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I. A szülői háztól a püspök.i szék.ig. 296-328. 

1. A szülöi otthon. 

Győzelmes csaták után, melyekben még a per
zsáknak legyőzhetiennek hit seregét is tönkre verte 
és királyukat, III. Dáriust alázatos meghódolásra 
kényszeríté, azon a diadalmenetén, melynek ara
nyos sávja a neki szűknek bizonyult Macedóniá
ból Egyiptomig ért le, Kr. e. 332-ben alapította N. 
Sándor Alexandriát, tüneményes hatalmának és 
nagyságának most egyedüli tanuját. A város, mely 
a Pharos-sziget és a Mareotis-tó közt elnyúló föld
nyelven állítólag Dinokrates, a Herostrates által 
romba égetett efezusi Diana-templom újjáépítőjé
nek tervei szerint épült, a Ptolemeusok uralkodása 
alatt {323--30.) egész Egyiptomnak fővárosa és 
Róma után a legnagyobb városa volt az akkori 
világnak. Előnyös fekvésénél fogva a világkeres
kedelem gócpontjává lett, a II. Ptolemeus által 
(285-24 7.) építtetett, állítólag 180 m magas vilá
gító tornya óriási mágnesként magához vonzotta a 
hajók ezreit. A királyi paloták külön városrészt 
képeztek s a körülbelül 15 km kerületíí városnak 
egy harmadát foglalták le. A királyok kifogyhat
lan bőkezűséggel emeltek fényes csarnokokat a 
!.udományok és művészetek ápolására. A Múzeum 
tudósoknak otthona volt, ahol minden anyagi 
gondtól mentesen élhettek tudományos kutatásaik-
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nak. Később ez a Múzeum a mi egyetemeinkhez 
hasonló intézménnyé lett, ahol tanítottak is. Világ
hírű volt a könyvtúra is. Julim Caesar idejében 
(t H Kr. e.) nem kl•vesehh, minl iüü.OOO tekeres
csel hírt, köztük HZ ószön•tségi Szt>nlírúsnak görög 
Septuaginta fordításával, melytwk kezdelt•i Ptole
meus Lagi (805-285.) uralkodásába nyúlnak 
vissza. 

A római egyhúzat alapító P(•ter apostol fig~·el
mét nem kerülhelle ki Alexandria, a második 
Bóma. Elküldötte hát oda hííséges tanítványM, 
~zent Márkot, aki mcsterének evangéliumi tanít:'i
sát nemcsak íráshan örökítelte meg Rómában, ha
nem élőszóval is hirdette a tengerentúli világváros
han. Apostoli munkássága, melyet a vértanuság 
érdemével termékenyített meg, nem is esett hiába . 
. -\z evangélium t>gyre szélesebb köröket hódított 
llll'g. Az evangelista alapítónak h!'lyébe kiváló fő
papok léptek, akik közül sokan most a szenlek 
sorúban tündökülnek. A pog:'iny és zsidó főiskolúk 
mellett a keresztény hittanítás is egyre tökélete
sebb felkészültséggel lépett fel. A Szentírás magya
rázata, az l'ntngéliumi igazságok kifejtése, ezek
llek megvédése a mindjtírt kezdetlwn jelentkező 
h•gk iilönbözőhb té\'lanításokkal szem he n, az egész 
keresztény tannak tudomán~·osan is kellől'n meg
alapozott rendszerbe való foglalása oly feladat 
,·olt, melynek megoldásán századok lángelméi és 
~zentjei dolgoztak anélkül. hogy azt végleg befe
jezték Yolna. A szorosan egyházi tudományágak 
mellett a világiak is mííYeltettek s a tanító mest(•
r('k hírneve még idt>gen földröl is sokakat Yonzott 
.-\lt>xandriába, mely il~·képen a tudományoknak is 
gúC'pontjá,·á nllt. Ott tnnított a Il. szúzad alko
nyún szent Pantaenus, ,,aki mint a szicilini méh 
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teleszívta magát a prófétai és apostoli mezők virá
gain és a megismerés színmézét csepegtette hallga
lóinn k lelkébe". Az ő tanszéke alatt talál hosszít 
holyongás, az igazság sóvárgó kere:>sése után végre 
kit'légülést és hékét Kelemen, aki awtán mesteré
twk iiriikéhe lépve évtizedeken át valóságos .lolap
ként tündökölt a ken•szlt!ny tudomány egén ós 

.mííveihen oly kincses bányát hagyott reánk, mely-
ből még most is merítheti.ink. De őt is feliilmulta 
tanítványa, Origenes, akit óriási munkásságn min tt, 
melyet n tanszéken épúgy, mint az irodalomban 
csaknem félszázadon út kifejtett, Adamantius=gyé
mánthól vagy acélból való jelzővel tüntetett ki az 
utókor. A főiskola eme hírneves mestereit apostoli 
lelkíí püspökök támogatták áz evangéliumi igazság 
terjesztésének és megvédésének munkájában, köz
tük az a sz en t Dionysius (t 264. v. 265.), akinek 
iratai perdöntő tekintélynek örvendtek hit és er
kölcs kérdéseiben. A sok apostoli munka nyomá
ban meg is változott a nagy világvárosnak képe. 
A lelkek ugara elsőrangú termőföfddé változott át, 
mely hatvanszorosan és százszorosan (Mk. 4, 8.) 
hozta meg az annyi buzgósággal elvetett és annyi 
vértanusággal nwgtermékenyített evangéliumi ma
got. A krisztusi hit egyre mélyebb gyökeret vert 
a lelkekben. A mustármag Alexandriában is tere
héJves fává ni)vekedett, melvnek dús lombkoroná 
jút· az üldözések vihara megritkíthatta, de el nem 
hervaszt hatta. 

A pogány erkölcseiből mindjobban kiemelkedő, 
nz evangéliumi hitben és erényekben mindinkábh 
megerősödő Alt>xandriában született 296-ban Ata
náz. Az időponton kívül egyebet alig is tudunk. 
Szüleiről is csak annyit, hogy jómódnak örvend
tek és buzgó keresztények voltak. De sem nevüket, 
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sem atyjának foglalkozását, társadalmi állását nem 
ismerjük. Mintha gyermekük jövendő nagysága 
teljesen felszívta volna magába a gyermekkor ösz
szes kicsi eseményeit. Nem tudjuk tehát, hol állt 
a ház, melyben e világba lépett. Azt scm tudjuk, 
egyetlen gyermeke volt-e szüleinek, avagy több 
testvérrel bírt. Csak azt tudjuk későbbi nagyságá
ból, hogy az élet Ura kiváltságos képességekkel 
ruházta fel e gyermeknek lelkét. Talán fényes, ér
tékes bölcsőben ringatta a szülői szeretet és jó
mód, de ezen anyagi kincseknél, melyeket a gon
dos szülők szeretete rakott a bölcsőbe, mérhetle
nül értékesebbek voltak ama lelki kincsek, melye
ket Isten helyezett el e gyermek lelkébe. Elküldte 
hozzá angyalait, hosszú, fényes sorban szálltak le 
az égből és egyikük sem jött üres kézzel. Talán a 
bölcső fölött virrasztó édesanya látta is őket és 
szíve kimondhatatlan örömmel telt el. Mert mind 
az ő édes gyermekét köszöntötte és gazdagította 
lsten kiildötte nagy ajándékokkal. ,;Fogadd a hit 
ajándékát, - mondá vezérük, mialatt a kereszt 
jeiét rajzolta az édes álomba merült gyermek kis 
homlokára - hogy mélységeibe belehatolva, az ott 
rejlő drágagyöngyöket napvilágra hozzad, mint az 
e\·angélium bátorlelkű hirdetője és védelmezője. 
Szavadra népek fognak figyf'lni s tanításodat nem
zetek fogják követni. Kortársaid tőled fognak ta
nulni és késő századok tőled felvilágosítást kérni. 
A szószékről híveidet, a zsinatokon az egész Egy
házat fogod tanítani. Tnnításodat heleh·ják a hit
vallásba és milliók fogják :tzt ismételni a világ 
végezetéig!" "De az isteni Mester sorsát te sem 
kerülheted el - szúlal meg egy músik angyal. - -
.-\z igazságnak sok az (•llensége és az igazságot hir
detőknek tii\'ises az útjuk. A tied is az lesz! De 
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hogy bátran haladj rajta és soha még csak kislel
kííségnek se engedj apostoli munkádhan, íme meg
hoztam neked a szent reménység ajándékát. 
Mert a halálra üldözött nyáj reád fog tekinteni, 
hogy meg ne tántorodjék hitében. Te leszesz az ő 
erőssége, mert az a mennyei béke, mely lelkedben 
úllandóan fog élni, ki fog ülni arcodra, ki fog su
gározni szemedbőJ, ki fog csendülni nlinden sza
vadból." "Ép azért- folytatja a harmadik - úgy 
fogsz tieid közt járni, mint vala~kor isteni Mes
tered: jót cselekedvén. (Apcs. 10, 38.) Én a krisz
tusi szeretet teljességél hoztam el neked, melynek 
dícséretét a nagy apostol zengi (Kor. I. 13, 4.), 
hogy atyja légy az árváknak, gondviselője a sze
gényeknek, védelmezője az üldözötteknek, táma
sza az özvegyeknek, gyógyítója a betegeknek." Még 
nincs vége a látomásnak. Hosszú sorban jönnek a 
sarkalatos erények, majd meg a Szeutiélek hét 
ajándékának angyalai. Örvendező hódolattal teszi 
le mindegyik hozományát a gyermek előtt. Édes
anyja boldogan nézi a hódolókat és gyermekét. 
Csak akkor ébred fel álmából, mikor ez sírva jelzi, 
hogy éhes az anyatejre. S míg csillapítja éhségét, 
lelke hálás imát rebeg az élet Urához, hogy ilyen 
gyermeket szülhetett, aki életével valóra váltja ne
vét - Atanáz = halhatatlan - mert Atanáz való
ban a halhatatlanok díszes sorába emelkedett. 

A holdog szülők bizonyára korán vették észre 
gyermekük lelki kiválóságát és nem kíméltek 
semmi áldozatot nagy képességeinek kiműwlésé
ben, mcrt élénk volt hennük n felelősség tudatn 
gyermekük nevelését illetőleg. Első életírói úgy 
tudják, hogy erre főpásztoruk, Alexnnder püspök 
is kiilön buzdította őket. Mikor egy napon n sok 
munka után a tengerparton sétálva keresett üdü-
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lt~st, játszó gyermekek. esoportja tűnt fel néki. 
Templomi szertartásokat utánozva játszottak. 
Egyikük a püspököt adta: tanítolta a töhhil, söl 
nzután nwg is kerPsztelt néhányat a tengt•rlwn . 
. -\ püspök szóha úllott kiesi "kollégújánll": Ata
m'izzal, kinek érett heszéde oly nagy hatással volt 
reá, hogy elhivatván magához sziileit, atyai sza
vakkal szívükre kötütte, hogy gyermeküket gon
dosan neveljék s ha majd felserdült, hozzák cl 
ő hozzá, hogy [IZ nr szolgúlatára szentelhesse fel. 
A jómódú sziilők úldozatkész szeretettd teljesítet
lék püspi\kiik kívánsúgát: mindent megadtak gyer
meküknek, ami szép lelkének kimíívelésére sziik
ségesnek vagy hasznosnak látszott. Tanító mcste
reit nem ismerjük, de neveltjüknek írásai tíz talen
tumos képességén kívül arról is tanuskodnak, 
hogy írójuk korának minden tudásával fel volt 
'érlezve. Munkájukat dícséretesen végezték. Meg
tanították tanítványukat a dolgok mélyére hatolni, 
a lényeget lisztán felismerni s az igazságot világo
san előadni. írásaiban nem tudjuk, mit csodáljunk 
inkább: a mélységet-e avagy ,az egyszerűséget, 
mellyel a legelvontabb igazságokat magyarázza. 
"A legegyszerűbb értelem is követheti beszédét, ha 
nem is képes nlindig gondolatainak szigorú követ
keztetéseit és mély összefüggését átlátni." (Möhler 
t 07.) Különösen P látó és Homeros voltak reá nagy 
hatással. De a profán tudományok mellett a hit
tudományok is kor~n komoly művelőre találtak 
.-\tanázhan. A szépírók mellett a szentírókat is 
~zorgalmasan olvnsta. Bizonyára n szülők vallásos 
buzgósága volt az, mely őt a kinyilatkoztatás cso
dás virágú mezőire t>lvezette. Ártatlan lelke mo
hón szí\'la magába mennyei illntukat. A sárguló 
lapok titokzatos beszéde új világot nyitott meg 
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előtte, lsten országát, melyhen otthon érezte ma
g:ít. Romlatlau szíve az évezredes távlatban is meg
érezte n kinyilatkoztató Isten végtelen szeretetét, 
mely a hüllenül fellázadt embernek nemcsak nwg
kPgyt•lmezett, hanem oly megváltást készített szú
mára, mely nagyszerüségében és nagylelküségélwn 
lelfoghntatlan titok az emheri elme számára. 
A próféták fenséges látomásai, horongós sejtelmei 
után az evangéliumot olvasva, szent és megingat
lan meggyözödéssé jegecesedett ki benne az a hit, 
melyet az anyatejjel szívhatott magába. A ·sokszor 
olvasolt lapok lasstm belenyomódtak «:>mlékezetéhe 
és Atanáz már mint ifjú azon hittudósok díszes 
sorába emelkedett, akik a Sz~htírást emlékezetből 
tudták. De nemcsak szövegét tudta, hanem értel
mét is. Amazt éles emlékező tébetségének köszön
helle, emez sok esendes óra áhitatos elmélyedésé
nek volt gyümölcse. A Sz(•ntírás az isteni kinyilat
koztatás Csendes-oceánja, melynek mérhetlen 
mélységcihen drágagyöngyök vmmnk felhalmozva. 
Csak búvárlelkek találnak rájuk, csak elmélkedő 
lelkek hozzák azokat napvilágra. Atanúz lelke 
ilyen volt: a mélységeket szeretö, az örvényeket 
járó lélek. Naponként szállt alá e kincses mélysé
gekbe s naponként gazdagította magát búvárkodá
sának gyiimökseivel. Így alakult ki benne az a 
mindig mélyen szántó hithirdető, az a legyőzhetlen 
hitYédő, kit kortársai henne szereltek és féltek, 
mííYeiben pedig századok bámultak. 

2. Nevelöben. 

Gy ó t· adataink szerint a szülőket és tanítómeste
n•ket n Yáros püspöke 1>s papsága ís támogattn 
.\tanáz neYeléséhen s főleg hittudományi kiképzé-
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~élJen. Első életrajzírói főleg Pder püspökre gon
dolnak, aLít Eusebius a ~zent hittudományokban 
ldváló mcsternek mond s aki hitbeli meggyőzö
déseit a Maximianus Galerius alatti üldözés nap
jaiban dicső vértanusággal pecsételte meg. Emlé
két az Egyház november 26-án üli meg. Szomorú 
~ej Lebnekkel a lelkében vált meg szeretet nyájá tól, 
mert álmáhan látta Krisztust - oly szomorúnak 
lútta, mint volt az Olajfák-hegyén keserves kín
szenvedésének előestéjén. Nem dicsőségbe öltözve 
látta - tépett volt a ruhája s c foszlányokra mu
\atva végtelen szomorúsággal mondá: "E tépéseket 
Arius okozza ruhámon!" Meg is fogadtatta az 
Ariusért nála közbenjáró Achilassal és Alexander
rel, akik gyors egymásutánban követték a püspöki 
széken, hogy nz Egyház e megrontóját soha a 
hívek közösségébe fel ne vegyék. Talán ép tőle 
iirökölte Atanáz is azt a rettenthetetlen bútorságot 
a krisztusi hit védelmében, azt a tiszteletreméltó 
ki\al'lást a Kriszlusért való üldöztetésekben, mely 
őt egy Krisztus szolgálatában eltöltött hosszú élet 
lassú, vérh'len, de annál fájdalmasabb vértanu
ságára képesítette. Péter püspök papjai közül is 
sokan vérük ontás:}val tettek tanuságot krisztusi 
hitükről, így Faustus, Dius és Ammonius. Ilyen 
tanítómesterektől csak jót és szépet tanulhatott 
Atanáz. Nem is kellett sokat beszélniök; életük, 
hősi erényekben tündöklő, dolgos, munkás életük 
némaságában is fenséges oktatás és buzdítás volt 
fogékony tanítványuk sz:'tmárn, mely mint valami 
pünkösdi tűzeső hullott a lelkébe, kiégelve belőle 
núnden földies vágyat, mimlen világias érzést és 
l•.i tüzet gyullasztva meg hcnne: Isten és a halha
tatlan lelkek áldozntos szen•tetének tiszta tüzét. 
A világ Hnihan mús ilíz ég, a szenvedély tüze, mely 
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elégeti a szárnyalásra hivatott léleknek szárnyait 
s amely arra volt teremtve, hogy a magasságokat 
szántsa végig, a lélek alábukik s porban kúszik, 
majd sárban csúszik, mint valami szánalmas földi 
féreg. Atanáz az ifjúság veszélyes korában is már 
érett férfiú, aki tudatában van égi hivatásának, 
akinek szemére nem vont hályogot senuni sz\'nve
dély, aki ép azért angyali tisztánlátással nézte az 
őt környező világot. Sem úgyne,·ezett jami. sem 
csalékony örömei öt nem tévesztették meg. A csil
logó külsö alatt is meglátta a romlás csiráját s az 
evangéliumból táplálkozó erkölcsi érzéke undor
ral fordult el minden aJ::mtastóJ. A világváros ezer 
csábjai közölt érintetlenül és ártatlanul haladt 
előre a tökéletesség útján. Szeme állandóan az 
isteni Mesteren nyugodott, aki biztatóan, de mill
dig komolyan azt mond.in: K öoess engemf (Mt. 
9, 9.) És ö követte is. 

