírására bírták, de nem arra, hogy Athanázt kárhoztassa. A pápa 
ellenben Athanáz ügyét elhagyta volna, de csak oly formulát irt alá, 
melyben a „Consubstantialis“ kitejezés hiányzik ugyan, de eretnek
séget nem foglal magában.

S ime már ezennel Liberius pápa kettős botlásához jutottunk. 
Annak daczára is, hogy a legtekintélyesebb irók szerint ezen egyház
fő roppant hitbuzgalma volt, legio azok száma, kiknek fejeibe a „Li
berius pápa botlása“ felöli meggyőződés magát annyira befészkelte. 
Állítólagos botlását kettős tény képezi: az ariánok által üldözött sz. 
Athanáz ügyének elhagyása s a „Consabstaniialis“ szónak elvetése.— 
a z  arianok 2 évi kinos faggatások utáp a szenvedő aggastyánt arra 
bírták volna, hogy Athanáz védelméről s a vele való közösségről



mondjon le, meg az említett kifejezést elvesse, w gyengeség minden 
esetre szánalomra méltó, de az eretnekség melleit keveset nyomna. - 
Maga sz. Áthanáz óriási nagy leikénél fogva semmi jelentőséget sem 
tulajdonit a pápa elcsfiggedésének. Épen az, hogy kínozták, mutatja, 
hogy melyik részen volt. Athanáz az ariánok által terjesztett hamis 
levelek nyomán hitte a pápa elestét, de épen e körülménynél fogva, 
annak, miután erőszakkal kicsikartatott, semmi súlyt nem tulajdoní
tott. rAz eszme, úgymond Athanáz, mely erőszakos kimások által ki- 
csikartatik, a kínzóké, nem pedig a meghajtóké.“ — A nagy és szent 
férfiúnak ezen nyilatkozatára minden e tárgy körüli vitatkozásoknak 
megkellendett szünniök, de az ősi egyháznak ellenségei a szentszék 
megtámadásában örömmel zsákmányolták ki az állítólagos gyengesé
get. Szerintök Liberius pápában, az egyház fejében, az egész egyház 
tévedett. De még az egyháznak jóakarata, azonban mindenesetre kor
látolt itéletii védői i3, a papa elestét mint bevégzett tényt hitték és 
kürtölték a nélkül, hogy annak nyomozásába ereszkedtek volna, főleg 
ha ezen elesés! példában történeti adatot láttak a pápai szék csalha- 
tatlanságának megdöntésére.

Az állítólagos botlást illetőleg megjegyzendő, hogy az esemény
nyel egykorú irók egyike sem volt Sirmiumban, vagy Beroában, — a 
pápa számkivetési helyén. Sulpicius Severus csak akkor született; Je
romos legfölebb 26 éves volt s Galliában a profán irodalommal fog
lalkozott: sz. Hilár 356 óta phrygiai számki vetésben volt, s csak 
360-ban tért vissza; sz. Athanáz 355 óta magányban bujdosott, és 
csak Constantius halála után tért vissza 361-ben. A mi tehát Liberius 
bukását illeti, azt csak azon három levélből tudjuk, melyekét ö irt 
volna (egyet a keleti püspökökhez, egyet ürsacins, Yálens és Genui
nius püspökhöz, egyet végre Yincze capuai püspökhez.) E leveleket 
Athanáztól korunkig hiteleseknek tartották a történészek: de az 
njabb ítészét az említett leveleket alácsnsztatottaknak, az ariánok 
koholmányainak tartja, kikről bizonyos, hogy czéljaik kivitelére több 
iráshamisitást is követtek el, mint ezt Dumont de Maistre bőven 
megmutatja. A nagy történelembuvár Midler is, ki az ítészét terén 
döntő tekintélylyel bir, állítja, hogy azon levelek Hilár töredékeiből 
vétettek. De ezek alácsusztatottak, melyeket szent Hilár soha sem irt. 
Francziaországnak jutott a dicsőség, hogy tudósainak egyike, Dumont, 
a kitűnő tulajdonokkal ékeskedő pápáról az igazságtalan vádat el
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hárítani megkísértse s egy második Ilercules-kéat az egyháztörténet 
raktárát az igazságot elhomályosító és elrutitó tizenhat-százados 
szennytől megtisztítsa. Ezen francia tudós értekezése nyomán 
az ékestollu derék Bath J, is gyönyörű védvekkel igazolja Libc- 
riust, s ártatlanságát a napfénynél tisztábban és világosabban bebi
zonyítja (a „Beligio“ 1853-diki évfolyam 49., 50., 51., s 52-ik szá
maiban.) Egyébiránt, kik Liberins korával bővebben megismerkedni 
akarnak, azokat az antwerpiai jezsuiták következő terjedelmes és 
roppant történelmi jártasságot tanúsító müvére figyelmeztetjük : „Dis
sertatio P. P. Antwerpiensium Societatis Jesu de Liberio summo Ponti
fice nulli formulae fidei ab Arianis compositae subscribente, nec 
contra S. Athanasium.“ — Ezekkel öszhangzanak Orsi bibornok va
lamint Sangallo és egyéb tekintélyes irók is.

Liberius tehát visszatért Kómába, valószínűleg a rómaiak kíván
sága folj tán, melyet végre a császár teljesített. Az örök-város lakói 
által igen nagy örömzajjal fogadtatott. Felix pedig a Tiber torkolatá- 
náli falusi jószágára vette magát, hol mint egy egyház püspöke még 
8 évig élt. A pápai hatalmat Liberius távollétében 2 évig viselte 
Kómában, vagy mint annak helyetese, ha Liberius beleegyezésével 
választatott meg, vagy jogtalanul, mint ki az áriánok által tolatott 
fel az apostoli székre. S ez a legvalószínűbb. Azután viszavonult a 
már említett helyre, s keresztény erkölcsök gyakorlásában töltötte 
napjait. Liberius számkivetése alatt Felix 19 püspök-, 27 áldozárt és 
5 «erpapot szentelt fel. Ámbár az Arián-párt által emeltetett az apos
toli székre, mégis meghasonlott a császárral, Ariánnak nevezte öt, s 
kizárta az egyházi közösségből. Miért Liberius visszatértekor Cons
tantius által Cori-ba száműzetett, mely helyiség az aureliai útnál fe
küdt, hol sok bántalmazás után boszuból a császár által lefejeztetett. 
Tetemeit a hívek Kómába vitték, s Traján fürdői mellett eltemették. 
Honnét azokat Damáz pápa a maga Félix pápa által állított basilicába 
szállította, mely Kómától mintegy 2 mérföldnyire emelkedett. Innét 
ismét sz. Kozma és Dömény egyházába kerültek földi maradványai. 
Csak XIII. Gergely alatt 1582—diki jul, 28-kán találtattak itt meg 
ereklyéi egy márványkoporsóban, melynek felirata a következő volt: 
»Hic corpus S Felicis Papae et Martyris, qui Constantium haereticum 
damnavit, iacet.“

Ugyancsak ekkor találtattak meg sz, Márk vértanú, Marcelli-
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ánus, Tranquilinus, Abundius áldoziír és Abundantius szerpap tete
mei egy oltár alatt. Ez alkalmai szolgált ama nyomozásra, hogy 
Felix mint pápa és vértanú felvélethetik-e a római Martyrologiumba. 
Baronin és Santorio bibornokok vették fel az ügyet, s az épen em
lített sh'irat, mely öt mint pápát és vértanút tünteti föl, eldöntötte az 
ügyet, s igy neve az érintett könyvbe fölvétetett. A legliirnevesebb 
írókat, mint Bellarmint, Natalis Alezandert, Sangallót, Baroniust, 
Fleuryt, Tillemontot, s röviden miudazokat, kik a római pápák törté
neteivel foglalkoztak, még a hires Borgia bibornokot is, foglalkoz
tatta ezen dolog. Azok, kik Liberius bukását állítják, II. Felixet tör- 
vc'nyes pápának ismerik, inások pedig ellenpápául tekintik. De ha az 
újabb ítészét világánál tekintjük Liberius történetét, úgy ö az 
állítólagos kettős botlást illetőleg teljesen igazolva van, s akkor Felix 
ellenpápa. De e mellett meg kell ismerni, hogy Felix hibáját belátta, 
a hitet megőrizte, s mint vértanú halt meg. Erről a föliratok s a tör
ténelmi adatok is kezeskednek. II. Felix emlékét hát megiili az egy
ház (jul. 29-kén), kinek Álizidornál 3 levél túl aj do n ittati k ; egyet 
Athanáz-, a másikat később szintén e nagy férfiú-, s a 3-dikat az 
Ur papjaihoz irta volna. A pápai könyv szerint, Anastasius nevűnek 
fia volt, s az egyházat 1 év-, 3 hó- s 3 napig igazgatta.

De térjünk ismét vissza Liberiushoz. Mig ö Rómában tiszte teljesí
tésével buzgón foglalkozott, azalatt az egyház szentélyébe is benyukáló 
császár 3ö9-ben 2 zsinat tartását rendelte meg, az egyiket tudniillik 
a nyugati püspökök részére Bimini- be (Ariminium) hirdette, a másikat 
a keletiek részére Séleucidba. Ez ismét az Ariánok terve volt, kik 
ügyöket a közzsinattól féltették. Követek járták be az egész birodal
mat, kik az állam költségén szállíttatták a püspököket a zsinati he
lyekre. Constantins szokása szerint nemcsak ntasitásokkal látta el a 
püspököket, hanem még egy császári megbízottnak atyáskodó fel
ügyelete alá is kegyeskedett őket helyezni. Már a zsinat megnyitá
sakor a katholikusok és ariánok külön isteniszolgálatot tartottak. 
Amazok püspökei a hit alapjául a Szentirást tekintették, az ariánok 
pedig a sirmiumi eretnekségtől hemzsegő hitvallással állottak elő. 
Midőn ez felolvastatott, a katholikusok fölemelkedvén helyeikről, 
egyhangúlag ezt mondták: M i nem szükségétünk uj hitvallást; nem c 
délből gyülekeztünk mi ide, Nekünk igaz hitünk van. Mi cgybegyül- 
tiink itt, hogy megszégyenítsük és czáfoljuk azokat, kik az igazságot
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megtámadjak és nyitásokat tanítanak, ÉgyMlltek vágytok ti mivelünk? 
úgy kárhoztassátok velünk együtt Arms téhlanäit! Tartsatok velünk 
az atyák tanait illetőleg, melyek Nicaeában oly határozottan kifejez-■ 
teltek, hogy arra nézve nincs többé szükség zsinatra. Nevetséges és 
botrányos, annyi hitvallást szerkeszteni, mintha most derült volna föl 
ránk először a hit világa; nevetséges és botrányos elvetni akarni az 
apostoli hagyományokat, melyekért a marlyrok e lv é r z e tte k -  Éne 
az atyák az Ariáuok valamennyi hitvallását elvetették, s azokat kár
hoztatták. Az ítéletnek minden kath. püspök aláírta magát. A zsinat 
ezzel megtette a magáét. Mind a két rész követeket küldött levelektő l 
a császárhoz, ki zavarba jővén, egy ideig határozatlan maradt. Az 
Ariánok izgatásaikat az egyház ellen tovább is folytatták, azután Ni
caeában gyülekeztek egybe s egy uj hitvallást koholtak, minek aláírá
sára a nyugati követeket erőhatalommal kényszeritctték,s azután ismét 
Ritninibe utaztak, A császár irt az itteni püspököknek, hogy az aláírást 
ők is megtegyék. Ezek az elpáholtakat közösségökböl kizárták. De a 
visszatért Ariánok ravasz fogásaikkal oda vitték a dolgot, hogy a 
nyugati püspökök magokat elámittatni engedék, és a pápa nélkül 
kezdett, beleegyezése nélkül folytatott' zsinat véget ért, mint minden 
álzsinat, csak a zavart növelvén. Jeromos beszéli, hogy a Rimi- 
niben volt püspökök 2 év múlva mind kijelentették, hogy ők az igaz 
hitet meg nem tagadták, hanem ravaszul félrevezettettek, s készek 
aláírásaikat az Ariánok minden tévelyeivel együtt kárhoztatni.

Ugyanezt tanúsítja hét év múlva az esemény után kevéssel ha
lála előtt a keleti püspökökhez menesztett körlevelében Liberius pá
pa is, hogy a Riminiben egybegyült püspökök majd mindnyájan visz- 
szavonták aláírásaik és szavaikat s a nicaeai zsinatot elismerték. — 
Liberiusnak tehát semmi része sem volt a rimini-i püspökök botlá
sában, hanem kezdettől fogva elvetette azok hibás hitvallását. — Ö 
buzgó védelmezője volt az igazi hitnek, miért is többen a szent-atyák 
közül a legnagyobb tisztelettel ^paxaQ iov“ (boldog, kegyes, áhita- 
tos, vallásos) díszczímmel illetik.

A selenciai, konstantinápolyi és antiochiai zsinatok sem vég
ződtek jobban. A római világ trónján együtt ültek Conslantiussal a 
legundokabb tévelyek, és kivévén az apostoli széket, a tekintélyesb 
püspöki székek többnyire Ariánok birtokában voltak. Csak az emlí
tett császár halála után, ki ezelőtt kevéssel engedte magát raegke-
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Teszteltetni, Julián trónraléptével tértek vissza székeikre a száműzött 
föpásztorok, és a 306 vagy 361-ben tartott párisi zsinat a Fiúnak az 
Atyávali egyenlőségét megismerte, Jóvián alatt is tartatott a k a to 
likusok és arianusok közt Antiochiában zsinat (363), melyen a nicaeai 
zsinat határozatai nem fogadtattak el tisztán. Valamint-Lempíactís-ban 
365-ben Valens császár alatt sok püspök gyűlt egybe, kik Eudoxius 
árián tanait kárhoztatták ugyan, de mivel nem egészen, azért félari- 
únoknak neveztettek. Valens és Eudoxius, kik kezdetben kedvező han
gulattal voltak az egyház iránt, üldözték a macedóniai és félarián 
püspököket, hogy az egész arianismust elfogadják, mitől azok irtóz
tak. Elhatározták tehát, hogy a nyugati császár és láberiushoz for
dulnak Rómába. Követekül Eustachiust, SUvanust és Theophilusi kül
dötték; de mivel ezek Valentiniánt Olaszhonban nem találták, Galliába 
pedig utána utazni kedvük nem volt, egyeuesen Rómába mentek Li- 
berinshoz, kinek 64 püspök által aláirt iratot kézbesítettek, kérvén 
mindnyájan a pápát, hogy az ö és a nyugati püspökök közösségéba 
fogadná be okét. Liborius vonakodott ezt tenni, a nicaeai zsinat el
vetését vetvén szemükre, mire kijeleutették, hogy az eretnekséget 
elhagyták; és egy hitvallást nyújtottak át, melyben a nicaeai közzsi
natot a „rntoourtio^ (consubstantialis, egylényegu) szó határozott 
fölvételével együtt elfogadták.

Erre Liberius felvette a folyamodókat az egyházközösségbe s 
64 püspöknek szóló körlevelet küldött, a követektől oly jelentéssel, 
hogy mindazon nyugati püspököket, kik a rimini-i zsinat aláírására 
engedték magokat ragadtatni, ha botlásukat elismerik, s az első 
közzsinatot elfogadják, az egyházzal közösségre bocsátja. Smyrna, 
Pamphilia, Isauria s Lydiából is több püspök hasonló folyamodvány
nyal járult Liberiushoz s nem kételkedünk azon, hogy szintén ked
vező választ nyertek az anyaszentegy’mz fejétől. Liberius pápávali 
értekezés után az említett követek Siciliába utaztak, hol egy zsinaton 
6] oly püspöktől fogadtattak, kik szintén elvetették a tévelyts ezek- 
tői leveleket is kaptak. — Ah, mily benső őrömet okozott mindez a 
hitbuzgó pápának!

Liberius pápasága alatt keletkezett a pompás . Santa Maria 
Maggiore“ czímü basilica, mely az ismeretes csodás eseménynél fogva 
később „Maria ad nives“- nek kezdett neveztetni. Mivel ezen szent
egyház az Isten anyjának tiszteletére szentelt templomok közt a leg-

K nrcsu  A« A; R o m , P á p á k  tö r t .  I. kö tet. 14
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nagyobb volt, azért „Santa Maria Maggiore* nevet nyert. „Santa 
Maria al prescpio“ név alatt is ismeretes, mivel benne őriztetik Jé
zus jászola. Első nevét Liberiustól nyerte és „Basilica Liberianá“- 
nak neveztetett.

Kétszer tartván papszentelést, 19 püspököt, 18 áldozárt s 5 
szerpapot adott az Ur szöllejének. — A többi között rendelte, hogy 
böjti napokon a versengések s perlekedések megszűnjenek, s kiki az 
Isten dicsősége s dicséretében buzgolkódjék. Hogy ezen időszak alatt 
a házasok tisztán és istenesen éljenek, míg elérkezik a húsvéti ün
nep; mert mit sem ér a böjt, mely testiséggel feríöztetik meg, és a 
melyet ima, virrasztás és alamizsna nem ajánlanak. Innét veszi ere
detét az úgynevezett „zárt idő“ midőn házasságok nem köttethet
nek. — Leveleit Constant gyűjteményébe fölvette.

Mivel a rimini-i arián-hitvállást kárhoztatta, Contantius császár 
által elüzetett, s a katakombákba menekült, honnét 366-diki sept. 
24-kén bekövetkezett haláláig igazgatta az egyházat, melynek leg
főbb méltóságát 14 év, 4 hó és 2 napig szent buzgalommal viselte. 
A hajdankor legtekintélyesebb férfiai egyhangúlag magasztalják Libe- 
beriust, kinek pápasága ama viharos időre esett, midőn Arius 
tévtanai a düh legfőbb fokát érték el. Sz, Ambrus öt Jézus születése 
ünnepén sz. Péter templomában tartott beszédében szent emlékű fér
fiúnak mondja, Vazul legboldogabbnak, Epiphanius pedig boldognak. 
Azért is sz. Mór benczés táisulata az Usuard fölötli jegyzetekben, s 
Beda Martyrologiumábau Liberius nevét a szentek lajstromába kívánta 
iktattatni. Hosius Bellarmin, Victoreltus Ciaconius fölötti észrevéte
leiben Írja : „A számkivetés után az orthodox Liberius jámborságban 
töltötte napjait, s az igaz hit föntartására minden erejét megfeszítette.*

XXXVIII.
Sz. I . » a m á z  3 6 6 - 3 * 4 .

A pápai könyvek sz. Damázt spanyolnak mondják, mi tulaj
donkép csak annyit jelent, hogy családja spanyol eredetű volt. — 
i) Bimaranó-ban (Portugálban) született, mely akkor Spanyolhonnal 
egy országot képezett. Tillemont, Merenda és Blemedelli hírneves tör
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ténet-búvárok Rómát állítják születése helyetti, kik szerint Antonius 
nevűnek fia volt. Ez az egyházi pályára szentelte magát, de bizo
nyosan tudni nem lehet, váljon neje megegyezésével, vagy már öz
vegy-állapotában történt-e ez. — Annyi bizonyos, hogy egymásután 
olvasnoki, szerpapi és áldozári minőségben működött Rómában a sz. 
Lörinczröl czimzett lelkészi templomban, hova mint még gyermek 
vette magát, vagy tán épen e városban született. Sz, I Damáz ugyan
ezen egyházban teljesítette papi tisztét, s mint sz. Jeromos írja, a leg
tökéletesebb önmegtartóztatásban töltötte .napjait. Midőn Constan
tius 355-ben Liberiust Beroa-ba száműzte, Damáz a római agyház 
föszerpapja volt, s részese azon eskünek, melyet az örök-város pap
sága tett, hogy mig Liberius él, semmi más egyházfőt el nem ismer
nek. Némely irók szerint egy ideig Liberiussal osztotta a számkive
tés keserveit, de azután visszatért Rómába.

Ezen idő alatt igen nagy része volt Damáznak az egyház kor
mányzatában, s mint írják, Liberius hitbuzgalmának növelésére sokat 
tett. Ennek halála után (366-diki scpl. 24-kén) fiO éves korában Da
máz az apostoli székre emeltetett, s a sz. Luczináról czimzett ba* 
silicában, mely sz. Lörinczröl is neveztetett, fölszenteltetett. — Da
máz volt tehát a törvényes pápa. De Ursinus vagy Ursicinus szerpap, 
megboszankodváu, hogy ö elmellöztetett, föltette magában, hogy a 
papság és nép legnagyobb része által választott törvényes egyházfőt 
megbuktatja. A népet csakhamar fölizgatta, mely a Sicinuseyyházban 
(Basilica Liberiana, Maria ad nives, ad praesepe, Maria Maggiore) egy- 
begyült, s az uralogni vágyó Ursinust pápának kikiáltotta. Ez a ii- 
bur-i (ma Tivoli) föltűnően tudatlan s bárgyú püspököt rávette, 
hogy öt püspökké szentelje. Mi az egyház canonai ellen volt, melyek 
szerint három püspök által kell a püspökszentelésnek végrehajtatni, 
valamint az meg, hogy Ursinus Pál tiburi püspökkel szenteltette 
fel magát, ellenkezett a római egyház hagyományos szokásával, 
melynek püspökei az ostiai föpászlor által szenteltethetek föl.

Jtwentius római helytartó Ursinust nehány híveivel száműzte a 
városból. Pártjabeli hét áldozár bebörtönöztetett, hoyy szintén s/ám- 
kivettessenek, de barátaik által erőhatalommal kiragadtatván, Liberius 
bazilikájába vitettek. Damáz pártja körülvette a templomot, hogy Ur- 
sinusuak oda menekült követőit elfogja s a helytartónak átadja. A ba
zilika ajtai sarkaikból kivettettek, a tető lekordatott; azután ez épü

ld *



let felgyujtatott, s 137 személy lett áldozata azon jogtalanságnak, me
lyért a dies- és rangvágyó tolakodónak kelle Isten előtt felelni. A 
következett évben Valentinján császár megengedte Ursinusnak a Rómá- 
bai visszatérést. Ezen engedély a vele száműzött két szerpapra (Aman
tius és Lupus) is kiterjedt, kik a szakadást előidézni igen segítették. 
De mivel nem szűnt meg az egyenetlenkedés magvait tovább is hinte
getni, ugyanazon évi novemberben ismét száműzetett hét tekintélyes!) 
pártosával Galliába.

Ursinus pártja még két év múlva is vonakodott Damázzal közös
ségre lépni. A város falain kivfil l templomot bírt, mely a közvélekedés 
szerint sz. Ágnesé volt; itt és a vértanuk sírjai közt tartották gyü
lekezeteiket. Mivel Valentinián kijelentette egyik rendeletében, hogy 
ö mint világi bíró nem akar az egyházi ügyekbe avatkozui, az ügy 
elintézését Damázra bizta, meghagyván néki, hogy a nevezett egyhá
zat Ursinus híveinek engedje át. Mi ismét uj vérontásra szolgált 
alkuimul; de a pápának ebben mi része sem volt, sőt a kegyetlen
kedéseket határozottan rosszalta. Ursinus s a vele Galliába számű
zettek nehány év múlva engedélyt nyertek ott lakni, hol nekik tet
szik, csak Rómában nem. Még 380-ban igényt tartott a római székre 
s Gratian császárnál is tolakodott annak valósításáért, de a kitől az 
az aquileai zsinat kérése folytán annál inkább is elutasittatott, mi
vel az ariánokkai szövetkezve, a milánói egyházban is zavargást idé
zett elő. Darnáz pápa nehány versezetébol a többi közöli az is kitű
nik, hogy Ursinus legbuzgóbb párthívei az egységre visszatértek, 
őszinte szívvel ismervén el Damázt az egyház törvényes fejének. Ti
zenhárom évi szakadás után Ursinus, Durio szerint, lemondott, s 
kárpótlásul a már akkor virágzó nápolyi püspökségre emeltetett. 
Valóban Damáz törvényességét kétségbe vonni nem lehetett; mert az 
ö pápává-választása Ursinusét megelőzte, s az egyházi meg császári 
rendeletekkel is öszhangzó volt. Azonkívül a 381-ben tartott aquileai 
zsinat által is, melyen a tekintélyesb nyugati püspökök is jelen
voltak, jóváhagyatott. Sz. Jeromos, ki a választáson jelen volt, Ru
tín kortanu, Socrates és Sozomen állítják, hogy Damáz előbb volt 
megválasztva, mint Ursinus. Szent Ambrus Damáz kortársa is Írja, 
hogy ezen egyházfő Isten akaratánál fogva emeltetett a római székre 
azaz törvényszerüleg. De az egész keleti és nyugati egyház által is 
törvényes római püspökül ismertetett.



Mintái) Kamaz pápa törvényességét röviden előadtuk, s a tola
kodó Ursinus gonoszkodását érintettük, menjünk át azon kornak rajzo
lására, a melyben Damáz élt. Ha az említett szakadás történetét ol
vassuk, könnyen azt hinné az ember, hogy ez egy igen gonosz idő
szak volt. De oly emberek, mint Ursinus, csekély számmal voltak; 
ellenben ezen boldog században egész családokat lehetett látni, melyek 
a szentek seregét növelték. így, sz. Ágoston sz. Mónika fia s sz, Ambrus 
sz. Marcéllina fivére volt, ki Liberius pápa kezeiből fogadta a szent 
laty olt, és sz, Soteria unokája; a nagy sz, Vazulnak anyja volt Em- 
melia; nissai Gergely fi- és nővére, sebaste-i sz. Péter és sz, Mak
rina. Két Gergely atya és fiú egymást követték a nazianzi püspöki 
széken. Közülök a leghiresbnek anyja sz. Nonna volt, sz. Caesarius és 
Gorgonius nővére; sz. Teréz nólai sz. Paulinnakneje, stb. Ah, az atyai 
lak valódi szentély volt még ekkor!

Az egyház védelmezői és szentjei közül a legszellemdúsabb fér
fiúkat volt képes fölmutatni. A vad gátlóknak sz. Paulin- és sz. H\- 
larius-ok volt; Spanyolhonban, a nagy Osius tündöklőit, Afrika büsz
kén vallotta magáénak sz. Ágostont és Lactantiust, Keleten sz. Vazul, 
nazianzi Gergely, Chrysostom, caesareai Özséb és sz, A tbanáz ragyog
tak. Az egyház igen sokat köszönhet e nagy férfiak tevékenységének, 
melynek Julián császár minden kigondolható módon gátot vetni töre
kedett. Ö ugyanis trónralépte előtt a pogány bölcsészetet tanulmá
nyozván, mint ilyen, a régi világot szerette s midőn császárrá vá
lasztatott, törekvéseinek célpontja volt, a pogányság visszaállítása. 
Mig Nagy-Constantin fiai uralkodtak, külsőleg hűnek kellett maradni 
a kereszténységhez; de bensőleg annálinkább csüngött a bálvány
szolgálaton.— A legkárosabb hatású volt azonban az, hogy Nagy- 
Constantin családjának a pogányság elleni parancsát eltörölte, — 
a pogányok templomait ismét visszaállította, s mindenütt nagyon 
számos áldozatokat mutatott be a hamis isteneknek. Halála után a 
kereszténység ismét vísszenyerte jogait. Jovián azt melegen pártfo
golta. tíz. I. Damáz I. Valentinián s Valens alatt lépett az apostoli 
székre, s Gratián, II. Valentinián meg Nagy Theodosius alatt igazgatta 
az anyaszentegyházat. Mint fönebb említettük, megérte azon örö
met elődje, hogy a keleti püspökök igen nagy része közösségre lépett 
vele.

3 l3
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Ha Liberius az arianismus ellen fáradhatlanul küzdött, úgy Da- 
mázról is elmondhatni, hogy lángbuzgalommal működött minden eret
nekség gyökeres kiirtásán. Ezen szent törekvéseiben a kor tekintélyes 
egyháznagyjai által is hatalmasan támogattatok. így keleten, hol az 
ariánok Valens császár pártfogásának örvendettek, Athanáz alexand
riai és Vazul caesarea-i szent püspökök rettentheti énül küzdöttek a 
hit tisztaságáért, mig nyugaton maga Damáz bámulandó tevékenysé
get fejtett ki a tévtanok terjedésének gátolásában. 368-ban Rómában 
egy zsinatot tartott, melyre a két illyricumi püspököt Ursaciust és 
Valenst is meghívta, mint az arianok legtekintélyesb elöharczosait, s 
370-ben ugyanott ismét zsinatra gyülekeztek az atyák, kik Auxen- 
tius milánói püspököt, mint Arius eretnekségéhez szitót, követőivel 
együtt kárhoztatták. Hasonló gondot fordított ezen ritka erélyű egy
házfő az antióchiai szakadás megszüntetésére; az Apollinár-, Semi- 
arián- és Macedon-íéle eretnekségek gyökerestöli kiirtására is. Ezen 
törekvésének kifolyása az I-sö konstantinápolyi közzsinat, mely 381- 
ben tartatott 150 katholikus püspök s igen számos egyéb egyháziak 
által, Az apóllinar istákat, kik Jézus emberségéről tévtanokat hirdet
tek, s a macedoniánokat, kik meg a Szentlélek istenségét tagadták, ezen 
egyetemes zsinat az egyházi közösségből kizárta. Az ezen tévesek
kel ellenkező tiszta katholika hitigazságok a nicaeai hitvallásba fel
vétettek s igy keletkezett az úgynevezett Bnicaea-konstantinápolyi hit
vallás,“ mely a szent miseáldozatban majd mindennap elmondatik. 
Ebben azonban mi uj sem foglaltatik, hanem csak az ezen korban 
felburjánzott eretnek-tanok elleni hitigazságok bővebben s világosab
ban kifejtetnek s kijelentetnek. Egyébiránt az egész lényegében 
ugyanaz, mit az egy, szent, katholika és apostoli egyház Krisztus és 
az apostolok idejétől fogva mindenkor és mindenütt közönségesen hitt 
és tanított. A fegyelemre is kiterjedt ezen számszerűit II. közzsinat; 
mert hét igen üdvös canont hozott.

Valamint a konstantinápolyi közzsinat Apollinaris és Macedo
nius tévtanait kárhoztatta, úgy nem kisebb buzgalommal vetette ma
gát ellen Damáz Meletius, Vitalis, Timotheus és a Luciferiánoh eret
nekségeinek is. Igen, oly lángbuzgalommal küzdött ö a hit tiszta
ságáéit, mint az Jézus Krisztus egyházának fejét méltán megilleti, és 
felségesen díszíti; azért ezen szent pápának emléke mindig tisztelet
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ben fog tartatni. A chalcedoni zsinat »Róma dísze s dicsőítőjének“ 
nevezi Damázt.