3. Szent Antalnál csendes révben. 

A szülői ház mély vallásossága sem tudta Ata
náz Istent szomjúhozó lelkét ki elégíteni. Mint vnla
mikor a Keresztelő, ö is elhagyja otthonát s n 
pusztába \'OnuJ. Mintha hántotta volna a jómód 
s a jólét, melyet az neki hiztosított. Mintha félt 
volna, hogy a puha fészekheu elpuhnl. Krisztus a 
fájdalmak férfhíja Yolt és keresztutat .iárt földi éle
tében. Atanáz úgv érezte, csak önmegtagadással 
és lemondással, ez önkénytesen \'állalt keresztek
kel léphet méltóan az ő áldott nyomniha. Elmegy 
tehát a pusztába Antal remetéhez, kinek híre már 
a világot járta. ű is gazdag szülőknek volt gyer
meke, de egy ízben meghallván az Úr Jézus szavát 
a felolvasott evangéliumból: Ha tökéletes akarsz 
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lenni, menj, add el, amid van és add a szegények
nek és kincsed lesz a mennyben s iöjj, kövess en
gem! (Mt. 19, 21.), elhagyta a sz ülő i házats miután 
mindenét szélosztotta a szegények között, mint 
minden tt>ht>rtői nwgszahadnlt sas hatalmas 
szárnycsapásokkal emelkedett mindig magasabbra 
a tökéletességnek végtelenségbe nyúló szféráiban. 
A puszta csendjében rátalált Istenre, ott meghal
lotta szavát, mert suttogva heszél s a világ lármá
jáhan nem érteni meg e csendes beszédet. De nem
csak meghallotta, hanem meg is hallgatta és tel
jesítette. A tökéletes lemondáshan kifinomult lelke 
a kötelességszerűt önkénytes áldozatokkal tetézt~, 
melyek a keresztény aszkézisnek núndig megcso
dált tanítómesterévé avatták őt, ki 1wmcsak szóval, 
hanem élettel tanított a századokon át és tanít 
most is Krisztus Egyházában. A lemondás és ön
megtagadás gyakorJutni a lelki élet hősévé nevel
ték őt, nki győzelmes csatáknt vívott a lélek hár
mas ellenségével: a világgal, n romlott természettel 
és a gonosz szellemmel. A világot akkor győzte le, 
amikor a sivatngba vonult, hogy egy vízmosta har
langhan húzza meg magát. A rosszra hajló tenné
szetet szigorú bőjtöléssel kényszerítette megadásra. 
De a sátánnal való harc nem szűnt meg utolsó 
lehelletéig. Lucifer rátalált magányos barlangjá
han is. Bukása óta enge"zh•lhellen gyülölettől ég s 
e pokoli tiíz nem engedi nyugodni. Amint meglátta 
az első (•mbert, mint a sas kiszemelt áldozatára 
ráwtette mngát. Isten nem zárta el előle a parn
dicsomoL Anunk az cmhernek. kit szeretetből te
remtett és örök boldogságrn teremtett, ezt az 
ingyen kapott jót és szahadon felajánlott holdog
siigot ki is kellett (•rdenwlnie, felmagasztalására rá 
is kellett szolgálni:1. Ezért knpott l'ngedélyt a 
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kísértésre Lucifer. A világ végéig szól ez az enge
dély és ő él is vele. Pokoli kínban égve járja szü
nös-szünetlen a világot és nem unja meg bolyon
gását. Bejárja a városokat és falvakat, végig siet 
hegy«:>n-völgyön, «:>rdön-mezőn. Be-beh-kint hangos 
vigalomnak házaiba épúgy, mint kórházakba és 
aggápoldákba. Mindenkihez van szava, mindenki 
számára mérge. Nincsen hely e föld kerekségén, 
melyen ő meg nem fordulna s nincsen foglalkozás, 
melybe ő bele nem ártaná magát. Ismerte Antal 
remete harJangját is és síírűn kereste fel őt magá
nyában. rrígyen nézte, mint gyüjti percről-percre 
az örök értékű érdemeket. Nem nézheHe tétlenül 
ezt a szent munkát. Kifogyhatlan lt•leményesség
gel vetett gáncsot Antalnak, hogy kedvetlenséget s 
türelmetlenséget ~opjon bele lelkébe. Csábította 
mézes-mázos beszéddel, ijesztette súlyos igazsá
gokkal, rémítette örök kárhozattaL Benépesítette 
árva barlangját a legundokabb gondolatok légiói
val. felvonultatta előtte a legpiszkpsabb képzetek 
mocsaras seregeit s megszólaJtatht a legtrágárabb 
csábítások. szirénhangjait. Cranach s,zörnyű realiz
mussal iirökítette meg mindt:>zeket n bécsi csúszúri 
képtárhan látható óriási vásznán. A;: állattan bi
zonyára nem is tud azokról a szörn_vekről, melye
ket képzelete és mt:>steri ecsetje meg·tert:>mtett. De 
egyet jól örökített meg azon a képen: magát szent 
Antalt. Mennyei békével arcán ül a köriilötte 
nyüzsgő-hemzsegő torzállatok között és zavartala
nul folytatja imáját, munká.iát. Ez a béke a lélek
hő! áradt ki arcára! Ez a hékt:> Isten kegyelméből 
fakad, ahhól a felemelő tudathól, hogy ő Isten 
gyernwkt:>! S ezt a tudatot t>l n«:>m veheti tőle az 
iirdög minden erősznkosságávnl sem. Istenfiúságá
nak mindennél értékesehb koronáját el nem ra-
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holhatja tőle semmiféle fortéllyal,mígőnem akarja. 
Csaholhat körülötte, de meg nem haraphatja, míg 
ő meg nem engedi. Láncra vert kutya, mely min
den erejében is tehetetlen a. jóban állhatatos em
berrel szemben. Antal ezt jól tudja s azért rá sem 
hederít támadásaira. A malaszt természetfeletti 
erejéből táplálkozó fölényének tudatában gyenge 
ember létére is gúnyolja a hatalmas t'llenfélt: Nem 
szégyenled magad -- mondja neki - egész légió
val támadni reám? Ezren vagytok és mégsem bir
tok velem! Az ördög itt csatát vesztett s Antal 
földi diadalai után beállt abba az örök rliadahne
netbe, melyet szent János szemiéit elragadtatással 
Palmos szigetén. -

E diadaJok cmlékét Ahmáz örizte meg szá
munkra a szent remetér(íl írt munkújáhan. Hálá
hól írta azért a kiváltságos kegyelemért, hogy c 
szent életnek szemtanuja h•hetett. Hálából azért, 
hogy e szent embernek magányát megoszthalta s 
állandóan élvezhette erényeinek illatát s gazdagod- -
hatott üdvös és épületes tanításávaL Atanáz kiváló 
tanítványnak bizonyult. Ártatlan lelke szent mo
hósággal szívta he magába mestcrének szellemét 
(>s csordultig telt meg a magány szeretctével. Péter 
püspök udvaráhan v(>rtanui hátorsággal acélozta 
meg lelkét, Antal remeteharlangjáhan megtanulta 
Istent csendes visszavonultságban, a világtól elsza
kadva hűséggel szolgálni. Mindkettőre szüksége 
volt, hogy győzelmesen harcolja végig azt a nehéz 
életharcot, melyet lsten számára kiosztott, hogy 
mindvégig acélos kilépéssei járja meg azt a kereszt
utat, melyd az Úr neki kijelölt. 

Meddig tartott ez önkénytt>s számkivetése, azt 
iratai nem árulják el. Az ifjúhan feszülő lelki és 
szellemi erők nem pihenhettek soká a csendes rév-



A SZÜLÖI HÁZTÓL A PÜSPÖKI SZÉKIG 17 

Len ; kikívánkoztak a háborgó tengerre, hogy 
segítsék és megmentsék a bősz hullámokkal küsz
ködőket. Lelkében úgy érezte, hogy harc és folyto
nos küzdelem az ő életcélja és nem a csendes, 
békés szemlélődés. A Dioklecián-féle üldözés véres 
hullámai csapkodták körül bölcsőjét s ő megértette 
ebből, hogy az üldöztetésnek tövises útját kell 
majd járnia. Tanítóm~sterei csaknem mind vérük
kel pecsételték m~g :t Krisztushoz való hüségü
ket s ő megértette ebből, hogy csak akkor lesz 
méltó tanítványuk, ha minden kikötés és vissza
tartás nélkül egész életét Kris:&tusnak szolgálatába 
állítja. Antal remetétől megtanulta e Krisztus-szol
gálatnak sokféle módját. Felvértezte lelkét ke
mény páncéllal, kiélesítette tudásának és bátor
ságának finommívű pengéjét; de gyüjtött még 
több balzsamot, illatos gyógyírt, hogy megvalósít
hassa n nagy apostol életprogrammját: mindenek
nek mindenévé lenni. Szükség lesz az acélpajzsra, 
mcrt mérges nyilak tömegét fogják elkeseredett 
ellenségei reá szórni. Szükség lesz az acélpengére 
is, mert kemény csatákat kell majd vívnia az igaz
ság elleneiveL De ő nem ölni, hanem éltetni akar, 
nem békóba verni, hanem felszabadítani, nem ösz
szetiporni, hanem felemelni és megmenteni. Ezért 
visz magával sok-sok balzsamot Antal magányá
hól: nagylelkü, mindenkit megértő és miildenkinek 
segíteni kész szeretetet, mely a szellemí párviadal
ban legyőzöttel szemben is irgalmas szamaritánus 
tud lenni. Fénnyel, világossággal telítette a lelkét 
és oly sok a sötét lélek, mclyekre a tévely vagy a 
bün fekete éjszakája borul. A lelkek szerelele nem 
mgedi hát a magány csendes békéjét, békés csend
jét élveznie. Valami titkos hang egyre azt mondja 
neki: Menj és világosítsd fel a tévedőket s vezesd 
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Yissza az atyai ház öröméhe a tékozló fiúkat, hogy 
megszahadulva a tévely békóitól s a híín sziirnyü 
terhétől újból {•ln•zzék az istenfiúsúg szabadságá
nak szt>nt öri)m(•t. Erővel és derííwl Wltöziitt itt a 
lelke s az a titkos hang e"yre ösztönzi: Menj és 
t>rősítsd meg az erőtleneket, állítsd talpra az 
inaszakadlakat s vezesd fel őket a híín öröm telen 
lápjairól a Krisztuslátás és bírás Tábor-hegyére, 
hogy ők is énekeljék a' kegyelmi élet himnuszát: 
Jó nekünk Krisztussal lenni! 

Attmáz a frigysátorhan virrasztó Súmuel kész
ségével engedelmeskedett a kegyelem hívó-búto
rító szavának. Az elmélyt>dés csendes gyakorlatai 
után a lélekgondozás úldozatos munkájára vá
gyott; az evangéliumi igazságot, mely itt Yérébe 
ment át, hirdetni is akarta és megvédeni az egyre 
jelentkező támad:ísok ellen. Elhagyja tehát szent 
Antal csendes országát és visszatér Alexandriába. 

4. Ki a tengen•e! 

Péter püspök székében az őt követő Achillas 
korai elhalálozása folytán a szentéletíí Alexander 
ült, aki örömmel üdvi)zölte a köztiszteletben álló 
szent remetének iskolájából jöYő ifjút, akihen nem 
Yolt nehéz Isten Yálasztottjút ft>lismerni. Nem is 
habozott őt szerpappá sz<:'ntelni és titkárád tenni 
319-ben, mert .\tanúzhan hamar felfedezte mind
;~zon képességt'l•d és erény<:'kt't, nwlyek az oltár 
szolgálatában nwgkívántatnak. Ürült a lelke, hog.'· 
he1Ínt:> erős támnszt, hathatós segítsé-get nyer az 
egyhúzkormányzat 1whéz. f('lt:>lősségtcljes munká
jáhan és nagyk{·sziillségíí ft•gyn•rtársnt arra a 
harcra, melynek (')őszpf(' múr n:tgyon érezhető 
Yolt n lelkt:>k ,·ilúgúh:tn . .\ gonosz tudúsúnak fája 
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bő gyümölcsöt termett. A paradicsomi kígyó 
hazugsága: Lesztek, mint az istenek, jót és gonoszt 
tudók (Móz. J. :i, 5.), megmétt'lyezte az ernher lel
két, nwrt kevéllyé tettf'. Ez a kevélység nem aknrt 
nwghódolni a magút kinyilatkoztató Isten előtt. 
Alwlyett, hogy arcra horulva fogadta volna a vég
tt•Jen irgalommal hozzánk leereszkedő Istennek 
szavát, fdütötte fejét és vakmerően azt mondta 
Fáraóval: Ki az. az Or, hogy szavát hallgassam'! 
(Móz. l. 5, 2.) Elfelejtette, hogy csak véges teremt
mény, a föld porából gyúrva és egy isteni lehelettel 
emberré teremtve s vakmerőségében a saját kicsi 
értelméhez kezdte mérni a végtelen Bölcseség 
irgalmas megnyilatkozásait. Nem akart hinni, ha
nem érteni, megérteni még a felfoghatatlunt, mert 
végtelent is. Elfelejtette multját, el szomorú törté
netét a paradicsomban, mikor fellázadt az ő Ura 
és Istene ellen, könnyelműen áthágván a paran
csot, amely egyetlen fának gyümölcsét tilalom alá 
vetette. Elfelejtette, mit veszített e lázadás foly
tán. Királynak képzelte magát, pedig koldusron
gyokban járt. lsten gondolatai boldog hordozójá
nak, irgalmas tervei csalhatatlan megismerőjének 
képzelte magát, pedig elfelejtette volt Teremtőjé
nek imádandó fenségét és utálatos bálványokban 
jelenít<'tte őt meg magának. A bűn elhomályosí
totta értelmét, megbénította megismerő képessé
gél s ő mégis e bénult értelmével kezdte Isten sza
vát, irgalmas tanítását felülbírálni. Bölcselkedés
ben tetszelgett magának ahelyett, hogy alázatosan 
hitt volna. Téves ötletekben, végzetes tévedések-· 
hen találta kedvét és azt hitte, csupa színarannyal 
telíti tudásánnk tárházát, pedig csak üres pelyva 
volt, amit henne halomra gyüjtött. Az egész ókor 
mitológiája szomorú bizonyíték reá. S amikor . 
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évezredes tévelygés, sötétben való szomorú bolyon
gás után végre kigyulladt a betlehemi csillag s 
megszólalt az örök Igazság, Istennek Igéje és taní
tott még soha nem hallott tanításokat, irgalmasan 
közölve velünk az igazságot, az ember mégis gya
nakodva kérdé Pilátus kérdésével: J'vli ai igazság? 
Az Olimpuszt építő naiv emberből minden termé
szetfeletti hit elől konokul elzárkózó, öntelt hyper
kritikus lett, aki jobb ügyhöz méltó szívóssággal 
dolgozik immár 2000 éven át a betlehemi istálló
nak lerombolásán, a benne. állott szegényes jászol 
szélszedésén s aki áhitattal forgatta évszázadokon 
át a Sibyllák mesekönyveit, most 2000 év óta tép
desi az evangéliumot. A hazugság atyja óriási csa
láddal dicsekedhetik. FáradhatJanni járja Krisztus 
búzaföldjét és hinti-szórja a tévely konkolyát. Jól 
tudja, hogy Krisztus következetes lesz a nagy íté
letben szavához: Aki nem hisz, elkárhozik. (Mk. 
16, 16.) Azzal az engesztelhetlen gyülölettel tehát, 
mellyel gyülöli Isten földi országát is, az Egyhá
zat, azon fárad, hogy minél több emberben zavarja 
s rendítse meg az alázatos hitet. Az "egy-ház"-hól 
"két-házat" s idővel "száz-házat" csinálni: ez az ő 
mestersége! S e mestt>rkedést korán kezdte, még 
.Jézus életében, hiszen már a legméltóságosabb 
Oltáriszentség ígéretét "kemény beszéd" -nek minő
síti (Jn. 6, 61.) s megosztja Krisztus tanítványai
nak sorait. S azóta is folytatja n<lpjainkig. Az egy
háztörténelem mutatja, mint követte és követi nyo
mon az evangélium hirdetőit. Alig alakult meg 
valahol az Egyhliz, máris támadtak benne vagy ke
resték fel idegenből tévtanítók, akik új evangéliu
mot hirdettek s ezzel a szakadás csiráját vetették 
el ott is. 
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5. Árius és az ő tévtanítása. 

Szent Márk evangelistának alapítása sem kerül
hette el e sorsot. Az ő húznvetésébe is hintett el 
konkolyt az ellPnséges ember, sőt ép Alexandriá
hól eredt az eretnekségnek ama veszedelmes árja, 
mely rövid idő mulva valóságos tengerré, Fekete
tengerré nőit meg és elárasztotta, mondhatni az 
egész akkor ismert vilúgot. Már Péh•r püspök 
idejéhen hontotta nwg az egységet Meletius lyko
polisi püspül;-, akit ép azért püspöktársai közös 
határozattal meg is fosztottak püspöki székétőL 
E határozat azonhan nem térítette jobb helátásra 
és n seh, melyct Krisztus testén, az Egyházon sza
kadásával okozott, csak 60 év mulva hegedt he tel
jeselL Meletius aránylt1g kicsi táborához tartozott 
Árius is, aki messzi túlszárnyalta őt, úgy makacs
sághan, mint tér és időbeli kihatásában. Libiáhól 
származott és nem közönséges képességekkel volt 
Istentől megáldva. Korának minden müveltségét 
hamar elsajátította és kiváló ékesszólással rendel
kezett. Természettől bölcselkedő, de nem mély 
elme. Elmélkedő, de nem elmélyedő. Sokat befo
gadó, de keveset tisztán látó értelem. Partszéli saj
kás, ki ügyesen kezeli sajkájának vitorláit s köny
nyedén siklik ide s tova a sekélyes vizeken, de a 
mélyre nem tud kihajózni. Apró kagylókat gyüjtő 
halász, de nem búvár, aki a mélységekd járja és 
igazgyöngyöket hoz onnét napvilágra. Lelke mint 
valami örökös forráshan levő hor, mely nem tud 
leszíírődni s megtisztulni. A kiilsőségek embere, 
nki az aszkéták kopott ruhájával pótolja a lelki 
ütékeket. Nt'm erénvek, ·hanem eredménvek, sike
rek után töri magáÍ; nem a lelkek üdvét, hanem 
a maga népszerüségét hajhássza; ennt>k érdekéhen 
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nlinden áldozatra kész. "Magas, szikár alak; kép
zett ember, kivált a dinlektikában jártas; erkölcsci
ben szigorú, külső megjelenésében igen komoly, 
az érintkezésben azonhan felette megnyerő; amel
lett nagyon kevély s nagyravágyó, nem őszinte s 
alattomos. Epiphnnius hnzug kígyónak mondja." 
(Hefele: :Conciliengeschichte J. 230.) Előbb Ale
xandriát járja he, mondhatni házról-házra, azután 
a város környékére veti ki hálóját, végre távoli 
országokba is elmegy híveket szen•zni. Tábora 
nőtt is egyre és e növekedéssel párhuzamosan nőtt 
önteltsége; kevélysége is. Thalia (lakoma) c1mu 
művének előszavában nem habozik magát ,.hír
Iwves''-nek mondani, aki "Istentől nyert hölesesé
get és értelmet", akinek nz Atya dicsősége miatt. 
nwlyet a Fiúval szemlwn megvédett. kell annyit 
szenvednie és Theodoretus úgy véli, hogy sértdl 
önérzete s nagyra vágyása volt eretnekségének oko
zúja, mert nem ő lett Alt>xaJHlrin piispökt>. Meletius 
pártolása mintt Péter piispök őt is kizárta a hívek 
közösségéből, később nzonbnn könyörgésére visz
szafogadta, sőt szerpappá szentelte. De mint szer
pap sem szíínt meg a szakadárokkal tartnni, 
amiért Péter püspök őt ismét kiközösítette. Utnda, 
Achillas újhól visszafogadta alúzatos kérésére s 
annyira jnvultnnk lá~tn, hogy il12-hen pappá szen
telte és Bnuknlis templomát reá bízta. A jilvő azon
h:m nem igazolta n püspök jámhor rPményeit 
Arius ép ellenkezöleg t.•gvre távolodott az Egyhúz
tól s mind mélyehhre került n tévely lejtőjén. 
Hiába volt Al(•xa•ul(•r püspök minden igvekn:•St• a 
tékozló fiút az nt:vai házhoz visszawzetni. At~·ni 
intPlmt>i hnt:í.stnlanok mnrndt:-~k <'Snk úg~·. mint n 
il20-h:m Alexnndriáhnn zsinntra összegyűlt püs
pöki\k kárhoztató ítélete, mellyel a hívek közössé-
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géből kizárták és lelkészi állásától is nwgfosztot
ták. Arius akkor már tekintélyes láborral rendel
kezett, melyhen sok tt'kintélyes férfiú és igen sok 
nsszony állott, élükön Konstandával, Konstantin 
császár nővérével. Tannit versbe és énekbe foglalta 
és ügynökeivel t'lterjesztelte az egész világon. Elő
kelő körökben épúgy, mint nz egyszeríí nép köré
Jwn csak hittani kérdésekről fol~·t a heszéd. Mintha 
egy második pünkösd volt volna, melyen azonhan 
nem a Szentlélek, hanem a gonosz lélek szúllta 
meg az emberek nagy részét, a hazugság és taga
dás lelke, mely megfosztotta az evangélimnot isteni 
tartalmától és haszontalan fecsegéssel, ostoba ma
gyarázatokkal és otromba rágalmakkal iparkodott 
az igaz hitvallást az emberek szívéhöl gyökerestül 
kiirtani. Tanulatlan, tudatlan emberek abban tet
szelegtek maguknak, hogy a legmagasztosabb hit
titkok fölött vitatkoztak és bölcseknek érezték 
magukat, Arius dőre verscit emlékezetből idézvén. 
Piaci árusítónök azzal intézték cl a Fiúisten 
örökkévalóságát, hogy a fiú nem lehet egykorú az 
atyával. A legszentebb igazságok kigúnyolása meg
ölt mindt>n kt'gyeletet az isteni kinyilatkoztatás 
iránt és lelket dermesztő cinizmussal töltötte el a 
szíveket. A régi béke s testvéri szeretet helyéhe 
folytonos harc és szenvedélyes vitatkozások lép
tek, úgy hogy miként Theodoretus mondja, már 
nem pogányok, hanem krrcsztényPk küzdöttck 
kPresztén~·ek rllen. "SzámííZ\·e lett a szívekből -
írja Mühler 170. - minden ártatlanság és bizal
masság, megszünt minden komoly bensőséges hit
élet s mindenki jó lH•reszténvnck tartotta magát, 
hacsak e11entmondott az Eg~·ház tanításának s azt 
dőreségnek hélyegezte." .\ pogányok el nem titkol
hntó kárörömmel szemJélték az evang{>linmi vf'tés 
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ht>rvadását s akik valamikor irígykedve azt mon
dák egymásnak: Nézzétek ezeket a kereszténye
ket, mint szeretik egymást! - most színházaikban 
nyilvános gúny tárgyává tették öket meghasonlá
suk miatt. A romlás árja egyre szélesebb medert 
tört magának, egyre nagyobb teriileteket árasztott 
el, úgy a keleti, mint a nyugati egyházban. Általá
nos nyugtalanság vett erőt az embereken. Pihen
tek a római sasok és mégsem volt béke. Sőt a leg
véresebb harcok idején sem emésztette a lelkeket 
oly általános békétlenség, mint most, mikor nem 
is dúlt háború seholsem. Arius oly lavinát indított 
meg, mely nemcsak Alexandriának és nem is pusz
tán Egyiptomnak, hanem az egész római biroda
lc>mnak békéjét dúlta fel s melynek félelmetes 
dübörgése Konstantin császár római palotájában 
épúgy volt haHható, mint a tőle m<'sszi Palesztiná
Bak apostoli egyházaiban. 