Rómában a tanács-teremben a győzelem istennőjének (Victoria) 
egy oltára állott, melyen annak áldozatok mulattattak be s a melynél 
a pogány senatorok esküiket tették le. Gratián ezen oltár elpusztítá
sára parancsot adott. Mi a pogány senatorokat igen kellemetlenül 
érintvén, követséget küldöttek a császárhoz Milanóba, melynek élén 
Symmachus szónok volt. A keresztény senatorok pedig fönhangon fe
nyegetőztek, hogy ha a császári parancs nem teijesittetnék, a tanács
terembe többé nem lépnek; mert az lelkiismeretűket sértené, ha a 
pogány áldozatokon jelen kellene lenniök. — Ök egy folyamodványt 
készítettek, melyet Damáz pápa sz. Ambrus által juttatott 382-ben a 
császár kezeibe. Mire ezen utóbbi a pogány követeket nem is mél
tatta kihallgatásra, hanem kérelmöktöl is elütötte.

Valamint ezen időben a bálvány-szolgálat Nyugaton sírba szállott, 
úgy az esztelenség és erkölcsromlottság árasztása miatt méltán meg
vetett egykor oly hatalmas s büszke arianismus is, melynek a császárok 
oly igen kedveztek, végéhez közelgett. Követői már az »Aridnus“ nevet 
szégyenelvén, különféle elnevezéseket vettek föl, melyek már inkább 
a gnosticusi tévelyekre vonatkoznak. így a történelemben előfordul
nák mint Encratiták (önmegtartóztatók), Saccophorusok (durva öl
tönybe burkoltak), apotahtiták (mindenről lemondok) és mint hydro- 
párastaták (vizáldozók), mivel vízzel vegyitett bor helyett csak víz
zel áldoztak s ezt kivéve minden egyéb italról lemondtak. Ezen ra
jongók ellen Theodosius nehány kutatót ( Inquisitor) rendelt, hogy 
tévelyeiket kiirtsa, kz az úgynevezett „Inquisitio“ első eredete, mely 
a szó legszorosabb értelmében világi származású, és bár soha sem 
alkalmazták volna ezt az uralkodók ; mert igy nem lett volna alkal
muk a tudatlanoknak állítani, hogy ezen utált intézményt az egyház 
hozta be.

Nagy Theodosias 383-ki júniusban Konstantinápolyba ismét 
zsinatot hivott egybe, hogy mindazon pártok, melyek az egyháztól 
keleten még elszakadvák, annak közösségébe visszalépjenek. -  Az 
ariánok, ennomiánok és macedoniánok közül többen visszatértek az 
egyházba, azokat pedig, kik ezt önkényt tenni vonakodtak, a császár 
parancsa sújtotta, mely a Szentháromság tana ellen küzdőknek min
den gyülekezetei eltiltott.
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Sz. Ascholius thessalonikai föpásztor 383 — 384-diki télen ki
múlván, egyháza papsága s tizenegy macedóniai püspök utódául 
Anysius istenfélő férfiút választotta meg, ki az elhunytnak igen 
kedvelt tanítványa s az egyház igazgatásában ügyes segéde voll. — 
Damáz pápa megerősítette a minden jó katholikustól helyeselt vá
lasztást s valamint elődeit, úgy öt is nyugati Illyriában pápai kő - 
vetül nevezte ki. A föntebb már említett Symmachus nevű szónokot 
a császár részéröli bizonyos büntetéstől Damáz pártfogásával megmen
tene.

Valentinián 370-ben, hogy azon pénzvágyó egyháziak botrá
nyos szokását, kik a törvényes örökösök nagy kárára egyházaik ré
szére hagyományokat eszközöltek ki tolakodásaikkal, megszüntesse, 
egy rendeletet intézett Damáz pápához, melyben a papoknak és 
szerzeteseknek tiltatik az özvegyek és árvák házaiba járni oly célból, 
hogy azoktól különféle ajáudékok, adományozásokat vagy birtokraifel- 
ügyelést fogadjanak el. Damáz ezen rendeletet Róma minden templo
mában kihirdettette,és teljesítését a legszigorúbb intézkedésekkel tá
mogató, E tekintetbeni szigorával sokat elidegenített magától, sőt 
voltak olyanok is, kik a szakadárokhoz csaptak át boszankodásukban, 
de később visszatértek az egyházba. Mivel ezen törvény Damáz pá
pához menesztetett, ebből llaronius azt következteti, — hogy azt 
maga a pápa kívánta; anynyi bizonyos, hogy jóváhagyta s mint 
igazságos és korszerű intézkedést pápai hatalmával nemcsak felka
rolta, hanem megtartása fölött őrködött is. A természettanban igen 
járatos Newton csak az egyház történelinébeni tudatlanságát árul
ja el, midőn állítja, hogy a pápai hatalom ezen törvényből szár
mazott. — 378-ban Gratiáu császár a püsköki hatalom előnyére több 
törvényt bocsátott ki, s kívánta, hogy a püspök peres ügyei a pápa 
által döntessenek el.

Ammián Márcellin szavaiból kitűnik, hogy a pápai méltóság 
már ekkor fénynyel volt környezve, mert sz. Jeromos tudósítása 
szerint, Praetextat pogány senator, ki később Róma praefectum lön, 
Damázhoz, ki öt megtéríteni akarta, igy szólt: „Tégy engem római 
püspökké, úgy azonnal keresztény leszek,“ A pogány ezen szavai mu
latják, mennyire kell a papnak fókép a szerénységre törekedni; 
azonban Damáz épen nem érdemli meg azon szemrehányást, melyet 
a pogány neki tenni látszott. Sz. Jeromos, e pápa nagy csodálója,



erélyesen kel ki néhány római pap fényűzése eleu ; mit ö bizonyosan 
nem tesz, ha e megrovás Dainázt is illette volna.

Sz. Damáz 15-dik énekéből kitűnik, miszerint nólai sz. Felix 
ereklyéihez zarándokolt a hivekkel hálául, hogy elleneitől megszaba
dult; hogy ott költeményét felfüggesztette, és egyszersmint ajtatos- 
ságát végezte. — Ezen oly sok szép tulajdonokkal ékeskedő egyház
főnek nemcsak nyilvános, hanem a magán-életbeni működése is minden 
tekintetben nagyszerű volt. A nagy-eszfi férfiakat mind magához von
zotta, kik közül itt leginkább a dalmáthoni származású sz-, Jeromos 
említendő. Ez ifjú korát Kómában a tilos örömeket élvezve töltötte, 
melyek utóbb öt Falaestinába vezették. Itt megnyíltak lelkének sze
mei, s a legszigorúbb magányba vonnlt, hogy elkövetett botlásaiért 
vezekelvén, lelkét az örök büntetéstől megmentse. Mint ö maga írja, a 
sziklák mögötti mély völgybe kúszván le, ott ütötte fel az ima, ön
sanyargatás s keserű kunyek tanyáját. E magányából irt Damáz pá
pának. tanácsot kérvén, váljon megrongált egészsége helyreállítása 
végett azt elhagyhatja s Evagriushoz visszatérhet-e Autiochiába. 
vT'n közösségben vagyok szentségeddel, vagyis s%. Pété)' székével, írja 
ö, mert én tudom, hogy az cgyhái ezen sziklán van építve. Ki ezen 
házon kivid eszi a bárányt, az ssenttelen; ki nincs Noé bárkájában 
(az egyházban), az elvesz.“

Minekutána Paulin antiochiai patriarcha által pappá szentelte
leti, Palaestinából Konstantinápolyim utazott, majd ismét a Szentföldre
tért vissza, honnét meg Kómába hivatott, hova 381-ben meg is érke
zett. Damáz pápa, kinek benső hite és szigora életmódja sz Jeromoséval 
igen feltűnően öszhangzó volt, az egyház fontosabb ü.yeibcn e nagy 
férfiúnak segítségét igen szokszor igénybe vette. Nevezetesen meg
bízta öt, hogy az apostoli székhez intézett leveledre válaszoljon, me
lyekben a püspökök tőle tanácsot kérnek; lakásul Kóma egyik 
külvárosában! kisded kolostor szerény szobácskáját jelölte ki Damáz. 
Életének szentsége, elragadó ékesszólása és roppant tudományossága 
a rómaiak tiszteletét és csodálkozását szerzék meg neki. Papság és 
nemesség csakúgy özönlött hozzá, hogy általa az istenességben és 
irásinagyarázatokban vezettessék. Damáz pápa a keleti és nyugati egy
házak egyesítésének igen fontos ügyében is működtette Jeromost; 
migbizta, hogy az uj-szövetség különböző, többnyire igen hiányos 
latin fordításait egybehasonlitsa, megvizsgálja, s az eredeti görög
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szövegnek teljesen megfelelő latin fordítás elkészítése' s kiadásáról 
gondoskodjék.

E nehéz munkát, melyet e korban az egyház oly igen szükségelt, 
Jeromos a legnagyobb kösztetszésre végezte be. A tudós férfiúnak e 
dolgozata bámulandó nyelv-, biblia-ismeretet s szent buzgalmat 
tanúsított, annyira, hogy sz. Ágoston szerint nem lehet elegendő hálát 
adni az Istennek e műért, melyben az eredeti oly híven van adva. 
Vávid zsoltárait a 70 tolmács legjobb kiadása után szintén latinra 
tette át, melyet Origenes Hexaplájának egyik jó kéziratában talált; 
később az eredeti héber szöveg után több fordításokkal is gazdagította 
a szent irodalmat. A héber nyelv tökéletes birtokába jutván, az ó- 
szövetség fordítását is megkezdette, mely a zsoltárok, Sirák könyve s a 
Deuterocanonicus részek kivételével, tőle eredett, s mivel az egyház
ban a legnagyobb tekintélyben állott, azért a trienti zsinat által „ Vul
gata“ név alatt alapul vétetett. Damáz, ki maga is igen tudós s a 
szentirásban alaposan járatos volt, sz. Jeromost e téreni tanulmá
nyozásra hathatósan serkentette. Az erényes és tanult pápa egy ró
mai zsinat alkalmával a szentirás könyveinek következő általa készí
tett lajstromát mutatta be. Saját szavait idézzük:

„Concilium wrbis Romae sub Damaso.
Nunc vero de Scripturis divinis agendum est, quid universalis 

ecclesia catholica recipiat, vel quid vitare debeat. Genesis I. Ii. etc. 
— Salomonis I. 3. — Proverbiorum I. 1. — Ecclesiastes I. 1. — 
Cantica canticorum I. 1. — Item Sapientiae I. 1. — Ecclesiasticus 1. 
1. - Prophetarum etc. — Historiarum. — Job 1. — Tobiae I. 1. — 
Esdrael. 1. - -  Esther 1. 1. — Machabaeorum 1 .1. — Item ordo scrip
turarum novi testamenti, quas sancta catholica suscipit et veneratur 
ecclesia. S. Pauli epistolae 14. — Jacobi Apostoli ep. 1. — Alterius 
Joannis presbyteri ep. 2. — Judae Zelotis epistola 1. etc.“

Ebből láthatni, hogy a római és egyetemes egyház által a 
deutoronom-könyvek elfogadva vollak, valamint azt is, hogy egyes 
egyházak ezek közül némely részek fölött kétséget támasztottak, 
Egyazon kéziratban (cap. 7.) III. Incze canona áll, mely a canonicus 
könyveknek ugyanazon lajstromát tartalmazza, s a trienti zsinat ál
tal utániratott. Ugyanazon kézirat harmadik fejezetében a cartkagói 
zsinat canona a szent könyvek számát a következőkkel növelte: —



Daniel, Tóbiás, Esther, Esdras két könyve, sz. Péter két levele, sz. Já
nos három pásztori irata.

Sz. Jeromos ezen erénydús pápáról igy nyilatkozik : „Damáz 
hasonlithatlan férfiú, fölséges ember, az isteni könyvelt ismereté
ben alaposan bearatott, szűzies tanítója azon szűz egyháznak, mely 
a tisztaság erényét szereti és hirdeti.“ Mint Theodoret Ír ja : „Ö istenes 
élet által örökítette magát, Lángolt a buzgalomtól Isten országát 
terjeszteni mindenütt, és mitsem mulasztott e l, hogy magát az 
apostoli tan hatalmas támasza- és gyámolyaul mutassa.“ Majd 
iigyauazon iró híresnek nevezi öt s egyszersmint azon szent tanítók 
élére helyezi, kik a latin egyházat dicsőítették. A chalcedoni zsinat 
megható jámborságáért Damázt kóma ékessége- s büszkeségének 
nevezi.

Fölszentelte kómában azon templomot, mely sz, Bufina sírja 
fölött emeltetett. Sz. Lörincz egyházát, mely Pompejus színháza mel
lett emelkedett s a melynek atyja után ö volt birtokosa, újra épít
tette, vagy legalább helyreállította. Ez máig is állomási egyház, mely 
a misekönyvben böjt 4-ik vasárnapja utáni kedden fordul elő, s ma 
is „San Lorenzo in Damasou n.év alatt ismeretes. Ezt bibliai esemé
nyeket ábrázoló képekkel díszítette, melyek még négy század múlva 
is megvoltak. Továbbá ezüstből művészileg készült kelyhekkel, lám
pák, gyertyatartók s több effélékkel is ellátta, sőt földbirtok és há
zakkal is megadományozta. Ezen régi egyház, melyet Biondo Flavio 
mint különös szépségűt igen kiemel, a „de Pellegrini“ ut lejtőjénél 
álla, hol ma a cancellaria-palota uj oldalhomlokzata ékeskedik. — A 
mai egyház annak egy oldalát magában foglalja. A Vaticán holtak 
tetemei fölött folyt forrásait kiszárittatta s ekkor a vizet Péter-tem- 
ploma keresztelö-Mtjába vezettette. Miről a sirboltokoni fölirások 
máig is tanúskodnak. Sz, Péter és Pál apostolok tetemei helyét is 
fölséges sírirattal nevezetesitette, melyet önmaga készített.

Számos vértanú sírját (Sz. Chrysant és Daria, Mór, Bódog és 
Adauctus, Prolus, és Hyacinthus stb. feldíszítette s siriratokkal látta 
el, melyek gyűjteménye máig is fönuiaradt. Ezen sírboltok közt az 
ö nevét viselő különösen kitűnik, mely a katakombákkal- határos. — 
Ezt faragott kövekkel rakatla ki. Irene nevű nővérének is állított itt 
egy pompás emléktáblát, egy igen megható költeménynyel. Hogy a 
szeretett testvér a kedves nővértől a halálban se valljon el, nyughe
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lyét Irene mellett szemelte ki, s egy szép költeménynyel látta el, 
melyet alább részben mi is közlünk. Az említetteken kiviil még sz. 
Marius, Saturnin, Lőrinc» . Marcell, Ö»séb, Márk pápa, Eutycíüus, 
stb. szentek tiszteletére is készített síriratokat, mint Merenda írja. 
Yossim, Colomies, és Cave több tekintélyes kéziratokra hivatkozva, 
s egyéb indokokra is támaszkodva, Damáznak tulajdonítják azon kis 
költeményeket, melyek Claudián müvéhez mellékelve jelenlek meg. 
„Christiana poémataf — mondja Cave, Script. Eecl., voce s Damasus' 
quae apud Claudianum leguntur, Lamus* esse, nun improbabili sane 
conjectura conjicit Antonius Detrius sub finem conjectus ad Claudiani 
opera.“’ Ezekből nehány nem üamáztól való. Azonban eme versezet 
tőle származtalik:

Spes, Lux, Vita, Salus, Ratio, Sapientia, Lumen,
Judex, Porta, Gigas, Ilex, Gemma, Propheta, Sacerdos,
Messias, Sabaoth, Rabbi, Sponsus, Mediator,
Virga, Columna, Manns, Petra, Filius, Emuuinueique,
Vinea, Pastor, Ovis, Pax, ltadix, Vitis, Oliva,
Fons, Paries, Agnus, Vitulus, Leo, Propitiator,
Verbum, Homo, Rete, Lapis, Domus, Omnia,

Christus, Jesus.
Ha Darnáz 40 költeményének irálya itt-ott kissé darabos is, 

mégis enemii müve gyermekded érzelemről kezeskedik s legdicsöb- 
ben czáíblja meg azon gyalázásokat, melyeket a dicsvágyó s tolako
dó Ursinus pártosainak rágalmai után egy büszke hiú kor s elkese
redett ellenfél valódi erelneki szemtelenséggel mindenütt hintegetni 
kedves foglalatosságának tartja, jól tudván nagy-mesterével, hogy : 
„semperaliquid haeret/“ — Damáz oly nagylelkű volt, hogy midőn 
Ursinus, és követői által szórt rágalmak, koholmányoknak bizonyul
tak be, a szemtelen rágalmazókat nem büntette meg.

A nevét viselő pápai könyv nem tőle eredett, mit irmodora is 
igazol. Úgy látszik, hogy az több kéznek müve. Már Walafried, Stra
bo, Beda, Uhuban Mór stb. is említik azt s idéznek belőle, miből kö
vetkeztethetni, hogy az még Anasztáz könyvtárnok előtti korból való, 
ki azt észrevételei- s kiegészítésével bővítette. Figyelnmt érdemlő kö
rülmény az is, hogy midőn Jeromos Dexter praefectus-praetoiio-hoz 
menesztett levelében Damáz pápa müveit elősorolja, a „ Vitae Ponti-



ficum Romanorum“-r6\ szót sem tesz. A valóban tőle származott s 
alácsnsztatott müveket illetőleg összevethetni Cave-t, de különösen 
Merendát, stb.

A csakugyan tőle eredett iratok, emelkedett lélek s ragyogó 
észtehetségre mutatnak, valamint hangosan igazolják sz. Jeromos azon 
állítását, hogy Damáz felséges költői tehetséggel is ékeskedett. Ha
sonló ízlést, elmeélt árulnak el a hozzánk is eljutott néhány levelei, 
melyek a „Zsinati Gyűjtemények*-hez mellékelve jelentek meg. Damáz 
iratait Ubaldini összegyűjtötte s Rómában 1638-ban kiadta 4-edrét- 
ben, melyek 1754-ben ugyanott 2-ik kiadásban is megjelentek ily 
czíin a la tt: „Opuscula et gesta Daniasi I. cum notis M. Sarazinii, eura 

. A. M  Merendae* ivrétben. Továbbá „Oeuvres tres-completes avec ceux 
de Lucifer de Cagliari, de S, Pacién et ďautres péres moins considé- 
rubles.“ Paris 1840.

Említést érdemel, hogy Damáz a nicaeai zsinat határozatait meg
erősítette s az ezen zsinat által szerkesztett hitvallást jóváhagyta, va
lamint a fönnebb említett II. közzsinat végzéseit is. A Liberius által 
elvetett arimini zsinat végzéseit ö is elvetette. Boerier, Burio s egye
bek szerint elődeinek intézkedései folytán ö is sürgette, hogy a mint 
már a korábbi időkben több egyházban gyakorlatban volt az isteni
szolgálat s ima-órák alatt, valamint éjjel a zsoltárokat, nocturnust, 
a kar által felváltva zengedezni, ezen ájtatos szokás ezután is fön- 
tartassék s minden zsoltár végén a „Dicsőség az Atyának és Fiúnak 
és Szendéteknek* (Doxologia) mondassák. A hamis vádlókat oly bünte
téssel akarta fenyittetni, minőt érdemelne a vádlott, ha a bűnben el- 
marasztaltatnék. Innét az ismeretes distichon.

Qualia fecisti, patiaris talia, jus est,
Hinc sibi conveniens „talia“ nomen habet.

Baronius említi, hogy sz. Damáz pápa nz egyházi éneklést is 
jelentékenyen előmozdította. Ötszöri papszentelése (decemberben) 11 
szerpap, 31 áldozárral s 62 püspökkel növelte az ur szolgáinak szá
mát. Ama dicséretek közt, melyekkel a régiek ezen pápát méltán 
halmozták el, legkitűnőbb a szilárdság, melylyel a hitet védelmezte, 
erkölcseinek tisztasága, melyet ellenségei undok rágalmaikkal elho
mályosítani hasztalau törekedtek; mert egy római zsinaton hivata
losan negyven pöspök elé terjeszté megvizsgálás végett a reáfogott
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rágalmakat, s kiderült ártatlansága szemtelen ellenségeit nagy 
zavarba hozta s igen megszégyenítette, — mély alázatossága, a sze
gények iránti szeretete, bőkezűsége, melylyel az Ur templomait s a 
vértanuk sírjait tiszteletre gerjesztőig feldíszítette. Merenda a főnebb 
említett mü mellett Damáz életrajzát is kiadta 1754-ben, mely vala
mennyi közt legbővebb s legjobb.

884-diki dec. 10-kén, miután Jézus egyházát 18 év s 2 hóig 
oly lángoló hitbuzgalommal kormányozta, hajlott korban, mintegy 
80 éves aggastyán kimúlt. Egy Merenda állal felhozott pápai könyv
ben, mely a vaticáni könyvtárban őriztetik, olvashatni, hogy Damáz 
lángolt a kívánságtól Jézussal.,egyesülhetni; láz által megrohanva, 
az Ur szent teste és vére vétele után, kezeit és szemeit az égre 
emelve s áhitatosan imázva hunyt el. Fökép Olaszhonban a hideg
lelés elleni segítségét szent kegyelettel kérik a jámbor hívek.

Egy általa épített s feldíszített imaházban anyja és nővére mel
lett tétettek le földi maradványai. Ezeii iraaház az ardeati utón a ka
takombákban állott, az út és Calixt, meg Praetextat temetői közt. 
Önmaga készítette latin sirirata imez:

„Qui gradiens, pelagi fluctus compressit amaros,
Vivere qui praestat morientia semina terrae,
Solvere qui potuit Lazaro sua vincula mortis,
Post tenebras fratrem, post tertia lumina solis 
Ad superos iterum Mariae donare sorori,
Post cineres Uamasum faciet, qui surgere, credo.“

Egy másik latin sirirata nyelvünkön igy hangzik: „Kérded, kik 
feküsznek itt egy rakáson ? Jámborok serege: E  tiszteletre-méltó sírok 
bírják a szentek testeit: dicsöült leikeiket a mennyek palotája körébe 
ragadta. Itt nyugosznak Sixtus társai a legyőzött ellenség fölött nyert 
diadaljeltkkel; itt a Krisztus oltárait föntartó számos elődök; itt a 
hosszú békében élt főpap (sz. Melchiád pápa); s a szent hitvallók, kiket 
ide hűidé Göröghon ; itt ifjak s gyermekek, vének szüzesb unokákkal, 
kik jobban vágytak megtartani szűzi szemérmet. Itt akarék én is, L a 
máz, megvallom, sirt tetemimnek: ám de a jámborok hamvait féltem 
háborgatni.“ Innét kitűnik, hogy a vértanuk hires temetőjében kívánt 
volna letétetni halála után, de nagy alázatossága s a vértanuk iránti 
mély tisztelete szándokát megváltoztatván, az általa épített imáim
ban takarittattab el tetemei.
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Sz Damáz, anyja s nővére tetemei az emlitett imaház oltára 
alatt 1736-ban megtaláltattak; a tudós olazs Marangonius erről egy 
leírást hagyott hátra.

XXXIX.
§z. Síricius 384-39§.

Theodosius császár emberszeretete, kinek uralkodása alatt 
kormányzottá Siricius Jézus egyházát, Theodosius szép tulajdonai 
és erényei kapcsolatban a fölötte őrködő isteni gondviselés áldásai
val, sok rómait nyertek meg a kereszténységnek, kik közt a senato- 
rok legtekintélyesbjei is voltak. Ez időtől kezdve a pogányság minden 
osztályában naponkint csekélyebbre olvadt a bálványszolgálat hívei
nek száma Rómában. Theodosius mi kényszerítést sem tett a hitet
lenekre nézve, sőt azokat, kik az állam körül érdemeket gyűjtöttek, 
valláskülönbség nélkül a legragyogóbb hivatali polczokra emelte. 
Sz. Jeromos tudósit bennünket, hogy az egykor oly hires capitoliumi 
Jupiter temploma egészen elhanyagoltatván, pusztává lett; a többi 
templomokat is por és pókhálló lepte be, melyek roskadozását öröm
mel nézte a római nép, midőn a vértanuk sírjaihoz csakúgy özönlött 
az igaz Isten imádására. Valentinian 392-diki május 15-kén múlt ki 
s sz. Ambrus gyászbeszéddel tisztelte meg. Erre Thesdosius, miu
tán az egész birodalmat kormánypálczája alatt egyesítette, bár gyön
gélkedett, körültekintett, mikép állíthatná helyre a nagy birodalom
ban a jó rendet, s mint tarthatná azt főn. De e feladatot igen nagy
szerűnek találván, a kormányzást fiai közt megosztotta. Utolsó és 
dicsteljes tettei legragyogóbbika volt a pogányság kiirtására irány
zott törekvése. Mivel az Isten kegyelmével a barbár népeket többször 
legyőzte, úgy vélekedett, hogy a diadalokért halakat kell adni az 
Urnák; azért a pogányság gyakorlatát a legnyomatékosabban betiltotta. 
Mivel a bálványszolgálatnak idáig legfőbb támaszai a városi hivatalno
kok voltak, hogy azokat ledöntse, a derék Anicius Próbus két flát tette 
római polgárnagyokká, nemcsak mivel ezek jeles atyjoktól a hitben 
gondosan neveltettek s oktattattak, hanem mivel ezen férfiú a város,



egész birodalomban s a külföldön is oly tekirítélyben állott, hogy két 
legnőiesebb és leghatalmasabb perzsa Öiasz’honba utazott, hogy Mi 
lánoban sz. Ambrus püspököt s Rómában a hires Anicius Probus 
senatort ismerni tanulják.

Midőn Theodosius erejét fogyni, s halálát közeledni érezé, Mi
lánóba vitette magát, hogy sz, Ambrustól fogadja a vallás vigasz
talását, kit, bár oly vezekletnek vetette öt alá, minőt korunkban tán 
egy uralkodó sem fogadna el, igen szeretett. Ide rendelte fiait, Arca- 
diust és Honoriust, kiket a leggyöhgédebb szeretettel fogadott; valamint 
a senatus s udvara pogány tagjait Rómából, és következőleg szólott 
hozzájok: rÉltem végeken közeledvén, mi sem fáj nekem jobban, mint 
kogy ti még most is a pogánysághoz ragaszkodtok} nekem megjogha- 
tatlannak látszik, hogy ily értelmes emberek a tévelyt be nem látván, 
kerülik az igázságot, Eugén lázongó törekvései1 mutatják, melyeket, a 
pogányság visszaállítására hasztalan irányoz, mily kin az istenek 
szolgálata. Ti a birodalom legtekinlélyesbjeinek példái és egy haldokló 
császár intelmei által indíttathatnátok; Isten legyen a lamím, hogy 
mi forróbb vágyam sincs, mint «5 állal örökíthetni meg uralkodáso
mat, hogy minden hamis vallás kiirtatván, valamennyi alattvalóimat 
Jém s Krisztus szolgái és imádóivá tehetném, E  kegyelem nekem már 
nem adatik meg, de remélem, hogy fiaim az általam megkezdett müvet 
szerencsésen bévégzendik. “

Miután ezeket ágyától elbocsátotta, igen nemes szivet tanúsító 
végrendeletét készítette el. Eszerint Arcadius a birodalom keleti, Hono
rii« pedig a nyugoti részét kapta. Isteni félelemre s hitbuzgalomra 
intette őket. Azután figyelmeztette előbbi oktatásaira, mondván: „In
kább bölcseség és erény állal különböztessétek meg magatokat alattva
lóitoktól, mint fény és tekintély által; másoknak törvényeket szabni, s 
törvénytelenül élni, nagy vakság; méltatlanul uralkodik azaz embere
ken, ki nem tanult az Istennek engedelmeskedni; a szerencsés uralko
dás nem határozati ügyeségtöl, vagy számos hadsereg hatalmától, ha
nem az Isten iránti hűségtől s az ö egyháza iránti gondoskodástól vá
randó.“ — Azután sz. Ambrushoz fordult, mondván: „Ezen igazságo- 
kát, melyek helyeseknek s valóknak bizonyultak be, tőled tanultam ked
ves püspököm! Ismertesd meg ezekkel fiaimat is ; s képezd mind a két 
ifjú császárt, kiket én ezennel felügyeletedre s utmutotásodra bízok.,“

Erre Sulikét fiai gyámjává nevezte ki. Miután 50 évet élt s
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bárom évig egyedül uralkodott, 395-diki január 17-kén kimúlt. Ar
cadius rögtön Keletre utazott, Honor pedig Milánóban maradt s 
atyjának fényes temetést rendezett. Ambrus tartotta ezen alkalom
mal ama fölséges gyászbeszédet, mely máig is a maga nemében re
meknek tartatik e sz. püspök müvei közt. Mi túlzás sincs ebben; 
mert a század világi s egyházi irói egyhangúlag a legjobb uralkodók 
egyikének tartják Tbeodosiust.

Ezen méltán „Nagy'^-n&k nevezett császár s két fia uralkodá
sa alatt lett 384-diki január 12-kén, 11 napi ^zékflr múlva, 
Siricius Damáz utóda. A pápalajstromok és Baronius szerint 
Siricius római s Tiburtius nevűnek fia volt. Liberius pápasága alatt 
még csak olvasook volt, s azután szerpapságra emeltetett. Až említett 
egyházfő halála után a tolakodó Ursinus által támasztott szakadás
ban a törvényesen választott Damáz pápával tartott, kit nagy buz
galommal védelmezett. Ezen pápa alatt már a római egyház áldozára 
volt s a „Pastor“ czimü lelkészi állomáson működött, és tán a római 
papok közt legkorosabb is volt. Miután Damáz földi pályáját bevé
gezte, a nép által egyhangúlag pápának választatott. Ursicinus, ki 
ekkor még élt, s oly igen szeretett vo'na pápa lenni, el nem mulasz
totta az apostoli székre képzelt régi igényét megújítani, de átalános 
megvetéssel fogadták tolakodását s kénytelen volt megszégyenülve 
hátrálni. II. Valentinián, ki ekkor Justína nevű anyja gyámsága alatt 
Olaszországon uralkodott, Siricius választását nagy örömmel fogadta, 
és méltán ; mert az egyhangú választás a választottnak szép tulaj
donairól és fényes érdemeiről hangosan tanúskodik. Február 23-án 
kelt s a város főnőkének helyetteséhez Piniámislioz intézett leiratában 
Siriciusnak az apostoli székre emeltetését jóváhagyta,

Mindjárt pápasága elején követek érkeztek Spanyolhonból, kiknek 
élén Bassiamis állott, kik Hvmerius tarragona-i püspöktől levelet hoztak, 
melyben az a becsúszott visszaélések kiirtása végett hozott bizo
nyos fegyelmi pontok jóváhagyását kívánta az apostoli széktől. Mivel 
ezen irat átnyujtásakor Damáz már az Urban elnyugodott, Siricius 
azt számos püspök jelenlétében, kik tán felszentelésére érkeztek 
Rómába, felolvastatta, Válasziratában tudatja Siricius a tarragonai 
(Catalonia) püspökkel az apostoli székre emeltetését s azután áttér 
az egyes pontokrai felelésre, melyeket Himerius iratában előad. Az 
I. pont az arianok által tett s egyes spanycl püspökök által érvényte-

15K arcsú  A» A. R ó n i. P áp ák  tö r t. i. kötet.
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lennek tartott keresztségröl szól. Ennek ellenében Siricins elődeire, 
az egész egyház s a nicaeai zsinatra hivatkozólag határozott, a  II. 
pontban meghatározza a keresztség kiszolgáltatásának idejét, kivevén 
a halálos veszélyben forgó gyermekek s egyéb személyeket határo
zata alól. A III. pontban meghagyja, hogy az elpártollak csak akkor 
veendők fel az egyházi közösségre, ha hossza biinbánatot, töredelmes 
vezeklést tanúsítottak s éltük vége közeleg. A VI. pontban tiltja az 
olyannak mással házasságra lépni, ki már az egyház előtt mással 
jegyváltást (sponsalia) tett. Nagy bűnösök, kik gyakori visszaesés
sel hiúsítják meg az egyházi vezekletet, a szentségek vételétől eltil- 
tatnak, deji hívek imáiban részesek maradnak s csak töredelmes élet 
után, haláluk előtt vehetik fel a szentségeket. — Kolostori férfiak és 
nők, kik szerzetesi fogadalmaik megszegésével házasságra kelnek, a 
VI. pont szerint börtönbe zárandók, s csak haláluk óráján engesz- 
telödhetnek ki az egyházzal a szentségek vétele által. A VII. pont
ban szerpapok és áldozárok újból a nötelen életre kőteleztetnek; az 
e rendelet ellen vétők hivatalvesztéssel fenyittetnek, de a tettöket 
megbánok s jövőben a nőtlenség törvényének az egyház akarata sze
rint hódolók, papi hivatalukban megmaradhatnak. Ezen törvényt In- 
cze pápa Exuperius toulouse-i püspökhöz menesztett levelébe szóról 
szóra fölvette. A Vili., IX., X. és XI. pontok tüzetesen szólnak azok 
életéről, kik a papság és nép által a püspöki méltóságra emeltetnek 
s a fokokról, melyek a püspöki székre vezetnek. Meghatározza az 
éveket, melyeket valamely rend szolgálatában tölteni kell. így az ol- 
vasnok-, gyertyár-, al- és szerpapnak 5 évig kell rendje tisztét tel
jesíteni, az áldozárnak 10-ig, a püspöki székre lépőnek legalább is 
50 évesnek kell lenni. — Mint Sandini Írja, a XIII. pontban megen
gedi Siricius, hogy a jámbor és tanult szerzetesek a derűs-bű felvé
tethessenek. De miért is ne szentelte volna fel Siricius az egyházi 
szolgálatra alkalmatos kolostori férfiakat? hisz az egyházi-rend 
szentségének méltó felvételére az egyház önmegtartóztató, erénydűs 
és tanult férfiakat kívánt, ilyenek pedig a zárdákban számosán ta
láltattak; sőt voltak, kiknek tündöklő erényeit és roppant képzettsé- 
göket országok bámulták.

Ezen s egyéb, összesen XV. pontra terjedő határozatokat alkot
ta Siricius, s az ezek ellen vétőket kizárta az egyházi közösségből. 
A tartományok főpásztorainak meghagyta , hogy mind ők, mind pe-
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dig alárendelt papjaik az egyházi fegyelem törvényeit megtartsák, 
ha magokat büntités alá vonatni nem akarják, s ki se lépje át jog
hatósága köréi. Azután fölhívja Himeriust, hogy ezen decretál-levelet 
nemcsak tartománya püspökeivel, hanem Carthagena, Bütica, Lusi
tania, Gallicia föpásztoraival, valamint a szomszéd püspökökkel is 
(valószínűleg itt a galliai püspököket értette) közölje. I. Incze sze
rint ezen decretál-levél Exaperitis toulousei-i püspökkel is közöl
tetek, s nem valószínűtlen, hogy az az egész egyházban kihirdette- 
tett. Siriciusnak ezen levele az első, mely a decretál-iratok közt az 
Ítészektől minden kivétel nélkül eredetinek tartatik, s azért minden 
gyűjteményben az első helyet foglalja. I. Incze pápa s sevillai Isidor 
által idéztetik; Siricius levelei közt az egyedüli, melyet Exiguus Lé- 
nes gyűjteményébe fölvett. Ľuquesnell római gyűjteményében is elő
fordul; Cresconius is csak ezen határozatokat fogadja el Siricins le
veleiből, mely decretál-levél 385-ki febr. 11-röl van keltezve. Pape- 
brock úgy vélekedik, hogy Siriciusnak ezen irata nem jutott el hoz
zánk tisztán és hamisítatlanul.

Egy más iratot is bírunk Siricius pápától, mely a tartomá
nyok minden orthodoxaihoz intéztelett. — Ez az egyház szolgáinak 
felszenteléséről szól. — Az első szakasz azok ellen van intézve, 
kik a világ hiúságai s balgatagságai szenttelen körében egyene
sen a püspöki székre akarták magokat fölvetui. Azután panaszolko- 
dik a szerzetesekről, és a harmadik meg utolsó szakaszban meg
hagyja, hogy világiak vagy uj megtértek szerpapok- vagy áldozá- 
rokká ne szenteltessenek föl. A legnevezetesebb ezen irat következő 
fölirata: „Siricius pápa az orthodoxokhm stbPapebrock  szerint Si
ricius az első pápa, ki a nyilvános okmányokban e név alatt fordul 
elő. Ez azonban nem annyit tesz, hogy Siricius volt az első, kit pá- 
pápának neveztek. A „Pápa* név oly régi, mint maga a keresztény
ség, hanem a püspökök is neveztettek igy, de nem oly értelemben 
mini már Siricius előtt is a római pápa neveztetett. Siricius 
csak az első volt, ki e nevet, melyet a világ az anyaszentegyház fe
jeinek adott, nyilvánosan használni kezdette.

Siricius pápa alatt sz. Jeromos elhagyta Kómát, hol mig Maece- 
nás-a Damáz élt, 3 évig tartózkodott. Tehetségei s ezen pápánáli nagy 
tekintélye nagyban felkelték azok irigységét, kik nyílt, szabadelvű 
beszédét el nem tűrhetek. Mig sz. Damáz élt, nem mertek ellene föl

15*
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lépni. De midőn észrevették, hogy Siricius nem szereti öt oly benső- 
leg, mint előde, a legundokabb rágalmakat kezdték ellene szórni, melyek 
öt arra kéhyszériték, hogy Palaeslinába térjen ismét vissza. Mielőtt 
Ostiát elhagyná, még egyszer kiakará fájdalomtelt szivét önteni, 
s a hajó fedezetén, melyen utazandó volt, egy fölséges tartalmú le
velet irt sz. Asella-hoz, melyben oly meghatóan czáfolja meg gonosz 
elleneinek rágalmait, s visszatükrözi azok istentelen életét.

Baronins az ö r,Évlöibenx egy levelét őrizte meg azon Maxi- 
musnák, ki Spanyolhonban a hadseregtől császárrá kiáltatott ki, Gra- 
tián császárt Lyon-nál leverte s a trónt magához ragadta. Ezen irat
ból kitűnik, hogy Siricius Maximust ä katholika hitben állhatatos
ságra intette. Ezzel a gondos pápa valószínűleg a Priscillianismus 
elleni működésre intette a császárt; mert ennek szerzője s barátai Ró
mába költözködvén, Galliában a tévtanokat utjokban mindenütt hin
tegették. Valamint az is kiderült, hogy Siricius bizonyos Agricius 
nevűnek canonszerütlen áldozárrá-szenteltetését határozottan rosz- 
szalja. Maximus válasziratában rendkívüli buzgalmat tanúsít a ka
tholika hitet illetőleg, s megígéri a pápának, hogy igen óhajtaná Gal
lia püspökeit, valamint 5 tartomány főpásztorait, valószínűleg a nar- 
bonne-i Gallia püspökeit, Agricius ügyének megvizsgálása végett 
egybehini. Biztosítja a pápát, hogy mi sem fekszik annyira szivén, 
mint a katholika hitnek tiszta, hamisittatlan megőrzése, az egyházi 
nagyok közti egyezség tökéletes visszaállítása, s a tévtanok elnyo
mása, melyek öt mindjárt uralkodása elején megszomoritották, mivel 
azok terjesztői oly rendetlenkedésekét követtek el, hogy kénytelen 
volt ellenök fellépni s a dolgot megvizsgáltatni.

Maximus a Priscillianismus követői ellen kegyeletlenkedve lépett 
fel; mert a tekintélyesbeket, mint Priscilliánt, Felicissimust és Anie
nus papokat, Osarius és Aurelius diákonokat, Latronianus, vagy Je
romos szerint Matronianus világit, továbbá Euchroeiá-t, Delfidius 
szónoknak, ki Bordeaux-ban ékesszólást tanított, özvegyét s többe
ket Trierben elítéltetett. A felekezet többi tagjai pedig számki vet
tettek, vagy bebörtönöztettek. Azonban igen csalódnak azok, kik azt 
hiszik, mint Smeth V. is és sok pápafalók, hogy ezen vérengzésben 
Siriciüsnak is része volt; mert ö a vérengző töllépésröl csak utólago
san értesittetett, s a kegyetlenkedést határozottan rosszalta.

A priscillianisták elleni kemény eljárás épen az ellenkezőt
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eredményezte, növelte a felekezet tagjainak számát ahelyett, hogy ki
irtotta volna. Az eretnekek Priscillián s a vele kivégzettek tetemeit 
Spanyolhonba vitték, hol a legnagyobb fénynyel eltakarították. Nevei
ket a szentek s vértanuk seregébe iktatottaknak mondogaták, szilárdsá
gukat dicsbeszédekben magasztalák, s I évtanaik annyi követőt nyertek, 
hogy rövid idő alatta pyrenaei hegység és a nyugati tenger közt fekvő 
tartományokban ezen métely kezdett lábrakapni. Symphosius metro
polita Galliában, kit ezen eretnekek Priscillián halála után püspökük
nek tekintettek, oda törekedett, hogy a tartományai bani megürült 
székeket ezen tévtanok vallóival tölthesse be. Dictinius, kit a többi 
közt ö püspökségre emelt, Sz. Ágoston szerint, szerzője egy műnek, 
mely e korban nagy figyelmet gerjesztett, s „Libra“ (font) czimet 
viselt, mivel 12 kérdést tárgyalt, melyek száma ama 12 latnak felelt 
meg, melyek egy római fontot tettek. A szerző ezen könyvben a pat- 
riarchák, látnokok, apostolok, angyalok sőt Jézus Krisztus példáiból 
azt erőlködött megmutatni, hogy a hazugság nem bűn, ha azzal a 
religio javát és előmozdítását eszközölni lehet.

Azonban Dictinius és Symphosius az eretnekségben elmarasz- 
taltatván, Milánóba utaztak, hogy sz. Ambrus által az egyházi közös
ségbe fölvétessenek. Ö a szeretet kitűnő jeleivel fogadta a megtérö- 
ket, s mivel a föltételek, melyek alatt a közösségbe visszafogadtatni 
akartak, mi hitellenest sem foglaltak magokban, irt is mellettük a 
spanyolhoni püspököknek, kik azután őket, szintén visszafogadták a 
közösségbe. 400-dik évben a toledói zsinaton Symphosius, Dictinius 
és Comasus ünnepélyesen kárhoztatták Priscillián tévtanait s öröm
mel írták alá az atyák által eléjök terjesztett hitvallást. Ezek pél
dáit követték még Paternus, Isonius és Vegetinus püspökök is. De 
Herennius, Donatus, Acurius és Aemilius nem akarván a tévtano- 
kat elhagyni, püspöki székeik elvesztésére Ítéltettek, s az egyházból 
kizárattak.

Siricius s a püspökök mitsem mulasztottak el, hogy a gyor
san harapódzó mételynek gátot vessenek. De minden törekvések 
s szigorú törvények daczára, melyeket Honorius és ifjabb Theodo
sius ezen eretnekség követői ellen kibocsátottak, napról napra min
dig jobban növekedett azok száma a nép osztályában is. A kénysze
rítő eszközök ezen tanokat a közönséges emberek szemei előtt fen- 
söbb fényben tüntették föl s azok vértauuivá tették. A pápa és csá
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szár hatalmas ellentörekvései daczára is ezen eretnek-felekezet, mely 
a hazugságot ünnepélyes esküvel is bizonyítani illőnek hitte, egész 
a Vl-dik századig fönmaradt, s igy Priscillián tévtanai 200 évig mé- 
telyezték az apostoli egyház tiszta légét. Ezen eretnekség ellen több 
zsinatot tartott az egyház.

De Siricius a tiszta katholika tan föntartásával bármily eré
lyesen foglalkozott is. az eg}házi fegyelem fölvirágoztalását sem 
tévesztette szemei elöl. A régi jó rend visszaállítása s a koronként 
becsűszott visszaélések kiirtása végett Kómába néhány püspökből 
álló zsinatot hivott egybe, mely a következő canon-okat eredményez
te : 1. Az apostoli szék elöleges tudomása nélkül ki se merészeljen va
lakit püspökké szentelni. — 2. Ki sem vétethetik fel a papi pályára, 
ki kardot hordott, és hadi szolgálatot tett. 3. A novatiánok kézfelté
tellel visszafogadtathatnak az egyházba: azok pedig, kik bizonyos 
tévtanitók eretnekségére engedik magukat csábittatni és megkeresz- 
teltetni, csak hosszú vezeklet után vetethetnek vissza az egyházba.—
4. Szerpapok és áldozárok, kik mint ilyenek naponként a legszentebb 
dolgokkal foglalkoznak, önmegtartóztatásban töltsék napjaikat, stb.
5. Egy püspöknek sem szabad egyetlen hasonrangutól felszenteltetni, 
kivevőn a római egyház föpásztorát.

Ezen határozatok egy levélben foglaltatnak, melyet Siricius az 
afrikai püspökökhez menesztett s a mely néhány évvel később a te- 
la-i zsinaton törvényül elfogadtatott.

Siricius 390 ben Jovinián tévtanait kárhoztatta s ezt követői
vel együtt az egyházból kizárta. Jovinián latin egyházbeli szerzetes, 
egy keresztény Epicur volt, s sz. Jeromos szerint az első, ki ezen 
nyelvet az eretnekséggel bélyegezte meg; mivel a többiek, kik a lY-ik 
században az egyház békéjét zavarták,, legnagyobbrészt Göröghon-, 
Chaldaea- s Syriából származtak. Ezen embernek előbbi életmódja 
igen szigorú volt; sarutlan járt, csak kenyér és viz tette táplálékát, 
melyet arczának verejtékével szerzett be, s azért kezeit vastag dagana
tokkal teljes kérges bőr fedte s testét igen durya szöröltöny. Sz. Jeromos 
szerint tévtanai a következők: 1. Mindazok, kik asz. keresztségben 
élő hittel újjászületnek, később a gonosztól nem vezettethetnek bűnre. 
2. Kik a keresztségi öltönyt tisztán megőrzik, az égben egyenlő juta
lomban részesülnek.' 3. Az ételektöli megtartóztatásban s az azokérti 
hálaadásban mi érdemes sincs. 4. A szüzek, asszonyok, özvegyek ön
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megtartóztatása mit sem határoz, hanem cselekedeteik minősége. 5. 
A szerzetes nem szentebb mint más ember; a boldogságnak csak egy 
lépcsözete van, s ezen arra kiki eljuthat, s az örök jutalom min
denki részére egyenlő. 6. A boldogságos szűz Jézust megszülvén, 
szüzességét elvesztette. 7. Az igazhivöket, mivel a szüzességet a há
zassági életnek elébe tették, manicheusoknak csúfolta, stb. Sz. Jero
mos és Ágoston szerint a katholika hittel a szeméremről is lemon
dott, s az előbbi sanyargatás helyét tékozlás s fajtalankodás foglalták 
e l , mintha csak az odáig elmulasztottakat busásan akarta volna 
kipótolni.

Jovinián tévtanait Rómából terjesztette, s mind a két nemből 
több követőre akadt, sem mint várni lehetett. Sz. Ágoston szerint 
többeket elcsábított Jovinián azokból is, kik már évek előtt tiszta
sági fogadalmat tettek. Ezeket következő kérdéssel szokta behálózni: 
„ Vájjon szentebbek akarnak-e lenni, mint Abrahám és Sára, és any
agi sok férfi és asszony, kik ámbár házasságban éllek, még is az ó- 
szövetség hirdeti szentségöket ?* — Erre Siricius pápa zsinatot hivott 
egybe, megvizsgálta az atyákkal a tévtanokat s kárhoztatta azokat, 
mint a szentirással ellenkezőket. Egyszersmint az eretnekség fejét s 
követőit az egyházi közösségből kizárta azokkal együtt, kik e tév- 
tanok hirdetésében buzogtak. Ezek a következők voltak: Auxentius, 
Genialis, Germinator, Félix, Frontinus, Martianus, Januarius és In- 
genius. Jovinián Rómát elhagyván, Milanóba sietett, hogy sz. Am
brust s az ott tartózkodó Theodosius császárt a Siricius által hozott 
kárhoztató Ítélet megérkezése előtt részére vonja. De Siricius pápától 
a milánói egyházhoz intézett irattal elbocsátott követek Crescentius, 
Leopardus és Alexander az eretnektől, megelőzték. Ezen irat, mely a 
Jovinián eretneksége ellen tartott római zsinat végzéseit tartalmazza, 
máig is főn van sz. Ambrus műviben. — Ez nemcsak elutasította 
Joviniánt, hanem az említett három római pappal oda törekedett 
a császárnál, hogy az eretnekfőuek Rómát el kelljen hagyni. Mi meg 
is történt.

Sz. Siricius pápa levelére Ambrus válaszolt, s iratát az Itharius 
és követői kárhoztatása végeit egybegyülve volt püspökök mind a lá
írták. Legtovább időztek a bold. Szüzet illető tévelynél, melyet ezen 
zsinati alyák különös hangnyomattal kárhoztattak. — Jovinián ismét 
Róma szomszédságába vette magát, hol 398-ig voltak tanítványai.
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Ezen évben Honor császár rendeletet bocsátott ki, melyben megpa
rancsolta, hogy Jovinián és követői előbb megkorbácsoltassanak, s 
azután különböző szigetekre számkivettessenek. Jovinián Dalmát- 
hon Boas nevű szigetére utasittatott, hol 400-ban ép akkor lepte 
meg öt a halál, midőn még folyvást a szerzetesi állapotában el
mulasztottakat pótolhatta. Az általa Írott könyvet, melyben tévtanait 
védelmezte, oly kéréssel küldték meg barátai sz. Jeromosnak, hogy 
arra czáfolatot készítsen. Ez 392-ben két kötetben meg is jelent.

391-ben Capuában nagy zsinat tartatott, hogy az antióchiai egy
ház békéje helyreállittassék, s a már régen fonállá szakadás megszün 
tettessék. Sz. Siricius megérte még azon örömet, hogy az ö, sz. Am
brus és egyéb hitbuzgó egyháznagyok kitartó fáradozásai folytán, 
ezen tartós és sok roszat eredményezett szakadás megszűnt, és a ke
leti meg nyugoti egyházak közötti egyenetlenkedés is véget ért. — 
Sz. Siricius pápának tulajdonítják többen a szent mise-canon ezen 
szavait: »Hanc igitur oblationem, quam tibi offerimus ect.~ — De
cemberben tartott ötszöri papszentelése 32 püspököt, 27, vagy má
sok szerint 31 áldozárt s 17 vagy 19 szerpapot adott az egyháznak. 
Miután az apostoli széket bámulandó buzgalmával s kitartó tevékeny
ségével 14 évig dicsőítette, 398-diki november 26-kán élte 80-ik 
évében kimúlt. Földi maradványai Friscilla temetőjében takarittat- 
tak e]; itteni sirirata szerint szelíd, részvevő és jótékony egyházfő 
volt, ki a gondjaira bizoltak jólétéért fáradhatlanul működött s er- 
nyedetlenül oda törekedett, hogy részökre a béke áldásait bizto
sítsa. A császár haragját pártfogásával sok ártatlanoktól elfordí
totta és az egyházat erőteljesen kormányozta. Ezen egész sivirat 
eredeti nyelven a következő:

liiberium Lector, mox et Levita secutus,
Post Damasum clarus totus quot vixit in annos,
Tanto sacro magnus meruit sedere sacerdos,
Cunctis, ut populis pacem tunc solidam daret,
Hic pius, hic justus felicia tempora fecit,
Defensor magnus, multos ut nobiles ausus 
Regi subtraheret, Ecclesiae aula defendens,
Misericors, largus, meruit per secula nomen,
Ter quinos populum qui rexit in Annos amore :
Nunc requiem sentit coelestia regna potius.
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A milánói zsinat s az ezt vezető sz. Ambrus mint éber őrt fés
üli és Izidor igen derék pápának nevezi. Sirieiusnak mint szentnek 
neve a legrégibb Martyrologium-okban is előfordul. Ki a hajdankor 
forrásait elfogulva vizsgálja is, kénytelen ezen szent pápának férfias 
erélyét csodálni. Leveleiből a pápai méltóság teljes fényében ra
gyog ki. Felismerhetni azokban az egyházfejedelmet, Jézus Krisztus 
helytartóját, ki fenséges tiszte teljes öntudatában az egész világnak 
törvényeket, s az ezeket meg nem tartó keresztényeknek büntetése
ket hirdet. Szóval, a régiek tiszteletteljesen szólnak Siriciusról, ki 
az egyházat erőteljesen kormányozta. Csak a papi nőtlenség ellenei 
boszankodnak Siriciusra, mivel, mint fönebb láttuk, ö rendelte ha
tározattan, hogy az áldozárok és szerpapok ne házasodjanak; mert 
különben egyházi hivatalaiktól megfosztalak.

XL.
üz. V. A nastasius. 3 9 8 -  4 0 2 .
öz. 1, Anasztáz pápával végződik a IV. s kezdődik az V-dik 

század. Ha itt a történelemre egy pillantást vetni akarunk, ezt Janusíö- 
velkell tennünk; az egyik részről a pogányság tűnik fel haldokló tekin
tetével, a másikról a keresztény világ nagy tetteket mutató tüzes 
szemeivel, a melyekben még a keresztényeikké lett senatorok herculesi 
ereje ragyogott a jobb római korból, természetesen nem pogány, ha
nem keresztény irányt tüntetve elő.

Bár a pogányság földi ragyogványa eltűnt, de ha az ezen kor
beli római nagyok pazarlásaira és ritka bőkezűségére gondolunk, 
Lucullus kora áll előttünk. így, a többi közt, Symmachus fiának a 
praetori hivatalba történt ünnepélyes bevezetése 2,000000 aranyba 
került. Maximus hasonló alkalommal 4 milliót tékozolt el.

Mit a hit általi újjászületés nagy müve magával nem ragadott, 
az az undok kéielgés karjai közt halt el, vagy a császári hatalom
nak kelle mint a pogányság rút maradványát megsemmisíteni. Bár 
az istenek templomai bevoltak zárva, a győztes daliák nem hordták 
többé a Capitolium csarnokaiba a legszebb hadi zsákmányokat, Vems
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szobrát sem diszité már rózsák s egyébb ritka virágokbóli koszorú, 
a jósdák elnémultak és az áldozatok megszűntek; de az Amphi
theatrum megkapta még kekatombáit, s a gladiátorod vére pótolta az 
eltűnt isteneket. Midőn sz. Almachius mint vértanú és quasi-gladia
tor a színkörben vérét öntötte, Honór császár 404-ben a gladiatori 
játékok ellen törvényt tett közzé. De mig a Lupercaliá-k, ezen tisz
tában ünnepek, egészen megszűntek, még majdnem egy század múlt 
el. — »Tertia post idus nudos aurora Lupercos adspicit“, Írja Ovidius.

Miután az apostoli szék 20 nap-, vagy mások szerint egy hóig 
volt üresedésben, arra 398-ban sz. Siricius után I. Anasztáz emel
tetett. Mindjárt megválasztása után igen leereszkedöleg irt sz. Paulin 
nólai püspöknek Campaniába, valamint ezen tartomány minden püs
pökeinek, kiknek Paulint igen ajánlja. — Ezen idötájban ütöttek ki az 
úgynevezett „Origenismus“ fölötti viták. Pufin aquilea-i áldozár sz, 
Melániával Rómába utazott, hol Siricius pápa által jól fogadtatott, és 
mivel az egyház székvárosában tovább szándékozott időzni, megismer
kedett bizonyos Macarius-sal, kinek kérésére a sz, Pamphilius ál
tal szerkesztett Origenes vádiratát latinra fordította. Egyszersmint 
ezen forditmánynyal Rutinus egy kis értekezést adott ki, melyben Írja, 
hogy Origenes iratában azon helyeket, melyek azokkal, miket Pam
philius az ö hitéről mond, össze nem egyeznek, mint a tévtanitók 
hamisításait kellene tekinteni; miről már maga Origenes is pana- 
szolkodott.

A Rufin által 398-ban fordított Origenes könyvének czime a kö
vetkező; „;rsqí ccQ^coy'- (alaptanokról), oly mű ez, melyről átalá- 
nosan elismertetik, hogy úgy, amint hozzánk eljutott, sok és nagy 
tévtanokat foglal magában, Ezt Rufin sem tagadja, de azokat nem 
Origenesnek, hanem az ő hamisítóinak tulajdonítja. E tévtanok a kö
vetkező tételekre vonhatók össze: 1. a lelkek már előbb megvoltak, 
mint midőn a testtel egyesijeitek; 2. a pokoli büntetés nem tart 
örökké ; 3. az elesett angyalok nem örökre taszittattak el az Istentől, 
megtérhettek és üdvöket eszközölhették ; 4. a test tökéletes elporlása 
után kezdődik csak az igazak legfőbb boldogsága. — Hogy Rufin for
dítása Rómában nagy zajjal fogadtatott, magától értetődik. .Sokan 
boszankodtak az abbani tévtanok miatt, mások ellenben többnyire 
világiak, sőt egyes papok és szerzetesek is, egészen el voltak általa 
ragadtatva. Többnyire olyanok, kik Origenesröl idáig még mit-sem
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hallottak. — Kutin legdühösb elleneinek egyike Theophilus alexand
riai püspök volt, ki egyedül annak ügye miatt egybehívott zsinaton 
Origenes tévtanait kárhoztatta, ezt eretneknek nyilatkoztatta ki és 
megyéjében eltiltotta müveinek olvasását és tartását. Ez az első könyv- 
titalom, melyet tudtunkra az egyháztörténelmi évlökben olvashatni. 
Theophlilus példáját követték : Epiphanias, Venerius (milánói), Chro
matins (aquileai) s egyébb püspökök. Mások ellenben, mint: János 
jerusálemi és sz, Chrysostom konstantinápolyi püspökök mérsékeltebb 
nézeten voltak, s az ítélet aláírására nem indíttathattak.

Ezen viták közt sz. I. Anasztáz János jeruzsálemi püspököt 
körülményesen tudósította mindenről, mi az Origenismus fölötti harcz- 
ra vonatkozott, s egy Veneriusnak küldendő levelet is közlött vele. 
Arról is értesítette a püspököt, hogy mind a két császár megtiltotta 
Origenes müveinek olvasását. Nevezetesek ezen a Kelet pá triá rká
jához, a kereszténység legrégibb egyházának püspökéhez, az apos
toli szék városából intézett levélnek következő szavai: „Nem fogom 
elmulasztani, hogy az én népem, s az egész föld kerekségéni hívek 
közt az evangéliumi hit föntartassék, amennyire csak levelem elhat
hat, hogy az értelmezés kárhozatos neme he ne csempésztessék az áhi
tat os lelkek félrevezetésére.“

Valóban ezen kitűnő tulajdonokkal ékeskedő egyházfő az emlí
tett, már 150 év óta sírban porladott Origenesnek müvét megvizsgál
ván, az abban foglalt tévtanokat kárhoztatta; Kufin egy igazhitű Sym
bolum nyilvánításával kerülte ki az Ítéletet. Ugyanezt tették Anasz
táz felhívása folytán az alexandriai és carthagó-i zsinatok is. Ugyan
azon évben (401), melyben sz. Anasztáz Origenes tévtanait kárhoz
tatta, hiányzottak az afjikai egyházban áldozárok és tanítók, még 
pedig több helyütt. Azért a carthagói tartomány püspökei egybegyűl
tek ezen hatalmas város püspöke, Aurelius, elnöklete alatt egy zsinatra 
s kebelükből egy bizottmányt intéztek Olaszhonba, hogy I. Anasztáz 
pápát az afrikai egyházak állapotáról tudósítsák, s tőle támogatást 
meg segítséget kérjenek. A pápa több római áldozárt s milánói papot 
is küldött Afrikába az egyházak szolgálatára.

Ugyanezen évben egy más zsinat is tartatott Carthagóhan, melyre 
Afrika valamennyi püspökei megjelentek. Aurelius elnök a zsinatot 
sz. I. Anasztáz pápa levelének felolvasásával nyitotta meg, melyben 
az egyházfő fölhívja a püspököket, hogy a donalisták kegyetlenkedé-
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sei s szemtelen faggatásai ellen erélyesebben tartsák magokat s ko
molyan lépjenek föl. Az atyák hálásan fogadták a legfőbb pásztor 
szavait, de nem akartak az említett erőszakoskodó eretnekek ellen 
Byiltan föllépni, nehogy az Arcadius és Honórius által a nemrég 
azok ellen kibocsátott büntetési pontok, az ő vádlásaik folytán vég
rehajtassanak, s jgy a másokat bántalmazó eretnekek vakmeröségökért 
élőtökkel lakóijának. Inkább békével tűrték a kegyetlen üldözéseket, 
mint az ellenök kiadott rendeleteket foganatosíttatni akarták volna, s 
tanaik szentsége meg erényeik által törekedtek őket megnyerni. Ezen 
zsinat határozatai megerősítés véget I. Anasztáz pápához fölterjesz
tettek. — E pápa kormánya alatt tartatott 400-ban a toledói tarto
mányi zsinat is Patronius püspök elnöklete alat, mely az egyházi fe
gyelem emelésére 21 üdvös canon-t hozott, s az akkori eretneksége
ket ünnepélyesen kárhoztatta.

Azon rendeletek közül, melyek a cultust illetőleg ezen pápá
nak tulajdonittatnak, említendő, azon intézkedése, mely szerint akarta, 
hogy a papok ünnepélyes isteniszolgálatokkor az evangélium olva
sása vagy éneklése alatt nagyobb figyelem s tisztelet jeleül álljanak 
a hívekkel együtt. Ez által egyszersníint azt is bizonyitandób, hogy 
az evangéliumban foglaltakat teljes készséggel hiszik, megtartják, s 
ha kell, életökkel is védelmezendik. Ezen régi rendelet megújítására 
a római áldozárok és szerpapok közt fölmerült rangvitály adott al
kalmat, a melyről Baronius, Novaes és Caesarotti tüzetesen érte
keznek.