A császár éber szeme hamar fel is ismerte a ve
szélyt, mely nemcsak az Egyházat, hanem a hiro
daimat is fenyegette, mert ahol megdől az isteni 
tekintély, ott az emberi sem tarthatja fenn magát 
sokú. A Pons milvusi csodás győzelem meggyőzte 
őt arról, hog:v a pogány vallás süppedékes talaj, 
melvre nem lehet századokkal és viharokkal da
colÓ várat épít<·ni. mocsárvíz, melyen élve mocsár
l:ízt kapnak a népek s menthetetlenül elpusztul
nak. Azzal az erős kézzel, mdlyel ott győzelemre 
vitte a kc>reszt('s zászlót, átépítette birodalmát, úl
lwlyezh• dicsőséges trónját az evangélium szikla
tnlajára s he,·ezette népeit Krisztus Egd1ázáhn, 
hogy boldogon járják n keresztény miívl'lödésnek 
magashn vezető útjait . .\ mitológia pt-nészes mo
csaraitól az evangélium tiszta forrásaihoz V('Z('tiP 

nlattvalóit, hogy nzzal a töhbékttel !öltözzenek. 
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melyct Krisztus hozott e vilúgnak. S most jön egy 
ember s tanításával bábeli zavart idéz elő a lelkek
ben s oly békétlenséget, mely felforgatja a társa
daiini rendet s ezzel megingatja a császári trónt is. 
Papi ruhát viselő álbölcs, aki megfeledkezve papi 
méltóságáról a kútmérgező aljas szerepére vállal
kozik. A nagy csiiszár nem nézhette ezt közömhö
sen. Lelkiismerete súgta neki, hogy itt tennie kell 
és csúszúri tekintélyén•) az egyre terjedő romlá~~ 
nak gátat vetnie. Nem is maradt tétlen. A spanyol 
Corduba agg püspökét, a hitvalló Hosiust, akit 
mindeniitt ismertek és tiszteltek életszentsége és 
bölesesége mi:1tt, választja ki követének Alexan
driába 324-ben, hogy követének kiváló személyi
ségével is kiilönös súlyt kölcsönözzön császári sza
vának, mellyel az Arius és Alexander püspök közti 
ellentéteket kiegyenlíthetni gondolta. Eusebiusnak, 
Nikomédia püspökének befolyását kell látnunk a 
császár :una téves felfogásáhan, mintha itt csak 
hiú versengésről, haszontalan szóvitáról volt volnil 
szó. A császári levél szerint mindkét fél vétett: az 

. egyik - Arius - egy megfejthetetlen kérdés fel
vetésével, a másik - Alexander - pedig azzal, 
hogy mégis felelt reá. Ép azért hallgatást paran
csol rá mindkét félre. 

A császár levele tf'rmészctesen nf'm érte el a célt, 
nwlyre iratott. Az Ariust pártoló Ensehit1s rossz_ul 
értesítette Konstantint az alexandriai kérdé<; 
mihenlétéről. Mert nem kevesebbről volt ott szó. 
mint Jézus Krisztus istenségéről, tehút a Ieglénye
gesehb kérdésről, mell~·t') ::lll vagy dől az egész 
kereszténység. Követe tehát eredmém·telenül tért 
\"issza Alexandriából, ~unihől megértette a császár, 
hogy a haj már oly mérveket iiltött, hogy azt egy
szeríí császári szózattal vagy rendelettel nem lehet 
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megszüntetni. Kikérte több püspöknek véleményét, 
akik mind úgy voltak meggyőződve s úgy nyilat
koztak, hogy általános zsinatot kell összehívni. fgy 
jött létre az első általános zsinat a hithyniai NicC'á
hnn :~25-hen. 

6. A niceai zsinat. 

Hogy milv nagy fontosságot tulajdonítottak n 
püspökök a szóhanforgó kérdésnek, eléggé lllll

lalja a zsinat lútogalotlsága: nt>m ken,sebb, minl 
:~18 püspök gyíílt egyhe Nieeáha, hogy igaz hitéröl 
tanuságot tegyen és hatalmas vétót kiáltson Arins
nak és mindazoknak, aldk e szent hitet megron
tani, tiszta forrását nll'gmételyezni nwrészkedkk. 
A zsinatot Konstantin a pápával egyetértve hívla 
össze, m iként Rufinus mond ja: ex saeerdotum 
sententia, a papság véleményének meghallgatásá
val s az ő hozzájárulásukkaL Ha megkérdezte a 
püspököket, úgy elsősorhan Szilvesztert, a rómni 
püspököt, a pápát kérdezte meg, aki két papját, 
Bitót (Vitus, Vidor) és Vineenliu~t bízta meg a 
zsinaton való k~pviseletévd. A császár az utazó 
piispökökkel nagyon el5zékeny volt, mert az 
állami alkalmatosságolwt bocsátotta rcndelkezt.'
sükre s a zsinat tariama alatt is bökezííen gondos
kodott róluk. Nken akkor az ö székhelye és Ni
komédht után Bithynia Jeglekintélyesebl~ váro')n 
Yolt. Most lsnik a neve s alig bír 1500 lakossnl: n 
zsinat idejélwn az idegl•nek lehettek ilyen szám
han, me r l n püspökiik nagy kíséreltel jelentek 
meg. Fenséges g.viih·k~·zpl, hih·allók szent sert>ge, 
kik közíil sokan még Yiselték a vérps üldözés<'khen 
knpott wheket. Olt Yolt Potamon az egyiptomi 
HC'rakl<•úhól, aki n üldözésben félszemét vesz
tette el. Ott a csodákhan tündöklő Spiridion Cyp-
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nishól és Paulus Neocaesareáhól, akit Licinius 
tüzes vassal bénított meg kezein. Olt Paphnutius 
a felső Thehaisból, kinek egyik szemét szúrták ki 
a pogány császár prihékei; a hívő esúszár, Kon
stantin núndig tiszlelettel csókolta meg e fájó se
het, valahánysmr csak alkalma volt a bátor hit
vallóval találkozni. Olt volt Miklós a kisúzsiai My
ráhól, kinek cmlékét most is kiilönös szen:-tettel 
iili nwg az egész l\ereszlény világ a Mikulús-eslben. 
Ott nisihisi .Jakah, 'kinek még hollak fdlámaszlú
sát is tulajdonították. "Némelyek az apostoli kn
rizmákhan liindököltt>k -- írja Theodoreius Hist. 
eeel. l. 7. -·- és sokan vis,•lték lestükön Kriszlus 
sebhelyeit." A legtöbb eg~·szeríí emlwr, kik nem 
júrták a tudomúny csnrnokait, dP annúl mélyebh 
hitet merítettek az evangélium tiszta forrásáhóL 
Férfiak, kiklwn lestet öltött az evangélium. Apos
lolu tódok, kik nem politikni érd-emekkel, hanem a 
hitért szenvedett seheikkel emelkedtek a püspöki 
székbe. Krisztus alázatos tanítványai, kik püspöki 
felmagasztaltatásukhan IWlll a méltóságot nézték, 
hanem az áldozatot kereslék; nem a rangot tekin
tették, hanem a felelősséget. De voltak köztük tu
dományban tündöklők is, kik az ókor bölcselelét 
az evangélium örök igazságaival egészítették ki, 
akik jól ismerték Plátó kategóriáit, de még jobban 
Krisztus revelációit, akik tudták, mit tanított a 
Logosról "n homályos hölcst>lő", Heraklit, mit a 
zsidó Philo, mit az Úr szeniséges Szívén pilwnö 
szent .János; kik az ékesszólás nag~· nwstereinél is 
járlak iskolába és a nagv igazságoka!, melyekl'l 
tudomán~·os elmélvedés(•ikhpn kilPrmellt>k, ékes 
formáha is tudták önteni. Mindezeknek élén Ale
XUJlder piispök titkára, .\!:máz áll, nki a szt>rpapi 
ruha alatt főpapi kntlilásokat hord magúhan, aki-
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heu tüneményes tudás mindenkil megnyerő alú
zatossággal párosul, aki az evangéliumi igazságo
kat nemcsak tudományos érvekkel, hanem szent 
életével bizonyítja. Püspöke korán vette észre 
mind e kiválóságait s örömmel szentette fel :3Hl 
körül szerpappá. Rizahnúnnk kiilönüs .ieléiil fő
szerpapjává is tette, neki rt'IHlt'lvén alá mindazo
kat, kik az ö templomáhan szolgáltak az Úrnak. 
"Szellemileg kétségkh'iil a zsinat Jegkimagaslóhh 
emhcre" (Hefele J. 261.), "aki - Theodoretus SZ!'

rinl - az apostoli tan Yédelméért az igazhitííek 
helyeslését (•rdf'meltc ki, dc ugyanakkor az igazság 
ellenségeinek g_viílöletét zudítolla magára." A régi 
történl'lírók min<l kiilön !'mlítik öt és a zsinati 
atyák kétségkh·iil lwnne látták wzérül;:ct Ariussal 
szemben. 

Mert Arius is megjelent. Sikerei, melyeket elért, 
nagy önbizalommal töltötlék cl, hiszen a zsinaton 
jelenlevő püspökök közt 22-en az ö híveinek val
lolták magukat. A hithíí piispökök szereletlel ipar
kodtak reá hatni a zsinalot előkészítő üléseken, de 
hiáhavaló volt nlinden iparkodásuk: Arius csökö
nyösen védte téves tanításait. Vitat'kozásaihan azok 
is segítették, kiket magával hozott, köztük áHítólag 
még pogány bölcselők is, kik közül különösen egy 
Jegvőzhetetlennek látszott. De ezt végre is meg
g~·özte egy hitvalló püspök, nem tudományos ér
wkkel, hanf'm alázatos hitével. ".Jézus Krisztus 
nevéhen - mondja neki ünnPpél~'f'Sen - halljad 
az ignzságot, ó hölcs! Van Isten. aki az Pget és n 
földPI teremtette, az Pmhert ag_,·aghól alkotta és 
lél<'kkel ajándékozta meg. 1\find<'n láthatót és ]fit
hatatlanl Jgéjt>nf'k erejé,·p] tf'rPmlPit. _Ez az Ige, 
nwlYf't mi Fit"mak mondunk, megkönYörült az cm
heri téwdéseken, sziíztől született, kínszenYedésé-
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vel és halálával megszabadítoU minket az örök ha
láltól s feltámadásával az örök életet adományozta 
nekünk. Öt vúrjnk egykor, mint nlinden cseleke
detünk hírójút. lliszt>d-e ezeket, ó hölcs'?" Meg
hatva és megrendülve feleli amaz: Igen, úgy hi
szem, amint te mondod és senuni sem Jútszik ne
kem igaznak, mint csak az, amit te mondál! S ta
nítványaihoz fordulva, őket is buzdította a Jézus 
Krisztusban való hitre, maga pedig kereszténnyé 
lett. (Rufinus Hist. c. 3.) 

Így virradt meg a zsinat napja, Sokrates szerint 
május 20., mások szerint június 19. A két határ
nap valószínűleg a zsinat tartamát jelzi. Konstan
tin császári méltóságának teljes fényében jelent 
meg, úgy, mint Istenek küldöttje - írja Eusebius 
Vita III. 12. - csupa aranyban s drágakövekben 
tűndökölve, fenséges jelenség; igen magas és nyu
lánk, telve szépséggel és fenséggel. E fenséggel 
·nagy szerénység-et és vallásos alázatosságot kap
csolt össze, úgy hogy szemét tisztelettudóan lesii
tötte s nem foglalta el a számára készített aranyos 
széket, míg csak a püspökök neki erre jelt nem 
adtak. A jobbján ülő püspök köszöntése után a 
császár szelid hangon így beszélt : "Legforróbb 
óhajom volt, barátaim, gyülekezetetckben részt
venni. Hálát kell adnom Istennek, hogy núnden 
egyéb kegyelméhez még ezt a legnagyobbat is meg
engedte, hogy t. i. mindnyájatokat itt egyelérlé-s
heu és egy meggyőződésben egybegyűlve láthatlak. 
:t\e is rabolja el tőlünk gonosz ellenség ismét e 
szerencsét! A meghasonlást az Egyházban minden 
más háborúnál rettenetesebbnek és fájdalmasabb
nak tartom! Ne habozzat:lk tehát, barátaim, ne 
habozzatok, ti Istennek szolgái és távolítsátok el a 
meghasonlás nlinden okát, oldjátok fel a veszeke-
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dés minden csomóját a béke törvényeivel. Ezzel 
lstennek a legkellemesebb dolgot fogjátok csele
kedni, nekem pedig, a li szolgatúrsatoknuk, felPite 
nagy örömöt szerezni. ·· 

A latinul mondott lwszédet tolmúes görögre for
dította, mire a esászúr útad ta a sz ó t a zsinat veze
tőjének, eorduhai Hosiusnak és a két római követ
nek. "A esászúr tehát a díszelnök szerepét töltötle 
be; a tulajdonképeni zsinat, vagyis a hittudományi 
tárgyalások vezetését természetszerűen a zsinat 
egyházi fejeinek engedte át.'' (Hefele l. 269.) 

A tanácskozást Arius meghallgatásával kezdték 
meg. Mintha egy hitetlen pogány tolakodott volna 
a hitvalló püspökök tiszteletreméltó gyülekeze
tébel Mintha egy ragadozó farkas hallatta volna 
hangját bárányok aklában! Árius hitvallása egy
szerű hittagadás volt! Amil mondott, vakmerő 
megtagadása volt az evangéliumnak, ördögi ki
gúnyolása Jézus Krisztusnak és hálállan lábbal 
tiprása az ő végtelen irgalmának, mellyel megvál
tott ulinket az örök kárhozattól. A sátán beszélt 
Árius állal, a hazugság atyja, midőn a Szentírás
hól vett idézetekkel bástyázta körül végzeles téve
déseit; ugyanaz a sátán, aki Urunkat kísértvén is 
a Szentírást idézte. A zsinati atyák a legnagyobb 
undorral fordullak el e szercncsétlen embertől és 
befogták fülüket, ht>gy szörnyií istenkáromlásait 
ne kelljen h·allaniok. Fájt a lelkük, az az alázato
san, rendílhetleniil mélyen hívő lelkük, hogy ez 
az ember ily szt>ntséglörő kezekkel akarja a benne 
élő fenséges Kriszlusképet hesározni, eltorzítani, 
sőt egészen összetörni. 

Felhúborodásuk nagyon igazságos voll. Árius 
tana Kriszlus istenségének tagadásával megsem
misítette az egész meg,·áltúst. Abból n nagy téve-
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déshől indul ki, hogy lsten, mint szellemi lény és 
végtelen felség, nem léphet érintkezésbe semmiféle 
teremtménnyel; ép azért nem is teremthetett köz
vctleniil. Hogy ft> rem tlwssen, közvt>títőre volt szii k
ség és ez a Fiú, a Logos. Ü is teremtmény s ö 
általa lett mindcn egyéb teremtmény, nem mintha 
magától bírt volna teremtő erővel, hanem mivcl a 
teremtés művészetét Istentől megtanulla. A terem
tés tehát az Atyáé, a teremtmények ellenben n 
Fiúéi, aki a gnosztikus demiurgoshoz hasonló sze
repet tölt be az Atya és a világ között. Ha azonhan 
a Fiú is csak teremtmény, akkor nem Isten, nem 
Istennel, hanem a teremtményekkel "egylénycgií", 
mert miként ezek, úgy ő is a semmiből lett. Követ
kezőleg nem is örökkévaló és nem is változhatat
Inn: szabadságát jóra is, rosszra is használhatta. 
Ép azért neki is próbára kellett tét.etnie. Ez a pró
báltatás a megtestesülés volt s mivel a7 Atya előre 
látta, hogy a próbát jól meg fogja állni, őt ren
delte teremtőnek és megváltónak. Az emberek közt 
való járása tehát az ő próbaideje, felmagasztalta
tása pedig minden teremtmények fölé mint azok
nak legelsPje az ő jutalma. 

Árius tehát egészen új lant hirdetell, melyet nem 
az isteni kinyilatkoztatás kellős forrásából, a 
Szentíráshól és a hagyományból nwrílelt, hanem 
képzeletének csapongásával teremtett meg, nlitsem 
törődve az ellenmondásokkal és lehetetlenségek
kel, melvekhe hittnni tételcini keveredet t. Joggal 
mondhatta Atanúz, hogy akik e nézeteket osztjúk, 
sem a Szentírást nem tudják, sem a keresztén:vsé
get nem isnwrik. 1\Iert a Sz~·ntírás ó- és újszövet
s('gi lapjai egyeslillen tesznek tanuságot Jézus 
Krisztus istenségéről. Ezt az alapvető hitigazságot 
akm·ta Atanáz pregnánsan, minrlen félremagyará-
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zást kizáró módon kifejezni, midőn annak jelzé
~ére a lwnwuzios = egylényegíí, egyállagú szót 
ajánlotta a hitvalJásua bevenni. Az ariánusok ez 
ellen azzal is érveltek, hogy ~•z !lem szentírási szó. 
A hékét kereső piispökök erre valóban szentírási 
~zav;tkba akartiík tanításukat foglalni, ámde eze
ket az ariánusok eredeti jelentésükből kiforgatva, 
saját tévelylik megerősítésére fordították. Mikar 
például a zsinati atyák azt akarták a hitvallásua 
beveni, hogy "a Logos Istenből van", az ariánusok 
ezt szívesen fogadták, azt mondván, hogy hiszen 
nlinden lstenből van, miként szent Pál is Kor. I. 
8, 6. és Kor. II. 5, 17 .-ben tanítja. Abba is készsé
gesen beleegyeztek, hogy a Logos Isten erejének, 
az Atya örök képmásának, változhatatlannak és 
valóságos Istennek mondassék, mert hiszen az em
her is Isten képmásának, Isten dicsőségének és 
erejének (Kor. l. ll, 7.) mondatik, sőt Joel pró
féta még a sáskát is Isten erejének mondja. (Joel 
2, 25.) A "változhatatlan" is mondható emberről, 
mert szent Pál azt vallja, hogy semmi sem választ
hat el Krisztus szeretetétől. (Rm. 8, 35.) Sőt örök
nek is mondható az ember ugyanazon apostol ta
nítása szerint. (Kor. II. 4, ll.) lgy mondja el eze
ket maga Atanáz "a niceai zsinat határozatairól'' 
szólú míívében. (MG. 25, eol. 451.) 

Az ariánusok erőszakos szentírásmagyarázatni 
tehát egyenesen kényszerít~tték a zsinati atyákat 
oly kifejezést használni, amely világosságával és 
határozottságával minden kétértehnüséget és min
den hamis értelmezést eleve és nlindenkorra kizúr
jon. Így választották a homouzios-t, amivel azt 
akarták mondani, "hogy a Fiú nem csupán ha-

.sonló az Atyához, hanem mint az ő képmása, ter
mészetre ugyanaz, mint az .\tya". (De decr. c. 20.) 
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A hosszúra nyúlt tárgyalások, a sokszor igen he· 
ves viták, melyekben a császár szelid békéltetőnek 
szerepét töltötte be, végre a következő hitvallásban 
és határozatban nyertek befejezést: "Hiszünk egy 
Istenben, a mindenható Atyában, minden látható 
és láthatatlan dolgok teremtőjében. És egy Úrban, 
Jézus Krisztusban, Istennek Fiában, az Atyától 
vagyis az Atya lényéből származó egyszülöttben, 
aki Isten Istenből, világosság a világosságból, igaz 
Isten az igaz Istenből, kit az Atya nemzett, nem 
teremtett, aki egylényegű- homouzios - az Atyá
val, ki által minden teremtetett, úgy az, ami az 
égben, mint az, ami a földön van. Aki érettünk 
emberekért és a mi megmentésünkért lejött és 
megtestesülve emberré lett, szenvedett és harmad
napon feltámadt, felment az égbe s el fog jönni 
ítélni az élőkel és a holtakat. És a Szentlélekben. 
Azok, akik mondják: Volt idő, amikor nem léte
zett s mielőtt az Atya nemzette, nem volt és a 
semmiből lett, vagy akik mondják, hogy más 
hypostasisból vagy uzi!iból (lényegből) való, mint 
az Atya, vagy hogy az Isten Fia teremtetett vagy 
változékony vagy változandóságnak van alávetve, 
ezeket átokkal sujtja a katholikus Egyház". Ezt a 
hitvallást nikomédiai Eusebius, niceai Theognis, 
kalcedoni Maris, marmaricai Theonas és ptole
maisi Secundus kivételével mind aláírták. Ez ötös 
ellenzékből is három jobb belátásra jutott úgy, 
hogy csak Theonas és Secundus tagadták meg 
hozzájárulásukat, kiket a zsinat Ariussal egyetem
ben kiközösített. (Hefele l. 281.) 