Kétszer tartván papszentel ést, 5 szerpapot, 8 áldozart és 10 
püspököt adott az Ur szöllöjének művelésére. Ily alkalommal különö
sen ügyelt a testi hiányokra, s ha ilyenekre akadt, a hibás testűeket 
nem bocsátotta a rendek felvételére. Az illető megyés püspök elbo- 
csátó-levele nélkül (litterae dmissoriales) kit sem szentelt s vett 
föl megyéje egyházi közösségébe. Anasztáz könyvtárnok Írja, hogy 
rendeletet bocsátott ki, mely szerint egy keleti (transmarinus) sem 
vétethetik be a római papságba öt püspök sajátkezű aláírásával erő
sített abbeli bizonyítvány nélkül, hogy a fölvétetni kívánó tiszta az 
eretnek- tanoktól, névszerint a manichaeisraustól. Ugyanazon könyv
tárnok szerint Róma Il-ik negyedében a mamertiui utasában Anasztáz 
pápa a ,.,Crescentiam-basilicá-“t építtette.

Sandini s egyéb történészek szerint ezen pápa a római Maxi-
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musnak iia volt. Mi arán Jézus egyházát 3 év s néhány hóig szent 
buzgalommal dicsőén kormányozta, tettdús életének a halál 402-diki 
apr. 27-én véget vetett. Neve mint szentnek ezen napon fordul elő a 
római Martyrologiumban; vagy azért, mert e napon múlt ki, vagy mi
vel ekkor szállíttattak át valahova tetemei, Földi maradványai a 
„■Coemeterium ad ursum Pileatum“ nevű sirkertben takartitattak el, 
mint egy a vaticáni könyvtárbani kézirat mutatja, mely a következő 
nevezetes sirczimet tartalmazza:

„Ab ursu Pileato Portu 
Anastasius 
Innocentius.“

I. Paschál sz. í. Anasztáz és egyéb szentek tetemeit se, Praxedis 
egyházába, vitette Sz. Incze tetemei pedig II. Sergius által a sz. Syl
vester és sz. Márton egyházába, mely a hegyen állott, s Equitius czime 
alatt ismertetett, szállíttattak. Hogy az életben és halálban is egye
sült pápák tetemei a sírban is ismét egyesüljenek, sz. Anasztáz 
ereklyéit Praxedis egyházából Equitius czimtemplomába tették át, 
melylyel ma a „SS. Silvestro ed Martino ai morti“ egyház van egye
sítve. Balra a kápolnától, hol Sylvester tetemei nyugszanak, 5 lábbal 
alább áll ezen nevezetes emléke a keresztény Rómának, a szent haj- 
dannak, melyet Sylvester Traján fürdőinél állított s Equitius római 
áldozárról czimeztetik Itt van sz. Anasztáznak a főoltár evangéliumi 
részén a következő márványtáblába vésett sirirata:

„Limina nunc servo, tenui qui culmina sedis,
Hic merui tumulum Praesul Anastasius.

Presbytero genitus delegi dogmata vitae,
Militiaeque Dei natus in officiis.

Pontificum casto famulatus pectore jussis,
Obtinui magnum nomen Apostolicum.“

Sz. Jeromos Írja, hogy ezen kitűnő pápát elvette Isten e világ
ból, nehogy a legtöbb pásztor fejével a világ feje is leüttessék, s hogy 
imájával a határozott isteni büntetést föl ne tartóztassa; mint egykor 
az Ur Jeremiásnak mondotta: „E népnek ne kérj kegyelmei-, inert mi
dőn bőjtölend, meg nem hallgatom könyörgését; és midőn égő vagy ele
delt áldozatot teend, nem veszem be azt; hanem fegyverrel, éhséggel, 
és mirigy-hallálal emésztem meg őket,a Sz. Jeromosnak szavai a hét év
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múlva bekövetkezett, Róma városának Alarich általi kifosztása fel- 
dulására vonatkoznak.

Theophüus alexandriai püspök sz. Anasztázt igen magasztalja, mini 
a ki fölséges tiszte hü teljesítése, s a hit tisztasága föntartására irány 
zott lángbuzgalma által az utóvilág tiszteletét méltán megérdemli. A 
legnagyobb szegénységben élt s egész vagyonát a szegénység és szen
vedő emberiség nyomora enyhítésére fordította. Isten egyházát apos
toli őrködéssel kormányozta, az origenista és donatista tévtanoknak 
bösileg vetette magát ellen, s mint fönebb is említettük, sz. Paulin- 
nal buzgó hitszónokokat küldött Afrikába, hogy az eretnek-tanoknak 
gátot vessenek.

Sz. Anasztáz pápa iratait illetőleg sz. Jeromos nehány levelet 
említ, melyeket különféle ügyekben irt. Ezekből azonban csak azon 
egyetlen jutott el hozzánk, melyet János jerusálemi püspökhez in
tézett, s az Ursinushoz küldöttnek egy töredéke, melyben a megtes
tesülésről szól. A neve alatt körülhordott deoretál-levelek, mivel ezek 
egyike megválasztatása előtt 14 évvel, a másik pedig halála után 
annyival később kelteztetett, nyilván alácsusztatottakul tekintendők. 
Egy a német s burgundi püspökökhez küldetett, ámbár a burgundok 
Anasztáz halála után később, csak 436-ban tértek a keresztény 
hitre. Azonkívül oly helyekre akadunk abban, melyek Incze, Leo, 
Gergely stb. leveleiből vétettek. Valószínűleg ezen decretál-levelek 
Mercator-Izidortól erednek.

XLI.
Sz. I. Incze. 4 0 9 -4 1 9

Sz. I. Anasztáz halála után 402-iki máj. 18-án az albánó-i 
eredetű Incze hasonnevünek fia, kinek életkörülményei előttünk is
meretlenek, emeltetett az apostoli székre. Elődeinek nyomdokit kö
vetve, mihelyt felszenteltetett, Anysius thessalonichaiföpásztorhoz le
velet intézett, és öt a keleti Illyria tartományaibani pápai helyettes- 
ség méltóságára emelte. 403-diki év vége télé Honor császár Rómát 
meglátogatta, s ez alkalommal a pápa megkérte a császárt, hogy a 
püspököket és egyéb papokat mentse fel azon világi hivataloktól, me-
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lyeket az egyház hátrányára hivatásuk elhanyagolásával viselnek. 
Honor beleegyezett Incze kívánságába; de buzgalmáért sok fáradság, 
nyugtalanságot és boszuságot is kelle szedvednie. Victricius rouen-i 
püspöknek, ki ezen idötájban Romában az apostolfejedelmek sirjait 
meglátogatta, saját kérelme folytán decretál-le velet küldött azon meg
jegyzéssel, hogy az abban foglalt fegyelmi pontok közül több az apos- 
tolok-és atyáktól eredeti, de több egyházban azok idő folytán érvé
nyen kívül helyeztettek. Miért Victricius ezen neki megküldött egy
házfegyelmi pontokat nemcsak a maga megyéjében, hanem a szom
széd püspökök egyházaiban is kihirdetesse, hogy általok is zsinór
mértékül használtassanak.

Az 1-sö pontban Incze pápa canonszeríitlennek nyilvánítja az 
oly püspöki felszentelést, mely a metropolita elöleges tudta vagy be
leegyezése nélkül történt. A Jl-ik szerint oly papok, kik a keresztség 
előtt vagy után hadi szolgálatot tettek, az egyházi pályáról lelépteten- 
dök. A ÍII-ikban meghagyatik, hogy minden a papok közt fölmerülő ügy, 
vagy súrlódások a püspök tartományi zsinata által döntessenek el; kik 
az illető fórumot elmellözve, idegen hatósághoz viszik ügyöket, lete
endők. A fontosabb esetek pedig; ha ezek fölött a zsinati atyák íté
lete már nyilvánult is, a sardica-i zsinat határozata folytán az apos
toli székhez terjesztendök fel. — A következő három pontban azok
nak, kik özvegyet vettek nőül, s azután a papi pályára lépni akar
nak, a fölvétel meg nem engedtetik. — A VII-dik canon meghagyja, 
hogy a püspökök kit-sem szenteljenek fel saját megyés föpásztoruk 
írásban adandó beleegyése nélkül, letett papokat megyéikbe be ne fo
gadjanak, s más községekben egyházi szolgálatot tenni ne engedjenek. 
A VIII-ik megengedi, hogy a novatian s donatista eretnekek közül az 
egyházi közösségbe fölvétetni óhajtók, közlöltétellel .visszafogadtat
hatnak ; ellenben szigorú vezekletre utasitandók azok, kik az egyház
ból kilépvén, a tévtanok hirdetői által magokat megkereszteltetni en
gedték. — A IX-dik és X-dik canon szerint a szerpapok- és áldozá- 
rokuak fölszenteltetésök után szigorú önmegtartóztatásban kell élni, 
s minden nökkeli közösségből kizáratni. — A XI-dik azokról szól, 
kik egyházi tiszlkedésökkel össze nem férő polgári hivatalokat vi- 
veselnek; az ilyenektől az egyházi rend kiszolgáltatása megtagadandó, 
fökép ha hivataluk kötelességükké tette, hogy nyilvános szinjátékok- 
és holmi botrányos előadásokon jelenlegyenek. — A XII-dik a házas-
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ság feľbonthatlaňsága és tett fogadalmak megtörésére vonatkozik. 
Nők, kik még férjők életében más házasságra lépnek; szüzek, kik 
Jézust választották vőlegényeknek. de hűtlenekké lettek, nein köny- 
nyen bocsátandók a vezekletre. — A Xlll-dik, vagyis utolsó canon el
lenben oly szüzeknek, kik bár az Üdvözítőnek tisztaságot fogadtak, de 
a fátyolt még nem vették fel, megengedi a házasságra kelést, ha előbb 
egyházi vezeklet alá vetik magokat.

Sz. I. Inczének ezen levelét Exiguus Dénes az általa kiadott ró
mai egyház Codexébe felvette, s nemcsak a tour-i, hanem egyéb zsi
natok is idéztek belőle.

404-ben a carthagói zsinat megbizása folytán sz. Ágoston irt a 
pápának, megkeresvén öt, hogy miután a donatisták a katholikus hí
veket hajmeresztöleg üldözik, tekintélyével arra bírja Honór császárt, 
hogy ez uj határozatok kibocsátásával az említett eretnekek kegyet
lenkedéseinek véget vessen. Sz. Ágoston ezeket oly borzasztóknak festi, 
hogy azokhoz hasonló alig fordul elő az egyházi történelemben. A 
császár igazságosnak találván a pápa fölhivását,rendeleteket bocsátott 
ki a vérengző donatisták ellen, kik ily módon üldözőkből üldözöttekké 
lettek, s többeknek közülük az isteni kegyelem lelki szemeit megnyit
ván, belátni kezdék, hogy mily balgatagság volna eretnek-tanokért ül
dözést és javaik elvesztését szenvedni, elvetők a tévelyt, s ismét buzgó 
katholikusokká lettek.

Ezen idötájban irt sz. Incze is a spanyol püspökökhöz, hogy 
azokat komolyan kiközösítsék, kik vonakodnak oly püspökökkel, kik 
mint Symphosius, Dictimis, s egyebek a Priacillián-féle tévtanokat 
elvetvén, a toledó-i zsinat (400) által az egyházi közösségbe ünnepé
lyesen felvétettek, közösségre lépni. Rendelte egyszersmint ezen ira
tában, hogy azon püspökök, kik a metropolita elöleges tudta és bele • 
egyezése nélkül szenteltettek föl, székeiket elveszitsék. Valamint azok 
is, kik az egyház törvényei elftn szenteltek fel másokat, s azok kik 
igy nyerték a rendeket, hivatalaikat nem viselhetik.

Ezen idötájban az erényes és tudós sz. Chrysostom ellenei már 
odáig mentek, hogy a szent férfiút patriarchal székéről minden áron 
lerántani elhatározták, Elleneinek megszégyenítésére, s ártatlansága 
ünnepélyes bebizonyítására ép azon zsinatot akarta alkalmilag fel
használni, mely Konstantinályba hivatott égybe, hogy Theophilus 
alexandriai püspöknek ügye a szerzetesekkel, kiket elűzött, megvizs-
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gáltathassék, Theophilus szárazon utazott a zsinati helyre, de Egyipt- 
nek veletartó püspökeit hajókon utaztatta ama nagy kincsekkel, me
lyekkel az udvarnál ügyének pártfogókat nyerni törekedett!! — 
Alig tudósította Theophil a pápát Chrysostom letételéről, midőn a 
nagy partriarchától is levelet kapott Incze, melyben, miután ellenei 
méltatlankodásait tüzetesen előadja, esedezik, hogy az ellene hozott 
igazságtalan Ítélet megsemmisiltessék, s a méltatlan eljárásban részesek 
az egyházi tövények szerint bűnöseknek nyilváníttassanak. Incze 
válasziratában eleinte oda nyilatkozott, hogy & súrlódások kiegyen- 
litéseig, melynek a keleti és nyugati püspökökből egybehívandó zsi
naton kell történni, mind a két fél püspökei a hit s egyházi kö- 
zösségökben Chrysostomot résztvenni engedjék. De amint Incze a Ke
letről jövő újabb tudósításokból megértette, hogy a sz. patriarcha 
elleni eljárás csak igazságtalan volt, s hogy ö még most is az Ör
ményország határán fekvő Cucusns-ban mint számkivetett szenved, 
biztosította a méltatlanul üldözöttet s a veletartott püspököket egy 
igen megható iratban irántoki szeretete- s közösségéről. Azután Ho- 
noriushoz fordult, ki 405-ben az igazságot védelmező pápa sürge
tésére egy levelében komolyan megfeddi Arcadiust, mint a ki az egy
ház ügyeibe erőszakos beavatkozásával a birodalom békéjét zavarja, 
s fivérének meghagyja, hogy a pápát és Chrysostomot egy közzsinat 
tartására vonatkozó törekvéseiben támogassa. A nyugati egyház kö
vetsége, mely Honorius ajánló levelével is el volt látva, 406-ban a 
keletrómai udvarhoz indult, de Konstantinápolyban bántalmakkal 
illettetett. Honorius azért annyira felboszankodott, hogy már fivéré
nek épen hadat akart izenni, de ezen szándékának kivitelében a 
barbárok beütése öt meggátolta. Incze pápa azonban nem késett sz. 
Chrysostomot lelketlen üldözői ellen erélyesen védelmezni. Azonban 
Baronius hibásan állítja, hogy a pápa ekkor Arcadiust s nejét Eu- 
doxiát az egyházból kizárta volna.

Arcadius oly iszonyúan üldözte a sz. patriarchához ragaszkodó 
híveket, hogy ezen üldözés túlszárnyalta a pogány császárok által 
támasztott minden vérengzést. Azon koholt ürügy alatt, hogy a gyúj
togatok nyomaira akarnak akadni, a császári hivatalnokok vértfagy- 
lalóan kínozták a patriarcha híveit. Optatus Konstantinápoly pogány 
helytartója igen sietett ezen alkalmat megragadni, hogv gyűlöletét 
midazok ellen kiöntse, kik keresztényeknek neveztetnek. A főbbek
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közül is mindkét nemből igen sokan törvényszéke elé vezettettek, börtö
nökbe hurczoltattak, vagy annyira kinoztattak, hogy közülök számosán 
az iszonyú kinok közt lelköket kiadták. Gyötrelmeik után még javaik is 
adnectáltattak, s igen sokan a legtávolabbi tartományokba szárnki- 
vettettek. — Az ártatlan patriarchához ragaszkodó egyháznagyok ja- 
yaik s székeiktől megfosztatván, elüzettek. — Incze pápa a kon
stantinápolyi áldozárok-, szerpapok- s hivekhez egy felséges tar
talmú iratot intézett, intvén mindnyájokat, hogy az üldözés viharait 
békével tűrjék, s azok daczára is szilárdak maradjanak a hitben s az 
igazsághozi ragaszkodásban. MintSaradm* Írja, Incze pápa kétszer he
lyezte vissza az elűzött s kárhoztatott patriarchát székére, s kit éle
tében oly apostoli lélekkel védelmezett, halála után sem vonta meg 
tőle pártfogását, mivel mindaddig vonakodott Atticus konstantinápo
lyi s a keleti püspökökkel közösségre lépni, mig Chrysostomot ár
tatlannak nem nyilvánították, s a Dyptichákha, honnét nevét kitö
rölték, vissza nem iktatták, valamint Arsaciusnak nevét, ki a sz. pat
riarcha elűzése után annak székét bitorolta, ugyanazon egyházi táb- 
lábról szintén le nem törölték.

Exuperius toulouse-i püspök 405-ben I. Incze pápától némely 
fegyelmi pontokat illetőleg fölvilágositást kért, s a következő decre- 
tál-levelet nyerte: I. Áldozárok, kik napokinl áldozatot mutatnak be, 
s szerpapok, kik a keresztség szentségét szolgáltatják ki, nem nősül
hetnek ; olyanok, kiknek Siricius ezen rendelete tudomásukra el nem 
jutott, s házasságra keltek,’mihelyt nőtlenül élnek, bocsánatot nyerje
nek; mások ellenben, kik szándékosan az egyházi törvény ellenére 
is megnősültek, minden tekintet nélkül hivatalaiktól elmozditandók. 
II. Oly emberek, kik egész életöket bűnben töltötték, s csak a halál 
órájában akarnak az egyházi közösségbe fölvétetni, az ilyenek nem 
az egyház régi szigorúbb s huzamos vezeklete, hanem a bebizonyult 
megtérés után abba visszafogadtathatnak. — III-dik pontban kije
lenti Incze, hogy épen nem tiltatik a kereszténynek oly hivatalt vi
selni az államban, inelylyel kapcsolatban van criminál-ügyben halálos 
Ítéletet mondani, mert a hatóság azért rendeltetett az Istentől, hogy 
a gonosztevőket büntesse.— IV. Mivel ezen korban szokásban volt a 
házasság-törésért nem egyenlően büntetni, ezen hibás nézetet azon 
megjegyzéssel igyekezett I. Incze megczáfolni, hogy csak azért ér
demelnének a nők keményebb büntetést, mivel a férfiak hajlandób
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bak nejeik hűtlenségét megbocsátani, mint ezek amazok e tekintet- 
beni botlásait. — V. Meghagyja a pápa, hogy azokat, kik vádolják 
magokat, hogy mint bírók hivataluknál fogva a nagy gonosztevőket ha
lálra ítélték, a sz. gyónásban fel kell oldozni. — VI. férfiak, kik nejeik 
életében ezektől elválván, más házasságra kelnek, valamint nők, kik 
szintén elhagyván férjeiket, másokkal lépnek házasságra, az egyház
ból kizárandók- Ily büntetés alá esnek ezen határozatnál fogva azok 
is, kik hűtlenekké lett személyekkel akarnak egybekelni. — VII. In- 
eze pápa Exnperiussal egy canonicus könyvek lajstromát is közölte, 
mely mindazon iratokat tartalmazza, melyek máig is canoni érvény
nyel bírnak, s ragyogó bizonyságot tesznek a katholika egyház által 
elfogadott szentirási canonról.

Anysius halálával a thessalonichai püspöki szék s ezzel együtt 
a keleti Illyriát magában foglaló apostoli helyettesség is megürült. I. 
Incze nem késett Rufusnak megválasztását jóváhagyni s öt ezen tar
tományokban egyszersmíut helyetteséül kinevezni. Az erre vonatkozó 
okmányt egy körlevél által tudatta az illető püspökökkel, Rufusnak 
pedig mint helyettesének utasításokat adott, megnevezte a tartomá
nyokat, melyek mint helyettes- és apostoli követnek felügyelete alá 
tartoznak, joghatósága határait pontosan kijelölte, megjegyezvén, 
hogy ezen méltóságot egyedül az apostoli széknek köszönje, s azt a 
prímások s metropoliták jogainak tiszteletben tartásával viselje.

Orosius Pál szerint 1160 évig futotta Kóma az uralkodás és 
dicsőség pályáját. Ép ennyi ideig uralkodott Babylon is. Elközelge az 
idő, midőn a Caesarok városának, melynek urai annyi virágzó vá
rost pusztítottak el, szintén e sorsban kelle részesülni. Valóban a 
római birodalom Theodosius halála után gyorsan indult hanyatlásnak, 
s mindinkább kozelge pusztulásához. Gothok, hunnok és vandalok 
szövetkeztek, hogy azt egymás közt megosszák. Az elsők élén Alarich 
állott. Eleinte mint szövetséges társ Theodosius parancsa alatt volt; 
kinek halála után ö parancsolt a gyönge utódoknak; elborította se- 
seregével Görögországot, meghódította Illyriát, s azután mindent 
elözönlő rohanó árként Oiaszhon tartományait szállotta meg. Kövid 
ideig a fáradhatlan Stilico által föltartoztatott, de csakhamar ismét 
előretört. „Én hangot hallok, monda Alarich, mély engem Róma el
pusztítására hi fel,“ S csakugyan Rómát ostrom alá vette, kapuit el
foglalta, Ti bért serege szállotta meg. Az ostromlottakat vészkór és
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iszonyú éhség is kezdé nyomorgatni, s különösen az utóbbi oly fokra 
hágott, hogy a szorongatottak végszükségekben már emberhúst is 
kénytelenittettek enni. Az éhségtől tántorgó anyák saját testök gyü
mölcseit fogyaszták el, mielőtt üres emlőiken elfonnyadnának.. Láza
dás és levertség mutatkoztak mindenütt, melyek csakhamar dühbe 
mentek át. Stilico azon gyanúból, hogy a barbár ellenséggel egyetért, 
Ravennában Honór által lefejeztetik, s neje Serena Nagy-Theodosius 
rokona, Rómában megöletik. A pogányság maradványa most még egy
szer föllép, s a pogányok a birodatom isteneit, Caesar és Tiberius is
teneit harsányan hangoztatják. A toscanai jósok e föltét alatt jöven
dölték meg Róma szabadulását; Narni azért kiméltetett meg a got- 
hoktól, mivel az istenek templomait ismét megnyitotta, s az állatok 
vére ismét párolgóit az oltárokon. Az augurok felhívása folytán Róma 
kormányzója s a Senatus egy része a Capitoliumnak tartott, hogy két
ségbeesése közt a bálványszolgálatot megnyissa; de a nép iszonyú 
undorral fordult el a pogány szertartásoktól; utczák- s nyilvános he
lyekre menekült. S nemsokára Alarich a pogány templomok kincsei
ért ajánlott békét, mely 5000 font arany, 30,000 font ezüst, 
4000 selyem-öltöny, 3000 darab skarlát-posztó, s 3000 font borson 
vásároltathatott meg az ostromlovak által. Incze pápa Ravennába 
ment, hogy a császártól ezen békeszerzödvénybe beleegyezést nyer
jen. Alarich Rimini-ig utána ment a pápának, de Honorius válasz- 
hallogatását megunván, rögtön visszafordult seregével, Rómát ismét 
megszállotta, s 410-diki aug. 25-kén azt ostrommal bevette. A vad 
harczosok azonnal a fosztogatáshoz fogtak, s tüzzel-vassal pusztítót 
tak mindenütt a városban, a szüzek megfertöztettek. A kincsszomjas 
harczosok az Istennek szentelt szüzek hajlékaiba s sz. Marcella la
kába is berontottak. „Igen, válaszola a szent szűz, nekem vannak kin
cseim,“ s megmutatta sz. Péter apostol nagy értékű kincseit. „Vegyétek 
el ezeket, ha szivetek engedi, de felelősek lesztek érettük.* Alarik meg
parancsolta, hogy e drágaságok azonnal a basilicába, hova tartoz
nak, szállíttassanak, s oda meneküljenek a szüzek és többi keresz
tények is, a kik akarnak. Ah, mily látvány ez, nézzétek a vad har- 
czosokat a szent edényekkel fejeiken, s utánok a férfiak és asszo
nyok, szüzek, ifjak, és gyermek seregét, kik rejthelyöket elhagyván, 
a közösség és béke jelvényeit követik, hogy sz. Pétertől megszaba
dulást és ótalmat kérjenek! Ezt látva a pogányok, hogy életeket meg
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mentsék, szintén keresztényeknek adván ki magokat, siettek a basi- 
iicába menekülni,

„Tud-e valaki hasonlót a pogány JiajdanJcorból fölmutatni? kiált 
fel sz. Ágoston, midén Kóma kifosztása s földulásának gyászhire öt 
hippói magányában iszonyú bámulattal töltötte el. „Friamus házi 
isteneinek szemei előtt öletett meg, mig Rómában a barbárok a legna
gyobb templomot szemelik ki, hogy abban az emberek nagyobb száma 
megóva maradjon a kegyetlenkedéstől, s a parancs itt hangzik, hogy 
a szerencsétlenek ezen helyre utasittassanak, hogy mi hántásuk se le
gyen, Mindezt Jézust Krisztus nevének s a kereszténység kedvező korá
nak kell tulajdonítania

A fosztogatás, dulás, rombolás, öldöklés három napig tartott, 
azután Alarich Campaniába vonult seregével. Iszonyú volt ekkor a 
város tekintete; midenütt csak leölt emberek büzhödt hulláit, meg 
rombadölt házak s paloták düledékeit lehete látni. A legtekintélyesebb 
s legdusabb családok táplálék és öltönyök kiáltó hiányát szenvedve 
menekültek a puszták- s erdőkbe. Ekkor sokan Bethlehembe vették 
magokat, kiknek nyomorát látván sz. Jeromos, érzékenyen zokogott, 
s a szeréncsétleneki't szeretettel fogadta, vigasztalta és tehetsége sze
rint ápolta. — A világ fővárosának elpusztítását sokáig nem feledék 
annak kifosztott lakói. Ezen rendkívüli esemény az Apocalypsis-nek 
ama kéjnöjét juttatja eszünkbe, kivel a föld királyai kéjelegtek, ki 
a hét halmon feküdt, bibor és skarlátba öltözött, a szentek s Jézus 
hitvallóinak vérétől ittasodott, és a kinek neve titok volt. Igen, ezen 
ritka katastrophban a Titkos-jelenésekbeni nagy kéjnöre vonatkozó 
szavak beteljesülését pillanthatni meg, mint Palladius irja.

Sz. Ágoston ekkor irta a pogányok azon esztelen vádjának meg- 
czáfolására, mintha az evangélium volna mindazon csapások okozója, 
melyeket Alarich Rómára zuditott, ama gyönyörű müvét, melynek 
czime: „Civitas Deiu, s melyet a múlt években „az egyházi irodalom 
pesti magyar iskolájának tagjai“ a tudományok e fürge bajnokai „Isten 
városa“ czim alatt hazai irodalmunkba átültettek. — Sz. Jeromos is 
ép ekkor irta Ezechiel látnok fölötti commentárát, de a Róma földu- 
lásáról hozzá eljutott hir letetette vele egy időre tollát.

Sozomen, pogány történész, a keresztények nagy ellensége, irja, 
hogy Incze pápa ezen nagy szorongatásban megengedte volna Róma 
pogány senatorainak, hogy a város ősi védisteneinek kiengesztelésére
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áldozatot mutathatnak be. Ez azonban csak merő koholmány, mii 
egy keresztény Írónál sem olvashatunk.

Még Ilavennából irt sz. Incze Marcianus naissus-i püspöknek 
a Bonosius által felszentelt püspököket és áldozárokat illetőleg, meg
hagyván neki, hogy csak azon egyháziakat fogadja be közösségébe, 
és engedje eddigi tisztüket végezni, kik mint Bonosius követői ennek 
kárhoztatása után önkényt megtértek. Egy Rufinus nevű, hogy püs
pöki rendének érvényességétől minden kételyt eltávolitson, igazhitű 
püspök által urjaszenteltetvén magát, ezen 2-dik felszentelést I. Incze 
egy levelében mint nagy büntetést érdemlő tényt határozottan kár
hoztatta. — 412-ben Aurelius carthagói püspöknek is irt Incze pápa 
azon napot illetőleg, melyen 414-ben bizonyos okoknál fogva a 
húsvéti ünnepet tartania kell. Ezen iratból Incze pápának az afrikai 
püspökök iránti különös jóakarata tűnik ki. Meghagyja Aurcliusnak, 
hogy a zsinati atyákat tudakozza meg, váljon elfogadják-e egyhan
gúlag, hogy az érintett ünnep martius 22-kén tartassék, vagy az ellen 
valami észrevételök van, s erről aztán öt tudósítsa, hogy a megha
tározott nap egy körlevél által közzététethessék.

Vitalis, valószinüleg a thessalonichai egyház föszerpapja, 414- 
ben Kómába ment, s a macedóniai egyházak püspökei részéről egy ira
tot nyújtott át a pápának bizonyos fegyelmi pontokat illetőleg, me
lyek már előbb is fölterjesztettek az apostoli székhez, s ez által el 
is döntettek. Fölséges nyelvezetű s gyönyörű irályu válaszában Incze 
egész hangnyomat-, komolyság s öntudattal mint legfőbb birót mu
tatja be magát, s csodálkozását fejezi ki afölött, hogy kétségbe mer
ték vonni azt, mi már egyszer a római szék által eldöntetett. — Az 
antiochiai érsekhez menesztett levelében Incze azon fontos észrevé
telt teszi, hogy ezen érseki szék jogai és kiváltságai nem a város 
tekintélye, hanem azon szék hatalmának tulajdonitandók, melyet 
sz. Péter pápasága- nevezetesit. — Decentius eugubi püspökhez is in
tézett levelet, melyben a római egyháznak a nyugati iránti viszonyá
ról ir, s megjegyzi, hogy mivel sz. Péteren kívül nyugaton egy apos
tol sem hirdette az evangéliumot, s minden nyugati egyház az emlí
tett első pápa, vagy ennek utódai által állíttatott, már ezen oknál 
fogva is kötelesek magokat a római egyház szokásai- s gyakorlatai
hoz alkalmazni; hogy a többi egyházak szokásai amennyiben a ró
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maiaktól eltérnek, csak az ősi hagyományok meghamításai, eltérések 
s visszaélések, melyek minden esetre megszüntetendők.

Miután Porphyrius antiochiai püspök sz. Chrysostom (f  407. 
Cuinanaban, Pontusban) Iegelkeseredettebb elleneinek egyike 413 vagy 
414-ben kimúlt, Alexander, ki idáig a kolostori magányban vonta meg 
magát, a papság és nép által egyhangúlag püspökké választatott. Ez 
a szent patriarcha ártatlansága s elleneinek gonoszságáról telje
sen meggyőződve lévén, az antiochiai székre emeltetése után a mél
tatlanul üldözött elődnek nevét a -Diptychákba telvette. Azután fényes 
követséget küldött Rómába, melynek élén a hires Cassián állott, ez 
által választatását Incze pápának bejelentette, s megerősítésért ese
dezett, megjegyezvén, hogy a botránykövet, mely eddig a két egy
ház egyesítését akadályozta, az útból eltette s sz. Chrysostom János
nak nevét egyháza tábláira ismét visszaiktatta. így ezen szakadás a 
két egyház közt ismét megszűnt, s Acaeius beroa-i (Syriában) püs- 
püspök, egyike azon háromnak, kik Porphyriust felszentelték, szin
tén tanácsosnak tartotta Aranyszáju Jánosnak nevét, kinek elkese
redett üldözője volt, egyháza Diptychájába felvenni, s Incze pápát 
kérni, hogy vele közösségre lépjen. —■ A jeles egyházfő azonnal 
irt a folyamodónak, de öt Alexanderhez utasítja, hogy ez, ki Acaci- 
ust közelebbről ismeri, annak érzelme őszinteségét kellőleg kipu
hatolja s igy megítélhesse, váljon Acaciust méltó-e a közösségi ok
mány megnyerésére, vagy ez ellenkező esetben visszaküldendő az 
apostoli székhez.