Konstantin császár hívő tisztelettel fogadta a 
zsinati határozatot, a két püspököt Illyriába szám
íízte és halálbüntetés terhe alatt megparancsolta 
Arius összes iratainak elégetését. Nemsokára rá a 

Nalt)' szent Atanáz élete. 8 
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nikomédiai Eusebiust és a niceai Theognist is meg
fosztotta széküktől és száműzte a császár, mivel 
Árius híveit befogadtúk. A zsinati atyák leveléhez 
pedig, melyel az alexandriai egyházhoz intéztek, 
ő is csatolt levelet, melyhen örömének ád kifeje
zést, hogy a hívek Isten kegyelméből megszaba
dultak a tévelytől s nz igaz hitben egyesülnek, 
hogy győzött az igazság s mind egy szívvel s lélek
kel vallják az igaz hitet. Maradjanak meg mindig 
mint szerető· testvérek e hitegységben, melyet a 
sátánnak egy vakmerő szolgája megbontott "Amit 
a háromszáz püspök határozott - írja a császár -
nem egyéb, mint Istennek szava, minthogy a 
Szentlélek töltötte be e tiszteletreméltó s nemes 
férfiúk lelkét s kinyilatkoztatta nekik Istennek 
akaratát. Térjetek tehát vissza a régi békébe, 
hogy ha legközelebb felkereslek, veletek egyiitt 
adhassak hálát a núndenható Istennek, hogy ki
nyilatkoztatta nekünk az igaz hitet s helyreállitotta 
a régi szerctelct, mely után mindnyájnn epedtünk. 
Isten oltahnazzon titeket, szerelett lestvéreim !" 
A császárhoz méltó beszéd. Mint ember milliók 
fölött áll trónusán, mint hívő egy a milliók közül. 
Jogara hatalmat ad neki birodalmának, de nem az 
Egyházunk kormányzására. "Ennek vezetését 
azoknak engedi át, nkikre Krisztus az ö nyájának 
gondozását bízta. Az egyetemes Egyház a püspö
kökben nyilatkozik meg és a császár engedelmes
kedik s örül, hogy megtaláltn a boldogító igazsá
got." (Möhler 217.) 
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II. Alexandria püspöki székében. 

Alexander püspök nem soká élvezhette a niceai 
zsinaton kivívott gyözelmet. Az utolsó évek izgal
mai, nagy lelki fájdalmai és fájdalmas megrázkód
tatásai a sír szélére sodorták a szent aggastyánt. 
Talán a győzelem örömére következő nehéz meg
próbáltatásoktól akarta hű szolgáját megkímélni 
az Úr, kinek ügyéért egy életen át küzdött és dol
gozott. Gyengülő szemével is ügy látta, hogy a 
zsinati határozatok még nem jelentik magát a bé
két s az aláírások még nem a veszély elmullát 
A marasztaló ítéletek, melyeket a zsinat úgy Arius, 
mint a vele tartó püspökök ellen hozott, engesz
telhetlen gyülölet tüzét gyujtották meg ezekben, 
mely nemsokára félelmet·~s lángokban volt kitö
rendő. Szomorú sejtelmek borultak a nyájáért 
aggódó főpásztor nem~s lelkére. Csak egy kíván
sága van még: hogy püspöki székét Atanáz fog
lalja el. Lázas álmaiban öt emlegeti s válni készülő 
lelke bizonyára Ö· érette imádkozott. 328 április 
17 -én halt meg csendes, boldog halállal. Emlék ét 
február 26-án üli meg az Egyház. 

Az elárvult alexandriak nem soká gondolkod
tak a különben oly nehéz és fontos kérdésen, kit 
emeljenek szent Márk székébe. "Az egész egyház 
hívő népe - mondják a :340-ben zsinaton egybe
gyült egyiptomi püspökök - egy szívvel-lélekkel 
kiáltotta ismételten és lelkesen, hogy Atanáz le
gyen az ő püspökük. Ezért könyörögtek Krisztus
hoz és több napon s éjjelen át Istenre kényszerí
tettek minket, hogy öt püspökké szenteljük és nem 
távoztak a templomból, sem minket onnét távozni 
nem engedtek. Mindnyájan erényes, jámbor em-

ö* 
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bernek mondották; igaz kereszténynek, aszkétá
nak, valóságos püspöknek!" {Contra Arianos 6.) 
Egyiptom püspökei nem is lagadták meg a hívő 
nép forró kívánságát és piispökké sz en lelték :\ta· 
názt 328 június 8-án, mire örömu.i.iongásban tört 
ki az egész tömeg, merl úgy érezték, hogy benne 
Krisztus Szíve szerinti főpásztort, mindnyájukat 
áldozatos szereleltel szerető atyát nyertek. 

Atanáz nem ellenkezhetett többé Isten akaratá
val. Mert volt idő, midőn ellenkezett. Amikor Ale
xander püspök végének közeledését érezvén, öt 
jelölte meg utódának, Atanáz titkon elhagyta n 
várost. Ö tudta, mit jelent főpásztornak lenni s oly 
súlyosnak ismerte· a püspöki méltóságot, hogy 
annak viselésérc gyengeségének tudatában telje
sen képtelennek, kellő betöltésére gyarlóságának 
érzetében alkalmatlannak és méltatlannak ítélte 
magát. De a Mindenható másképen ítélte meg őt. 
A halrlok](> Alexander ismételten kiáltja nevét, 
majd hozzáteszi: "Azt gondolod, Atanáz, hogy cl
menekü1hetsz? Bizony nem fogsz elmenekülhetni!" 
Jól mondotta. Isten visszahozta őt a nyájhoz, 
melynek gondozását őreá volt bízandó. S amikor 
a nyáj oly meleg szereteUel vette öt körül, amikor 
a hívek oly gyermeki bizalommal simultak hozzá 
és adták kezébe a pásztorbotnt, Atanáz nem állbn
tott többé ellen és elfogadta a választást. A keresz
tény régiségtannak még nem sikerült a püspöki 
hatalom és méltóság jelvényeinek korát megálla
pítani; de ha már Atanáz korában is megvoltak, 
úgy ö biztosan tudta a niceai nagy mérkőzésből, 
hogy számára a püspöksüveg töviskorona, a pász
torbot pedig vándorhot lesz, mcllyel számkivetésó
neli helyeit fogja hejárni. Tudta, hogy a gyűrű, 
mellyel az alexandriai egyház őt magának elje-
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gyezte, egy csendes vértanuságnak, valóságos vér
násznak lesz szent jele és a mellkereszt a szívébe 
fog beh•nőni. Úgy érezte, hogy mindenütt a gol
gotai nagy kereszt árnyéka fog reá esni s miként 
a nemzetek apostola, úgy ő is a keresztre feszített 
Megváltónak kínjait, gyötrelmeit fogja állandóan 
szívében hordani. (Kor. II. 4, 10.) De miként Pál, 
ügy ő is nagylelkiíen vállalta a töviskoszorüt is, a 
vándorholot is, jól tudván, hogy a szenvedés útja 
a legbiztosabb tít az örök hazába, mert azt maga 
Krisztus, az örök hazának ura taposta ki szá
munkra és jelölte ki egyúttal, mikor azt mondotta: 
Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát 
és vegye fel keresztjét mindennap és kövessen cn
gem. (Lk. 9, 23.) 

Atanáznak első gondja volt nyáját megismerni. 
Elindul tehát apostoli körütra és sorra látogatja a 
fenhatósága alá tartozó egyházakat Egyiptomban, 
Libiában és Pentapolisban, melyek mind az ale
xandriai püspökök által alapíttattak s azért függö 
viszonyban voltak a mindenkori alexanddai 
püspökkel szemben. Szent Márk utódai késöbb 
patriárkáknak neveztettek <~s rangsorozatban a ró
mai pápa után következtek, míg a konstantiná
polyi püspökök a csúszár kegyével ki nem erő
szakolták mnguknak e második hel.vet. 

A patriárka a többi püspökök fölött állt. Ö szen
telte fel őket és ítélkezelt felettük, hn vnlnmi pö
rös vagy feg~·elmi ügvük támadt. A fennebb cmlí
tett l\leletius ép azzal is vétett, hogy jogosulatlanul 
piispököket szentelt és egyéb, csak az alexnndriai 
püspököt megillető jogokat gyakorolt. A.tanáz te
hát elindult útjára, hog\· megismerje piispöldár
snit, meg az ő híveiket Könetlenül aknrt meggyő
ződést szerezni apostoli munkájukról, hogy együtt 
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örvendhessen az örvendezőkkel és együtt sirhas
son azokkal, akik sírva virrasztottak nyájuk felett. 
Sok lelki kincset gyiijtött s halmozott fel volt 
addig is a lelkében; most mint a példabeszéd 
magvetője hejárja az egyházakat, hogy felszántsa 
az ugaras lelkeket, megtisztítsa gaztól, bojtorvány
tól az elhanyagoltakat s bevesse valamennyit 
krisztusi lelkének szei1t meggyőződéseivel s rájuk 
hullassa szép gondolatainak, emelkedett érzései
nek termékenyítő esőjét s így virágos tavaszt varii
zsoljon az addig téli lelkekbe. Püspöktársait is 
belefoglalja e munkaprogrammjába, hiszen a vilá
gítótorony fényessége is egyre fogy és folytonos 
pótlásra szorul, ha nem akarjuk, hogy elsötétüljön, 
merl szomorú látvány az elsötétült világítótorony. 
Atanáz lelke lelve világossággal, melyet Krisztus
ból, a világ világosságából merített s ő szívesen jut
lat ebből a világosságból. Az ő szívében lánggal ég 
a lelkek szeretetének pünkösdi tüze s neki öröme 
telik abban, ha mások szívéhen is lángra gyulaszt
hatja ezt a szent tüzet. Felkeresi a kolostorokat is, 
fel a remetéket magányukban. Nem idegen világ 
ez neki. Mikor eljut Antal remetéhez, úgy érzi, 
mintha hazajött volna. S :\ntal úgy fogadja öt, 
mint édes fiát, akiben minden tanítása és tanácsa 
virágba szaladt és sokaknt tápláló gyümölcsöt tei·
mett. Milv öröm töltbette el a mestPr szívét tanít
\'ányának láttára! Mil.•• jóleső reményekkel néz
hetett az alexandriai egyház jövőjébe, melyet ilyen 
főpásztor fog kormán:vozni! Milv forró imákat re
heghPtett érle az isteni Főpásztorhoz, hogy öt Egy
házának j:wára, az ev:mgélinmi vetés felvirágozta
tására minden áldásával megáldani kegyeskedjék! 
És Atanáz milv szent buzgósággal igérbette és fo
gadhatta meg szent mesterének, hogv új méltósú-
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gában is a régi marad: Krisztus bátor katonája, 
aki a szeretet fegyvereivel akar küzdeni az ö földi 
érdekeiért és sem fáradságot nem ismerve, scm 
semmiféle áldozatt.)! vissza nem riadva, a reá bí
zott Jelkeknek úgy ideigl·-'nes boldogulását, mint 
örök boldogságát előmozdítani! 

1. Első számkivetése Trierbe 336-338. 

Nem tudjuk, meddig tartott ez a körút. Atanáz 
maga nem említ.i irataiban, első életírói sem. Oly 
mozgalmas időben él, oly magas helyen áll, oly 
ódási perspektivákkal dolgozik, hogy nem is ér rá 
saját személyével foghlkozni. Nem a maga élet
rajzát írja, még ha kénytelen is magáról írni, ha
nem az Egyház történetét Nem szórakoztatni nz 
ő hivatása, hanem tanítani. Nem csupán kortársai
nak ír, hanem a késő századoknak is. Azért talá
Junk írásaiban oly keveset róla magáról, életmód
járól és szokásairól. Lelld és szellemi nagysága 
mellett ezek oly kicsiségek, hogy első életírói 
szinte féltek azokat följcg:vezni. 

Körútjáról hizonyára gazdag tapasztalatokkal 
tért vissza s bizonyára azzal az elhatározással, 
hogy azokat nagykiterjedésű egyháztartományá
nak lelki gondozásában értékesíteni is fogja. De 
nem igen érlékesíthette. Az isteni gondviselés nem 
csendes lelkipásztorkndás végett vezette öt a pa· 
Iriarkai székbe, hanl'm hogy mint erősl~:ezű, biz
tos látású s a kitíízött cél J,övctésében hajlíthatat
lan kormányost állítsa a kormánvhoz ama rémes 
dharokhan,- mel~·e);; az Eg~· házra .hekövetkczendlSk 
voltak. \lert a esendP5 moraj, mellvel Arius hívei 
a niceai zsinat hal:lrozatát kísérték, lassan Yiharrá 
nőtt, mel~· aztán é,·tizedeken át hán~rta-vetette Pé-
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ter hajóját, oly félelmetes hullámveréssel, hogy a 
kislelkíí keresztények épúgy, mint a kárörvendező 
pogányok már elsülyedését várták. Említettük 
már, hogy Árius hívei közt Konstancia is állt, a 
császár nővére, Licinius özvegye, akit a niceai zsi
nat ünnepélyes tanítása sem térített jobb belátásra. 
Egy környezetében élő ariúnus pap fűtötte benne 
az ellenkezés szellemét, aki főleg a részvét húrjait 
érintette lelkében a szerinte igazságtalanul szám
kivetett Árius iránt. Szerinte Alexander püspök 
csak azért közösítette ki Ariust, mert irigyelte 
egyre növő tekintélyét az alexandriai egyházban 
s féltette a magáét. Konstancia a zsinat szigorú 
állásfoglalása után soká nem mert a császárnál 
érte közbenjárni. Mikor azonban halálosan meg
betegedett, mintegy utolsó kívánságakép nemcsak 
azt az ariánus papot ajánlotta a császár kegyébe, 
hanem magának Ariusnak megkegyelmezését is 
ügyesen előkészítette. Azt mondta ugyanis a csá
szárnak, hogy szomorú sejtelmek gyötrik a lelkét. 
Úgy érzi, "hogy nagy csapás fogja a császárt érni, 
sőt trónját is el fogja veszíteni, mert igaz, hecsü
letes embereket örök számkivetéssel sujtott. Hogy 
mily hatással volt e be~zéd Konstantinra, mutatja 
az a tény, hogy nemsokára magához szólította 
Ariust, sőt az állami posta alkalmatosságát is fel
aJánlotta neki ez utazásrn. Arius sietett a császár 
színe elé kerülni. Euzoins szerpap kíséretéhen jött, 
akit Alexander piispök szintén kizárt volt a hívek 
közösségéhől s a köwtkező hitvallást terjesztette 
Konstantin elé: "Mi hisziink egv Istenben, a min
denható Atvában. És az ő Fiában, ,Jézus Krisztns
han, a Logos-Istenben, aki öröktől fogva helöle 
származott s aki által minden lett az égben és a 
földön . . . Ha nem így hisszük ezt s nem igazán 
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így valljuk az Atyát és a Fiút és a Szentlelket, mi
ként az egész katholikus Egyház és a Szentírás, me
lyet mindenben hinni tanítunk, úgy legyen Isten 
a mi ítélőbíránk filiSt s a jövendő ítéletben. Azért 
kérjük kegyelmességedet, ó Istentől szerelett csá
szár, hogy mi, akik papok vagyunk s az Egyház
nak, valamint az egész Szentírásnak hitét és szel
lemét bírjuk, a te békeszerető és istenfélő kegyes
séged által a mi anyánkkal, az Egyházzal ismét 
egyesíttessiink. Szünjenek meg végre a torzsalko
dások és a szóviták. Akkor az Egyházzal való bé
kében egyesülten fogunk birodalmad boldogsá
gáért s egész családodért a szokott imákkal lsten
hez könyörögni". 

Konstantin nagy örömmel vette ez iratot, jó
hiszemüségében nem is gondolva arra, hogy a bá
ránybőr alatt farkasok rejtőznek s hogy az aláza
tos hang és csupa jót igérő beszéd nem őszinte 
léleknek szava, hanem a megszorult embernek 
gyáva fondorkodása. Mint arra teljesen illetékte
len, nem oldotta fel őket a zsinat által rájuk ki
mondott átok és számkivetés alól, de nem átallotta 
értük püspöküknél ezért közbenjárni, ugyaiwz a 
császár, aki n zsinatról írt levelében "a sátán vak
merő szolgájá"-nak bélyegezte volt Ariust. Ennek 
a szomorú Pál-fordulásnak híre hamar eljutott 
keletre és bizalmat öntött Arius híveibe, kiket a 
niceai zsinat ugyan elhallgattatott, de meg nem 
térített. A csá<;zár meggondolatlan eljárása lassan 
teljesen a zsinat előtti tillapotot állította vissza. 
Azok a püspökök ug~·anis, akiket a zsinat Arius
sal együtt elítélt és püspöki széküktől megfosz
tott, Yisszatértek számkivetésükből és elfoglalták 
püspöki széldiket. még erőszaktól sem riadva 
vissza azokkal szemben, kiket a zsinat helyükre 
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:íllított volt. Így tett Eusebius Nikomédiáh::m, így 
Theognis Niceában. Előbbi annyira vezérszerepre 
kapott, hogy az ariánusokat Eusebiánusoknak is 
nevezték. Sőt tovább menve, üldözni kezdték a 
hithű püspököket s a legaljasabb rágalmak alap
ján megfosztották őket püspöki széküktől, majd 
esászári rendelettel, majd oly zsinatokon, melye
ken ők kerekedtek felül. A parázs, melyct a niceai 
zsinat atyái nagylelkiíségből nem tiportak szét, 
újból lángra kapott és félelmetes tüzként kezdett 
pusztítani az alig megnyugodott Egyházban. Az 
ariánus piispökökben most nem csupán az eretne
kek makacssága dolgozott, hanem a megbélyeg
zettek pokoli gyíílölete és bosszúvágya is égett, 
mely kamatostul iparkodott a kölcsönt visszaadni. 
Vakmerő fellépésük félelemmel töltött el minden 
hithií püspököt s az egész keleten nem találtatott 
férfiú, aki vétót mert volna kitiltani erőszakosko
dásaik ellen. 

Arius csak örömmel nézbette a nem várt fordu
btot Táborának újraéledése új bátorsággal töl
tötte el a vt>zért is. Bízva a császári hátvéd varázs
erejében, bátorsággal kopogtatott az alexandrir~i 
eg~·ház kapuján, visszafogadását kérve. De ez a 
kapu nem nvilt meg előtte. Atanázt, aki azt őrizte, 
nem tévesztette meg a kopogtatónak most még 
alázatos kön~·örgése, de nem is f<'lemlítette meg a 
császárnak erős kezt>, melyet e kopogtatásból ki
érzett. Azzal a határozottsággal, mel~· az igazság 
szeretetéhől s a meggyőződés mélvségéből fakad, 
visszautasította Arius kérését. Pedig Eusebius is 
írt neki ez ügYben s lt'velét azzal a fenyegetéssel 
nYujtották át Atanáznak, hogv ha nem teljesíti az 
abban foglalt kérést, számoljon a következmé
nyekkel. 
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A fenyegetést Arius hívei csakhamar be is vál
lották. Összeszürve a levet a meletianusokkal, pa
naszlevelet intéztek ezek által a császárhoz, mely
ben azzal vádolták Atanázt, hogy minden békét
Ienségnek egyedül ő az oka és okozója és pedig 
azáltal, hogy nem fogadja vissza az Egyházba azo
kat, akik visszatérni akarnak. Áskálódásuk siker
rel járt. A császár keményen írt rá Alanázra. "Mi
után ismered akaratomat, - mondja többek kö 
zött a császár - azért ne állj senkinek útjába, aki 
az Egyházba visszatérni akar. Mert ha megtudom, 
hogy bárkinek megtagadod a hívekkel való egye
sulést, aki azt óhajtja, rögtön küldök valakit, aki 
parancsomra lemondat és székedtől eltávolít.'' 
(Contra Arian. 59.) 

Atanázt azonban. nem félemlítette meg ez a ke
mény levél sem. Nyugodtan, mint aki igazának tu
datában van, feleli a császárnnk, hogy nem véthet 
a niceai zsinat határozatai ellen. Akik nem vallják 
az Egyház credóját, miért akarnak mégis az Egy
házban lenni? Hiszen külön hitvallásuk eléggé mu
latja, hogy külön egyházat akarnak képezni. Nem 
is tehetett másképen. Arius visszafogadásával n 
legnagyobb zavart idézte volna elő a hívők lelk~
hen és saját jóhírnevének is ártott volna, mert 
vagy úgy tünt fel volna előttük, mint aki közöm
hős a hit legfontosabb kérdései iránt, vagy úgv. 
mint a nyáját emberi tekintetből cserbenhagyó 
béres. 