Hogy Alexander a közösségre yonatkozkó pápai levelet Aca- 
ciusnak elküldötte, s ez ennél fogva a római egyház közösségébe föl
vétetett, kitűnik abból, hogy azután mindketten résztvettek egy püs
pök fölszerelésében.— A békeszeretö Alexander nem elégedett meg 
azzal, hogy az antiochiai egyház békéje helyreállittatott. Ö még töb
bet tett, Konstantinápolyba utazott, és mindent megtett, a mit csak 
bírt, hogy Atticust arra indítsa, miszerint ez is sz. Chrysostom nevét 
egyháza Diptycháiba fölvegye, de siker nélkül fáradozott.

Ezen áldott lelkű püspök, ki három évig oly sokat tett Isten 
egyházáért, 416-ban kimúlt. Utóda Theodatus lett. Igen nevezetes 
azon levelezés, melyet Alexander Incze pápával folytatott az an
tiochiai szék joghatóságának körét illetőleg.

A donatisták hanyatló felekezete mellett egy más ertnek-
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ség kezde ismét mutatkozni, melynek feje Pelagius vala. Ez születé
sére nézve britt, Morgán nevét, mely hazája nyelvén annyit tesz mint 
tengerről, vagy a tengeren, görögre változtatván, Pelagius-nak nevezte 
magát. Mint szerzetes a Wallis tartománybani hires Bangor nevű 
apátságban élt. Igen ékes külsővel s ritka szellemi tehetségekkel birt, s 
mint tudós férfiú és tekintélyes iró nagy hírnévben állott; külső élete 
diszteljes és feddhetlen volt. Olaszbonba utazott, s huzamosb ideig 
Rómában tartózkodott, hol életmódjáért tiszteltetett. Itt az irhoni Coe- 
lestiussal, ki a jogi tanulmányokkal foglalkozott, ismerkedett meg, de 
azokról lemondván, szintén szerzetes lett, s bizonyos Rutinnak előa
dásaira jártak el mindketten, ki hogy ama hires Rutintól megkülönböz
tessék, „syriai“-nak neveztetett. Ez Theodor mopsvestiai (Cilicia) 
püspöknek, ki az isteni kegyelemnek az üdvre szükségtelenségét ta
nította, az egész kereszténységet aláásó tévtanát besziván, azt Rómá
ban tanította; e tévtan, mely az ember hiú büszkeségének hizeleg, 
Pelagiust is eltántorította. Utóbb mindketten Rómából Afrikába men
tek. flippót utjokba ejtették anélkül hogy sz. Ágostont látták volna. 
Két év múlva ezen nagy egyházatyával együtt voltak Karthágóban. Innét 
Pelágius Palaestinába utazott, de Coelestius az említett városban ma
radt, s nagy bajjal bírta kieszközölni, hogy áldozárrá szenteltessék 
Azonban Paulin, sz. Ambrus milánói püspök szerpapja, Coelestiust itt 
megpillantván, Aurel karthagói püspöknek egy vádiratot nyújtott át 
ellene, vádolván, hogy a következőket tanította:

„I. Idám halandónak alkottatott, s ha nem vétkezett volna is, 
meg kelle halnia. II. Idám bűne egyedül csak neki, nem pedig utó
dainak is ártott. III. Az újszülött gyermekek ép azon állapotban van
nak, melyben Ádám volt bűne előtt. IV. Ádám halála és bűne nem 
oka az emberek halálának, s az emberek nem Jézus feltámadása ere
jénél fogva fognak feltámadni. V. Egyedül a törvény által úgy üdvö
zölhetni, mint az evangélium által. VI. Még mielőtt Jézus a földre 
jött, voltak nehányan bűn nélkül, s máig is kiki önmaga erejénél fogva 
megtartóztathatja magát a bűntől. VII. A gyermekek keresztsége nem 
szükséges az üdvösségre.“

Erre Aurelius 412-ben zsinatot hivott egybe, mely hosszú vizs
gálat után Coelestiust mint makacs eretneket kárhoztatta, ki hogy 
ezen Ítélet következményét kikerülje, ügyét Incze pápához fellebbez
te, s azután szintén Keletre vette magát. Itt Pelagius tévtanainak
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többeket megnyert, még János jeruzsálemi püspököt is. Ezen tévta- 
nitó ellen több zsinat tartatott. A többi közt az afrikai püspökök 
416-dik évben két zsinatot tartottak, s hogy ügyöket az apos
toli szék tokintélyével is támogassák, Incze pápához fordultak. így a 
karthagói zsinat 78 püspöke a pápa jóváhagyásáért következőleg 
könyörög: „Tárgyalásunkat szentséged élő terjesztendőnek véltük, hogy 
csekélységünk határozataihoz as apostoli ssék megerősítése is já ru l* 
jon.a Hasonlókép fejezi ki magát a milevi zsinat 61 tagja is. Incze 
pápa 3-ik válaszában megdicséri az afrikaiakat a szentszék iránti 
mély tisztelelökért: „ Ti, Írja ö, a régi atyák rendszabályát jó l  figye
lembe vettétek, és nem tiporjátok lábaitokkal, mi nem emberi bölcse- 
ség, hanem Isten parancsa áltél rendeltetett, tudniillik mindazt,' mi a 
legtávolabbi egyházakban merül is is fel, az apostoli székkéz megerő
sítés végett fölterjessleni, Ti az apostoli szék iránti köteles tiszteletet 
bebizonyítottátok, mint a melyre bízatott az egyetemes egyházak gondja, 
s a melytől a fölmerülő esetekben fölvilágositásért mindenkor tuda
k o z ó d h a tn iI. Incze megerősítette az említett s egyébb zsinatok 
végzéseit, s apostoli teljhatalmánál fogva Pelagius és Coelestius eret
nekeket követőikkel együtt az egyházi közösségből kizárta.

Még két levele vagyon ezen dicső egyházfőnek, melyek egyikét 
sz. Jeromoshoz intézte, hogy öt vigasztalja. Ugyanis Pelagius követői 
feldühödvén a szent férfiúra, ki a Pelagianismus ellen a legszebb si
kerrel működött, sz. Jeromos kolostorát Bethlehemben lángba borí
tották azon szándékkal, hogy ö is benn a lángok közt lelje halálát; de 
ö nagy bajjal egy erős toronyba menekült. A két előkelő római szűz
nek, Eustachia -, és ennek rokona Paulinának lakát is megrohanták 
a vad rajongók, a szolgákat előbb meg-, azután agyonverték. A szü
zek neveik elrejtésével menekültek meg a haláltól. Ezek körülménye
sen tudósították a pápát a történtekről, ki rögtön irt sz. Jeromos
nak, hogy mihelyt ezen zavargás okozóinak neveit kitudja, azonnal 
fenyitse meg azokat minden a római és aposti széknek rendelkezése 
alatti (szellemi) fegyverekkel.

A másik, 417-diki január vége felé irt levelet János jerusa- 
lemi patriarchához intézte, ki sz. Jeromosnak nagy ellensége volt. A 
szent férfiú ugyanis bejelentette a pápának egy iratában, hogy János 
Origenes s Pelagius tévtanaihoz hajlik, s az említett lázadást egy szó-
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val sem akadályozta vagy roszalta. Ezt igen rosznéven vette a pápa 
megrótta a patriarchát, hogy jogkörén belül ily kihágást engedett 
megtörténni, vagy hogy azt nem akadályozta, s még nem is szólott 
az ellen. Jövőre öt tette az ilyenért felelőssé. Ez és a többi levelek 
mutatják, mily magas fokon állott a római püspöknek mint pápának 
tekintélye keleten is, melynek megszilárditására I. lncze pápa igen sokat 
tett. Azonban a levél Jánost már nem találta életben, mert 417-iki 
jannár 17-én, miután mint püspök a jeruzsálemi széken 31 évig ült, 
földi pályáját bevégezte.

Bár I. lncze az egyház jólétének előmozdítása által Nyugaton s 
Keleten mindenütt teljes erejével igénybe vétetett, templomok állítását 
s feldíszítését sem feledte ki gondjai közül. Az ö pápasága alatt ke
letkezett a szép egyház, mely sz. Vitális s két fia, Gerváz és Protáz 
tiszteletére avattatott fel. Ezen gyönyörű templom Vestina nevű tekin
télyes római nő hagyatékából állíttatott, s Róma legrégibb lelkész! 
templomainak egyike, mely a Quirinál hegy lábainál a jezsuita 
ujoncz-ház kertjének végén emelkedik. Mint Anasztáz könytárnok 
irja, I, lncze ezt a többi közt egy szentségtartó toronykával s Co- 
lombárium-va&\ is megajándékozta.

Ezen időben sok kitűnő egyházi férfiú diszitette s védelmezte 
Jézus anyaszentegyházát, mintsz. Vazul, nazianzi Gergely, Ambrus, 
Aranyssáju János, Jeromos és Ágoston, kiknek élete s működése a leg- 
bensöbben egybeforva volt sz. I. lncze pápáéval, E dicső egyházíö 
maga is a legragyogóbb tulajdonokkal lévén ellátva, igen képes volt 
az egyház törvényeit s hagyományait föntartani. Méltán tartatik a ré
gi kor nagy pápái egyikének, s akár életének szentségét, akár szel
lemi tehetségeit tekintve, valóban megérdemli az utókor tiszteletét. Az 
egyházfegyelem föntartásábani buzgalmát, az apostoli szék jogainak 
védelmezésében tanúsított szilárdságát s éber őrködését, meg az 
egyházi jó rend föntartásábani gondoskodását eléggé magasztalni 
nem lehet. Sz. Ágoston Demetrias nevű szűzhez menesztett levelé
ben következőleg vonatkozik ezen hírneves pápára: „Erősen ragasz
kodjál sz. lncze hitéhez, ki az apostoli széken méltóság- és szellem
ben mint jó fiú a boldog emlékű Athanasiust követte, és ne engedd 
magadat tévtanok által félrevezettetni.“ Orosius pedig irja, hogy „ezen 
pápa, mint az igaz Lót, isteni gondviselés folytán Ravennába vitetett, 
hogy a római nép veszedelmét ne lássa.“ — A hithagyott Bower
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pedig következőleg ir ezen nagy egyházfő tevékenységét illetőleg: 
„Az apostoli szék méltósága volt leveleinek fösulya. Ö megkísértette 
a primátusnak minden szék fölötti megalapítását, s joggal mond
hatni, hogy a római szék azon nagysága, melyre később emel
kedett, minden elődei előtt Inczének köszönendő. Ö egy általános lel
ki monarchiát tervezett, mit végre fáradhatlan munkássággal és min
den majdnem áthághatlan akadályok daczára föl is állított.“ E sza
vak nagyban tanúskodnak I. Incze pápának az apostoli szék tekinté
lye emelésére fordított tevékenységéről; de mint elődeinek élet
rajzaiban láttuk, iszonyúan csalódnék, ki Bower szavainak nyomán 
azt hinné, hogy I. Incze volt az első római püspök, ki az apostoli 
szék fenhatóságát valamennyi" székre kiterjesztvén, a primátust meg
alapította; mert hisz Incze elődei alatt is, kivevén a szakadár és 
eretnek egyházakat, minden igazhivö püspök elismerte a római püs
pöknek mint pápának az egyetemes egyház fölötti joghatóságát. Ezt 
csak azok tagadhatják, kik a kath. egyház első századainak történel
mét vagy sohasem lapozták, vagy azt készakarva elferdítik, hogy ily 
ámításokkal az apostoli egyházon kívüli híveiket annál könnyebben 
együtt tarthassák!!

Miután I. Incze pápa, mint fönebb említettük, Pelagius és Coe
lestius tévtanait kárhoztatta, a legszigorúbban meghagyta, hogy a 
keresztény anyától született kisdedeknek is a keresztség által újjá 
kell születni, r,Ut in eis, mint Írja, regeneratione mundetur, quod ge
neratione c o n tr a x e r u n t— Jóváhagyta, hogy Urunk temetése, a bold. 
Szűz s az apostolok szomorkodásának emlékére szombaton böjt tar
tassák. — Akarta, hogy Nagypéntekre consecrált ostya hagyassák. — 
Kijelentette, hogy a már egyszer felszentelt templom fontos ok nél
kül ismét fel ne szenteltessék. — Püspökök, kik egyházi hivatalokat, 
chrisinát, olajt vagy papszentelést pénzért adnak s végeznek, mint 
simoniacusok az egyház canonai szerint fenyitendök. - -  Házasok, 
kik házastársaik halála előtt bármily oknál fogva más házassági 
viszonyt szőnek, mint házasságtörök tekintendők és fenyitendök. — 
A VI-dik parancs ellen vétő egyháziak az oltári szolgálattól elmoz- 
ditandók s minden méltóságaiktól megfosztandók, — Decentius eugubi 
püspökhöz intézett s már fönebb is említett levelében tüzetesen szól 
a szombati böjtről és kivált a bérmálás szentségéről, meghagyván, 
hogy az olaj, mely az említett szentség kiszolgáltatásánál használta-
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tik, egyedül csak püspök által szenteltessék, s azt püspök adja fel. 
Burio ezen pápától származtatja a „Pax Domini sit semper vobis- 
cum* — és a szent misébeni bókecsókot. Erről igy Írván : „Pacis os
culum dandum est post confecta mysteria, ut constet populum ad 
omnia, quae in mysteriis aguntur, atque in Ecclesia celebrantur, prae
buisse consensum, ac finita esse pacis concludentis signaculo.“ — 
Négyszeri papszentelése által különféle megyéknek 15 szerpapot, 30 
áldozárt, és 54 püspököt adott. — Ezen dicső egyházfőtől 42 levelet 
bírunk, melyek az egyházi történelem s jogra nézve nagy fontos
ságúak.

Sz, I. Incze, miután Jézus egyházát Sandini szerint 15 év, 2 hó- 
s 10 napig kormányozta, 417-diki márczius 12-kén kimúlt. Földi 
maradványai „Ad ursmi pileatum“ czimü temetőben takaritattak el 
sz. Athanasius pápa tetememei mellé, mint az említett vaticáni kéz
iratból kitűnik:

„Ab ursu pileato portu 
Anastasius 
Innocentius.“

Honnét mind a két egyházfő szent ereklyéi, mint főnebb emlí
tettük, II. Sergius által Equitius ezimegyházába szállíttattak, hogy 
a kik élőtökben is egy szív és lélek voltak, haláluk után is együtt 
nyugodjanak tetemeik.

XLII,
Sz. Zoslmus. 419- 419.

Sz. Zosimus Anasztáz könyvtárnok tudósítása szerint szüle
tésre nézve görög volt, kinek Ábrahám nevű izraelita atyja Mesuraca- 
ban telepedett le Nagy-Görögországban. Sz. Licze halála után hat nap 
múlva 417-diki márczius í8-kán választatott s szenteltetett pápává. 
Hogy Zosimus e szent ténykedést vasárnap hajtatta magán végre, bi
zonyos; mert olvassuk, hogy két püspöknek fölszentelését érvényte
lennek és semmisnek nyilvánította, székeiktől megfosztotta őket, mivel 
nem vasát nap szenteltették föl magokat.
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Mindjárt pápasága elején Gallia összes püspökeihez köriratot 
intézett, melyben meghagyta, hogy minden egyháziember, ki jövőben 
Rómába, vagy bárhova utazni akar, állását és rendfokát igazoló bi- 
zonyitványt mutasson elő az arlesi érsektől. Ki ezen igazoló irat nél
kül jelennék meg valahol, el ne fogadtassák. „Hoc autem privilegium, 
Írja Zosimus, formatarum S. Patroclo (ekkor ales-i érsek) fratri et 
eoepiscopo nostro meritorum eius speciali contemplatione concessimus 
A pápa egy régi hagyományos kiváltságra hivatkozik, melynek az ar
lesi egyház birtokában van, s említi, hogy annak első püspöke a Ró
mából küldött sz. Throphimus volt, ki a hit világát elhintette minden 
galliai tartományban. Egyszersmint megerősítette az arlesi metropo- 
litának azon kizárólagos jogát, .miszerint Yienne, az 1. és II. narbon- 
nei tartományok püspökeit fölszentelheti, különösen megjegyezvén, 
hogy a kik az arlesi főpásztor kikerülésével vennék föl a püspöki 
rendet, azok székeiktől megfosztandók. Az arlesi metropolita jogható
sága alá helyezte a viennei és narbonnei tartományok egyházmegyéit 
is, s az ide vonatkozó ünnepélyes okmányt is kiadta az illetőnek.

A pápa ezen intézkedése ellen Simplicius viennei, H ilarius nar
bonnei, s kivált Proculus marseillei püspökök kikeltek. Ezen utóbbi 
Rómába idéztetett, de nemcsak hogy meg nem jelent, hanem az arlesi 
metropolita joghatósága alatti 2 székre püspököt szentelt föl, még 
pedig idegen püspöknek, az aix-inek segédlete mellett. Miért Zosimus 
417-diki sept. 22-kén Afrika, Spanyolhon s Gallia püspökeikez leve
let menesztvén, érzékenyen panaszolkodik. A két törvénytelenül föl
szentelt püspököt székeiktől megfosztotta, az egyházi közösségből ki
zárta, s ezen Ítéletről a híveket tudósította. A körlevél egyéb körül
ményeket is említ, hogy tudniillik a fölszentelésnél a törvényes nap, 
mint fönebb említettük, a vasárnap, nem tartatott meg; Lázár az 
aix-i püspök előbb már mint rágalmazó elítéltetett, s mind a két 
törvénytelenül fölszentelt, az egyik mint priscillianista eretnek, 
szintén el voltak ítélve. Ezen iratban az arlesi metropolita kivált
ságai és előjogai újra inegerösittettek.

Ugyanezen idötájbanirt Zosimus Hilarins narbonnei püspök
nek, ki a megyéjében történt püspöki fölszentelésért kérdőre vona
tott. Az arlesi metropolita kiváltságait a római levéltárbani adatoké a 
számos püspökök bizonyságaival védelmezte, s az egybázbóli kizá
rás büntetése allatt megtiltotta Hilárnak az ily törvénytelen fölszen-
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telést; „cum hoc, videas, írja Zosimus, Arelaiensis civitatis episcopo et 
per apostolicam sedem et per S. Throphimi reverentiam, et per veterem 
consuetudinem, et nostra recenti evidentissima definitione deferri.“ — 
Ugyanazon év sept. 29. keltezett levelet intézet Patroclus arlesi érsekhez, 
melyből kiderül, hogy Zosimus Proculust letette, az egyházi közös
ségből kizárta, s az Ítélet már sok helyen ki is hirdettetett. A met- 
ropolitát inti, hogy jogait őrizze, melyeket Proculus alattomban és 
egy álzsinat illetéktelen határozatánál fogva támadott meg. Meghagyta, 
hogy ugrás a papszentelésben ne történjék, s rendeletéi a szokott 
módon kihirdetessenek.

Azonban Proculus, a marseillei engedetlen püspök, mitsem törődött 
a letétellel s kiközösítéssel, püspöki tisztét tovább is folytatta, püspö
köket és egyéb papokat szentelt. Azért Zosimus a következő évi febr. 
végén ismét levelet menesztett az érsekhez, keményen megfeddvén 
öt, hogy jogait nem védi, azokkal nem él, mint írja: „cum frequentibus 
litteris a nóbis ipse sis admonitus,“ holott mindenki tudja, hogy a 
formaták kiadását illetőleg is ö a pápai megbízott. Proculus foly
vást űzte garázdálkodásait, rendzavarókkal szövetkezett, s a pápa 
meg az érsek boszantására mindent elkövetett. Zosimus a marseillei 
papsághoz s hívekhez intézett levelében igen panaszolkodik Proculus 
ellen, s csodálkozását fejezi ki, hogy a város lakói a rendetlenkedé
seket nem akadályozták; azután a metropolita iránti engedelmes
ségre inti őket, mint a kinek kezeiből méltó főpapot nyerendnek.

Valószínűtlen, hogy az engedetlen, daczos püspök Proculus ma
gát a pápának valaha alávetette volna. Sz. Jeromos Proculust ^sanc
tissimus et doctissimus pontifex*-nek nevezi, s Rusticusnak mint jeles 
lelkipásztort ajánlja. Ezt csak annak elfogadása derítené föl, hogy 
Zosimus az arlesi érsek iránti kedvezésből a marseillei, narbonnei 
s viennei püspökök jogainak sérelmére működött, vagy, hogy Jero
mos Proculust az említett kitűnő jellemzéssel akkor illette, midőn 
még az az engedelmesség ösvényéről le nem tántorodott. Ide vonat
kozik I. Leó pápa azon nyilatkozata is, hogy a mi Patroclusnak en
gedtetett, azt elődei nem gyakorolták oly kiterjedésben, s tőle később 
részenkint ismét elvétethetett, mint Írja: „Quod Patroclo a Sede 
Apostolivá temporaliter videbatur concessum, postmodum sententia me
liore sublatum.“ Leó pápa valóban a zavargások lecsillapítása te
kintetéből Patroclus utódától a viennei tartományra vonatkozó metro-
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politai jogot elvette, s úgy intézkedett, hogy a viennei metropolita, 
alatt 4 megyés püspök legyen, a többi az arlesihez tartozzék.

Patroclus személyét illetőleg sz. Prosper Évlő-iVöl kővetkező 
derül ki: 1. Ö törvénytelen püspök volt, s 412-ben az arlesi polgá
rok által elűzött Heros föpásztor helyét foglalta el, s szemére veti: 
„Patroclus arelatensis episcopus infami mercatu sacerdotia venditare 
ausus,“ 2. Patroclus Constantius tábornagy kegyencze volt, ki a gyenge 
Honór császáron majdnem korlátlanul uralkodott, a kor hitvitályaiba 
élénken bevegyült, s teremtményeit mindig magasabb polczokra tolni 
törekedett. 3. Patroclus Rómában Zosimusnak pápává választásakor 
jelen volt, s hatalmasan közreműködött annyira, hogy némely írók 
szerint hála, udvari befolyás s hitbuzgalom könnyen arra indíthatták 
a pápát, hogy ez az arlesi egyház előjogait föleieveniiette és még 
gyarapította is. S mint némelyek vélekednek, ezt annál is inkább ké
pes volt Zosimus tenni, mivel ö nem úgy tűnt fel, mint kitűnő belátással 
és vas-erélylyel biró egyéniség, hanem inkább mint a pártok eszköze.

Zosimusnak az eretnekekkel is sokat kelle küzdeni. A már kár
hoztatott Coelestius Rómába utazott, s a pápának egy védirattal 
hitvallást nyújtott át, melyben tagadta mindazon téttanokat, me
lyekért ö vádoltatik, kivált az eredeti bűnre vonatkozót. Javulást Ígért 
ha tán tudatlanságból akarata ellen hibázott volna. Erre a pápa egy 
zsinatot hívott egybe Rómában, melyre Coelestius is megjelent. Hitval
lását felolvasták; a pápa kérdéseire kielégitöleg felelt, mondván: „Én 
elvetem és kárhoztatom mindazon tévtanokat, melyek nevem alatt hin
tettek el.“ Zosimus ezen nyilatkozatot őszintének vélvén, nem határo
zottellene, de a kiközösítéstől nem mentette föl, hanem erre 2 hónapi 
időt tűzött ki, hogy ez alatt kitudhassa, váljon a folyamodó méltó-e a föl- 
oldozásra. Heros - és Lázárra, kik Coelestiust és Pelagiust a diospolisi 
zsinaton bevádolták, igen neheztelt; mert Patroclus Heros ellen Zo- 
simust igen felingerelte, mivel Herost az arlesi székből kiszorította, 
s ennek a pápa előtt szép szint adni törekedett. Mint Müller irja, e 
pápa annyira kegyelte Patroclust, hogy mint már fönnebb is emlí
tettük, nemcsak raetropolitai rangra emelte az arlesi széket, hanem 
annak joghatósága alá a vienne-i, aixi, s egyéb püspöki széket is 
teljesen alárendelte, melyek ezen korban Galliában léteztek. Az innét 
eredeti súrlódásoknak, melyeket rövideden Zosimus levelei nyomán 
szintén érintettünk, csak 4-ik utóda, sz. I. Leo pápa, vetett véget.
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Erre Praylius jeruzsálemi püspöktől is kapott a pápa egy le
velet, melyben az Pelagiusnak ügyét az apostoli széknek buzgón ajánlja, 
s egyszersmind ezen eretnektől is kapott hilvallomását tartalmazó 
iratot, mely ugyan még I. Inczéhez volt intézve, de mivel ez már ki
múlt, a levél utódának Zosimnsnak kézbesittetett, mélyben elveti azon 
tévtanokat, melyekről öt vádolják. Hitvallása tanítványaiéval egy tar
talmú volt. Zosimus úgy elhagyta magát a két eretnekfőtöl ámittatni, 
hogy az afrikai püspökökhez köriratot intézett, melyben csodálkozá
sát fejezi ki a fölött, hogy oly igazhitű embereket, mint Pelagius és 
Coelestius eretnekeknek kiáltják ki, megrója azután őket, hogy Heros 
és Lázárnak ezen eretnekek elleni vádjaira oly sokat építettek, s ezen 
két vádlót püspöki székeiktől megfosztotta, azután az egyházi kö
zösségből is kizárta. Ha Pelagius es Coelestius ravasz fogásaira gon
dolunk, úgy Zosimus kimentve áll előttünk. Azonban az afrikai püs
pökök igaz útra vezették a pápát, megírván neki, hogy az ügyet egy 
kissé érintetlen hagyja, mig tőlük majd mindenről, mi ide vonatko
zik, körülményesen és tüzetesen értesittetni fog.

Azután több zsinatot is tartottak, határozatokat hoztak, valamint 
hitczikkelyeket a Pelagius-féle tévtanok ellen kellő világosságba he
lyeztek, a két eretnekfö mételyeit kárhoztatták, az eredeti bűn 
s isteni kegyelemröli tanokat bőven megvitatták s mindezeket 
megerősítés végett Kómába az apostoli székhez fölterjesztették. Eze
ket Zosim átvizsgálván, megdöbbenve vette észre, hogy a ravaszok
tól megcsalatott. Hogy az ügy még jobban megvizsgáltathassák, egy 
zsinatot rögtönzött, melyre Coelestiust is meghívta, illetőleg meg
idézte. Ez azonban tudván, hogy a carthagói nagyzsinat 224 püspöke 
a pápát mindenről körülményesen értesítette, s igy az ö ravaszsága 
kinyilvánul, rögtön elhagyta Rómát. Erre Coelestius és Pelagius 19 
eretnek-tétele kárhoztatott s az ezek ellenébeni katholika tan az ere
deti bűn s isteni kegyelemről ugyananuyi pontban világosan kije
lentetett.

Honor császár april 30-ról keltezett rendelete folytán Pelagiust 
és Coelestiust Rómából száműzte s valamint ezen eretnekfök, úgy kö- 
követöik fölött is az Ítéletet kimondotta.

Sz. Zosim a római zsinat ítéletét előbb az afrikai püspökökkel, 
azután a több három világrész föpászloraival is közölte. Zosimnak a két 
galliai püspök Heros és Lázár iránti eljárását illetőleg megjegyezzük,
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hogy azt azon állítással igyekezett igazolni, hogy az arelati szék- 
legrégibb Galliában, hol sz. Throphim volt az első püspök, kiről az 
apostolok cselekedeteinek könyve és sz. Pál is emlékezik. — S azért 
megerősítette újra Patroclus azon előjogát, hogy mint fönebb is emlí
tettük, az ö személy- s állástigazoló bizonyítványa nélkül Galliából 
ki sem fogadtassák el Rómában s egyebütt is. Különös, megjegyzi itt 
gr. Stollberg, hogy rnig Zosim ezen nagy előjogot az említett egyház 
állítólagos régiségére akarja építeni s ugyanazon iratában említi, 
hogy ö ily előjogot Patroclusnak az ö személyes érdemeinél fogvaen- 
engedinényezi „speciali meritorum eius contemplatione.“

A pelagianusok nem szűntek meg egy közzsinatot sürgetni s Ke
let püspökeit részükre megnyerni különösen iparkodtak, panaszol- 
kodván a nyugati föpásztorok ellen, kik velők igaztalanul bántak.— 
De erőlködésök haszontalan volt; mert Theodotus antiochiai patriar
cha elnöklete alatt szintén kárhoztattak; Pelagiusnak Jerusálemet el 
kelle hagyni, és Theodotus, valamint Praylius is, ki szintén mint Zo
sim, elhagyta magát ámittatni Pelagiustól, írtak a pápának. így a ke
leti és nyugati egyházak által kárhoztatva, tévtanaik követői között 
szakadás történt, s valamint voltak ezelőtt félariaaok, úgy most meg 
félpelagiánok keletkeztek. Mert a történelem által igazolt tény az, 
hogy minden tévtanok nem bírván alapul az igazságot és egységet, e 
két fő kellék hiányában csakhamar több kisebb nagyobb felekezetek 
közt oszlanak meg, lassanként elenyésznek, a földről végkép eltűn
nek, vagy annak valamely zugában vonják meg magokat, mi a kath. 
egyházban ennek egységénél fogva soha sem történhetik.

Tudomására esvén Apiariusnak, egy letett afrikai áldozár- 
nak, hogy Zosim igen kegyes, vagy mint sz. Ágoston fejezi ki magát, 
„multum misericors“ s hogy ezen tulajdonánál fogva a két eretnek- 
főnek könnyű volt öt elámitani, hozzá folyamodott ö is; de ki sem 
hallgattatott, mi öt igen boszantotta. Egy ideig békében élt, de az
után megint i. Coelestin pápához fordult, mi által zendülésre adott 
alkalmat, mely azonban ügyének nem használt. Végre sokáig maka
csul tagadott gonoszságait bevallotta s letétele érvényben maradt. 
Apiariusnak a pápáhozi folyamodását hangosan rosszallották az af
rikai püspökök. Innen némely fölületes és pápaellenes irók elég hely
telenül azt állítják, hogy az afrikai püspökök a pápáhozi föllebbezést 
az egész kath. világra nézve el akarták vitáz ni. Ez nem való. ők
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ezen ősi jogot épen nem tagadták, hanem a föná’ló törvények gya
korlatát és kezelését illetőleg akarták, hogy azon papok, kik saját 
hatóságaik által valamely vétségben elmarasztaltattak, s mint ilye
nek jogosan fenyittettek meg, ne ellenkezzenek elöljáróikkal, hanem fo
gadják el azt, mit a törvény rájok mért, s ne járuljanak más ható
ság elé, melynek szintén nem szabad a gonoszságot pártfogolni vagy 
elnézni. Áz afrikai püspökök itt csak a visszaélések kiirtására szo
rítkoztak s a fellebbezési jogot soha sem tagadták; mert ők az apos
toli széknek mint mindenkor, úgy Zosim pápa alatt is engedelmes
kedtek. Ezt hangosan igazolja az egyház történelme.