A császúr beláthatta eljárásúnak elhmnarkodottsá
gát. mert hallgatott. Nem ügy a :neletiánusok. Új 
rágalmakat koholtak a szent püspiik ellen, iöhhek 
közt azzal vádolva őL hogy összeesküvést szen·ez n 
császár ellen s ennek eéljaira egy láda aranyat is 
kiildött egy hizonyos Philumenosnak. A könnyen 
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ltívő császár erre megidézte Atanázt 332-hen 
Nikomédiába, de ismét meggyőződött az ő ártnt
lanságáról. Bizonyára bán l() fl a lelkiismeretét, hogy 
oly könnyen és könnyelmiíen adott hitelt e rágal
maknak s azért a visszatérő püspöknek kísérőlevc
let is adott az ő híveihez, melyhen szomorúan pa
naszkodik a szerelellenség egyre szomorítóhh meg
nyilatkozásai miatt. "Nagy sötétség vesz minket 
körül - írja a császár - nemcsak a sokféle té
vely miatt, hanem a hálátlanok gonosz cselekede
tei miatt is, amikor eltiírjük azokat, akik mesterek 
az esztelenségben és nem ítéljük el azokat, kik 
minden jogot s méltányosságot elnyomnak. Nem
csak hogy nem állunk ellen az ellenségeknek, ha
nem követjük azt az istentelen hordát, mely által 
a végzetes csalás utat tör magának anélkül, hogy 
ellenkezésre találna. Hát végleg kiveszett már min
den erkölcsi érzék, még a természetes is? Mert 
evangéliumi szellemről itt ugyan nem is beszélhe
tünk! De miért tiírjük, kik a velünk siületett er
kölcsi érzék mellett még az evangéliumnak is bir
tokáhan vagyunk, az ellenségnek fondorkodásait 
és gonoszságait, ki - amint látszik - mindent 
lángba akar borítani? ... Azért álljatok ellen min
den erővel azoknak, akik egyetértésünk kegyelmét 
meg akarják semmisíteni. N é zzetek Istenre és sze
ressélek egymást! Jóindulattal fogadtam a ii 
piispökötöket, Atanázt s úgy bántam vele, amint 
meggyőződésemnek, hogy ő Isten embere, meg
felelőnek találtam. Rajtatok áll, hogy megértéssel 
legyetek egymás iráni; az ítélet nem illet meg en
gem. Elismerern az ö bölcs gondoskodását, mely 
nz én békés érzületemmel iisszhnnghan állandónn 
az üdvözítő hitnek javát tartja szem előtt; ő majd 
megtanít az ignzságra." (Contra Arian. 61.) 
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Atanáz örömmel vihette e levelet övéinek, hisz 
annyi hitszeretet sugárzik ki minden sorából. N em 
a saját személyt'nek szóló elismerést értékelte 
benne, hanem azt a hívő lelkületet, mely sírni tud 
a hitegység megbontása fölött s a mindnyájunkat 
egybeolvasztó szeretet után sóvárog. Sajnos azon
ban, a császár szép szavai csak üres szavaknak 
bizonyultak, levele csak írott malaszt maradt. Kon
stantin nem bírt a kellő eréllyel és következetes
séggel, mellyel üdvös gondolatait életre váltolla 
volna. Nem az anyatejjel szívta volt magába az 
evangéliumi szellemet, nem is vált benne vérré. 
A hatalmát féltő uralkodó mindig háttérbe szorí
totta a hívőt. Konstancia szomorú sejtelmei vagy 
talán jobban mondva a császár megfélemlítésére 
kigondolt beszédei ilyenekről sötét ködként borul
tak Konstantin lelkére, mely még nagyrészt a po
gány babona hatása alatt állott. E szomorú tény
nél esak még szomorúbb volt az, hogy az ariánu
sok hamar felismerték a császár megosztott lelkü
letét és a legkegyetlenebbül visszaéltek vele. Ku
darcaik után, melyeket eddig is vnllottak, új rágal
makon törték az eszüket abban a biztos remény
ben, hogy amint a népben ilyenekkel sokakat meg
tévesztenek, úgy az ingatag császárnál egyszer 
mégis csak megnyerik a csatát. A hívő· nép meg
tévesztésére terjesztették azt a hírt is, hogy a si va
tag nagy szentje, Antal remete is Arius hívének 
vallja magát. A.tanáz nem is késlekedett ezt sze re
tett mesterének tudomására adni, egyben kérve őt, 
jönne el személyesen Alexandriába a rágalmat 
megcáfolni. Antal haladék nélkül teljesítette ked
ves tanítványának kérését. Amikor az igaz hit vé
delméről volt szó, nem maradhatott néma. Eljött 
tehát Alexandriába s ott istenes beszédével úgy 
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megrázta a lelkeket, hogy ottlétének kevés napja 
alatt töhhen tértek meg a pogányságból, mint kü
Wnben az egész év folyamán. "Örültek a hívők,
írja Atanáz Vita s. Ant. LXX. - hogy ilyen férliú 
szájából hallhatták a Krisztus-ellenes eretnekség 
cáfolatát. Az egész város összefutott, hogy Antalt 
láthassa. A pogányok és al ő úgynevezett papjaik 
a templomba jöttek, mondván: Látni akarjuk az 
Isten ei}iberét. Mert mindnyájan így nevezték őt. 
És az Ur sokakat szabadított meg általa a gonosz 
szellemektől és sok tébolyodoHat gyógyított meg 
akkor. Sokan a pogányok közül legalább ruháját 
l<ívánták érinteni abban a hitben, hogy az hasz
nukra leszen." 

A tyrusi zsinaton. 

Derűs, verőfényes napok voltak ezek Atanáz szá
mára. De hamar elmultak és Nikomédia felől 
ismét vészes viharfelhők emelkedtek Alexandria 
egére. Eusebius pokoli aknamunkája egy percre 
sem szünetelt. Engesztelhetlen gyűlölettel ková
csolta egymás után a rágalom mérges nyilait Ale
xandria szent püspöke ellen, hogy őt elveszítse. 
Ö Atanázban látta az arianizmus legfélelmetesebh 
ellenségét s ebhen igaza is volt. Úgy gondolta, 
hogyha ezt az acélgátat ll'rontja, Arius tana meg
hódítja az egész világot s ebben is igaza volt. Nem 
esoda f('hát, hogy híveinek tekintélyes táborát is 
ennek n ördögi gondolatnak érdekében mozgó
~ította és tüzelte jobb ügyhöz méltó szívóssággal 
támadásról támadásra. Előcsatározások voltak 
ezek, melvekkel sikeresen készítette elő a döntő 
ütközetet ·a hírhedt tyrusi zsinaion 335-ben. Az a 
esászár, aki még 333-ban az Atanáz ellen felhozott 
újabb vádak hazug voltáról meggyőződvén, fényes 



ALEXANDRIA PÜSPÖKI SZÉKÉBEN 47 

elégtételt adott az ártatl;mul meghurcolt egyház-, 
nagynak, kijelentvén császári levelében, hogyha 
még egyszer ily hazug mozgalmat indítanak ellent', 
már nem egyházi, hanem állami törvények szerinl 
fog fölöttük személyesen ítéletet tartani, 335-ben 
mégis úgy intézkedett, hogy egy J'yrusban tar
tandó zsinat vizsgálja meg ugyanazon vádakat. 
Hiába tiltakozott ez ellt•n Alanáz, előre tudván, 
hogy az ellenségeiből összetoborzandó zsinat nem 
fog neki igazságot szolgáltatni. Erőszakkal hurcol
ták el Alexandriából s mint vádlottat állították a 
nagyrészt ariánus püspökök ítélőszéke elé. 

Vádjaik a. következők voltak. Mareotis egyip
tomi tartományban egy Ischyras nevü ember papi 
ténykedéseket végzett anélkül, hogy felszentelve 
volt volna. Már a cordubai Hosh1s eltiltotta őt e 
lénykedésektől, amikor 324-ben mint a császár 
követe Alexandriában járt. Ischyras azonban 
folytatta azokat, mire törvényes lelkipásztora be
panaszolta őt a közben {328.) piispökévé lett Ata
náznál, kérve az ő intézkedését. Atanáz egy Maka
rius nevű papját küldte ki a panaszt emelő lelkész
szel abba a helységbe, melyben Ischyras élt, kit 
hetegen találtak. Azért atyjával tárgyaltak sennek 
nagyon a szívére kötötték, hogy ne engedje meg 
fiának olyannak gyakorlását, amire nincs is felha
lalmazva. E száraz tényből az ariánusok azzal a 
hazug toldással kovácsoltak fegyyert Atanáz ellen. 
hogy Makarius erőszakot is használt, összetör\'e 
Ischyras kelyhét és Jerontva az oltárt, amelyen 
misézni szokott. S e vádjukat Ischyrasnak egy 
leveléYel bizonyították. Époly hazug volt másik 
,·ádjuk. Hypsele püspöke, Arsenius, aki Meletius 
híve volt, sok vétsége miatt jónak látta székhelyét 
elhagyni és bujdosva életét megmenteni. Az ariá-
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nusok pénzt ajánlottak fel neki azzal a kikötéssel, 
hogy nem mutatkozik nyilvánosan, mire azt a hírt 
terjesztették el, hogy A tanáz meggyilkolta őt és 
holttestének bizonyos részeit varázslásra használja. 
Még egy harmadik rágalmat is eszeltek ki, mely 
szerint Atanúz vis5zaélve egy magányos nő \'en
dégszeretetével, rajta erőszakot követett el. 
S mindezt betetőzték azzal a vádda), hogy jogta
lanul emelkedett a püspöki székbe, mert nem 
Alexandria hívő népe .s nem is nz akkor jelenlevő 
püspökök többsége, hanem csupán hét püspök 
választotta őt Alexandria püspökévé. 

Atanáz szent nyugalommal hallgatta meg e 
hazug vádakat. Csak azért sírhatott a lelke, hogy 
még püspöktársai közt is akadnak annyira gyü
lölködők s a gyülölettől elvakultak, hogy ily 
otromba vádakat koholnak. Az utolsó vádra a 
jelenlevő egyiptomi püspökök, mint szemtanuk 
adták meg a választ: Atanázt a nép választotta meg 
egyhangú lelkesedéssel püspökévé! - A vendég
szeretettel való visszaélés aljas vádja is hamar 
összedőlt, mint a kártyavár. A pénzzel megveszte
getett asszony ugyanis elárulta, hogy soha nem is 
látta Atanázt. Mert kísérő papja, Thimotheus elő
lépve, ünnepélyesen kérdi tőle: Ö volt-e az, aki 
erőszakot követett el rajta? S az asszony Atanáz
nak gondolván a kérdezöt, esküvel bizonyította, 
hogy igenis ö volt az. - Ugyanígy jártak a Arse
nius-rágalommal, mert Arsenius megjelent a zsi
naton és ép kéz-lábbal állt a szégyenpírban égő 
vádlók elé. - Ischyras esetében pedig Mareotis 
tartomány papjai intéztek levelet a zsinathoz, 
melyben mint szemtanuk, akik Atanázt állandóan 
kísérték püspöki körútján, ünnepélyesen tesznek 
tanuságot, hogy az erőszakosság vádja közönséges 
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hazugság. Sőt Ischyras, a koronatanu is felemelte 
szavát Atanáz ártatlansága mellett. Megírta, hogy 
:tz ariánusok által kényszerítve és fenyegetéseik 
últal megfélemlítve hangoztatta a kehely és oltár 
letörésének viidját úgy, amint azt szájába adták. 
(Contra Arian. M.) Atanáz h•hát fényes győzelmet 
:u·atott ellenein. 

A zsinat rossz szellemei azonhan, caesareai és 
nikomédiai Eusebius, Theognis, Maris, Patrophi
lus, Macedonius és nüsok, hogy ·a csúfos vereség 
szégyenét legalább látszatra elhárítsák maguktól, 
külön bizottság kiküldését követelték, mely az 
egész ügyet magán a helyszínén újból megvizs
gálja. - E bizottság ki is szállt a helyszínére és 
felbérelt pogány meg zsidó tanuknak egész sorát 
hallgatta ki, kik azonban ellentétes vallomásaik
kal egymást cáfolták. - Atanázt pedig, aki a zsi
naton oly fényt•s t•légtételt kapott, egyszerííen meg
fosztották püspöki székétőL A zsinati atyák józan 
része azonban nem írta alá ez égbekiálló igazság
talanságot, sőt az Egyiptomhól odajött Paphnutius 
hitvalló - Sozomenus tanusága szerint - a szin
tén hitvalló :Maximust, .h•ruzsált•m ptispiikét kezén 
fogva felháhorodva távozott a zsina l ról, mondván: 
Hitvallók hoz nem illik ilyen gyiilekezetlwn részt 
venni! De a jogtiprókat ez nem hatotta meg s 
mint akik jól végezt{•k dolguk;tt, Jeruzsálembe 
nmultak s ott felszt•ntelték nt a fenséges bazili
kút, melyet Konstantin a M egváltú sírja fölé emelt. 
Nt•m féltek gyülölettt•l lt>lt szín-el ahhoz n szent 
~írhoz közPlíteni. melyhen a szeretet parancsának 
Vra pihente ki az irántunk nlló végtelen szereteté
hől Yállalt kíuszem·edésének gyiitrt-lnwit. Nem 
f{>Jtek tiile, hog~· köztiik lúmad és miként földi 
t'lt•télwn ll'llt'. kikt>rgeti öket is korhácC'sal, mert 
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nem tűr meg házában kufárJelkű embereket, még 
ha híveinek pásztoraivá tolták is fel magukat. 
S az Úr nem is jelent meg sem most, sem máskor 
sem ama kétezer év folyamán, mely az ő Egyháza 
fölött elmult. Az ember sokszor várta őt, hogy 
~zétverjen a kufárok között, de ő lsten s az ő gon
dolatai nem emberi gondolatok. Míg itt járt u föl
dön, megmondott mindent, amit tudnunk és cse
lekednünk szükséges, hogy az ő országába jus
sunk. MegalapítÓita az Egyházat, hogy e szent 
tanításnak hirdetője legyen az egész földön min
den nép körében. A századok folyamán sokszor 
meg is szólalt a csodák nyelvével, hogy megerö
~ítse Egyházának tekintélyét és nyomatékkal han
goztassa evangéliumi tanait és parancsait. De mi
ként előre mondotta példabeszédében, nem boly
gatja azt a nagy szántóföldet, melynek emberiség 
a neve. A konkolyt együtt engedi nőni a tiszta 
búzával. A szabadakaratot, mellyel az embert a 
teremtésben megajándékozá, nem veszi el t<:íle, 
mikor azzal visszaél. Megjő az aratás napja, ha
ragnak rettenetes napja. Azon mindent ki fog 
egyenlíteni! Kézzel írt könyv nyílik ottan: - Vi
lág terhe, minden, ott van - ítéletre felrovottan. 
(Sík S. fordítása.) 

Ezt a könyvet, az emberiség éldntjzát, a világ
történelem jegyzökönyvét angyalai írták és pon
tosan írták. Minden haszontalan szót is feljegyez
tek, még a legtitkosabb gondolatok és vágyak is 
meg vannak benne örökítve. Mit ér emberi fondor
kodás, mit minden erőszakosság, melyet furfan
gos és kegyetlen t>mherek. nllnhn f'lkövettek Isten 
lnnuiYal szemben·! Mit használnak majd az Ens('
hinsoknnk (>s Theognisoknak a \[areotisban csinált 
"jegyzőkönywk?'' :\fit a t~-rusi zsinat "határoza-
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tai" a világot ítélő Krisztus megfelebbezhetlen dön
tésével szemben? A tanáz a fölötte ítélkező zsina
ton erre a világítéletre gondolt s ez a gondolat 
nemcsak megvigasztalta, hanem szent örömmel 
töltötte el lelkét. Tyrushól ő sokat hozott magával, 
aminek el nem múló értéke volt a jövendő ítélet 
számára. Ott sokat kellett mcghallgatnia, amit di
csőségére fognak majd a nagy napon felolvasni. 
Ott úgy marasztalták el, hogy dícséretet fog kapni 
az ítélő Úrtól, aki azt mondotta: Boldogok, kik 
üldözést szenvednek az igazságért, mert övék 
mennyeknek országa. (Mt. 5, 10.) 

A szentsír templomának felszentelése örvende
tes aikaimul szolgált Atanáz ellenségeinek, az 
ariánus püspököknek, az ő híveit a tyn1si zsinat 
határozatairól értesíteni. E levelükben azonban 
nem tesznek említést a püspökük ellen hozott 
galád határozatról, csak azt hozzák az alexandriai 
egyháznak tudomására, hogy Áriust és az ő híveit 
visszafogadták a hívők közös.;;égéhe, melyből a 
gyűlölet őket egy időre kizárta. Maga a császár 
vizsgálta meg Arius hitvallását s azt mindenben 
helyesnek találta. Szűnjék meg tehát minden harag 
és gyűlölség, mely eddig a híveket szétválasztotta. 
(Contra Arian. 84.) 

A ta ná z a zsinatról Konstantinápolynak vette az 
útját. Csak nehezen tudott a császár színe elé ke
rülni, kit arra kért, hogy személyesen vizsgálja 
felül a tvrusi határozatokat. A császár méltányos
nak találva e kérést, rögtön írt a zsinaton résztntt 
püspököknek, hogy mindnyájan kivétel nélkiil 
azonnal jöjjenek Konstantipápolyba, mert meg 
a kar győződni, vajjon pártoskodás nélkül jártak-e 
t-1 Tnusban. A császári rendelet villámként hatott 
u zsinat vezetőire. Úgy érezték, hogy a császár 

4* 
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jelenlétében tartandó zsinat vesztüket jelentheti. 
Azért csak maguk nwntek el Konstantinápolyba, 
nevezetesen a két Eusebius, Theognis, Patrophi- · 
Jus, Ursacius és Valens. A többinek egyenesen 
megtillották, hogy a császár parancsának eleget 
tegyenek. A császár színe elé járulva már nem .a 
zsinaton hangoztatott vádakkal álltak elő, melyek
nek tarthntntlanságát eléggé érezhették, hanem 
iirdögi gonoszsággal oly rágalmat gondoltak ki, 
melyröl tudták, hogy azzal a saját javukra döntik 
el ezt az élet-halál harcot. Ahinúz azzal fenyege
tődzött, - hazudták a császárnak - hogy meg 
fogja akadályozni Konstantinápolynak alexandriai 
gahonával való ellátását! A mérgezett nyíl szíven 
találta a császárt. !\'agy haragra gerjedt és rögtön, 
:mélkül, hogy a vádlottat meghallgatta volna, ki is 
mondta ítéletét, mely Atanázt számkivetésre kúr
hoztatta a galliai Trierbe. Hiába kérlelte öt szent 
Antal, hiába Alexandria népe s papsága: a császár 
konokul ragaszkodott ítéletéhez. (Hcrgenröther: 
Handbuch d. aiig. Kirchengesch. l. 244.) A történe
lem nagynak mondja Konstantint, de azt is felje
gyezte róla, hogy élett> n'ftén kiirny<'Zt>lének rossz 
befolyása alatt sok oly intézkPdést tett, mt'ly jelen
tékenyt>n <'lhomályosítotla multjának diesfényét 
Alex~)IHlria hitvalló püspökének . számkivl:'tése is 
ezt> n in tézkPdései közé tartozik. 

Trierben. 

Amily szomorusag tiiltötte el Alexandria híveit, 
mikor szerelett püspökük köri.ikböl távozott, époly 
ürömmel tt>lt <•l Trier hívő n<'pe. hog~· a nagy hit
,·allót körükhen li:.;ztPllwtik. Trh•r piispökt:>, i\fnxi
illllS, kit most n sz<'ntt-k közt tiszft>liink. mint diesü 
hnrehúl Yisszatérö höst fng:Hitn :\t,1názt. Az is n1lt 
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valóban. Ádáz ellenséggel állt szemben, óriási had
dal, mely nem diogatott a fegyverben, mert nem 
győzvén igazsággal, a rágalom sarába ásta be 
magát s onnét küldte mérgezett nyilait Atanázra. 
De c nyilak mind visszapattantak róla, mert vértje 
az igazság volt. Sértetlenül került ki a harchól és 
unelt fővel hagyta el a ('Satatért. A sár, mellyel íít 
túmadói bemoeskítani akarták, visszahulloU a 
saját fejükre s bár egy gyenge császárnak kegyé
ből ők ültPk a hírói székben, a púrtatlan történe
lem mégis őket ítélte el s akik a szent püspököt 
sárral doháltiik meg, maguk lettek sáros alakok! 

Egész Trier kitüntető hódolattal fogadta a jöve
vényt és szinte a szentek tiszteletével vette őt körül, 
mint olyant, aki a Krisztushoz való hííségét sok
sok szenvedéssel pecsételte meg s a gyíílölködők 
ellen is az ő szeretetének mindeneket legyőzö fegy
verével lüizdött. A hódoJók élén maga a császúrfi 
Konstantin állott, aki atyjának ez intézkedését 
úgy fogta fel, hogy általa ellenségeitől akarta a 
szent püspököt megszabadítani s neki jóltevő nyu
galmat hiztosítani. Meg is tett miudent, hogy a 
számkivetést jóleső pihenéssé vadzsolja, fejedelmi 
hökezüséggel gondoskodván Atanáz minden sziik
ségletéről. 

Trieri nap,jairúl is kevesC't jegyzett fel Atanúz. 
Idegenhe jött !-s m~gis otthon {•rezte magát. Ahol 
az e\·angélium szelleme tölti he a lelkeket, ott 
Krisztus tanítványa otthon érzi magát. Trierben 
pedig ez a szellem uralkodott. :\laximHs főpásztori 
buzgósága, fáradságot nem ismerő apostoli mun
kássága honosította azt meg a trieri egyházban. 
Boldogok. a kik az apostoli hitYallást nilják: min
denütt otthon Yannnk, ahová a nwg,·áltás iiriim
híre csak eljutott. A katholikusok mindenütt ráta-
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Jálnak Krisztusra a legméltóságosabb Oltáriszent
ségben, aki mindenütt ugyanazt az evangélimnot 
hirdeti a szents~gház csendes magányából, min
denütt ugyanazt az áldozatot mutatja he papjai 
által a szcntmisében s mindenütt ugynnazokkal a 
szentségckkel táplálja, erősíti és wzeti az örök 
életbe híveit. Atanáz a számkivetésben is az ma
radt, nmi volt: Krisztus felkent szolgája, a hívek 
pásztora. Trierben is ugyanúgy prédikált, mint 
Alexandriáhan s ugyanúgy misézett, mint püspöki 
székhelyén. Smindez feledtette vele a keserűséget, 
melyet a híveitől va16 erőszakos eltávolítás főpász
tori szívének bizonyára okozott. Csak a keret vál· 
tozott, mindennapi. életének kerete, de tartalma 
ugyanaz maradt, mint addig volt, aminthogy ér
téke sem n1ltozott, hanem inkáhb nyert az igaz
ságért való üldöztetés révén. Hogy az evangélium 
ellenségei felülk<'rekedtek Tyrushan, mert sikerült 
a császárt félrevezetniök, szomorú jelenség volt és 
szomorúsúggal töllötte el Krisztus minden igaz 
hívőjét, tehát Atanázt is. De az ő szomorúsága nem 
ismert kislelkííséget, annál kevésbbé kétséghel'sésl. 
Behoru1t az ég, de Atanáz tudta, hogy a ború nem 
tart örökké. Rendíthetetlen hiznlommal nézett n 
horús jövőbe s nem szíínt meg .a jobb jövőben 
hízni, a johh jövőért imáctkozni (•s d?lgozni. Tudta. 
hogy a háhorgó tengert leesillapító llr Jézus akkor 
is van Egvhiizáv:1l s akkor is viseli gondját, nmi
kor :1ludni látszik. Nt> keltsük fel kislelkííségiink
kel! ö johban tudjn, mi válik igazán javunkra. 
Majd feltámad. :1mikor végtelen bölcsesége leg
iohhnak fogja látni és lec~cnd<>síti majd n dhart. 
Türt>lmcs<>n vár. nagvlclkííen késik a hiintetéss<'l, 
mert ő n végtelen szeretet, mel~, nem kívánja a bíí
nös halálát. hanem inkább hogy megtérjen és 
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üdvözüljön. De szigot·úan büntet és rettenetesen 
sujt is, mikor letelt hosszantűrésének ideje, mert 
ő egyúttal a végtelen igazságosság. 

Gottes Mühlen mahlen langsmn, 
Mahlen aber lreffiich klein! 

Ez volt a számkivetelt Atanáznak is. meggyőző
dése, ez lelki békéjének alapja, ez vigasztalódásá
nak forrása. Azért voltak számkivetésének nap
jai is boldog napok. "Az Istent szerelöknek min
den javukra szolgál." (Rm. 8, 28.) 

Árius szörnyü 11ége 336. 

A tyrusi zsinat vezetői pokoli kárörömmel fo
g:HHák legnagyobb s legfélelmetesebb ellenségük 
számkiv0tésének ítéletét. Eusebius és társai már a 
halálharangot kongatták a katholieizmus fölölt. 
\fegfeledkeztek arról, hogy 1\risztus örök életet 
íg<'rt Egyház:hwk, meg arró), hogy nc.>m csi•szári 
kegy vagy erőszak ingoványára, hanem n apostoli 
h ü ség Pétersziklá jára építette nzt s építette úgy, 
hogy a pokol kapui sem dönthetik le örökké. A csá
szár kegyének védőpajzsa alatt most már bátran 
kopogtattak az alexandriai egyház kapuján, bebo
esátást követelve vC>zérük, a kizárt Árins számára. 
De ez a kapu ntost is zún·a nwradt előtte s a csú
~zár haragjá,-al való fenyegetés sem bírta azt meg
nyitni. Erőszakkn1 t>ltávolították a kapu őrét, dc 
nem vihették el az ő szellemét, mely kiirthatlanul 
<•tt élt híveinek szeretö, hálás lelkében. Arius kö
Yetelödzése oly nagy háborgást idézett elő Ale
:xandriában, hogy maga KonsLmtin ut:1sította öt 
a város elhagyására. Az t>gészséges szervezet kiveti 
magából a gennyell 
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Eusebius ekkor Konstantinápolyra gondolt. Ale
xander, a császárváros püspöke hangosan tiltako
zott e szándéka ellen és megtett minden tőle tel
hetőt, hogy e nagy gyalázatot egyházától elhárítsa. 
Eusebius azonban makacsul ragaszkodott követe
lt-séhez és Atar1áz sorsával fenyegette nwg öt. 
.-\ szent püspök, kifogyva emberi eszközökhöl, 
miliént Socrates mondja, az ékesszólásról az imád
lwzásra tért út s az egész éjjc>lt lmzgó imáh:m töl
tötte el, kérve az Urat, ne <"ngedje, hogy az a 

. vérengző farkas nyájába beronthnsson. S Alexan
der nem imádkozott hiáha. 

\\'o die N ot am grös:;ten, 
Da ist Gott am nikhsten! 

Eusebius másuapra, egy vasárnapra tíízte ki az 
iinnepélyes felvételt. A megelőző estén diadalnw
netben akarta Ariust a városban köriilvezetni. 
A menct el is indult. Az ujjongó <'soportban. mely 
Arius híveiből verődött össze, csak egy ember volt 
igen szomorú: Arius. N em lelki aggodalnw k tették 
őt szomorúvá - nagy erő.;;zakok bizonyos idő 
mnh·a kiillik az ('mherből a lelkiismeretet; hanem 
testi gyötrelmek szállták meg őt, altesti görcsök 
kínozták, úgy hogy ki kellett válnia a mcnethől s 
egy nyilvános illemhelyre távoznin. A reávárás 
tiirelméhől kifogyva, utána néznek és - halva ta
lálták öt. Szörnyü halállal halt meg, Judás halálá
Yal: belei kiszakadtak, kiváltak tl'stéhöl! lsten 
malma ez egyszer hamar őrölt! Kegyetlen !'rÖvel 
megőrölte J stl'nnek eJienségét! A diadalmenetből 
gyászmenet lett! Az ünneplök féh·e s remegve 
szétfutottak. mintha villám csapott volna közéjük. 
1\findenki Isten kezének igaz~ágoo;; sujtását látta a 
krisztustagadónak szörnyű végében. A császár is 
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megrendült s miként Socrates mondja, Árius rette
netes végében a niceai zsinat hatúrozatainak meg
erősítését látta. Atanúz írja (Ep. ad Serap. 4.), hogy 
sok ariánus ez istenítélet hatása. alatt visszatért 
nz Egyházba. Csak Eusebius és az ő törzsknra tette 
magút nevetségessé azzal, hogy varúzslást emlege
lett. Nem is okultak vezérük tragikus végén. A gyií
lölt>t végleg kiirtotta helőliik a józan gondolkodást. 
Megvakultak és vakon rohantak továbh a gyííli\1-
ködés pokollejtőjén, miként látni fogjuk. 

Atanáz visszatérése .'/Sli noll<'llll'cr ':!.'1. 

Árius szomorú végének híre h:unm· terjedt el <'•s 
mindeniitt megkönnyebbülést szerzett a hívő lt>l
kekben. Nem káröröml'l, hanem azt a megköny
nyebbülést, melyet a soká ostromlott sereg érez, 
mikor az ellenség vezére váratlanul elhal. A követ
kező évht>n Konstantin császárt is kiszólította az 
Úr az életből. 337 május 22-én halt meg három 
fiára hagyva óriási birodabnáL Ezek az Egyház 
iránti jóindulatuknak azzal adtak nemsokára kife
jezést, hogy az at~·juk által számkivetett püspökö
ket visszaengedték nyájaikhoz. A császárok eme 
rendelkezése leírhatatlan örömöt keltett az összes 
egyházakban. mt-lyek pásztora iktól meg voltak 
fosztva. De talíin seholsem szcrzett oly általános 
örömöt, mint Alexandriúban s v<'le egész Egyip
tomhan. Az i\riimhírt mnga Konstantin, Britannia. 
Gallia és Hispanin császúrja l\iizölte az alexandriai 
hívt>kkel. Bizon~·:'i.ra ismeritek az okokat. -- írja 
lt>velében - nwl~·ek mintt Atanáz, a szent tön·én~· 
hinidője egy időre Galliába küldetett. :\finthog,· 
\'érszomjas ellenségeinPk dühe végyeszéll~·el fenye
gette öt. elhatároztatott őt elküldeni. hog.\· ne kell
jen eh·esznie. Hogy tehát ezt megelőzzük, hogy 
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ellenségeinek karmaihól kimentessék, reám biza
tott ő. Abban a városban, melyben laktam, min
denben bővelkedett, bár az isteni kegyelemből táp
lálkozó lelke kemény életnek nehézségeit is zokszó 
nélkül viseli. Márami urunk, Konstantin Augustus, 
az én atyám elhatározá, hogy őt vi~szaadja nektek; 
<le mivel az í'mberi sors megelőzte őt s ő nyuga
lomra tért, mielőtt óhaját teljesítbette volna, úgy 
érPztem, hogy nekem k<•ll a nagyemlékű császárnak 
szándékát teljesítenem. Magatok tudjátok, mily 
tiszteletreméltó Atanáz, ha körötökbe jő. Nem sza
had csodálkoznotok, ha valamit tettem érdekében. 
Lelkem erre indíttatva érezte magát részint utána 
vágyódó szereletek híre, részint ily nagy férfiúnak 
méltósága által. Az isteni gondviselés oltalmazzon 
titeket. szerelett testvérek!" (Contra .\rian. 87.) 

De Trierben is szent örömöt váltott ki a császár 
intézkedése a hívek lelkében, hármennyire becsül
ték is a szent püspök jelenlétét. Örült Atanúz is és 
esak a jó Isten tudja. mily hálás öröm és örven
dező hála tölté el n nyáját szerető főpásztor szívét, 
mikor 338 novemher 23-án két évi és négy hónapi 
számkivetés után visszatórhetett székhelyére, 
amelytől ellenségeinek gonoszsága és n császárnak 
velük szem ben tanusított g~·engesége ü zte el őt. 
Egész Egviptom készült méltó fogadására. N em 
megrendelt hódolás volt ez «?s nem parancsolt ün
neplés, hanem a hálás szín·k önkénylt's nwgnyilnt
kozása. "A nép mindenünnen st>reglett össze -
írják az q~yiptomi püspökök - s ujjongott örömé
ben. hogy viszontláthatja azt. aki után úgy \"ágyú
flott. A templomok örömtől visszhangzottak és 
mindt>nütt hálát n•lwgtek nz Ornak. A templom 
szolgiíi s a papok henső örvendezéssel nézték öt 
s e napot életiik legboldognbb napjának vallották. 
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S miért mondjuk el a mi kibeszélhetlen örömün
ket, mely minket püspököket eltöltött? Mert mi 
úgy ércztük távollétében, hogy vele együtt szenve
dünk." Jól mondjadr. Möhler: "Az alt>x:mdriai Pgy
háznak, valamint az egyiptomi papoknak (~s piis
pököknek eme határtalan ragaszkodása Atanázhoz 
a legvigasztalóbb jelenség e zavarokban, mert szé
pen nyilatkozik meg benne az igazságérzet, az egy
házias szelh•m s az összetartozandóság érzete. Ata
názra nézve pedig visszatérésének módja a leg
szebb bizonyítvány". (Athanasius der Grosse. !H4.) 

2. Második számkivetése 340-346. 

Eusebius hamar felejtette a Yereségeket, melye
ket szenvedett, hamar a vesztt>ségeket is, melyek 
pártját az utolsó években érték. Alig. foglalta el 
Konstancius a neki hagyományozott konstantiná
polyi trónt, núnden ravasz~·ágát s erőszakosságát 
nz ifjú császár behálózására fordítá. Fondorkodása 
nem veszett kárba. Konstancius hamar elárulta, 
hogy az ariánusokkal tart. Még atyjúnak uralko
dása alatt halt meg a fennebb díesért Alexander, a 
császárváros püspöke. :'vfikor megkérdezték halá
los ágyán, kit :tjánl utódjának megválasztani, így 
felelt: "Ha igazán jámbor, tudáshan gazdag és taní
tani képes püspököt akartok, úgy válasszátok meg 
Pált; ha azonhan üg~·es kereskedő emhert kí\'án
tok, aki a hivatalnokokkal is jól tud hánni. úgy 
n'ilasszátok meg -:\lacedoninst". A hhek Pált vá
lasztották püspökiikké, mert többre becsiiiték a 
papi, mint a világi szellemet a piispökhen. Mace
donitts különben hithűség tekintetéhen sem volt 
példás, mert nem egyszer árulta el rokonszenvét 
az ariánusokkal szemben. De ép PZ volt érdeme 
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Eusebius szemében, aki a hálójába kerített esá
szárnál azzal ásta alá Pál püspök jóhírnevét, hogy 
egyszerűen felcserélte a haldokló Alexander jelzőit, 
melyekkel őt és Macedoniust jellemezte. Egy zsi
naton azután Eusebius párthívei núnden további 
nélkül megfosztották Pált az ő püspöki székétől 
és azt magával Eusebiussal töltötték he. Pál püspö
köt bilinesekbe verve Mezopotámiába hurcolták d. 
A jelentéktelen Nikomédia tehát áskálódásokkal 
és rágalmakkal bevonult Konstantinápolyba, hogy 
nzután rossz szelleme legyen Konstanciusnak. 

Eusebius most már a régi vakmerőséggel kezdt~;> 
meg újból aknamunkáját Alanáz ellen. A rég elin
tézett Arsenius és Isehyras-mesékhez újabb vúda
kat fiíztek hozzá, nevezetesen, hogy Atanáz többe
ket számkintésscl, sőt halállal sujtott s ezzel való
ságos lázadást idézett elő Alexandriában. Hival
koztak a tyrusi zsinatra is, mely őt nwgfosztotta 
volt piispöki székétől, tehát jogtalanul tölti azt he 
most is. V égre azzal is vádoll:Jk, hogy a szegények
nC'k szánt gabonát hűtlt>nül elkezt•lte. 

E vádakkal t>lőbh Konstantin és Konstans nyu
gati császároknál tettek kísérletet 339-hen, de- itt 
keményen elutasíttattak. Annál szív<~sebh fogadta
lúsban volt azonhan részük Konstanciusnál, aki 
dtíírte, hogy egy zsinaton már utódot is választot
tak az alexandriai székbe annak a Pistusnak sze
mélyében, akit ml'·g akxandriai Alexander zárt ki 
Ariussal egyetemben nz ő egyházáhóL A zsinnt 
annyira erősnek érezle magát. hogy Makarius pap 
vC'zetése alatt küldötts6get menesztett Rómába, 
mely Gyula pápától Pistusnak megerősítését kPrje. 
l)(' Atanáz is elkiildte embereit Rómába s ezek 
unnyira tönkrecáfolták amazoknak hazug vádjait, 
hogy Makarius jónak látta a városból sietve tá-
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vozni. A pápa pedig gyönyörű levélben szolgálta
tott igazságot Atanáznak. (Contra Arian. 22.) 

És megszólaltak Egyiptom püspökei is. Százan 
gyűltek egyhe, de ez a száz püspök egy szívvel
Iélekkel tett tanuságot Atanáz példás életéről, apos
toli munkásságáról s arról a nagy tiszteletről és 
szeretetről, melyct azzal magának egész Egyiptom
han kiérdemelt. A testvéri szeretet és egyetértés 
melege árad ki körlcvelükből, "mert az ő számki
vetése - írják - valósággal a mienk is vol}. Úgy 
ércztük mindnyújan, hogy ővele mi is ki vagyunk 
űzve, ővele mi is újból a hazának visszaadva. 
A könnyek és sóhajok helyett szívörömmel és bol
dogsággal halmozott el minket az Úr. ú, bárcsak 
megtartaná azt számunkra, bárcsak ne engedné az 
Úr, hogy az ariúnusok A.tanáz fölött győzedelmcs
kedjenek!" (Contra Arian. 4.) Aztán sorra mcg
eúfolják a légből kapott vádakat. Nem, Atanáz 
nem sujtott senkit sem számkivetéssel és hóhéra 
~em volt senki életének. A es:hzár helytartója 
igenis mondotl ki halúlos ítéleteket, de az állam 
törvényei szt>rint az állam ellen súlyosan vétők 
fölött. Atamh azonban még esak otthon sem volt 
akkor. A szegényt>kel sem riividítetle nwg soha s 
<l nekik szánt gabonát mindig a Jegnag~·ohb gon
dosságg:tl osztotta Id kiiziittiik. Erről az érdekelt 
szegények1wk húlanyilalkozntai is tesznek tanusá
got. Az miúnusok bizonyára azért gondolták ki e 
rágalmat. hog~· a gahonM ewtán maguknak biz
tosítsák a katholikusok kizúrásávnl (amint ez nem
sokúra he is kiivetkezett). Ami végre a tyn1si zsinat 
székfoszló hal:'irowtút illeti, a pLL.;pökök ennek a 
sz(•m·,•dély<>s gyiil(•k('zetnek jogosságát sem isme
rik Pl arra. hogy valakit piispöki székétől meg
fosszon. Hog~·an is foszthulnak nwg m~st törn'-
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nyes méltóságától azok az Eusebiusok és Theog
nisok, kiket a niceai nagy zsinat ariánus üzelmcik 
miatt jogérvénycsen megfosztott volt széküktől'! 
S hogyan mer egyáltalában zsinati határozatokra 
hivatkozni az az Eüsebius, aki a niceai zsinat 
tilalma ellenére előbb Berytust, most meg Nikomé
diát hagyta el, hogy a konstantinápolyi székbe ül
hessen? 

A komoly szózatnak meg is volt a hatása: az 
összes egyiptomi püspökök Pistus ellen foglaltak 
állást s Atanáz mellé álltak. Az ariánus püspökök 
erre hamar adták meg a feleletet. 340-ben ugyanis 
Antiochia nagy ünnepségeknek volt színhelye. 
Ekkor szentelték fel a még N. Konstantin által tíz 
év előtt építeni kezdett templomot s ugyanekkor 
~innepelték a fiatalabb császárok uralkodásának 
első Justrumát. Eusebiusnak gondja volt rá a meg
jelent püspököket zsinatra összehívni, amelyen 
Atanázt újból megfosztották püspöki székétől s 
azt a kappadódai ariánus Gergellyel töltötték be. 
Hogy mily összhang uralkodott az ariánus püspö
kök között, eléggé mutatja az a tény, hogy e zsi
na ton nem kevesebb mint négy hitvallást terjesz-

· tettek elő elfogadásra, melyek abban mégis egyez
nek, hogy a homouzios = egylényegű szót gondo
san kerülik. Egy érzelemben azonban mindnyájnn 
találkoztak és összeforrtak: az Atanáz elleni en
gesztclhetlen gyűlöletben, melynek egyetlen célja 
Yolt Krisztus bátor hitvallóját elpusztítani. 

Farkas az akolban. 