Sz. Kelemennek a Coelius nevű hegyeni egyháza Zosim korától 
íogva áll még máig is. Sz. Ágnes basilikája után, mely a salariaj 
utón emelkedik, a legrégibb keresztény templom Rómában. Szent ér
zés és kegyelettel lép az ember be az előcsarnokba, melyben egy
kor a Katechumenek egybegyülekezni szoktak, s látja a pompás már- 
ványállványt, honnét az énekkar áhitatos zengedezése emelkedett az 
égbe, a három széket, melyekről az olvasások, leczkék és evangéliu
mok hangzottak; az első a népnek, a többi kettő pedig az oltárnak 
van irányozva. A kar hátterében emelkedik a szentély lépcsözete s a 
kar oldalait a papság székei ékítik, s a háttérben a püspöki szék 
látható márványból, melyen Zosim ült.

Zosim egyházi ügyek elintézése végett sz. Ágostont Caesareába 
(Mauritania) küldötte. Az írók közül többen ezen pápától származtat
ják a manipulust. A  húsvéti gyertya eredetét is egész ezen.pápáig le
het visszavinni, sőt még a korábbi időkig is, mint Prudentius költő 
müveiből kitűnik, ki egy századdal előzvén meg Zosimust, a húsvéti 
gyertyáról egy szép hymnust készített. Ezen pápa a Cereus paschalis 
rmgdldási jogát minden lelkészre kiterjesztette, mely előbbi időkben 
csak a tekintélyesb basilikák papjait illette. — Valamint I. Anastasius 
pápa a nyomorékoknak meg nem engedte az egyházi pályárai lépést, 
úgy Zosim meg akarta, hogy a szolgák s törvénytelen születésűek ab
ból kizárva legyenek, Meghagyta, hogy az egyháziak a korcsmákat 
kerüljék s holmi tárgyak árulásától tartózkodjanak, egyedül papi 
tisztkedésökkel foglalkozván. Baluz szerint Zosim volt az első pápa, 
ki Galliába helyettest küldött.

Alig ült ezen pápa egy évig az apostoli széken, midőn súlyosan 
megbetegedett s többször keringett halálának hire, mig végre 1 év-.
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néhány hó s napi pápaRága nfán 418-iki december 26-án csakugyan 
kimúlt. Müller szerint l év, 9 hó s nehány napig volt pápa. A halála 
előtti napokban ugyanazon hóban 3 szerpapot, 10 álclozárt s 8 püs
pököt szentelt. Sz. Zosim földi maradványai sz. Lörincz bazilikájában 
a tiburtini utón takarittattak el. „Sz. Zosim értelmes és tevékeny 
egyházfő volt, de felfnvalkodoltságtól nem volt egészen ment — az 
egyes püspökök iránti eljárást s az afrikai nemzeti zsinat iránti han
gulatát tekintve, mely Synodál-iratábani kifejezései által valóban erő
teljes ellenzéket tanúsított.“ Stollberg ezen Ítélete kissé szigorú
nak tűnik fel, ha a Martyrologiumban sz. Zosimusnak nevét olvassuk. 
Azonban a szentek is emberek voltak. Zosimtól 15 levél maradt fönn, 
mehek életrajzának fökutfejét képezik.

XLIII.
Sz. I. IBonifaciiis- 41§ -48S .

M ár Zosim pápa betegsége alatt tevékenyen mozogtak a pár
tok, az utódot illetőleg különféle egyénekre irányozván figyelmöket. 
Különösen az említett pápa halálakor Eulalius nagyravágyó főszer- 
pap pártja igen élénknek mutatta magát. Még az elhunyt pápának te
metési szertartásai el sem végeztettek, midőn ezen párt az említett fö- 
szerpappal élén a Laterán-egyházat hatalmába kerítette s egész kö
vetkező vasárnapig megszállva tartotta, hogy ekkor Eulaliust fölszen
teltethesse. Ezt a párt háborittatlanul végrehajtatta, mert ebben apó 
gúny praefectus Symmachus állal is támogaitatott Meghagyta ugyan 
a népnek, hogy zavart ne csináljon, s a papság választásán megnyu
godjék, de Eulál pártja ellen mit sem tett.

Mig 418-ki dec. 28-án kóma papsága, mintegy 70 áldozár s a  
szomszéd egyházmegyék 9 püspöke sz. Theodor templomában egybe
gyűltek s Bonifacius áldozárt. pápává választották, ki valószínűleg egy 
s ugyanazon személy voltsz. I. Incze pápának konstantinápolyi ügy
vivőjével, Eulalius pártja a laterani sz. János templomában maradt 
egybegyiilve s választottját támogatta. Az ép oly erényes és tudomá
nyos Bonifácz, mint elődei bármely nevezetesebbike, vonakodott a pá-

17*
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pai székre lépni, bár ekkor arra méltóbbat kiszemelni nem lehetett. 
Azonban a kéréseknek engedve, a szokott ünnepélyességgel fölszen
teltetett. Ez alkalommal 9 megyés püspök környezte a pápát, s majd
nem 70 áldozár irta alá az ünnepélyes okmányt. A fölszentelés be
végzése után Bonifácz sz. Péter templomába vezettetett.

Eulalius ellenben az ostiai püspök által szenteltetett fel, kit az 
ö pártja akarata ellenére, hajlott kora és súlyos betegsége daczára is 
megragadván, Kómába hurczolt; ez által hívén törvényesíthetni a 
kegyencz megválasztását, s föltehetui tervük sikerére a koronát. Még 
ugyanazon napon irt Symmachus, ki Eulaliust pártfogolta, a császár
nak, mi által ez félrevezettetvén, parancsot adott ki, hogy Bonifácz 
Kómából azonnal kiutasittassék, s Eulalius méltóságában háborítat
lanul megmaradjon. Ezen levélbeni parancsot Symmachus vizkereszt 
napján kapta meg s Bonifáczot titkos Írnokai egyike által azonnal 
maga elé idézte, hogy vele a császári parancsot tudassa. Egyszers- 
mint a pápai működést is megtiltotta neki s az isteniszolgálat vég
zését. De Bonifácz, mint az említett napnak szentsége kívánta, ün
nepélyes menetet vezetett a városon kívüli sz. Pál templomába, hol 
a szent-misét bemutatta, s mivel ez alkalommal Symmachus titkárá
val a nép nem épen tisztességesen bánt, azért Symmachus Bonifácz 
előtt, hogy a városba vissza ne térhessen, a kapukat mind bezá
ratta. Az említettnek ezen kizáratását Eulalius használni törekedett, 
pártja örömrivalgásai közben sz. Péter templomába ünnepélyesen 
bevonult, az isteniszolgálatot elvégezte, s mint pápát mutatta magát 
mindenütt.

A praefectus pártosságát kiki beláthatja, s elgondolhatja, hogy 
mily igaztalanul tudósíthatta a császárt. De a püspökök és áldozá- 
rok, kik a nép nagyobb részének beleegyezésével választották Boni
fáczot pápává, a császárt tudósították a dolog valódi állásáról, s 
esengve kérték öt, hogy a kibocsátott rendeletet venné vissza, Eula
liust pártjával együtt idézné meg, valamint ők is Bonifáczczal 
együtt készek a császári udvarban megjelenni, hogy az igazság sze
rint ezen ügy elintéztessék. — E józan és illő ajánlat Honór előtt 
igazságosnak tiint fel. 419-diki jau. 13-káról keltezett rendeletével 
az előbbi parancsot visszavonta, Eulaliust pedig és Bonifáczot párt
jaik nagyjaival együtt Kavennába idézte, hol az egyházmegyék püs
pökeinek is meg kelle jelenni, hogy zsinat határozzon e fontos ügy
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ben. Különös hángnyomattal megjegyzi azután, hogy a ki a két el
lenfél közül február 8-kára a kitűzött helyen meg nem jelenik, an
nak választása minden vizsgálat nélkül semmisnek nyilvánittatik. S 
hogy az ö részéről is mi nyoma se legyen a pártosságnak, meghagyta, 
hogy azok, kik Eulalins és Bonifácz választása és fölszentelésében 
résztvettek, azok e zsinaton mint bírók nem ülhetnek. A meghívott 
püspökök közt volt nólai sz. Pál is, de gyöngélkcdése s az idő zor- 
donságával igazolta elmaradását.

A püspökök Ravennában egybegyűltek, de mivel bonyolultabb
nak találták az ügyet, hogy sem azt a közelgő Husvétig, mely már- 
czius 30-kára esett, bevégezhették volna, s ezen ünnepkor kiki szék
városában tartozott lenni, azért a püspökök és császár jun. 13-kára 
tették a zsinat kezdetét. Az olasz, galliai és afrikai püspököknek a 
kitűzött hely és nap is tudtul adatott, hogy tudják, hol és mikor kell 
a közzsinatra egybegyiilekezniök. Az is elhatároztatott, hogy sem 
Bonifácz, sem Eulalius Rómába ne térjenek vissza a zavargások ki
kerülése tekintetéből, mig az ügy eldöntetni nem fog, s hogy a hús
véti ünnepek alatt az isteniszolgálatot Achilleus spoletói püspök vé
gezze, mivel az egyik párttal sem tartott. Azonban Eulalius mar- 
czius 18-kán vissszatért az örök városba Symmachus akarata ellen, 
ki a császár ez iigybeni intézkedése óta úgy tetette magát, mintha 
nem tartoznék többé Eulalius pártjához. Még ugyanezen napon tudó
sitolta Achilleus a praefectust, hogy a császár által megbizatott a hús
véti ünnepek alatti isteniszolgálatok végzésére, s levele után 3 nap 
múlva ö maga is megérkezett. Megjelenése néplázadást idézett elő 
a két párt hivei közt, s a legnagyobb elkeseredés Eulalius követői 
részéről mutatkozott. Annyira fokozódott a lázongás a lateráni ba
zilika birtokáért, hogy Symmachus kénytelen volt a császárnak je
lenlést tenni a történtekről, kérvén Honért, hogy izenje meg hala
déktalanul, hogy mihez tartsa magát ily körülmények közt. Vitulus 
titkár által küldte a császár parancsát, melyben ismételve meghagyja 
hogy Bonifácz és Eulalius Rómától t ávol legyenek, Eulalius azonna 
hagyjad a várost,hogy minden zavargás kikerültessék, és pedig mél
tósága és szabadsága elvesztése alatt; a lateráni egyház csak a spo
letói püspöknek nyíljék meg, kinek ogyedül szabad a húsvéti ünnepek 
alatt abban ténykedni. A Symmachus alatti hivatalnokoknak halálos 
büntetés alatt meghagyatott az e parancs megtartása fölötti őrködés
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A császári irat Eulaliussal azonnal közöltetett, ki azonban egye
dül nagyravágyása által vezettetvén, szándékában hajthatlanul meg
maradt. Pártját egybehívta, s a laterani templomot elfoglalván, eb
ben keresztelt s egyéb ténykedéseket nagy ünnepélyességgel végzett. 
Katonai erőhatalomnak kelle közbejöni, hogy Eulaliust a templomból 
elűzze, s erős Őrizetet hagyni hátra, hogy Achilleus püspök szent 
tisztét háborittatlanul végezhesse. Erre a tolakodónak el kelle kómát 
hagyni s számkivetésbe menni. A császár megboszankodván Eulaliusra, 
megdicsérte Symmachus eljárását, s 3-dik aprilban kelt leiratánál 
fogva, mely Kavennából ugyanazon hó 8-kán jutott el kómába, a 
nagyravágyó Eulaliust az örökvárosból mindenkorra száműzte, s meg
engedte, hogy Bonifáczmost már háborittatlanul megkezdheti az egy
ház kormányzását. Senatus és nép örömrivalgások közt fogadta a 
császár ezen parancsát; és két nap múlva a törvényes pápa kómába 
bevonult, Boppaní néptömegek hullámzottak elébe s a legélénkebb 
örömnyilvánitásokkal fogadták. Eulalius nemsokára nepi-i püspök 
lett. Igya jun. 10-kére rendelt közsinat is szükségtelen lévén, erről 
az egész kathojika világ püspökei azonnal tudósittattak. Ezen rövi
den vázolt szakadás, hogy jövőre az ily kiáltó botrányok föl ne me
rüljenek, egy különös császári intézkedést eredményezett, miről alább 
bővebben szólandunk.

A szakadás tehát azzal végződött, hogy Bonifácz sz. Péter 
széfére emeltetvén, a pápai méltóságnak háborittatlan birtokába 
jutott. Mi ezen egyházfőnek megválasztása előtti életét illeti, annyi 
bizonyos, hqgy Jucundus nevű római áldozárnak fia, hajlott korú, 
az egyházi törvényekben alaposan járatos, feddhetlen életű s egyéb 
szép tulajdonokkal ékeskedő volt; érdemeit az is igen emelte, hogy 
akarata ellen választatott pápává, mint ez választóinak a császárhoz 
intézett leveléből bőven kitűnik.

Bonifácz az apostoli szék birtokába jutván, oda törekedett, hogy 
jövőre a pápaválasztások alkalmából semmi szakadás vagy rendet
lenkedések se merüljenek föl. Azért 419-dikí jul, 1-jéröl keltezett 
levelet intézett Honor császárhoz, hogy szigorú rendeletével mindazok 
nagyravágyásának gátot vessen, kik inkább cselszövényes és inessze- 
kiterjedö összeköttetésekben bizakodva, mint személyes érdemeik
ben, oly méltóságokra törekszenek, melyekre csak az érdemdúsak 
emelendők.
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A császár a pápa ezen előterjesztését igen kedvesen fogadta, 
s egy rendeletét Íratott, hogy jövőre az apostoli székre törekvő 
nagyravágyóknak legfensöbb hatalommal gát vettessék. Idáig a pá
paválasztásokkor nem igen történtek viszályok, vagy valami jelen
tékenyebb czivódások. A szomszéd városok (finitimarum urbium) püs
pökei összeköttetésben a római papsággal és néppel, gondoskodtak a 
választásról. A szavazatok szóval adattak, és többnyire közfölkiál- 
tással (acclamatio) választatott meg a pápa. De Nagy-Constantin 
uralkodása óta azon ürügy a la tt, hogy a nép összeütközése meg- 
gátoltassék, a császárok a pápaválasztásokra hatékony befolyást tö
rekedtek gyakorolni, a z  állítólagos igény mindig erősebb gyakor
latba ment át s mindenik párt legsikeresbnek hitte a császári tekintélyre 
támaszkodni. Ezen beavatkozás azonban nem volt oly föltűnő,mint az 
előbb leirt szakadásban, midőn azt Bonifáczés Eulalius magok igényel
ték, és Honórnakez alkalommali föllépése az első hivatalos beavatkozá
sul tekintendő, melyet a történelem fölmutathat. Pagi s egyéb tekin
télyes irók szerint igen nagy rósz az, hogy a világi uralkodók a pá
pák választásába oly igen beavatkoztak; mert ezáltal, mint a törté
nelem hangosan igazolja, igen nagy kárára voltak az egyháznak és 
ezt gyakran méltatlanok feltolásával nagyon lealacsonyították. Voltak 
esetek később, midőn a világi hatalom be sem várta, hogy az egy
ház az összeütközések elhárítására fölhívja, hanem a legbékésebb 
választásoknál is befolyását az egyházra a legkárosabb módon gya
korolni sietett. A következő császárok Honór példáját mint törvényes 
formát tekintették, mint ezt a góth éslongobard királyoknál látandjuk.

Bármily békés természetű volt is Bonifácz pápa, és minden czi- 
vódást igen gondosan került; mégis a fönforgó körülmények több
ször kiragadták öt csendköréböl az egyház jogainak védekezésére. 
E jeles egyházfő ide vonatkozólag a következő nevezetes szavakat 
ir ta : „Én lelkiismeretemnél fogva köteleztetem az egyháznak idáig 
sértetlenül megőrzött jogait el nem hagyni, melyek őrzésére, bár mint 
méltatlant az isteni gondviselés engem kiállított.“ Ezen szilárdságot 
tanúsította ö különösen a következő fontos ügyben is. Mindön tudni
illik a patrái püspöki szók Adujában, mely az illyriai egyháztarto
mányhoz tartozott, s melynek ólén Thessalonichában a pápai helyet
tes állott, üresedésbe jött, a korinthi püspök mindent elkövetett, hogy 
az elhunyt püspök székére Ferigenest léptethesse. — De mivel ez
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nem sikerült, visszautazott Korinthba s aztán nemsokára kimúlt. A 
papság és nép erre koriuthi püspökké Perigenest választotta, s mi
vel tudták, hogy ezen választás e tartomány nehány püspökeinek 
nem tetszik, a pápához fordultak, hogy ezen választást teljhatal
mával megerősítse. Bonifácz az e vidékem helyettese-, Itufus thes- 
salonichai püspökhez utasította őket, megjegyezvén, hogy maga ré
széről mi észrevétele sincs ezen választás ellen. Itufus a tartomány 
minden püspökeit értesítette arról, hogy Perigenes választását vala
mint a pápa, úgy ö is jóváhagyja. De ebbe nem minden püspök 
egyezett bele, — hanem II. Theodosius császárhoz fordultak, ki 
az ö megkeresések folytán egy 421-diki jul. 14-kéröl keltezett ren
deletet bocsátott ki, melyben meghagyatik, hogy mindazon súrló
dások, melyek jövőre azillyriai tartományban fel merülnének, a megyék 
püspökei által egyenlitfessenek ki, ha már előbb a konstantinápolyi 
patriarha tanácsát kikérték. S igy Illyria egyházai a konstantiná
polyi föpásztor joghatósága alá helyeztettek.

II. Theodosius ezen rendelete után, mely Illyria Praefectus- 
praetorio-jához intéztetett, nehány püspök azonnal kihúzta magát 
Rufus thessalonichai föpásztor tekintélye alól. A püspökök ezen 
egyenetlenkedését s a császár kegyét a konstantinápolyi patriarcha 
hatalma gyarapítására fordítani törekedett. Korinthba zsinatot hir
detett, hogy Perigenes fölszentelését, ámbár ez canonszerüleg tör
tént, s a pápa meg ennek követe Rufus által is jóváhagyatott, 
megvizsgálja.

Bonifácz ezen ügyben 422-diki martius 11-kén három levelet 
irt, melyekben inti az apostoli szék barátait, hogy annak jogait vé
delmezzék, s azok megtámadóit komolyan fenyegeti. Az első leve
let Rufus thessalonichai helyetteséhez intézte, intvén öt, hogy a 
szent-szék jogait védelmezze, újításoknak gátot vessen, s mindannak 
szilárdul ellenálljon mit a konstantinápolyi patriarcha jogellenesen 
működik. — A 2-dik levél a thessalonichai püspökökhez meneszte
tett, oda utasittatván ezek, hogy senkinek tekintélyét el ne ismerjék, 
hanem egyedül a thessalonichai pápai legátusnak joghatósága alatt 
maradjanak. — A 3-dik levél Macedonia, Achaja, Thessalia, Epirus 
és Dacia püspökeihez intéztetett, kikeket a konstantinápolyi patri
archa a korinthi zsinatra meghívott, hogy ez alkalommal Perigenes 
fölszentelését illetőleg véleményeiket kijelentsék. „Mely püspök, kérdi
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ezen iratában a pápa, kételkedhetne oly felszentelés érvényéről, melyét 
mi jóváhagytunk ? Mely püspök tulajdoníthatja magának a jogot, hogy 
e végből zsinatot hirdethessen ? Olvassátok az egyház canon-äil, s úgy 
fogjátok találni, hogy a római szék az első, az alexandriai a második, 
és az antiochiai a harmadik rangra nézve. Ez a három a legtekinté
lyesebb püspöki szék, melyeket az atyák a többiektől egészen megküld n- 
tetnek, s fönséges előjogok meg kiterjedt joghatóság a többiek fölé emel- 
nek.“ Azután mindazon püspököket, kik a korinthi zsinatra megjelenné
nek, vagy Perigenes felszentelése ellen nyilatkoznának, kiközösítés
sel fenyegette. Hogy az ö követének Rufusnak ügyét, mely egyszers- 
mint az apostoli széké is volt, bevégezze, még Honór császárhoz is 
fordult, ki levelében keményen megfeddvén unokaöcscsét az apostoli 
szék jogainak megtámadásaiért, II. Theodosius a fönebb említett ren- 
rendeletét azonnal visszavonta. Ez időtől fogva Illyria Isauri-Leo ko
ráig a római patriarcha fönhatósága alatt maradt, ki azt thessaloni- 
kai helyettese által kormányozta.

Egy más ügy is igénybe vette Bonifácz pápaságát. Ugyanis sz. 
Aurél Karthágóban 419-ki májusban 217 püspökből álló zsinatot hi
vott egybe. A pápa részéről Faustinas legatus volt jelen. A zsinat 
a nicaeai s egyéb zsinatoknak a Hyerarchiára vonatkozó canonait fel
olvastatta. Faustin azt kívánta, hogy előbb azok tárgyaltassanak, 
melyekben ö még Zosim által megbizatott s a többi két pápai követnek 
adott utasítások is tekintetbe vétessenek. De midőn a felolvasó azon 
canonra jött, mely a püspököknek a pápáhozi meghívását rendeli 
és a sardicai zsinat határozatai szerint is Apiarius ügyét érinti, azaz, 
melyre ezen letett áldozár hivatkozik, Alypius következőleg nyilatko
zott : „Mivel ezen canon nem foglaltatik a nicaeai értekezmények má
solataiban, azért Aurelius küldjön Konstantinápolyba, hol az eredeti 
irat őriztetik; valamint az alexandriai, antiochiai püspökökhez és 
a pápához, ezt kérvén, hogy maga részéről is az ügyben tudomást 
szerezzen.“

Faustin Alypius ezen indítványát a pápa iránti köteles tiszte
leten ejtett sérelemnek tekintette, állitván, hogy ez ügyben a vizs
gálat egyedül a pápát illeti. Erre egy másik állítólagos nicaeai canont 
olvastak fel, mely a papoknak a szomszéd püspökökhezi idézését illeti. 
Ezt illetőleg is azon vélemény nyilvánult, hogy az említett másolat
nak kézhez jutása bevárandó. Faustin ismét állitá, hogy ezen ügy is
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a pápának jelentendő fel, kitől a végeldöntés várandó az atyák által. 
De ezek Alypius indítványa mellett maradtak, kijelentvén, bogy ha, a 
kézhez jutandó állítólagos nicaeai canonok valódiknak bizonyulnak 
be, úgy ezek szerint járnak el a dologban, ha pedig azok nem ere
detiek, akkor az ügy elintézésére egy afrikai zsinatnak kell ismét 
egybehivatni, ügy látszik, hogy Orbánnak Apiarius elleni eljárásában 
a szokott forma nem tartatott meg; de a jámbor püspök készséggel 
vallá be ezen hibáját s törekedett ezt ismét jóvá tenni,

Faustin Apiarius mellett élénken buzgolkodott s miután ez előbbi 
gonosz életéért bocsánatot kért, ismét az egyházzali közösségre bo
csáttatott s az egyházi hivatal viselése megengedtetett neki, ha ilyenre 
valahol kineveztetek, csak éppen Siccá-ban nem. hol oly nagy bot
rányt követett el. Erre az afrikai atyák egy iratatot intéztek Bo
ni fáczpápához,melyben öt Apiarius ügyének egész folyamáról értesítik 
s hogy a nicaeai canonok másolatait ill etöleg a keleti egyházakhoz is Ír
tak, kérvén a pápát, hogy a maga részéről e tekintetben szintén tudako
zódjék, és az eredményt velők tudassa. Ismételték egyszersmintaZosim- 
nak tett Ígéretet, hogy az ezen pápa által velők közlött canonok szerint 
fognak eljárni. Végre kérik Bonifáczot, hogy ö is az egyház canonaihoz 
tartsa magát. Ha ezek, Írják az áfrikai atyák, Olaszhonban megtar
tattak volna, úgy nem kelle vala nekik annyit tűrni. Itt minden bi
zonynyal Zosímot értik, ki az ügy kellő megvizsgálása nélkül hozott 
határozatot Pelagiust és Coelestiust illetőleg, kiktől rászedetni en
gedte magát, s az afrikai atyák végzését is gáncsolta; Zosimnak a két 
galliai püspök, Heros és házár elleni önkényes eljárását, kiket ö ki- 
kihallgatatlanul kárhoztatott s az egyházból kizárt, és az ősi viennei 
egyházat, melyet a Patroclu siránti kedvezésből az arlesinak rendelt alá.

Midőn a kívánt másolatok mindenünnét megérkeztek s az atyák 
birtokában levőkkel összehasonlittatván, ugyanegy tartalmuaknak ta
láltattak, Innocentius és Marcellus által azokat a pápához küldötték, ki 
sz. Ágoston és Alypius irányában igen bizodalmasnak mutatta magát.

I. Bonifácz pápasága alatt az ismeretes Julián pelagianus, ec- 
lanumi püspök a Rómában tartózkodott nehány pelagianus eretnekhez 
iratot menesztett, melyben a katholikusokat ioanichaeusoknak nevezi, 
hogy azokat a tévelyben megerősítse j és a 18 elitéit püspök, kiknek 
fejéül ö tekintetett, Rufus tessalonikai püspökhöz levelet intézeít, ezt 
is tévelyökbe rántani törekedvén. Mind a két levél tartalmáról épen
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akkor értesült Bonifác«, midőn Alypius, kivel ö bizalmas barátságra 
lépett, Itómában vala. Midőn ez visszatérni készülne hazájába, a két 
levél másolatát átadta neki sz. Ágoston részére, hogy azokra czáfo- 
latot készítsen. Alypius sz. Ágoston első könyve (de nuptiis) ellen Julián 
által szerkesztett 4 könyv kivonatát is magával hozta, melyet Vale
rius Comes Kavennából, hol Alypiussal találkozott, azon kéréssel kül
dött ez által a roppant tudományu főpapnak meg, hogy arra mihelyt 
lehetséges, szintén czáfolatot Írjon. Így keletkezett sz. Ágoston: „De 
nuptiis et concupiscentia“ czimü müve.

A pápa által küldött két pelagianus levélre is vQuatuor libri ad 
Bonifadum“ czim alatt felséges czáfolatot készített. Az első könyvben 
megczáfolja Juliannák a római pelagianusokhoz intézett levelét, a 
többi háromban pedig a 18 püspöknek Rufushoz küldött iratát. Sz. Bo- 
nifácz Ágostonnak a Fussalábani áldozárrali ügyét is elintézte. An
tonius a javulásnak kétségtelen jeleit adván, a pápa Áfrikába irt, 
hogy Antoniust szent hivatalába visszahelyezzék, ha ügye úgy áll, 
mint azt neki előadták.

Bonifácz 422-ben szintén nevezetes jelét adá méltányosságá
nak ésigazságszeretetének, mi nem kevésbbé növelte tiszteletét. Ugyanis 
a lutevai (a mai Lödéivé Languedoc-ban) papság azon panaszszal for
dult a pápához, hogy mivel püspökük meghalt, Patroclus egy általa 
fölszentelt püspököt akar nekik feltolni anélkül, hogy Hilarius nar- 
bói (ma Narbonne) metropolitát megkérdezte volna ez ügyben. Boni
fácz ragyogó igazságszeretete által vezettetve, belátta, hogy az arlesi 
püspöknek mi jogos igénye sem lehet a Zosim által neki engedmé
nyezettnél több előjogra; azért azonnal irt Hilariusnak, megbízván öt, 
hogy Lutevába siessen s ott belátása szerint mint metropolita intéz
kedjék. Erre nézve Bonifácz a nicaeai canont idézi, mely a metropo- 
liták jogainak megsértését tiltja. De azt kívánja, hogy Hilarius öt az 
ügy mikénti elintézéséről tudósítsa. így semmisítette meg az igazság- 
szerető és bölcs Bonifácz iratával azt, mi előde által az arlesi püs
pök előnyére intéztetett; a narbonnei és marseillei püspököket pedig 
minden jogaik- és ki váltságaikba n megerösitette, melyektől megfosz
tanak ; a narbonnei püspöknek meghagyta, hogy az arlesi föpásztor 
által ne engedje joghatóságát csonkittatni. Ezen irat 422-ki február 
2-ról van keltezve. Nagy Leo pápa Bonifácz ezen eljárását a vien«
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nei tartomány püspökeihez menesztett levelében nagyon megdicséri, 
mondván a többi közt: „Az apostoli szék által Patroclusnak adóit 
előjogok azután sokkal igazságosabb lábra állíttattak.“

Épen ily igazságosan járt el Maximus valenciai püspök ügyét 
illetőleg is, kit saját papsága manichaeismus s egyéb gonoszságról 
vádolt. Ez nem akarta magát a három püspök Ítéletének alávetni, kik 
egymásközt a joghatóságért czivódtak, bár ezek a pápa által bízat
tak meg. Azért a valenciai papság ismét Bonifáczhoz fordult, vala
mint a galliai püspökök is igen sürgették a pápát. Bonifácz 419-ki 
juo. 13-ról keltezett iratot intézett a 10 galliai püspökhez, legfökép 
pedig a 7 galliai tartomány püspökeihez, melyben a megszökött püs
pökök részére még egyszer novemberig terjesztette ki a megjelenési 
időt, a midőn akár megjelennek, akár nem, a hét püspök fölöttük Íté
letet mondand az általok képzendő zsinaton, melyet ö azután meg- 
erösitend. Mert, Írja, bármit határoztok is, el kell annak a mi tekin
télyünknél fogva ismertetni, mivel Maximus hozzánk fordult. A hét 
tartomány püspökeihez küldött levelét azon meghagyással zárja be, 
hogy november 1-én egybegyiiljenek megítélendők, váljon Maximns 
hünös-e vagy nem

Valamint I. Bonifácz erős kézzel kormányozta az egyházat, ép 
oly buzgón törekedett ö bölcs intézkedéseivel a cultust és egélyt 
emelni. így megújította sz. Fábián pápa azon rendeletét, hogy 30-ik 
éve előtt ki sem szenteltessék áldozárrá, s mindazok, kik e méltó
ságra emeltetnek, erkölcsös élet által tüntessék ki magokat ,és ne tar
tozzanak a rabszolgák osztályához, mint Zosim is rendelte. Többen 
állítják, hogy I. Bonifácz hozta be a szent misébe a „Gloria in excelsis 
Deo*-t Nagy-Csütörtökön az Oltáriszentség szerzése fölötti öröm ki
jelentésére. A szentek sírjainál ezek ünnepei előtti estvéken tartatni 
szokott összejöveteleket, melyek szent énekek zengedezése s szentva
csorák elköltése által emelték az áhitatosságot, eltörölte, mivel ezen 
összegyülekezések az eredeti rendeltetéstől egészen eltérve, világi 
gyönyörök élvezésére zsákmányoltatok ki. A vigélyekel, melyek ima 
és bojt által füszerezendök, oly meghagyással tartotta fenn, hogy 
ezentúl a hívek a szentek sírjainál csak nappal gyülekezzenek össze 
ájtatoskodni.

Azt is meghagyta, hogy a nők, ha mindjárt zárdaszüzek is, a 
szent edényeket és ruhákat ne érintsék, azokat ne ők, hanem egyházi
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férfiak tisztogassák, az oltároknál füstölőt ne nyújtsanak az isteni 
szolgálatot végző pápuák; mert ez mind a papok tiszte stb.

Se. Felicitás sírkertjét felékesitette s egy szép imodával látta el. 
Az itteni katakombában vonta meg magát sz. Bonifácz, midőn a sza
kadás alatt a császár rendeleténél fogva Kómából száműzetett. Ezen 
idő óta igen szeretett e katakombában ájtatoskodni a derék pápa.— 
A sz. Felicitas tiszteletére állított, de már roskadozásnak indult ká
polnát, mely Symmaclius által helyreállirtatott, és I. Adorján pápa 
korától sz. Felicitás egyik fia, Sylvanusról neveztetett s azután egé
szen feledékenységbe merült, Bassio tekintélyes régiségbuvár egy kis 
nyaralóban közel a Salaro-hidhoz ismét felfedezte. Egy régi lépcsö- 
zet nyomán sz. Bonifácz és Felicitas földalatti szentélyeire bukkant. 
A régibb ezen templomkák közül sz. Felicilásé, mely Rotuudát ké
pezett; a másik, t. i. sz. Bonifácz iraodája négyszögü volt, melyben 
a tudós Bassio még azon oltár maradványait is megtalálta, melyen 
a szent pápa számkivetése alatt a sz. áldozatot mutatta be.

Ezeu imodában kívánta sz. Bonifácz földi maradványait 
eltakarittatni, azon kápolna mellett, melyben sz. Felicitás és fia Syl- 
vanus sírjait oly meghatóan feldíszítette. Az Ur szöllejében működök 
számát decemberben tartott papszentelése által 3 szerpap, 13 áldo- 
zár és 30 püspökkel növelte. Miután Jézus egyházát 3 év, 9 hó s ne
hány napig szent buzgalommal kormányozta, 422-ki november 24-én 
kimúlt. Földi maradványai a Salaro-utoni sírboltban takarittattak el 
saját kiváltsága szerint. Hol Manlius Péter szerint következő sirirat- 
tal tiszteltetett meg, melyet mi ezennel közlünk, mivel sz. Bonifácz 
életére még világosabb fény derittetik általa :

l'oslquam mors Christi pro nobis morte peristi,
In Domini famulos nil tibi juris erit,

Tone trucem rabiem non est saevire potestas,
Aut quid victa furis, nil nocitura piis ?

Hoc si quidem melius demisso vivitur Orbe,
Cum tamen, ut vivat, hic sibi quisque facit.

Hic sita sunt Papae Bonifaci membra sepulchro,
Pontificale sacrum qui bene gessit opus :

Justitiae custos rectus, patiensque benignus,
Cultus in eloquiis, et pietate placens.



270

Flete ergo mecum Pastoris funera cuncti,
Quos taedet citius tot caruisse bonis.

A másik sirirat igy hangzik :

Sedis apostolicae primaevis miles ab annis,
Post etiam toto Praesul in Orbe sacer.

Membra beata senex Bonifacius hic sua clausit,
Certus in adventu glorificandi Dei.

Mitis adunavit divisum Pastor ovile,
Yexatos refovens hoste cadente greges.

Iram supplicibus miti de corde remisit,
Debellans cunctos simplicitate dolos.

Egit, ne sterilis Komám consumeret Annus,
Nunc orando, fugans, nunc miserando, famem

Quis te sancte Parens, cum Christo nesciat esse,
Splendida quem rectum vita fuisse probat?

Az egyház I. Bonifácz pápát a szentek közé irta, mivel az Ur 
öt életében több csodával megdicsöitette s róla okt. 25-kén emléke
zik. Ezen sirirataiból kiderül, hogy már nagyon hajlott korú volt 
midőn kimúlt; hogy az egyházat több évekig szolgálta; emberbaráti 
érzelmet tanusitó viselete által véget vetett az egyházi szakadásnak, 
s Róma városát az ínség korában nyújtott segítségével hálára indí
totta. A kegyesség, szelídség és szerénység erényei mind megannyi 
ragyogó ékkövei voltak jellemének; erények, melyek gyakran üd- 
vösb hatással működnek, mint az elkeserítő szigorúság, s valóban 
az Eulalius által előidézett szakadás korában ezek vezették öt győze
lemre. S legalább épen nem voltak akadályára az egyház kormány
zatában, hanem inkább azok által fölmagasztalva, annál méltóbban 
teljesítette fenséges hivatását.

A hires Tritheim „De scriptoribus Ecclesiaei czimü müvében 
következőleg emlékezik sz. I. Bonifáczról: „I. Bonifácz nagy tudo- 
mányosságú férfiú volt, s egészen alkalmatos a lelkek vezetésére, 
a szent atyák cononainak nyomán az egyház javára sokat intézkedett, 
A hivek lelki épületére írott müvek is tulajdonittatnak neki. — Sz. 
Ágoston Julián müveire Írott czáfolatát ezen pápának ajánlotta, s az 
előszóban következőleg szól sz. Boniíáczról: „Noveram Te quidem 
fama celeberrima praedicante; et frequentissimis atque veracissimis
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nuntiis, quanta esses Ľei gratia plenus, acceperam, beatissime atque 
venerande Papa Bonifaci etc,* — Az Írók átalában mint az apostoli 
szék hatalmának szilárditóját s hires jogtudóst tüntetik föl.

Az ö pápasága alatt Perzsiában V. Bahrain uralkodó nagy ül
dözést támasztott a keresztények ellen, mely 30 évig dühöngvén, 
számos vértanukkal dicsöittetett Jézus egyháza, kiknek, fájdalom, 
nem ismeri neveit a történelem! Ekkor az üldözések elöl többen a 
római birodalomba menekültek, s mivel ez nem akarta őket kiadni a 
mészárló uralkodónak, háborúra került a dolog, de 421-ben a perzsák 
megverettek. Többek szerint ezen pápa ala tt az adriai tengeren már 
mutatkoztak némi nyomai a később oly dús- és hatalmassá lett Ve- 
lenczének, — Említendő még, hogy szintén sz. I. Bonifácz alatt halt 
meg 420-bán, élte 90-ik éyében, a roppant tudományosságu egyház
atya ss. Jeromos.

XLIV.
Sz. I. €oe le itin n §  4 3 3 - 4 3 2 .
Sz. I- Bonifácz elhunyta után sz. Coelestin, e néven első min

den legkisebb rendzavarás, vagy ellenkezés nélkül választatott meg 
annak utódává, bár féltek, hogy Eulalius, kinek Rómában még szá
mos barátai voltak, ezek által fölhiva, még egyszer kísérletet tesz, 
De ez sokkal jobbnak látta a magányban maradni, semmint a vi
haros tengerre bocsátkozni, melyen Péter hajócsbáj a nagy hányatás- 
nak volt kitéve.

Sz. Coelestin született római, Priscus nevűnek fia, és Valenti
nján császárnak közelröli rokona volt. Gyönge gyermekségétől iogva 
kolostorban neveltetett és cardinál-diacon-, vagy tán épen cardinál- 
áldozárságig emelkedett, inig végre 422-di ki sept. 10-kén, vagy San- 
dini s egyebek szerint, s ez valószínűbb is, novemberben az apos
toli székre jutott. Erre csakhamar sz. Ágostontól levelet kapott. 
Ugyanis Hippótól nem messze volt egy Fussala nevű városka, mely
nek lakói nemrég vetvén el a Donatista tévelyeket, visszatértek az 
egyházba, s a hívek üdvéért bnzgólkodó sz. Ágoston jónak látta
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hogy e városka saját püspökkel bírna, ki állandóan köztök laknék s 
üdvök ügyéről gondoskodnék. Ez által ugyan saját joghatósága körét 
összébbvonta, de igazi püspöknek mutatta magát, ki saját javát adta 
a hívek üdvéért. Numidia püspökeivel egyetértve a fiatal Antonius 
áldozárt, kit ö maga nevelt, szentelte fussalai püspökké.

Azonban sz. Ágoston ezen buzgalmáért sok buszuságot volt kény
telen elnyelni. Az ö kegyeltje ugyanis, kit oly gonddal nevelt, nyá
jának botránya lett. A fussalai hívek esengve kérték sz. Ágostont, 
hogy távolitaná el tölök Antoniust, ellenkező esetben ök kénytelenek 
lesznek azt erőszakkal elűzni. Ezen komoly fenyegetés s kegyencze 
botrányos viselete igen megszomoriták a nagy hippói főpapot. Azért 
Numidia első püspöke által zsinatot hirdettetett, melyre Antonius s a 
fussalai hívek is meghivattak; mindkét rész kihallgattatott; a püs
pök sok botrány- s hűtlenségről vádoltatott; több vétségektől, me
lyekben el nem marasztal tathatott, fölmentetett, meghagyatván neki, 
hogy mindent jóvátenni törekedjék. A fussalai lakók megkerestettek, 
hogy ezen Ítélettel elégednének meg; de mivel ezek ellenkezőleg 
nyilatkoztak, Antonius hivatala, minden püspöki joghatósága elvesz
tésére Ítéltetett. Erre Antonius a zsinat határozata szerint Fussala lakó
inak mindazt visszaadta, mit tölök kizsarolt, alávetette magát az 
Ítéletnek, vagy legalább alávetést színlelt s eltökélte magában, hogy 
ügyét fölterjeszti a pápának, s hogy ezt annál nagyobb sikerrel tegye, 
a numidiai prímás kegyeibe törekedett magát befúrni, ki igen hajlott 
kora miatt a zsinatra meg nem jelenhetvén, a történtekről még nem 
birt kellő tüdommással. Az agg prímástól hizelgett is ki magának 
egy ajánló levelet Bonifácz pápához. Itt nem talált ugyan óhajtott 
fogadtatásra, de mégis egy irattal küldetett vissza a prímáshoz, 
hogy, ha ügye úgy áll, mint ajánló-levele mutatja, helyeztessék 
vissza püspöki székére. így állt ezen ügy Bonifácz halálakor. Mihelyt 
annak utóda Coelestin az apostoli széket ünnepélyesen birtokába vette, 
kérte öt a hippói föpásztor, hogy ezen ügyet azonnal fölvegye, s 
leveléhez a Numidiában tartott zsinat nyomozó-actáit is mellékelte, 
nehogy a pápa Antonius által megcsalassék. Az ügy sz. Ágostonra 
nézve lelkiismeretbeli volt.

Sz. Coelestin a hippói nagy püspök fölséges levele által, me
lyet Müller is közöl, annyira megindittatott, hogy a numidiai zsinat
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határozatait megerősítette, az uj, fussalai püspökséget megszüntette 
s azt ismét a fn'ppói püspök megyéjébe kebelezte vissza.

Az Eulalius által okozott szakadás 425-ben még nem volt egészen 
elenyészve. Bár nem akart is többé az, mint már fönebb említettük, 
magányából a viharos tengerre visszatérni, de római pártosai nem 
igen nyugodtak meg a jó rend helyreállításán, hanem a többi eret- 
nek-felekezetekkel okot adtak arra, hogy jnl. 17-kéröl keltezett ren
delet bocsáttatott a város parancsnoka FaustusJios, mely szerint 
mindazon eretnekek, kik a római pápa fönhatósága alól kivonták 
magokat, Rómából száműzettek, Eulalius követőire különösen föl kelle 
a parancsnoknak ügyelni, őket sz. Coelestin pápávali közösségre in
teni, ellenkező esetben Rómától 100 mérfőldnyire száműzni. Ezen tör
vényt Piacidia bocsátotta ki, ki fivére Honoriosnak 423-diki augus- 
tusban bekövetkezett halála, s a trónbitorlónak 425-dikben történt 
legyőzése után, mint fia Hl. Valentinian gyámnoka a nyugoti biro
dalmat kormányozta.

Ezen rendelet gyanithatólag véget vetett a szakadásnak; mert 
a történetírók erről többé nem emlékeznek.

Apiarius ügye, vagy igazabban mondva, az ennélfogva fölme
rült kérdés a Rómábni fölebbezéseket illetőleg sz. Coelestin alatt is
mét foglalkoztatta 426-ban az anyaszentegyház fejét s az afrikai 
püspököket. Az istentelen Apiarius aróroai udvarhoz fordult, hol olyjól 
vitte szerepét, hogy a pápa öt Afrikába visszaküldte Faustinus kö
vete kíséretében, ki már Zosim és Bonifácz pápák alatt is működött 
e vidéken. Az afrikai és numidiai prímások vezérlete alatt 15 püspök 
gyűlt egybe, Apiarius ügyét újra átvizsgálták, és megerősítették kár- 
hoztatását, De Faustinus magát oly szilárdság- és pártossággal vetet
te ellen a főpapoknak, hogy inkább a rendetlenség pártfogója, mint 
Rómából küldött bírónak tűnt fel. Azonban ép akkor ébredt föl a 
lelkiismeret a gonoszban, midőn azt legkevésbé várták bírái, kiket 
e körülmény által egészen kiragadott a zavarból. Ugyanis Apiarius a 
lelkiismeret furdalásai s Isten büntetésétöli félelemnek már tovább 
ellen nem állhatván, oly irtozatos bűnökről tett vallomást a gyüle
kezet előtt, hogy azokat nagy pirulás nélkül elsorolni lehetetlen volna, 
s mindenkinek szemeit könyek nedvesiték. Apiarius alávetette ma
gát a zsinat Ítéletének, mely egyházi rangja- s hivatalától öt ekkor 
örökre megfosztotta.

K arcsú  A. A. Rám- P»J>»k lóri. 1. kőid. 18
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A tekintélyével viaszáéit pápai követ eljárása, valamint az af
rikai egyházfegyelmet fenyegetett veszély arra indította az atyákat, 
hogy a pápának előterjesztést tegyenek. A többek közt kívánták, s 
pedig a, legkomolyabban, hogy a római pápák jövöre nagyobb figye
lem- és körültekintéssel vizsgálják meg egyesek panaszait, legalább 
gyanús s elégedetlen embereknek ne kedvezzenek, nehogy az igaz
sággal ellenkező Ítéletet hozzanak. Az afrikai püspökök panaszára a 
pápától érkezett választ riem birjuk ugyan; de a történelem által 
felhozott későbbi események mutatják, hogy a Rómábai föllebbezé- 
sek se el nem töröltettek, se meg nem szakittattak, és az ily viszá
lyok által a római és afrikai egyházak közti közösség soha sem 
szűnt meg,

Sisinnius konstantinápolyi patriarcha 427-ben meghalván, a vi
dék püspökei egybegyűltek s ennek utódául Proclust választották 
meg. Ebből sok egyenetlenkedés következett, mert Proclus már akkor 
kinevezett, de még be nem vezetett cysicus-i püspök volt. Theodosius, 
ki igen neheztelt a császári városbani papi czivakodásokért, elha
tározta, hogy azok megszüntetése tekintetéből mást fog e tekintélyes 
székre meghívni. A püspökök Coelestin pápa tanácsát is kikérték, ki 
Cyril alexandriai, János ántiochiai és Rufus thessalonichai püspökök- 
hez intézett levelében oda nyilatkozott, hogy nem engedhető meg 
valamely kinevezett vagy valóságos püspöknek más székrei áthelye
zése. Egy más párt pedig sida-i Fülöpöt akarta A császár közbe
lépvén, oly férfiú után nézett, kivel mind a két párt megelégedbetik. 
Ilyennek ö Nestoriust vélte s vele együtt sokan szép reménynyel 
csüngtek az említett férfiun.

Nestorius syriai eredetű volt Germaniciából, korán Antiochiába 
vette magát, hol a tudományokban képeztetett, és valószínűleg ko
lostorban élt. Inkább fölületes, mint mély tudományossággal birt és a 
nép, mely többnyire csak az erős hangra figyel, bámulta ékesszó
lását. Magábavonult életet vitt, a testsanyargatásnak adva át magát, 
és egyszersmind erősen buzgólkodott az eretnekek ellen, mi nála gyak
ran a türelmetlenség- és üldözési vágygyal volt határos, mert mind
járt fölszentelése után ezt mondá a császárnak a nép jelenlétében : 
„Tisztítsd meg oh császár ezen birodalmat az eretnekektől, s én ezért 
neked a mennyet adom. Irtsd ki vélem az eretnekségeket, és én ezért 
kipusztitom reeled a p e r z s á k a tAzért alkalmazta reá később Coelestin
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pápa Festusnak sz. Pálhoz intézett eme szavait: „Te őrjöngsz Pál! 
a sok tudománytól őrjöngve szédelegsz

Ugyanazon 427-ki évhen sz. Coelestin Illyria metropolitáiboz, 
úgymint Perigenes korinthi, Donatus nikopolisi és Vazul larissai ér
sekekhez iratot intézett, felhiván őket, hogy élőkön a thessalonichai 
föpásztorral az apostoli székhez ragaszkodjanak. „Nekünk fönn kell 
tartanunk ezen alárendeltségi köteléket, akaratunkat a törvényeknek 
és nem a törvényeket akaratunknak alávetni, Az egyházi törvényeket 
pontosan meg kell ta r ta n u n k — Írja a többi közt.

Á következő 428-ik évben Vienne és Narbonne püspökeihez bő 
tartalmú levelet intézett, melyben a visszaéléseket, fökép a püspöki 
öltönyöket illetőleg megrója. „Ki magát a nagy tömegtől megkülön
böztetni akarja, azt jámborság és tudományosság, nem pedig az öltö
nyök szabása által tegye . . ,“ Továbbá ugyanezen iratában meghagyja, 
hogy a halálveszélybeni bűnösöktől, kik a föloldozásért Jézus nevé
ben igazi töredelemmel esedeznek, azt tőlük meg ne tagadják, mert 
az igazi, őszinte bánat nem az idő hosszúságától, hanem a benső ér
zés minőségétől füge. Különös hangnyomattal emeli ki Coelestin a 
következő szavakat: „Mivel éri Istentől rendeltettem az ő egyháza 
őrzésére, azért oda kell gondoskodásomat irányzóm, hogy a rósz szo
kások helyét az egész földön, azok megszüntettetvén, jók foglalják el. 
Mert az én őrködési és főpásztori tisztem mi határok közé sincs szo
rítva, hanem kiterjed a világ egyik régétől a másikig, hol Jézus ismer
tetik és tiszfeltetikj

Még 426-ban terjedt el a pelagianismus Brittaniában bizonyos 
Agricola törekvései folytán, ki Severianus fia volt. Hogy ezen métely 
kiirtassék, Brittania kath. püspökei a pápához fordultak segítségért s 
a szomszéd Gallia jámbor püspökeihez. Ezek zsinatot tartván, egyhan
gúlag elhatározták, hogy Germanus és Lupus püspökök küldéri mi
nőségben az említett tévely kiirtásán buzgalommal működjenek. — 
429-ben rendeltetésük helyére eljutván, templomokban és szabad ég 
alatt szent lelkesedéssel hirdették az üdv igéit, s szavaikat csodák
kal erősítették. A pelagiánok egy ideig kerülték őket, de egy nyilvá
nos vitatkozás alól, melyre a ,szent püspökök által felhivattak, ki nem 
vonhatták utóbb magokat, Ez Verulám-han tartatott meg roppant 
néptömeg előtt, s a pelagianismusra nézve kedvezőtlenül ütött ki. Az 
égi igazság hatalmas erejének nem állhatták tovább ellent, s midőn

18*
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ide még az is járult, hogy Germanus egy 10 éves vak leányt a Szent
háromság nevében teljesen meggyógyított, ekkor a hitbeli vakság is 
elenyészett egész Angolhonban, a tiszta tan diadalmaskodott az eret
nekség fölött nemcsak az említett országban, hanem Keleten és Nyu
gaton is.

A következő 430-ki év nemcsak Coelestin pápasága történetét, 
hanem az egész egyháztörténelmet illetőleg egyike a legfontosabbak
nak; mert ekkor vette kezdetét a császár által választott konstan
tinápolyi patriarcha Nestorius és Cyrill alexandriai föpásztor közt 
ama nevezetes hitvitály. Bármily buzgón dühöngött is Nestorius az 
eretnekek ellen, mint fönebb említettük, utóbb ö is lassanként Apolli
naris tévtanai által beszennyeztelett, melyek kiváltképen Antiochiában 
találtak számos követőkre. Nestorius e városból több papot hozott 
magával Konstantinápolyba, kik közül Anasztázt legjobban kedvelte. 
Ez egy beszédében ;izt állította, hogy Máriát nem lehet istenssülőneJc 
Q&sorőxog') nevezni, mert ö csak nő volt, kitől Isten nem születhe- 
tik. Nestorius nemcsak hogy meg nem büntette áldozárát, hanem még 
védelmezte is. Midőn az ö megbízása folytán egy Mária-ünnepen Pro- 
clus a Sophia-templomban beszédet tartott és az Ur anyját Isten- 
szülőnek nevezte, kinek fia Isten és ember egyszersmint, a vihar 
mindkét részről kitört. Sok pap kilépett a Nestoriussali közösségből, 
ki nehány udvari püspökből álló zsinatot tartott, mely mindazon egy
háziakat és híveket kiközösítette, kik Nestoriussal nem tartottak.

Cyrill alexandriai patriarcha több ideig levelezett Nestoriussal, 
hogy öt megtérítse. Az utóbbinak Cyrillbez intézett utolsó leveléből 
kiderült, hogy tévtanaiban makacsul meg akar maradni; azért az 
alexandriai föpásztor Egyiptom püspökeit egy zsinatra hivá meg, 
Nestorius leveleit az atyáknak bemutatta, kik egyhangúlag elhatá
rozták, hogy Coelestin pápához kómába Synodál-iratot fognak kül
deni. Ebben a pápát az egész ügyről körülményesen értesítették, 
megjegyezvén, mily égető szükség, hogy a nyugati és keleti egyhá
zak püspökei ezen veszélyes eretnekség kiirtására egyesüljenek.

Coelestin pápa bőven értesülvén Nestorius tévtanairól, 430-ban 
Rómába azonnal zsinatot hivott egybe, melyben Nyugat majd minden 
püspökei megjelentek. Maga a pápa elnökölt, a beszédek, valamint 
Cyrill és Nestorius levelei is fölolvastattak. Erre Nestorius eretnek
sége ellen Coelestin pápa igen velős beszédet tartott, a szent-atyák,
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sz. Hilár, Damáz pápa müvei és Ambrosius dicsénekéböl idézeti ér
vekkel megvitatta, hogy Mária az Isten anyja. A zsinat elhatározta, 
hogy a Cyrill által Nestoriushoz előbb intézett iratok intelmül szol
gáljanak. Az pedig, melyet a pápa fog hozzá meneszteni, mint utolsó 
intés tekintessék, Ebben értesittetett az eretnekfö, hogy ha a pápai 
irat vétele után 10 napig ki nem jelenti, hogy elfogadja a hitet, 
melyet a római, alexandriai s az egész katholika-egyház vall és ta - 
nit, annak közösségéből kizáratik s püspöki széke-, meg rangjától 
megfosztatik, stb. Ezen pápai irat 430-ki aug. 11-röl volt keltezve. 
Ugyanezen napról van keltezve a pápa ama levele is, melyet Cyrill- 
hez, valamint azok is, melyeket a konstantinápolyi papság, szerzete
sek, hivek, a tekintélyesebb püspökök és az antiochiai egyházhoz in
tézett. Ezen iratokban előadta a pápa Nestorius févelyeit s a római 
zsinat által a tóvfö fölött kimondott ítéletet, fölhiván mindenkit eré
lyes működésre ezen tévtanok kiirtását illetőleg. A Cyrillhez menesz
tett levél az egyháztörténetemre nézve egyike a legnevezetesebbek
nek, mivel abban Coelestin fölhatalmazza az alexandriai föpásztort, 
hogy a szentszék s ennek birtokosa nevében, Nestoriust az egyház
ból kizárhatja.

Azonban ezen ügy végre is közzsinat elé került, melyet I. Coe
lestin közbenjárására II. Theodosius császár 430-ki nov. 19-én kelte
zett iratánál fogvaEphesusba hívott egybe a pünkösdi ünnepekre.— 
Sz. Cyrill mint pápai felhatalmazott elnökölt két pápai legátussal. 
Mindjárt az első ülésben a tévtanát visszavonni és megjélenni nem 
akaró Nestoriusra mintegy 200 zsinati atya kimondá a következő Íté
letet: „A mi Urunk Jézus Krisztus, Iá éllen as istentelen Nestorius 
gonoszságait kihányta, az itt egybegyült püspökök szája által leteszi 
öt a püspöki székéről és kizárja az egyházi közösségből.“ A bold. Szűz 
Istenanyasága kimondatott, és a Krisztusban két személyt állító té- 
vely elvettetett, valamint a Pelagius-féle tévtanok is ismételve kár
hoztattak. Midőn az atyák éjfélkor elhagyták a templomot, melyben 
a zsinat tartatott, leirhatlan örömrivalgásokkal s ünnepélyességgel üd- 
vözöltettek a hívek temérdek száma által. Diadalmenetben nagyszá
mú fáklyák, zászlók, illatos drága virágfüzérek és ragyogó örömtü- 
zek közt kisértettek szállásaikra.

A hetedik és utolsó ülés után sz. Cyrill a zsinat lelke egy a
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boldogságos szűz fölött tartott dicsbeszéddel zárta azt be. Azután a 
közzsinat (Ill-dik) aktái a pápának megerősítés végett elküldettek.

A Konstantinápolyban egybegyült, püspökök Maximiánt válasz
tották és helyezték be ünnepélyesen patriarchának s erről a pápát 
tudósították. Theodosius, Maximián és a papság is a néppel együtt irt 
szr Coelestinnek. A levelekkel János áldozár és Epictet szerpap épen 
Karácson előtti estve érkeztek Kómába, melyeket a karácsom ünne
pély fölötti örömek növelésére sz, Coelestin sz. Péter templomában 
a nép előtt fölolvastatott. Midőn ez megtörtént, a roppant tömeg nagy
szerű örömrivalgásokban tört ki. Baronius Írja, hogy ez alkalommal 
adatott az angyali üdvözlethez: „Asszonyunk szűz Mária, Istennek 
szent anyjau stb. A Kcstorius-féle eretueki mozgalmak igen nagy ha
tással voltak a bold. Szűz tiszteleti elterjedésére; miről a nevére 
épített sok egyház, szobrok és képek hangosan tanúskodnak.

A III- dik közzsinat bevégzése után Neslorius egy kolostorban 
vonta meg magát, de ifjabb Theodosius egy egyipti sziget-városba 
száműzte ö t, mely nem sokára földulatván , ide s oda kelle bo
lyongnia. Életének végköriilményei ismeretlenek ellőttünk, tévtanai 
halála után még sokáig fönmaradtak, s különösen a perzsa egyhá
zakban számos követőre találtak.

Ezen idötájban Gallia déli vidékein, fökép Marseülében némely 
félpelagianus papok és szerzetesek sz. Ágostonnak a kegyelemröli ta
nait. melyeket vagy nem értettek, vagy azok valódi értelmét elcsavar
ták, egyházi beszédeik- s irataikban megtámadták. Prosper és Hila
rius Rómába menvén, e fölött panaszt tettek a pápánál, ki Venerius 
massiliai, Leont frejtisi s a többi galliai püspökökhez köriratot inté
zett. Ezen levélben sz, Coelestin megrója s keményen megfeddi a püs
pököket, hogy egyházaikban tudatlan, nem eléggé kiképzett papokat 
engednek hitszónokolni, kiknek még magoknak kellene tanulni, hogy 
másokat taníthassanak, „Mit csináltok ti, kérdi a pápa a püspököket, 
ha mindenkinek szabad azt hirdetni templomaitokban, mi neki tet
szik?* Azután dicséretekkel halmozza el sz. Ágostont, és szemrehá
nyásokat tesz a püspököknek, hogy elnézték ezen nagy egyházatya te
kintélye lealacsonyitását. Ezen levélhez kapcsolta sz. Coelestin azon 9 
tételt, melyeket az afrikai zsinatok és pápák a kegyelemről eldön
tötték. Fájdalom ! sz. Ágostonnak a kegyelem szükségességéről: tanát 
hithideg korunk nyilvános tanszékein működő tanárok is többször
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megtámadják, kik pedig, mint életek mutatja, Isten kegyelme nélkül 
nagyon is szűkölködnek.

Az ephesusi közzsinat által a keleti egyházak megrázkódtatása 
még sem volt egészen elhárítva. Azért Coelestin úgy vélekedett, hogy 
a Konstantinápolyból érkezett levelekrei válaszolással nem igen kell 
sietni. Csak 15-ik martiusban bocsátotta el a zsinat küldötteit, kik
nek a húsvéti ünnepekre Kontantinápolyban kelle ismét lenniük.Ezek 
az Ephesusban összegyűlt atyák, Theodosius császár, Maximián az uj 
patriarcha, a konstantinápolyi papságnak- és népnek szóló leveleket 
hoztak a pápától. — A püspökökhez menesztett iratában megerősí
tette Maximián választását, és Nestorius meg nehány makacs eretnek 
püspök letételét. Kéri azután a püspököket, hogy János antiochiai és 
egyéb szakadár püspököket a keresztény testvéri szeretet megható 
gyöngédségével az egyházba visszavezetni törekedjenek, a gyöngeség 
vagy tudatlanságból megbotlottakat a jó útra segítsék. A letett s az 
egyházból kizárt püspököknek is nyitva hagyta a töredelem útját, 
csak püspöki tisztüket és rangjukat vevón el tőlük örökre.

A császárhoz intézett levelében dicséretekkel özönli azt el az 
egyház javára irányzott fáradhatlan gondoskodásáért. Azután pa- 
naszolkodik, hogy Nestoriust ismét az antiochiai kolostorába enged
ték visszamenni. A város püspöke már is tévtanai felé hajlik, és 
előre látni lehet, hogy Nestorius minden alkalmat meg fog ragadni, 
tévelyeinek e vidékeni elterjesztésére, mi által az egyház békéje föl- 
dulatni fog. Igen távolesö vidékre kellene öt — jegyzi meg Coelestin — 
száműzni, ez volna a legbiztosabb eszköz tévelyei gyökerestöli kiir
tására. Végre még egy egészen magánügyet ajánl Theodosius figyel
mébe. Ugyanis egy előkelő Proba nevű nö ázsiai birtokait egy távoli 
rokonának hagyta oly föltétellel, hogy a jövedelem egy része nehány 
kolostor és szegény papokra fordittassék. Azonban e föltétel idáig 
csak félig, vagy épen nem volt teljesítve ; kéri tehát Coelestin a csá
szárt, hogy ez jövőben a hagyományzó szándéka szerint, gondosan 
teljesittessék.