Gergely Antiochiában piispökké szenteltetvén, 
sietett székhelyét elfoglalni. De mily szomorú szék
foglalás volt ez! A császár egyiptomi prefektusá-
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nak, Philagriusnak karhatalmi oltalma alatt vonult 
he Alexandriába. Pogányok és zsidók alkották ezt 
a karhatalmat, melynek nyomában sírás és jajga
tás verte fel uz addig békés város csendjét. A hí
,·ek zsúfolásig töltötték meg a templomokat, mert 
ép nagybőjtnek ideje volt, hogy így egy szívvel s 
lélekkel emeljék fel tillakozó szavukat a kegyetlen 
l'rÖszak ellen, mellyel a bitorló Gergely az ő sze
retett főpásztorukat jogaitól megfosztani s őt föl
dönfutóvá tenni készült. Ez azonban nem hatotla 
meg a nagyravágyó bitorlót, még kevésbbé Phila
grius csőcselék hadát, mely rettenetes kegyetlen
st>ggel tört magának utat a hívek sűrií tömegében. 
Mint védtelen nyáj állottak ezek a dühöngő ellen-
5éggel, a vérengző farkassal szemben. Mintha a 
,,~,&res üldözések egy napja virradt volna' rájuk. 
A halálra vert férfiúk és nők mellett a szüzek 
sikongó serege, kiket a hetörök erőszakk~tl el
nyomtak s e síró tábor körül a kegyetlenül meg
ülleknek véres hullái: vérrózsák összetiport liJio
mok mellelt! Ezt a diadalivet a sútán emelte, ezzel 
a koszorúval ő koszorúzta meg a nPm pásztor, ha
nem tolvaj és rabló Gergelyt. 

Atanáz egy másik templomban értesült n szo
morú vérengzésről s azzal a szeretettel, mellyel 
szerette nyáját, inkábh f<•lreállt. mintsem hogy 
jelenlétével még nagyobb pusztulást okozzon. Ha
mar elhagyta a várost s annak közelében húzta 
meg magát, ami,·el véget is vetett a vérengzésnek, 
de nem az üldözésnek is. Az ariánus püspök, talán 
hálából is az antiochiai zsinnt iránt, mely őt ide 
helyezte, minden gondolható eszközzt>l végleg ki
irtani törekedett a katholikus hitet. Kémei egyre 
j:'trták a drosl s jaj ,·olt azoknak, aki~ hithíís{•
giiket hármiképPn is elárulták. ,.Sohasem volt még 
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ilyen üldözés, mint ez - írja maga Atanáz. Mert 
nz azelőtti üldözések alatt legalább imádkozhatott, 
:~ki megmenekiilt s aki elrt>jlőzött, legalább meg
keresztelkedhetett; most azonhan a kegyetlenség 
a habiloniaiak példáját kü,·eti. Mert miként ezek 
Dánielt, úgy a kiváló Gergely azokat, kik otthon 
imádkoznak, a prefektusnál feljelenti. Fennhé
jázva ellenőrzi az egyhúz szolgáit, kik netán titok
han szentségeket akarnak kiszolgáltatni, úgy hogy 
sokan abban a veszélyben forognak, hogy nem 
keresztelletnek meg, mások, hogy hetegségükben 
nem fogadhatják a papnak látogatásál. Sírnak s 
c szerencsétlenséget nagyobbnak tartják magánál 
a betegségnél." (Ep. encycl. 5.) De e síró embere
ket acélos hit éltette és sokan inkább Hírtek verést 
és börtönt, semhogy megszokotl vallásos gyakorla
taikról lemondjanak. A börtönök hamarosan meg 
is t<~ltek e tiszteletreméltó hitvallókkaL Ugyanez 
volt a hithíí piispökijknek is a sorsuk. Gergdy 
ugyanis heutazla az egész egyhúztartományl, de 
mindenütt komoly ellenkezésre és feddésre talúlt. 
Az öt kísérő Philagrius prihékei azonban elnémí
tottak mind(•n ellenkezést és hnlálos iitl<•gekkPI 
dszonoztak minden feddést. S Gergely még ezzt>l 
sem érte he. V:'tdiratol iutézett Atanáz ellen Kon
staneiushoz, nwlyl'l pogúnyokkal (os zsidókkal ira
tolt alá, hogy úgy Hínjék fel a csúszúrnak, mintha 
a hívek kiiréhől származnék. D<~ felemelte szavút 
.\tanáz is. Körlevelet intézet Egyiptom piispilkt>i
hez, melylwn hiíen elmondja Gergely bevonulását, 
véres erőszakát a n'dlelen hívekkel szemben. Te
liintsék az alt>xaJHh·iai egyháznak ~zomorúságát és 
~zerencsétlens{'gét a magul,;énak is ama bensőségt>s 
viszonynál fognt, nwlyhen minl Kriszlus titokzn
los IPsiének tagjai eg~·múshoz Y<lnnnk . .Nt> fogad-
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júk be tehát szent közösségiikbe az erőszakos beto
Jakodót, hogy így a híveket is megóvják s megerő
~ítsék hithűségükben. (Ep. encycl. "MG. 25, 222--
239.) 

Atanáz Rómába megy. 

Atanáz ezzel meglévén, amit mint patriárka és 
püspök a nehéz körűlmények között megtehetett, 
hajóra szállt és Rómába vitorláwtt, ahová már 
előbb meghivatott, hogy ~lz ariánusok által köve
lelt zsinaton végre elintéae az ellene szórt rágal
makat. Miként a gyermek atyját keresi fel, ha ide
genben veszély fenyegeti, úgy Atanáz is a hívők 
közös atyjához, Krisztus földi helytartójához, a ró
mai pápához megy, amikor az erőszak kiűzi őt 
székhelyéről. Elmegy Rómába, az atyai házba, 
ahol otthon van. Ehnegy Rómába, mert tudja, 
hogy ott egy szerető szív núndig hazavárja, egy 
atyának szíve, melynek szen•tete annúl nagyobb, 
minél többen tartanak rá igényt. Ez az atyai szív 
núndenkit befogad, mindenkit meghallgat s min
denkit megért, aki jószándékkal közelít feléje. 
Tud együtt szomorkodni a szomorlwdókkal és 
együtt örülni az örvendezőkkel. S kész segíteni is, 
miként atya az ő szenvedő gyermekein mindig 
kész segíteni. S tud is segíteni, mert nemcsak ter
mészetes, hanem természetfeletti erőkkel rendel
kező szív. S ez a szív nem hal meg a világ végéig. 
Életét századokkal méri. Annak a Szívnek élet
ereje lüktet benne, mely az első nagypénteken 
~zünt meg dobogni a keresztfán. A pápa szíve 
Péter szh·e, a pápa szíve .Jézusnak Szíve emberi 
kiadásban .. \zért ol~· nagy a szeretete. Azért borul
hat reá nlinden szomorodott szí\'lí hh·ő, miként a 
szomorodott tanítván~· az utolsó nicsorán .Jézns 

:'{agy szent Atanaz élete. 
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isteni Szívére ráborult. S miként ő túlvilági vilá
gossággal töltözött az isteni Szívből, úgy töltöznek 
erővel, derűvel, bizalommal és békével mindazok, 
akik Kriszlus földi helytartójának szívében keres
nek menedékel. Atanáz is így volt meggyőződve s 
azért is sietett Rómába. És siettek véle együtt 
mindazok a püspökök, kiket ugyanaz az ellenség 
íízött el nyájaiktóL Sokan voltak, akik üldözést 
szenvecltek az igazságért. Gyula pápa (337-352.) 
atyai szeretettel fogadta őket. ű nemcsak Rómá
nak püspöke, hanem l~gyúttal az egész Egyháznnk 
látható feje. Azért tudatában is van nagy felelössé
génel\, mely egyházfői méltóságából reá háramlik. 
"Székének méltósága miatt - írja Sozomenus HI. 
8. - az üsszesekről való gondoskodás terheli őt.·· 

A pápa, aki az igazságot keresle és a békét óhaj
tolta, 340-ben két p:.pját, Elpidiust és Philoxenust 
küldte el követségbe az ariánusokhoz, azzal a fel
szólítással, hog\· el ne mulasszák a zsinaton meg
.ielenni, mel~·nek összehívását annviru sürgették. 
Jól isnwrhette őket, mert nem jelentek meg. Ők 
legjobban tudták, hogy az Atanázzal való szembe
sítés teljes wreségüket jelentené. Hónapokig tar
tóztatták tehát a pápa követeit s végre is 3-ll ja
nuúr havában eg~· levéllel bocsátották őket vissza 
Rómába. Ez a levél hű képe egész lelkületüknek. 
Dac és ke,·élység csendül ki minden szavából, Kon
stantinápol\· ellenkezése Rómával szemben, a túl
fíítött önérzet és függetlenítési \'ágy, mel_v végre a 
leljes szakításra n•zelett. ~em Krisztus szelleme 
tölti el öket, nwrl nem akarnak engedelmeskedni 
földi helYtartójának. Sőt olv vakmerőek. hog~· 
vádlókként lépnek fel a pápán\! szemben, aki sze
riniük részn•hajló. mert Atanázt pártfogolja, sőt 
:~z ._,g~·házi tiin·énvek ellen vét. mert nem tiszteli 
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az ő zsinatuknak határozatait. Ép azért csak az 
esetben tartják fenn a vele való egységet, ha jóvá
hagyja intézkedéseiket, melyekkel egyeseket szék
>·esztésre ítéltek s megerősíti az íg~; megüresedett 
székekben azokat, kiket ők ültettek azokba. Ha 
ezt nem teszi, ellentétes irányban fognak haladni. 

Gyula pápa lelki és szellemi fölényének egész 
méltóságával felelt e püspökökhöz annyira méltat
lan levélre a 341 őszén Rómában tartott zsinat 
után. "Elolvasván leveleteket - írja a pápa - na
gyon csodálkoztam, hogy nem illő veszekedési haj
lammal viszonoztátok azt, amit én szeretetben és 
igazságban írtam. A levélből íróinak gőgje és nagy
zása árad ki. Ez nem felel meg Krisztus hitének. 
Amit szeretettel írtam, szeretettel illett volna vi
szonozni és nem veszekedő lelkülettel. Vagy nem 
tanuskodik-e szeretetről, hogy papokat küldtem és 
meghívtam a vádlókat, hogy minden egvenetlen
ség mielőbb kiküszöböltessék, testvéreink ne szen
vedjenek tovább s titeket se vádoljon többé senki·? 
- A levél elolvasása után elgondolkodtam fölötte 
s egy ideig Yisszatartottam abban a hiszemben. 
hogy valaki közületek el fog jönni s így nem kell 
majd újból levelet írni. \·iszont a tietek nem fog 
sokakat közülünk fájdalommal eltöltcni, ha meg
ismerik tartahnát. :\Hután azonhan senki sem jötL 
közzélettem s meg kell mondanom, hogy mind · 
nyájan megdöbbentek s alig tudták elhinni, hogy 
nzt ti írtátok. Ha fogalmazója wszekedés céljából 
írta. úgy ez JH'm járja. mt>rt egvházi ügyekben nem 
szájaskodás, hanem apostoli kánonok döntenek~· 
_\ pápa azutún kiokt~tja Eusehiu5 hh·eit. hogv ép 
ők cselekedtek zsinati határozat ellen. midőn n 
niceai által kiközösítetteket mégis feh·ették a hh·ek 
köz(< .\tanáz Plienben semmit sem teiL ami miatl 
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őt ki kellene zárni s azért a pápa a legkeményeb
ben elítéli igazságtaJamágaikat vele szemben úgy 
a tyrusi zsinaton, mint Alexandriában. De ha vé
tett volna is Atanáz, akkor is előbb őneki, a pápá
nak kellett volna írni ok, őnála panaszt emelni ök. 
,,Vagy nem tudjátok-e, - írja legfőbb hatalmának 
tudatában a pápa - hogy ez a szokás? !" S miután 
így hrmgsúlyozta az egész Egyházra kiterjedő jog
hatóságát, hozzáteszi: "Csak azt hirdetem, ::unit 
szent Péter apostoltól szent hagyományként kap
tunk s nem is írtam volna meg e köztudomású dol
got, ha az, ami történt, meg nem rendített volna 
minket." Befejező szavaiban ismét az övéiért ag
gódó atya szólal meg, békére intve a békétlenkedő
ket, "hogy ne legyünk nevetség tárgyává a pogá
nyoknál s még inkább, hogy ne zudítsuk ma
gunkra Isten haragját, mert mindegyikünk számot 
fog adni az ítélet napján mindarról, amit a földön 
lett". (Contra Arian. 21-35.) 

"4 sordil.-ai zsinat . 

. \ pápa méltósággal és szerelt>ltel teljes szava 
mégis n pusztában kiáltónak szavaként hangzott 
cL Azért egy általános zsinat összehh·ására kérle 
fel a császárokat. Ronstans e kérésnek enged·ve, 
fhérét is megn~·erte az eszmének s a zsinat ~43 
öszére hivatott össze az Illyria keleti részében 
ft•kvő Sardikába . .\ kiHízött időre közel száz nyu
gati és nyolcvan keleti püspök jelent meg. Azok 
Corduba hilvalló püspöke, nz agg Hosius vezetése 
alatt vonultak fel, akit csak atyjuknak neveztek . 
. \ k<>letiek ide iso a császári h n tal om oltalma alatt jöt
lt>k: két császári biztos kísértt> őket. "Az eretnek
"ég mindig is ígv tett - írja I-lt>rgenröther. (Der 
hl. Athanasius der Grosse 10.) .\zon volt mindig. 
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hogy megnyerje magának az állami hatalom oltal
mát, megfosztva attól a katholikusokat Nem a ta
nában rejlő erővel és nem is szellemi fegyverekkel, 
hanem durva erőszakkal, az ellenkezőknek elnyo
másával iparkodott mindig céljait elérni." 
A nyugatiak azonban meg tudt.ák akadályozni, 
hogy a karhatalom képviselői a zsinat tanácskozú
saiba bármi befolyást gyakoroljanak. A Lsinat úgy 
látogatottságánál fogva, mint üdvös erkölcsi ren
delkezései miatt núndig nagy tekintélynek örven
dett, de hinttalosan sohasem soroztatott az általá
nos zsinatok közé. (Hefele: Conciliengesch. l. 596 
-600.) 

A keletiek mindenekelőtt hitkérdések megviia
tását követelték, de elutasíttattak a niceai szent 
zsinatra való hivatkozással. Ott e kérdések végér
vényesen elintéztettek - mondák a nyugatiak. 
A zsinat tanítása nem szorul kiegészítésre! Így az
tán Atm1áz ügye került tárgyalásra. De ezt ismét a 
keletiek nem akarták. Ők tudták, hogy miért nem. 
:\ pápa megbízásából elnöklő Hosius mindent el
követett ellenkezésük lefegyverzésére, de ered
ménytelenül. A gyűlölet nem az igazságot keresi, 
hanem hosszút liheg és bosszúállás után eped. Itt 
pedig komolyan vették az igazságot és békét sür
gettek. Ezt a tiszta légkört, az igazság és szerel('t 
hegyi levegőjét. nem bírta ki a gyűlölet mérgétől 
megroncsolt ldkük. Kapóra jött nekik keletről 
annak a győzelemnek a híre, melyet Konstancius 
aratott a perzsák fölött. A kötelesség - mondák -
hazaszólítja őket, a g~·őzelmi ünnepen nekik ott
hon kell lenniök! El is hng~·t:lk Sardikát és Philip
popolislnt mentek, ahol szabad fol,·ást engedtek 
mindannak a haragnak, mért>gnek és gyíílöletnek. 
mel~·et Sarctikában magukba kellett fojtaniok .. \z 
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a levél, melyet itt fogalmaztak, de úgy adtak ki, 
mint sardikai zsinati határozatukat, némaságában 
is hangos tanuságot tesz arról, hogy akik lelépnek 
Péter sziklájáról, oly Iejtőre jutnak, amelyen nincs 
többé megállás. Akik a csalatkozhatatlan pápát 
felülbírálják, önmaguk csalódnak s idővel önma
gukat csalják, mikor jobb meggyőződésük ellenére 
is makacsul megmaradnak tévedésükben. Akik 
Péter utódját oktatni akarják hit és erkölcs dolgá
ban, maguk oktalanokká válnak s akik őt megcsú
folják, maguk válnak a világ csúfjává. A philip
popolisi levél örök szégyenfolt marad az arianiz
mus homlokán és szörnyíí vádirat lesz írói ellen 
nz ítéletben. Megismétlik ebben mindazon rágal
maikat, melyekkel Atanázt elhalmozták s ezek 
alapján újból megerősítik a tyn1si zsinaton ellene 
hozott határozataikaL Szégyenletesnek mondják, 
hogy Gyula pápa, Hosius s mind a többiek, akikkel 
Sarctikában találkoztak, mégis közösséget vállal
nak Atanázzal, sőt Proiogenes, Sardika püspöke 
még misézni is engedte őt. Ép azért mindezeket -
Gyula pápát sem véve ki - kiközösítik az igaz 
egvházból, melyet ők képviselnek. V égre felszólít
ják a püspököket, hogy a kiközösítettekkel min
den érintkezést megszakítsanak. 

Hog~· ez a levél, melv azonfelül valósággal hem
zseg a legközönségesebb személyeskedésektől s 
min(h·égig pinci hangon ,·an tartva, mennyire nem 
födte a közmeggyőződést s közhangulatot, arról 
íróinak már útban haznfelé ismételten meg kellett 
g~·őződniök .. \z útközben felkeresett püspökök kö
zül nem egynek volt bátorsága ellene óvúst emelni 
s íróh·al a közösséget megtagadni. Ezeket karhata
lommal elmozdították a püspöki székiikböl. szúm
kh·etéshe kiildték vagv hiirtönre ,·etették .. \driano-
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polisban még vérontástól sem riadlak vissza, mely
nek tíz hívő esett áldozatul. Megtehették, mert 
Konstancius egész lélekkel melléjük állva, jóvá
hagyta minden intézkedésüket S hogy meghiusítsa 
a sardikai zsinat ama határozatát, mely az ariánu
sok által elűzölt püspököket visszahelyezte szé
kükbe, rögtön utasította katonai parancsnokait, 
hogy ezeknek visszatérését mindenképen akadá
lyozzák meg. A császár eme parancsát sehol sem 
teljesítették oly lelkiismeretesen, mint - Alexan
driában. Kikötőjét valósággal megszállták a csá
szár emberei, hogy lehetetlenné tegyék Atanáznak 
nyájához visszatérni. És mégis visszatért! A sardi
kai zsinat atyái ugyanis a keletiek távozása után 
folytatva tanácskozásaikat, mindenekelőtt Atanáz
nak szolgáltattak igazat, felmentvén őt az összes 
vádak és ítélelek alól, melyekkel amazok őt illet
ték és elítéllék. Ugyancsak felmentették az eret
nekség vádja alól Marcellust, Ancyra elíízött püspö
két, aki ellen caesareai Eusebius öt könyvet írt, 
különféle tévtannal vádolváti őt. A zsinati atyák 
meggyőződtek, hogy nem ann:vira a tévtanok bán
tották Eusebiust, mint inkúbb Marcellusnak bátor 
úllásfoglalúsa az arianizmus ellen már a niceai 
zsinaton s nyilt szakítása a tyrusi zsinattaL Azután 
kiközösítették az ariánusok yezéreit : herakleai 
Teodort, neroniasi N arcissust, caesareai .\kaciust, 
antiochini Istvánt, Ursnciust. Yalenst, efezusi Me
nophantust és laodiceai Györgyöt. A két Eusebius
caesareni (t 342) és nikomédini (t 340) - akkor 
már nem élt. Ezzel szemben visszahelyezték szé
keikbe az elíízött püspököket s gondoskodtak is 
róla, hogy e határozatuknak én·ényt is szerez
zenek. U g:nmis két tiszteldreméltó aggast~·ánt, 
Euphratest, kölni és Yincentiust. capuai püspököt 
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követségbe küldtek · Kanstaneius császárhoz, hogy 
közölve vele e zsinati határozatot, a hazatérő 
püspököket császári oltalmába ajánlják. Kérésüket 
Konstans is támogatta levelében, melyhen komo
lyan intette fivérét, hogy hagyjon fel az ariánusok 
támogatásával s adja vissza sértetlenül a sokat 
szenvedett egyházaknak hitvalló püspökeikeL Sőt 
ismerve fivérének makacsságát, egyenesen háború
Yal fenyegette meg, ha e kérését nem teljesítené. 
Ez végre hatott. Konstancius engedett, hiszen nap
nap után szerezhetett meggyőződést arról, hogy az 
ariánusok a legaljasabb eszközökkel élnek n katho
lilmsok elleni harcban s fondorlataikkal állandóan 
veszélyeztetik a közbékét is s ezzel az ő trónját is . 
. \z sem kerülte el figyelmét, hogy táboruk minden 
erőlködéslik ellenére is egyre fogy - a sardikai 
zsinat nyugati határozatait 340-nél több püspök 
írta már alá - s mind általánosabbá ,·álik n népek 
óhaja, hogy ez a méregforrás, mely már évtizedek 
óta mételyezi a lelkeket, mielőbb hetömessék. 348-
ban kiadott rendeletével megsemmisítette összes 
előhbi intézkedéseit, melyeket az elíízött püspökök 
ellen tett s visszaszólította őket nyájaikhoz. Sőt 
levelet írt Atanáznak, melyhen látogatását kéri, 
biztosítván őt, hog~· nem lesz semmi bántódása az 
úton. (Hefele: Conciliengesch. I. 602.) 