Maximiánnal tudatja a pápa, hogy öt mint Sisinnius közvetlen 
utódát elismeri, mivel Nestorius főpapsága alatt a konstantinápolyi 
patriarcha-széket mint megüresedettet tekinti. Azután inti öt főpász- 
tori tisztének teljesítésére oly formán, hogy a nép oktatásában szent 
Chrysostomot, a tévtanok elleni küzdésben Atticust, s a szív együ-
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gyiiségét, meg a feddhetlen életet illetőleg Sisinnius elődét tekintse 
példányképekül. — Végre a konstantinápolyi papsághoz és néphez bo
csátott iratában előadja röviden a Nestorianismus kel étkezésétől! ese
ményeket egész az ephesusi közzsinatig, melyek Keleten az egyház 
békéjét földulták. Coelestin meggyőzni törekszik a híveket arról,hogy 
Nestorius jogosan tétetett le székéről s arra helyette Maximián emel
tetett, ki a híveknek a Jézus és apostoloktól eredett, ősi, tiszta tant 
adja elő, s azért az ö uj, igazi, törvényes patriarchájok iránt hűség 
és engedelmességgel viseltessenek.

Ugyanazon 431-ki évben sz. Palladius Irhon püspöke ki
múlt, kit nehány évvel előbb sz. Coelestin Brittaniába küldött a pe- 
lagianismus kiirtására. Innét Irhonba ment át. Egyes megtérítések 
után visszatért kómába Coelestint kérendő, hogy Irhonba püspököt 
küldjön. A sz. pápa öt küldte, mint püspököt az említett ország
ba. Azonban a népet a kereszténység felé hajlithatónak nem ta
lálván, elhagyta a szigetet s római útjában kimúlt Skóthonban,

Sz. Ágoston szerint a carthagó-i egyházban már rég szokásban 
volt a szent mise alatt Introitus, Offertorium és Communiora zsoltá
rokat zengedezni. E szokás Coelestin pápa rendelete folytán minden 
egyházba behozatott. Meghagyta, hogy a szent mise az „Introibo ad 
altare Dei“ 42-dik zsoltárral kezdődjék, s az áldozárok a szent szol
gálat előtt az öt érzékkel elkövetett bűnök eltörlésére 5 zsoltárt 
mondjanak el. — Egyházak építése s feldíszítésére nagy összegeket 
fordított, melyeket igen értékes arany és ezüst-edényekkel is el
látott.

Az Aventin-nevii hegyen sz Sabina tiszteletére templomot emel
tetett, melynek fölirata igy hangzik:

Culmen Apostolicum, cum Coelestinus haberet 
Primus, et in tota fulgeret Episcopus urbe,
Haec quae miraris fundavit presbiter urbis 
Illyria de gente Petrus, cur nomine tanto 
Dignus, et ab ortu Christi nutritus in aula 
Paupertas locuples, sibi pauper, qui bona vitae 
Praesentis fugiens meruit sperare futura.

Háromszor tartván papszentelést, 12 szerpapot, 32 áldozárt és 
46 püspököt küldött az Ur szöllejének művelésére.
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Végre sz. Coelestin érezvén, hogy élete alkonya elközelgett, fel

osztani óhajtott, hogy Krisztushoz s az ö szent anyja, a bold. Szűzhez 
juthasson, kinek tiszteletét élte végperczeig oly erélyesen terjeszteni 
és védelmezni édes kötelmének ismerte. Miután Jézus egyházát 9 év, 
10 hó s nehány napig igazi apostoli buzgalommal kormányozta, 432- 
diki april 6-án meghalt. Az egyház szentjei közé számította öt s 
mint ilyennek halála évfordulati napján üli emlékét Földi marad
ványai a Priscilláról nevezett temetőben takarittattak el, melyben ke
véssel halála előtt sírkápolnát állított tetemeinek, s azt az ephesusi 
közzsinatra vonatkozó fontosabb események képeivel díszítette föl. 
I. Paschál 820-ban e jeles pápa tetemeit kiásatván, sz. Praxedis egy
házába szállította.

Sz. Cóelestin a szeretet által vezéreltetett, s azért tevékeny 
volt fönséges tiszte teljesítésében. Ahol csak lehetett, szelídséggel tö
rekedett a tévelygőket az igazság elfogadására indítani. Lélekben min
denütt jelen volt ö, s legfőbb pásztori gondoskodását az egész egy
házra kiterjesztette, melyet szeretettel és buzgalommal kormányzott* 
Mindenüvé kiható tekintetét mi sem kerülhette ki. Ö tanított, hol erre 
szükség volt; kért és intett, midőn kérése és intelmeivel valamit 
segíthetett, és legfőbb apostoli hatalmát éreztette, midőn a baj szi
gorúbb fellépést kívánt. Szelídsége, szerénységével és alázatosságá
val minden szivet megnyert; de hol állása úgy hozta magával, Jézus 
ezen alázatos szolgája parancsoló hangon is tudott szólani, mint pél
dául, midőn az ephesusi közzsinat atyáihoz igy ir :  „Mi figyelmes- 
tétünk titeket; mi rendeljük; a mi akaratunk “ Hangosan szóló bi
zonysága ez is a legrégibb kor s minden egyházakban kiirthatla- 
nul begyökeresedett abbeli meggyőződésnek, hogy a római püspöknek 
az egyetemes egyház fölötti tekintélye egyenesen magától Jézus Krisz
tustól ered. Bizonyára nem a felfuvalkodottság és uralogni vágyás 
adta a jámbor ^s szent egyszerűség által magát oly igen kitüntető 
pápának ajkaira az említett szavakat. Méltósága, magasztos, roppant 
tiszte öntudata súgta a láthatlan Isten e földöni látható helytartójá
nak, hogy fontos esetekben csak ily hangon szóljon.

A sz. I. Coelestin által kibocsátott számos körlevelekből 14-et 
bírunk, s egy Commonitorium breve Episcopis et Praesbyteris ad con
cilium Ephesimm euntibus“ czimü dolgozatot, melyet Lupus Keresi-
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tély s később Balusius közrebocsátottak. Ezen érdemes egyházfő irály a 
erőteljes és gondolatokban dűs, de az ítészét itt-ott kissé homályos 
és zavartnak tartja azt.

XLV.
Sz. III. Sixtus. 43S-440.

Idáig a pápaság története az egyháztörténelem mezején vonult 
keresztül, itt-ott még a pogányság elemeivel kelle küzdenie, melynek 
alaptételei nem mindenütt enyésztek még el az életben. De lassankint az 
államok és népei keresztényekké lettek ; a népek és ezek vezetői pol
gári viszonyaikat mindinkább az egyház intézményeihez idomították, 
a papságot tanácsaikba vonták, és nem sokára az egyház fejei is más 
fényben kezdtek föltűnni; ők nemcsak egyházfejedelmek maradtak, 
hanem világi uralkodók is lettek, kiknek szavaira nemzetek hallgat
tak. A nyugati császárság bukásához közelge, Olaszhon kerülök, 
gothok, görögök, longöbardok, frankok, vandálok, germánok és nor
mannok által árasztatott el. Az események viharai közt egyedül az 
egély hangja volt az irányadó, mely missióját, mint látni fogjuk, nagy
szerűen teljesítette.

A megholt I. Coelestin pápa utódául 2 keleti püspök jelenlété
ben egyhangúlag III. Sixtus választatott meg. Születésére nézve ró
mai s hasonnevünek fia volt. 418-ban mint áldozár működött a ró
mai egyházban. Midőn Pelagius eretneksége Zosim által kárhoztatott, 
ez ellen oly buzgalommal küzdött, hogy e tekintetben még Sz. Ágos
tont is fölülmúlni látszott, ki is hozzá az ismeretes kegyelemröli 
levelet küldötte. Azon levél, melyet Sixtus a Pelagianismust illetőleg 
Aurelius carthagói püspökhez intézett, valamint a sz. Ágostonhoz me
nesztett is, nem jutott ugyan el hozzánk, de a hippói püspök vála
szából fogalmat szerezhetünk annak tartalmáról.

Az uj pápának mi-sem feküdt inkább szivén, mint a keleti 
egyház békéje. — Kevéssel sz. I. Coelestin halála előtt, vagy mindjárt 
ezen pápa elhunyta után érkeztek Hermogenes Rhinocolurum és Lam- 
perius Casium püspökei Kómába, s ezekkel a Cyrill által küldölt
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Themison föszerpap egy irattal, mely a pápának szólott. Ebben az 
említett püspökökről igen szép tanúságot tett Cyrill, egyszersmint je
lenti, hogy ezek előterjesztéséből leghívebb képet nyerhet a keleti 
egyházak egész állapotáról a szent-atya, és legbiztosabb eszközt, a 
szakadás megszűntetésére. Ajánlja azután a pápának Cyrill, hogy ke
gyességgel törekedjék inkább az eretnekeket megtéríteni, mint szi
gorral, — mert ez csak makacsabbakká tenné a szerencsétleneket s 
bellebb lökné a tévely kárhozatos örvényébe. Mi öt illeti, írja Cyrill, 
szívesen elfeledi minden Ephesusban szenvedett sérelmét, csak az 
egyház békéje s egyessége visszaállittathassék.

így történt, hogy Hermogenes és Lamperius tanúi voltak a pá
paválasztás és fölszentelésnek. III. Sixtus örömét fejezte ki a két ke
leti püspök jelenléte fölött, és mihelyt működését megkezdhette, azon
nal maga elé vezettette az említett főpapokat, értekezett velők, köz
leményüket használta, Cyrill kívánságát teljesíteni megígérte, s az
után a püspökök és Cyrillnek szóló levelekkel bocsátotta el magától. 
A püspökökhez intézett levelekben, vagy tán körlevélben, mint szokás 
volt, tudatta a katb. világ főpapjaival az apostoli székre történt föl
emeltetését. Azután kiemelte Cyrill szelídségét, megerősítette az ephe- 
susi közzsinat végzéseit, és egyszersmint akként nyilatkozott, hogy 
kegyességgel fog eljárni, minélfogva az egyháztól elpártolt püspökö
ket, mihelyt Nestoriust és ennek tévelyeit elhagyják, és a római egyház 
által megerősített zsinati határozatoknak magokat alávetik, azonnal 
felveszi őket az egyházi közösségbe. Ha pedig saját üdvök roppant 
hátrányára tovább is a szakadásban maradni akarnak, úgy bizonyo
sak lehetnek az iránt, hogy székeiket méltóbb pásztorok lógják el
foglalni, kik bizonyára híveiket nem fogják a szakadásnak és eret
nekségnek föláldozni. III. Sixtus János antiochiai fopásztort is tudósí
totta, hogy csak úgy fogadtatik az igazhivök közé vissza, ha mind
azt kárhoztatja, mit az egyház kárhoztatott a közzsinatban.

Azonban a pápa és sz. Cyrill törekvései sikertelenek voltak. 
Theodosius az egyház szomorú állapotáról értesittetvén, a birodalmára 
sulyosodott csapásokat és hadimüködésének szerencsétlen kimenetelét 
isteni fenyítésül tekintette, melyet Nestorius tévtanai, a püspökök 
tisztátalansága és a szent egélyt meggyalázó szakadás hoztak ural
kodására. Ily hangulatban lévén a császár, maga elé hivatta a kon-
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stantinápolyi patriarchát s a többi székvárosában időzött püspököket, 
hogy velek az az egyház békéjéről tanakodjék. Hogy mindenek előtt 
a hitet kell biztonságba helyezni, e felett mindnyájan megegyeztek. - 
Azt is belátták, hogy János antiochiai föpásztor mozgalmának gátot 
vetni, a Nestorius s tévtanai felett kimondott Ítéletet érvényre emelni 
és egyszersmint Maximián választását érvényes és canonszerünek nyi
latkoztatni szükséges a béke érdekében, az is inditványoztatott ez 
alkalommal, hogy Cyrill vonja vissza Anathemáit, melyek többeket 
csak elidegenítettek. Azután János antiochiai, Aeacius berovai püs
pökök- és Cyrillhez iratok intézteitek. János és Cyrillt Nicomediába 
hitta meg a császár, hogy a köztöki súrlódás szóbeli értekezés által 
kiegyenlittetvén, és egymással kibékülvén, az egyház békéjét egyes- 
ségük által visszaállítani törekedjenek. Antiochiai Jánost keményen 
fenyegette a császár, ha még tovább is vonakodik a hozzá intézett 
kérelmeknek engedni s ez által az egyház békéjét akadályozni. A 110 
éves Acaciust pedig megkereste a császár, hogy tehetsége szerint ta
nácsa és buzgó imája által is törekedjék a béke helyreállítására köz
reműködni. Hogy a császár komolyan akarta a békét helyreállítani, 
kitűnik a szobronálló Simonhoz intézett megható leveléből, kit szintén 
felhívott, hogy benső imájával járuljon a szent ügyhöz.

A császárnak ezen szigorú és kegyes intézkedését még sok ta
nácskozás követte, melyeknek részletezése nem ide tartozik, mig végre 
az antiochiai Jánossal létrejött a béke. Ö és és követői elfogadták sz. 
Cyrill következő Symbolumát: „Mi elismerjük, hogy Krisztus igazi 
Isten és igazi ember egyszersmint, kiben mindkét természet egyesülve 
vagyon, és azért egy Krisztust, egy Fiút, egy Urat vallunk. Ezen ösz- 
szevegyülés nélküli egyesülésnél fogva nevezzük a bold. Szüzet, Istenszü - 
lőnék, mert az Isten, az Ige testet vön fél és emberré lett, s fogantatá
sától a Mariából vett templomot (emberi természet) magával eggesi- 
tette.“ Ez időtől fogva a keletiek az ephesusi zsinatot egyetemesnek 
tekintették, milyennek már kezdettől fogva az egész Nyugat, Egyipt 
és egyéb tartományok is tartották.

Az egyház békéje tehát s a püspökök közti egyesség helyreál- 
littatott. Cyrill János hitvallását, a zsinati határozatok elfogadását 
tartalmazó okmányt a következő vasárnap (433. april 23.) a tem
plomban nyilvánosan felolvashatta. A nép lelki öröme és hálája nagy
szerű volt. János ezen iratára küldte Cyrill azon ismeretes hírneves
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beszédet, mely igy kezdődik : „Laetentur coeli etc.“ s a legnagyobb 
becsben van az egyháznál. Az örvendetes eseményt III. Sixtus pápá
val is tudatta. Midőn Cyrill levele Rómába érkezett, a pápa fölava
tása évfordulati napja alkalmával tartatni szokott zsinat még együtt 
volt. Az egybegyült atyák üdvkivánatai csak növelték a pápa meg
elégedését, s hogy örömében a hívek is osztozzanak, sz. Cyrill leve
lét sz. Péter templomában fölolvastatta. Azon értesitvény, hogy a 
Nestorius-féle tévtanok Keleten teljesen elnyomattak, annál nagyobb 
örömmel lepte meg az apostoli széket, minthogy ezen métely már 
Nyugaton is, t. i. Spanyolhon és Galliában, többekre elragadni kez
dett, De Spanyolhonban Capreolus carthagói püspök és Galliában le- 
rini Vincze által e tévtanok még csiráikban elfojtattak.

Nemsokára e nevezetes válaszra megérkezett antiochiai János 
levele is, melyben „a szent pápát napot hirdető csillagnak* nevezi, 
melynek sugarai az egész földkerekséget megvilágositjákMindkét le
vélre septemberben válaszolt III. Syxtus. Cyrillnek forró köszönetét 
mond az egyház békéje helyreállításában tannsitott buzgalmáért, di
cséri mérsékletét és bölcs engedékenységét, s üdvözli öt, hogy mél
tónak találtatott Jézus neve s az igazságért üldözést szenvedni. János 
iránt is, kiről az alexandriai föpásztorhoz menesztett iratában meg
jegyzi III. Sixtus, hogy véleménye szerint az sohasem ragaszkodott 
bensöleg Nestorius tévtanaihoz, a legnagyobb kíméletet s valódi atyai 
kegyességet tannsitott.

Ezzel a Nestorius által támasztott botrányos szakadás teljesen 
megszűnt volna, ha Theodoret cyrhus-i, Alexander hierapolis-i, Ma
ximin anazarbusi (a 2-dik Ciliciában) Heliades tarsns-i, Eufherius ty- 
ana-i és kivált Macarius laodieaeai (Nestorius legbensőbb barátja) 
föpásztorok nem vonakodnak a béke felé hajlani. Ok összejöveteleket 
tartottak, sz. Cyrillt a béke nagy apostolát kiközösítették s végre azon 
gondolatra is jöttek, hogy Rómába terjesztik föl ügyöket, Cyrillt és 
Jánost a pápánál bevádolják, tőle kérvén pártfogást elnyomóik ellen. 
Entherius irta a folyamodványt, melyet a párt előkelőivel aláíratott, 
s azután Rómába sietett, hogy Cyrill és János levelei megérkezése 
előtt átnyújthassa kérvényét. A kötekedő szakadárok ezen irata Ró
mában figyelemre nem találván, hatás és válasz nélkül maradt.

Valamint elődei valamely eretnekség fölötti diadal emlékére 
nagyszerű templomokat emeltek, (Sz. Zosim a manichaeismus elnyo



286
mása emlékül a díszes sz. Kelemen templomát állította,) úgy III. Six
tus is a Nestorius tévtanain kivivőit fényes győzelmet örikiteni akarta. 
Azért az ephesusi közzsinaton kárhoztatott tévtanok emlékére a „ St. 
Mária Maggiore“ egyházat a legfelségesebben földiszitette mosaik- 
képekkel, melyek a bold. Szűz Isten anyaságának hiteikké kijentését 
adják elő. E képek máig is fönvannak s Róma raosaik-képei közt a 
legnevezetesebbek. Ezen egyházat előbb, mivel már egészen roska- 
dozásnak indult, újra építette a Megváltó Anyjának tiszteletére. Ez 
előbb Liberius basilicajának neveztetett, de azután ujjáalakitójáról 
Sixtus templomának is hivatott. Ama gyönyörű versek, melyekkel 
ezen pápa a fobemenetet ékesítette, ináig is fönvannak, s igy hang
zanak i

„Virgo Maria tibi Xistus nova tecta dicavit,
Digna salutifero munera ventre tuo.
Tu genitrix ignara viri, te deniqe foetu 
Visceribus salvis edita nostra salus,
Ecce tui testes uteri sibi praemia portant;
Sub pedibusque iacet passio cuiqe sua :
Ferrum, flamma, ferae, fluvius, saevumque venenum 
Tot tamen has mortes una corona manet.“

Azon drágaságok közt, melyekkel III. Sixtus Anasztáz könyv
tárnok szerint ezen templomot díszítette, volt egy tömör ezüstből ké
szült szarvas, melyből a viz a keresztelö-kutba ömlött, és ugyanezen 
érezböl egy 300 fontnyisulyű oltár. Ennek elörésze mosaikokkal volt dí
szítve, melyek nehány vértanút a martyrság jelevényeivel ábrázoltak.

A „San Lorenzo in Lucina“ is e pápának köszöni nagyobb 
fényét. Ezen, Róma legrégibb lelkészi templomainak egyike az ö 
alapitója, sz. Lucináról neveztetik, ki egy kis hajlékot emeltetett, de 
a melyet a szent pápa megnagyobbittatott, s egészen újjáépíttetett. 
Az ö kegyes befolyása folytán Valentinián császár és Piacidia 
ezen egyházat dús adományokkal látták el. — Ezen építkezé
seken kivül még a lateráni sz. János bazilikája sem kerülte ki figyel
mét ; miután az említett ujittatásokat bevégezte, ezen egyház keresz
telő-kápolnáját nj, igen szép porphyr-szobrokkal díszítette, mint a 
következő fölirat mutatja:

„Gens sacranda prolis hic semine nascitur almo.
Quam foecunditatis spiritus edit in aquis,
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Virgineo foetu genitrix Ecclesia natos,
Quo spirante Deo concipit, amne parit.
Coelorum regnum sperate hoc fonte renati:
Non recipit felix vita semel genitos.

Fons hic est vita, et qui totum diluit Orbem,
Sumens de Christi vulnere principium.

Mergere peccator, sacro purgante fluento:
Quem veterem accipiet, proferet unda novum.

Insons esse volens, isto mundare lavacro,
Seu patrio premeris crimine, seu proprio.

Nulla renascentium est distantia, quos facit unum 
Unus fons, unus spiritus, una fides.

Nec numerus quemquam scelerum, nec forma suorum 
Terreat. Hoc natus flumine, sanctus eris.“

Ezen költemény is sz. III. Sixtus hattyúdalaival együtt a ke- 
resztség erejét s az eredeti bünröli hitet a pelagiánok ellen igen 
szépen tüntetik föl.

A diadalivek a pogány Rómában azok által állíttattak, kik 
szolga lélekkel hódoltak a zsarnoki önkénynek, s a világ uralkodóit, 
császáraikat a legragyogóbb czimekkel törekedtek megörvendeztetni. 
A keresztény pápa saját nyájának, melynek ö szeretetteljes föpász- 
tora volt, szentelte diadalivét. Erre egy föliratot tétetett, melyet még 
ma is olvashatni, s épen egyszerűségénél fogva oly megható, tudniillik: 

„Sixtus episcopus, plebi Dei.
„Sixtus püspök, Isten népének.“

Ezen diadalivet Müller a már töbször idézett müvében igen nagy 
müértöséggel irja le. E dicső egyházfő életrajzában egy, sz. Péter 
bilincsére vonatkozó nevezetes eseményt kell röviden előadnunk. A 
lánczok, melyeket sz. Péter Jerusálemben viselni kénytelen volt, sz.
III. Sixtus pápasága alatt 439-ben Eudoxia birtokába kerültek, ki 
Theodosius császár neje volt. Miután e felséges nő a Jézus élete és 
szenvedése által megszentelt helyeket sz. kegyelettel meglátogatta, a 
templomokat dús adományokkal és a szegényeket alamizsnával bő
ven ellátta, elbucsuzásakor ogyébb drágaságokon kívül azon két rab- 
lánczczal is megtisztelte Eudoxiát Juvenál patriarcha, melyeket sz. 
Péter akkor viselt, midőn az angyal öt a börtönből kivezette. Ezen 
szent és fontos ajándék a császárnét igen megörvendeztette, ki az
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egyik lánczot a konstantinápolyi föegyháznak küldte, a másikat 
pedig kómába leányának, ki Valentinán császárnak neje volt.

A „piazza di Campidoglio“ keleti részén emelkedik az Ancus 
Martius és Servius Tullius által építtetett mamertini börtön, mely
ben Jugurtha éhhalált szenvedett, Catilina pártosai s több tekinté
lyes egyének megölettek. Ép ezen börtönben csörgette a vasat sz. Pé
ter apostol-fejedelem is, s nzéit az itteni templom „San pietro in Car- 
cere“ név alatt ismeretes. A lánczok, melyeket a szent ezen fogságában 
viselt, az Esquillin-hegyeni Pétertemplomban őriztettek és tiszteltei
tek, honnét ezen egyház máig is „San pietro in vincoliu-nak neveztetik.

Az ifjabb Eudoxia a neki küldött sz. Péter lánczát igen nagy 
örömmel fogadta, s III. Sixtus pápának is megmutatta, ki a másik 
lánczot, melyet az apostol fejedelem Nero alatt viselt, elöhozatta 
s összehasonlította. A két láncz úgy hasonlított egymáshoz, hogy egy 
s ugyanazon kezek által készítetteknek látszottak. Nagy volt e vas- 
lánczok iránti tisztelet, nagyobb, mintha aranyból lettek volna, írja 
sz. Ágoston; mert annak tagjait szorították, ki a föld és ég fölölti 
kulcshatalommal birt az üdvözítőtől. A két láncz ereje által történt 
uj csodák arra indították a kegyes császárnét, hogy az Esquillin-he
gyeni már roskadozó Péteregyházat megujittássa a drága ereklyék 
méltóbb őrzésére. Erről egy régi emlékkő szolgáltatja a tudósítást.

III. Sixtust arról vádolják, hogy még az apostoli székre emel
tetése előtt nem lett volna idegen a pelagianismustól, és ezen vád
tól a később ezen felekezet ellen irt ismeretes Hypognosticon kiadásával 
akarta magát megtisztítani. Ez állítás mi alappal sem bir és igen 
elüt az igazságtól. Az afrikai pelagíánok az eretnekek szokása 
szerint kezdetben azon hirt terjesztették, hogy Sixtus a római egy
ház áldozára, ki már ekkor nagy tekintetben állott, az ö tévtanaik 
felé hajol pártfogásával. Azért irta ide vonatkozólag sz. Ágtos- 
ton az ismeretes szavakat: „Fama jactabat.“ De az igazság napfény
re jött. Zosimus kárhoztatta ezen tév<anokat, s sz. Sixtus nem
csak mint jól felszerelt bajnok lépett síkra a pelagianismns ellen, 
hanem valósággal úgy tűnt fel, mint ezen tévtanok nyilvános üldö
zője, kit e tekintetbeni buzgalmáért sz. Ágoston minden igazhivő 
örömére nagy dicséretekkel halmozott el.

Ép igy tévednek azok is, kik e pápának akarják tulajdonítani a 
„Bibliotheca Patrum-bm levő három irato t; mert ezek annyira tel-
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vek pelagianusi tévelyekkel, hogy, ha sz, Sixtustól eredtek volna 
azok, úgy nem irta volna akkor sz. Ágoston a hires „Fama jacta
bat“ szavakat. S valóbn lehetetlen, hogy az akkori katli. világ sz. 
Ágostonnak egy ily hazugságát elnézte volna, — Mi pedig a pelagiá- 
nok ellen kiadott „Hypognosticon“ czimii könyvet illeti, ezen müvet 
sem lehet III. Sixtusnak tulajdonítani, mert a szerző neve sohasem 
volt ismeretes, azért az irók e pápa és Marins Mercator közt inga
doznak. A tekintélyes!) ítészek az utóbbitól származtatják.

Midőn az egyház III, Sixtus pápát szentéi közé irta, a fönebbi 
vádakat a legfényesebben megczáfolta. A ki tudja mily szigorú nyo
mozás előzi mega szentté-avatást, és ki ezt még nem tudná, olvassa 
el XIV. Benedek vDe canonimt/ione sanctorum,“ vagy a Müller által 
nemrég Mainzban kiadott hires müvet, mely rövideden szintén mind
azt magábanfoglalja, mi az e tekintetbeni tudatlanságot elhárítja, s 
annak helyére a legvilágosabb ismeretet helyezi.

Szintén tévedne az is, ki a következő istentelen rágalmat alap
pal bíró vádnak tekintené. Bizonyos Lassíts nevű nemes ember, 
egykor római Consul a szent pápa nagy szívfájdalmára a nép közt 
azon hirt terjesztette, hogy Sixtus ChrysoniUs nevű szüzön erősza
kot követett el Az ártatlan és szent-életű főpap azonnal, amint a ha
mis hírről tudósittatott, egy zsinatot hivott egybe, melyben 57 püs
pök ügyét meghányván, Sixtus ártatlannak találtatott, A hamis hir 
terjesztő pedig, kit némelyek Bassus, mások meg Aniciusnak nevez-» 
nek, mint rágalmazó és hamis vádló Valentinján császár által vagyona 
és rangjától megfosztatott. De az ég is megbüntette; mert nemsokára 
meghalt, s a csúful megrágalmazott szent pápa a gonosz-lelkűnek 
tetemeit fényes szertartással takarította el. íme, igy teljesítette ezen 
jeles pápa is üdvözítőnk eme szavait: „Ki tógád kövei haj it, kenyérrel 
hajítsd vissza/“

HI. Sixtus 2K szerpapot, 22 áldozárt és 52 püspököt szentelt 
föl, Ezen utóbbiak közül való volt, sz. Chltysoyonm Péter is, kit maga 
az Ur csodálatosan rendelt ravennai püspökké. Ugyanis ezen neve
zetes város papsága föpásztoruk halála után követséget küldött e 
szent pápához, hogy az uj püspököt erősítené meg. E követek kísé
retében volt az imola-i püspök s ennek szerpapja az említett Péter 
is, kik az örökvárosba szintén egyházi ügyben utaztak. Mielőtt ide 
érkeztek volna, éjjel megjelent III, Sixtusnak sz, Péter apostol és sz.
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Apollinár, a volt ravennai püspök, kik megintették a pápát, hogy a 
püspökével Rómába érkezendő Péter szerpapot tegye ravennai fö- 
pásztorrá. A következő napon a ravennai követek, az imolai püs
pök s Péter diacon megjelentek a pápa előtt. Amazok előadván kül
detésük czélját, Sixtus Péterre mutatott, mondván: „Es és nem más 
lest, püspökötök* A követek boszankodásukat el nem rejthették, de 
midőn a szent pápa az éjjeli jelenetet nekik elbeszélte, örömük le- 
irhatlan lett, vigadva s az Urat magasztalva mintegy diadalmenetben 
tértek vissza Ravennába. „íme, megjegyzi egy jámbor német katho- 
likus pap a római pápákról írott épületes müvében, mint gondosko
dott halála után is sz. Apollinár püspök egyháza jólétéről!“

Utolsó pápai működése volt III. Sixtusnak az, hogy a már fö- 
nebb is említett Julián eclanum-i gonosz püspököt szintén kárhoz
tatta. Ez már több mint 20 éve, hogy püspöki székéről letétetett, de 
méltósága és püspöksége elvesztése sem indította öt a pelagianis- 
mns elvetésére. Azonban utóbb mint eretnek is szeretett volna dí
szes székére visszajutni, mit egy igen finom mesterkedéssel szőtt 
hittvallás benyújtása által igyekezett kivinni. De III, Sixtus az ilyen 
ügyekbe igen mélyen belátó tekintélyes szerpapja Leó által a cselre 
figyelmessé tétetvén, fölfedezte az ügyesen elrejtett ravaszságot, s 
Juliánt követőivel együtt újra kiközösítette. Ezen ember Nyugat min
den egyházában annyira gyülöltetett, hogy midőn az ellene kimon
dott ítéletről az igazhivök értesültek, oly öröm lepte meg őket, mintha 
ez lesz volna az.első diadal, melyet az igazság a pelagianismus fölött 
vívott ki. E szerint tehát ezen pápa első és utolsó tette volt a pela
gianismus kárhoztatása.

Végre ütött a jeles pápa halála órája is. Ugyanis, miután Jé
zus egyházát 8 evés 19 napig apostoli buzgalommal kormányozta, 
440-dik évi aug. 18-kán kimúlt. Földi maradványai a San Lorenzo 
in Lucina nevű egyházban takarittattak el. Az egyház mint szentnek 
28-dik martiusban üli emlékét. — III. Sixtustól több levelet s a pe
lagianismus ellen irt több jeles költeményt bírunk, melyekben az ere
deti bünröli tan szép világosságba hozatik. — Különös, hogy Baronius 
megjegyzése szerint ezen pápa viselt dolgairól egész nagy kötetet 
lehetne Írni, s mégis ugyanazon tekintélyes iró a maga helyén igen 
szűkén emlékezik ezen a Sixtusok közt már 3-dik pápáról.
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