Hazafelé. 

Atanáz csak a harmadik levél után határozta el 
magát e látogatásra. (Contra .\rian. 51.) Aquileiú
hól, ahol ekkor - 345 hú;;vétján IHergenröther: 
Kirchengesch. I. 249.) - tartózkodott, előbb Ró
mába ment a pápától húcsúzni. .\ jó gyermek első 
és utolsó útja mindig az ntyni ház. Csaknem nyolc 
év telt el azóta. hog~· mint számíízött kopogtatott 
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e ház kapuján s amily szerctettel fogadta őt akkor 
az egész kereszténység atyja, époly szereleltel bo
csátotta most is útjára. A pápa külön levélben 
önti ki örömét az alexandriai hívek öröme fölött, 
hogy viszontláthatják szerelett főpásztorukat Jól 
imádkoztak, - írja a pápa - hogy annyi nehéz
ség leküzdése után mégis visszatérhet körükbe az, 
nki számkivetésének szomorú napjaiban sem szünt 
meg értük aggódó s értük imádkozó főpásztoruk 
lenni. Xagyobb fényben tündökötve tér vissza kö
rükhe, mint ahogyan távozott tőlük: nemes ércek, 
arany és ezüst tíízben tisztíttatnak! Atyai szívének 
:1 szomorúságban is öröm'voH ily nagy férfiú közel
~égét élvezni. Teljes lélekkel osztozik örömükben, 
mellyel őt fogadják. (Contra Arian. 51.) 

Hazatérése valóságos diudalút volt. A pápát kö
,·ette a császár, akit Atanáz Antiochiában keresett 
feL Bár lélekben még nlindig ellenség, mert ariá
nus, mégsem tagadhatja meg tőle igaz nagyra
becsülését Konstancias sem. A körülötte hajlongó 
ariánus piispököktől mennyire elüt ez az Atanáz! 
Azok núntha sárhól volnának gyúrva: gerinc nél
küli puhán~·ok. kiknek nagyohh gondjuk van a 
császár keg.,·ére. mint az lsten keg~·elmére: emez 
mintha gyémánthól volna faragva: nem tud híze
legni s nem töri magát emh:ri kegy, csak az isteni 
keg~·elem után. Acélos jellem, mel~· nem io;;mer két
színííséget s inkább választja a számkivetést, ha 
kell. n halált is. semhog\· megt:1gadja azt a hitet, 
mely<'t Krisztus tanított. az apostolok hirdettek s 
a vértanuk óriási serege vérontásával pecsételt 
meg. Igni főpap. aki sohJ.lS•:>m keresi ::t maga jm·át 
s n<'m személyi c'rdPkeiL tartja szem előtt munkú
jábml f>s intézked(•seihen. hanem eg~·edül Krisztus 
földi érdekeit s a gondjaira bízolt lelkek ideig,·aló 
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javát s örök boldogságát, mert núndig át van hatva 
a nagy felelősség tudatától, mely püspöki méltósá
gából reá háramlik. 

Konstancius nem érte be a megkülönböztetett 
tisztelettel, mellyel a hitvalló püspököt fogadta; 
meg is örökítelle azt az utókor számára abban a 
körlevélben, melyet a püspökökhöz és papokhoz 
intézett ez alkalomból. "Az ist,~ni gondviselés -
mondja e levélben -· n<~lll hagyta el a tiszteletre
méltó Atanázt. Ha próbára tette is őt rövid időre, 
mégis megoltalmazta s visszaadta neki hazáját és 
egyházát, melynek kormányzója volt lsten rendel
kezésébőL .\.zérl elhatároztuk, hogy feledésbe men
jenek mindazon intézkedéseink, melyeket a vele 
közösséget tarlók ell:~n tettünk, hogy megszi.injék 
a jövőben minden gyanusítás velük szemben s 
megerősíttessenek ezennel ama szabadságok, me
lyeket papjai azelőtt élveztek. Egyúttal igazságos
nak tartottuk iránta való kegyeso;;&gíinknek nwg
felelőleg elrendelni, hog:v a püspökök és papok, 
akik vele tartottak, biztonságot élvezzenek. Azt 
akarjuk, hogy mindazok, akik jobb belátásuk es 
kötelességük fol~·tán vele egyesülnek, Isten aka
rata szerint császt'lri kegyünket is hírják." Egy 
másik levélben arra szólítja fel az alexandriai hí
n•ket, hog~· Atanáznak hékében és egyetértéshen 
engedelmeskedjenek és hünletéssel fenyegeti meg 
azokat, akik a közbékét feldúlják. Végre az állami 
hinltalok vezetőit utasította, hogv minden iratot 
megsemmisítsenek, meh· .\tanáz s az ő párthín'i 
ellen intézkedést tartalmaz s a jövőben a pap
st'lg régi immunitását tisztelethen tartsák. l Contra 
.\rian. 5-l-.)6.) 

.-\. császár után megszólaltak Palesztina püspö
kei. akik .Jeruzsiilemhen külön zsinaton gYültek 
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cgyhe az átutnzó Atanáz üdvözlésére. Hiába ültette 
volt öt a tyrusi zsinat ariánus erőszaka a vádlottuk 
padjára, hiába ítélte el őt sok hazug vádjának 
alapján. A ta ná z mégis úgy :íllt előttük mindig, 
mint a főpap tündöklő példaképe, aki az evangé
liumot egész életével valósította meg s egész egyé
niségében Kriszlus hü mása volt. Amit az elnyo
más szomorú napjaíban nem tehettek, iránta érzett 
tiszteletüknek s hozzá való ragaszkodásuknak most 
szabad folyást engedhettele Mint Krisztus titokza
tos testének élő tagjai együtt szenvedtek akkor az 
üldözött alexandriai egyházzal s őszinte részvétben 
osztották meg vele árvaságának ldmondhatatlan 
szomorúságát. .Most époly őszinte együttérzéssel 
vesznek részt szerelell főpásztoruk visszatérése 
fölött érzett örömükben. "A Mindenható meghall
gatta imáitokat, - írják nekik - aki gondját vi
seli Egyházának, aki letekintett könnyeitekre és 
kön:vörgéstckre és meghallgatta kérésteket. Hisz 
olyanok voltatok, mint a szétvert, üldözött juhok, 
melyeknek nincsen pásztoruk. Azért az igaz Fő
pásztor gondozott az égből, akinek gondja van 
összes juhaira s most ,-isszaadja nektek azt, aki 
után sóvárogtalok. Ime, mi is megtettünk minden 
tőlünk telhetőt az Egvház békéjeért s most köszön
Iünk titeket á]la]n, kit már üdvözöltünk, hogy tud
játok. hogv a héke köteléke fiíz minkel össze ŐH•le 
(·s tiveletek." ( Confra A rian. 5 í.) 

ülv széles hullámokat vert az .\tanázért való 
tisztelet és szerdet, hogv még l'rsacins és Valens 
is. aldk nikomédiai Eusebius halála után ,·ezetői 

Yoltak az t-Hent> folYtatott harcnak, elmentek Ró
mába és ott írásba~ is kijelen tették G~·ula pápa 
ntódjn, Liberhis előtt, hogY mindent. amit Atanáz 
C'llen mondtak és tettek, esupa hazug:;ág és rága-
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lom. Azért alázatosan kérték a pápát, fogadja őket 
vissza a hívek közösségébe, melyből gonosz .üzel
meik miatt a sardikai zsinaton kizáraltak. Ök 
nemcsak hogy közösségbe lépnek Atanáual, ha
nem ünnepélyesen kárhoztatják is Áriusl és köve
tőit mint eretnekeket. És írtak magának Atanáz
nak is, biztosítván őt, hogy nagy vigaszukra fog 
szolgálni, ha az érintkezést ismét felveszi velük. 
(Contra A rian. 58--60.) 

Aki könnyben pef, örömben arat. 

Ily örvendetes jelenség~k közt folytatta a szent 
piispök útját oda, ahol a legnagyobb öröm várt 
reá híveinek vis.wntlátásában. 346 október 21-én 
vonult be valóságos diadalmenetben székvárosába. 
Gergely, a székét bitorló ariánus püspök, már nem 
élt. Isten igazságossága lesujtotta ő-t. Egy zendülés 
alkalmával ő is megöletett ~H5 június 26-án. (Her
g-enröther: Kirchengeseh. l. 24\l.l Hosszú idő, hal 
esztendő telt el távozása óta. Szomorú idő, üldözés
nek ideje. Vihar dult, mikor távoznia kellett s e 
vihar nem esillapodott, hanem ellenkezőleg még 
inkább nőtt az ő távozása után. Akik keltették. 
kárörömmel azzal hitegették magukat, hogy gyö
kerestül kiirtják az evangéliumi vetést és sh·ata.
got csinálnak szent Márk virágos kertjéb()L De csa
lúdtak! l\Iiként a tölg,· d harban erősödik, mert 

. ronnál szélesebb körhen terje(hwk el és annál mé
l~·ebhre hatolnak gyökerei, úg,· az <'lárntlt alexan
driai hívek is az üldözés erőszakosságában annál 
jobban erősödtek meg hitükben s annál nag~·obh 
szeretettel ragaszkodtak számk in•tetl püspökük
höz . .-\z a \'ihar nem tépte meg őket. .\tanáz virú
gos és ,·irágzú kertbe tért vissza. Itt nem volt her-
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vadás. Ellenkezőleg, megszámlálhatatlan rügyfaka
dás. Mert sokan szíízi fátyolt öltöttek a menyasz
szonyi helyett, melyet pedig már előkészítettek. 
Sokan a magányba vonultak, hogy osztatlanul 
Istennek szolgáljanak. Férfiak és nők lemondtak a 
világ örömeiről és az imának éltek. Nem volt itt 
özvegy, nem árva, akiről a többiek szeretettel nem 
gondoskodtak volna. "Oly szent versengés indult 
meg itt a hitéletben, ~ - írja istenfélő híveiről 
maga Atanáz - hogy· minden család és minden 
ház templomhoz hasonlított lakóinak jámbor
sága miatt. ~lind valamennyiben mély és csodála
tos béke uralkodott." (Hist. A rian. n d monachos 
25.) Isten mindent jóra tud fordítani, az üldözést 
is. Az első századok véres üldözései a vértanuk 
dicső seregével népesítették be az eget s oly hősö
ket neveltek, akik mindig tündöklő példaképei 
lesznek a küzdő egyháznak. Úgy illett, hogy az az 
Egyház, mely a keresztrefeszített Krisztus leomló 
n~réhől sziiletett, véres üldözések türelmes é.,; 
nagylelkű elviselésével hálálja meg neki létezését. 
Ü véres önfeláldozásban váltotta meg az emberi
!-.éget; úgy illik, hogy a megváltottak is örömmel 
,-állaljanak érte véres és vérontás nélküli áldoza
tokat. Krisztus saját vérével jelezte az égbe vezető 
utat számunkra. Ezt csak áldozatos lélekkel lehet 
megjárni. De akik nagylelkűen ráállnak s acélos 
kilépéssei követik az édes Cdvözítőt, a menny
ország békéjét s örömét hordozzák szívükben 
ahban a felemelő tudatbnn, hog:v Krisztus nyomá
han haladnak s abban a rendíthetetlen meggyőző
déslwn, hog v nem szem·ednek hiáha. .\tan á z is 
ehlwn a tudatban követte Mesterét és ebben a 
nwggvőződéshen viselt <'l minden szenvedést, nzérl 
yo}t <.;Zúmkivelésében is boldog. X~·ája, melyérl 
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annyit aggódott és imádkozott, nem szenvedett 
kárt, nem fogyatkozott meg, sőt gyarapodott hit
ben és erkölcsben. Az árvaságnak különben szo
morú érzete jobban összeterelte a juhokat s a sze
retet aranypántját szííkebbre szorította körülöttük. 
Jobban érezték összetartozandóságukat, egymásra 
utaltságukat, de egymás iránti szeretetkötelességü
ket is. Ami addig mint érzelem élt a lelkükben, a 
felebaráti szeretet, most testet is öltött az irgalmas
ság cselekedeteiben. Eltüntek a szeplők az alexan
driai egyház arcáról, az egymás iránti közömbös
ség és szűkkeblűség szeplői, hogy helyt adjanak <lZ 

igazi keresztény anyajegynek, melyről Krisztus 
mondotta: Arról ismerik meg majd mindnyájan, 
hogy az én tanítványaim vagytok, lw egymásiluz 
s:zeretettel lesztek. (Jn. 13, 35.) Mily nagy öröme 

· telhetett a lelkek U r fm ak ez üdvös elváltozáshan! 
Mint énekelhette újból isteni elismerésének öröm
~~nekét: "Egészen szép vagy, én barátném és szep[{) 
nincs tebenned!" (Én. 4, i.) S ez éneket meghal· 
!otta Atanáz is, hisz az ő híveiről szólt. Gyönyör· 
ködő Mlával és hálás gyönyörködéssei hallgatta. 
::\fily jó volt megadással fogadni és türelemmel vi
selni a számkivetést! Szomorúságából szent vigas
ság lett s keserűségéből kimondhatatlanul édes 
örömök fakadtak! Atanáz is osztozott az Úr hií 
szolgáinak sorsában, melyet íg~· ecsetel a zsoltá
ros: "Jienuén mentek és sírtak, elvetvén magvai
kat; meu.iöuén pedif! öroendezéssel .iönnek, iloz
Pán kéoéiket". IZs. 125, 6.) A Szt>ntlélek nlindig 
beváltja igéretét: ".-\: Istent szcret6kne k mindcn 
jmmkNt szolgál". !Rm. 8. 28.) 

De pz még csak egyik fele az nran~·éremnek . 
. \lanáz a számkiwtéshen is derék munkát Yégzett 
nz Úr római szölejéhen: '<ZÚntott és Yelt>ll nzzal :1 
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fáradhatatlan buzgósággal, mellyel saját szőlejét 
Í'> miíYelte volt. Mélyen szántott nagy lelkének He
héz veretíí ekéjével. A televényes föld, melyet 
annyi mártirvér áztatott, elsőrangú talaj volt, 
melyhen gyönyörűség volt dolgozni, mert százszo
ros gyümölcsöt termett. Atanáz barázdáiból llj, 
Rómúban addig még nem annyira ismert virágok 
fakadtak: az evangéliumi tanácsok csodaszép virá
gai, a tisztaság liliomai, az engedelmesség kereszt
drágai s a szent szegénység szerény ibolyái. Afrika 
pusztáiról, Thebais zord sivatagából hozta át lsten 
méhecskéje az evangéliumi tanácsok himporát, 
hogy megtermékenyítse vele Európának virágos 
mezöit. Amit a Thebars szent remetéjétől, Antaltól 
tanult, azt most Rómában tanította, amit tőle hal
lott, azt most itt hirdette, amit nála látott, azt 
most itt is gyakorolta. Igen, Atanáz szóval és pél
dával ismertette s ajánlotta római hallgatóinak a 
szerzetesi életet, mely a hármas fogadalom szent 
kötelékével köti le magát IslenHek, hogy lsten 
flninak szabadságára jusson. Mert e kötelékek nem 
megalázó rahláncok, hanem aranyláncok, melyek 
az embert szorosabban kütík Istenhez; cmeltyűk, 
melyek a föld gyermekét kiemelik a romlás zóná
jából s felemelik angyalok szféráiba. Kolostorok, 
melyekben az evan~éliumi tanácsok virágzanak. 
nng~·alYárak, annak a t<ibbélelnek felleg,·árai, me
lyet 1\risztus hozott c világnak . .-\kik oda zárkóz
nak. nem hörtönlakók, kik rabláncaik súh·a alatt 
nYög-w szabadulás után sóvár0gnak, hanem a sze
retet önkéntes foglyai, kik a Táborheg~· örömhim
nuszút éneklik: .Jó nel.:iink itt lennünk.' (:\ll. 17. 
-l.'l .\tanáz is énekelte ezt az éneket, amikor szent 
.\ntalnál júrt. Isten kiszólította őt a magán~·hól és 
egy életen át lm·tó hnrc ,·ezéré,·é tette; de az az 
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ének állandóan ott zsongott a lelkében s ki-kitört 
belőle, amikor csak alkalma volt az evangéliumi 
tanácsokról beszélni. Ez hangzik ama művének 
minden lapjáról is, mel_vben szent Antal életét írta 
meg elsősorban kortársainak, hogy megmutassa 
nekik, miben áll tulajdonképen a szerzetesi élet. 
Hogy az nem embergyűlölet és nem sötétlelkűség, 
mely núndenben híínt lát; nem barlangban való 
lakás és nem kopott ruhában való járás; nem 
munkaképtelenné tevő koplalás és nem vérengző 
önsanyargatás; hanem komoly magábaszállás. de 
a kegyelem deriíjével; folytonos lemondás és ön
megtagadás, de az önlegyőzés örömével: kemény 
testi és lelki munka, de gyümölcseinek éh·ezésével. 
Arra tanít e müvében, hogy ima és bőjt, magány 
és lemondás, csendhallgatás és elmélkedés, munka 
és az engedelmesség követelte áldozatok mind csak 
eszközök arra, hog~· az ember minél jobban dol
gozza ki magáhan Isten J.:épmását, minél johhan 
szakadjon el a világtól s forrjon össze Istennel, 
~zent uralomra .iuttassa a !eJket a test fölöt! s így 
romlandó testben is ang~·ali, isteni életel éljen. 
:\ lelki élet szépségét és értékes voltát mutatja 
meg olvasóinak, akik, mint a pogány kultúrának 
neveltjei, esak az erőt 'és gyönyört, a hódítást és 
élvezetet hecsiillék. N em népek leigázói, hanem 
azok, akik önmagukat gvőzik le, az igazi hősök. 
Nem városok feldulói, nem várak leromholói. ha
nem azok. akik Istennek emelnek templomot a 
maguk és mások lelkében Yiszik <"lőre a népek lml
túráj:lt. Kard és lándzsa. ágyúk és fegyn•rgépek 
nyomúban csupa rom. csupa Yér, csupa pusztulás, 
.-\ cellák csendjéhf'n c~upn héke és béké'> :llkob)<;. 
mt'h·ből századok élnek . .-\tanáz tehát e mih·ében 
azokat a magas<1bb régiókat, azokat <lZ új irán~·o-
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kat mutatja meg, melyeket a_ kereszténység nyitott 
meg az emberiség számára. Uj erőknek, lelki erők
nek forrásához állít, melyből akik merítenek, új 
emberekké válnak, a földön járt Istenember ha
sonmásaivá szentségben és igazságban. 

Amit Atanáz így élőszóban és írásban hirdetett, 
nzt két hűséges kísérö,je, .\mmonius és Isidorus 
mint mindannak élő megvalósítói nemcsak meg
erősítették, hanem követésre is ajánlották. A sze
retet és tisztelet, mely öket a szent püspökhöz 
fűzte, arra késztette öket, hogy megosszák vele a 
számkivetés minden keserűségét. A sivatagból ,jöt
tek, ahol éveken át töltötték lelküket a magány s 
a vele járó minden lemondás szeretetével. A reme
ték ruhájában, szerény, kopott ruhájában jöttek, 
de a szegénység ruhája alatt nagy lelki kincseket 
hordottak magukban. A rómaiak csodálkozva néz
ték a jövevényeket. Miként egykor a Táborhegyen 
Mózes és Illés tettek tanuságot az ámuló aposto
loknak Krisztus mellett, úgy ez a két remete is ta
nuskodott számkivetett püspökük ártatlanságáról 
s megbízhatóságáróL S miként ott túlvilági fény
ben álltak és soha nem érz,ett boldogságot élvez
tek az apostolok, úgy e szent triumvirátus az evan
géliumi igazságok fényével s az nangéliumi taná
csok követéséből eredő békével s boldogsággal 
árasztotta el az ámuló rómaiakat. Amit nekik Ata
náz hirdetett, amit ékesszóhisának hódító erejév«:>l 
hizonyított és apostoli buzgóságának egész he
vével a.iánlott, azt Ammoniusban és Isidorosban 
megvalósítva szemlélhették. A példa hatott. Sokra
les feljegyezte, hogy . Rómában sok követőjük 
akadt. (Hist. IV. 23.) A jég ezzel meg volt törve. 
Ezek az afrikai jövevények törték meg lelkes he
szédükkel és még inkább ,-onzó, mindenkit meg-

;:.;agy szent A\aná7. élele. 
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nyerő példájukkal. Atanáz a számkivetés szomo
rúságában is túlvilági örömöt élvez, mert ugart 
törhetett fel s oly barázdákat szántott fel a római 
egyház vérrel áztatott földjén, melyekből nemso·· 
kára szent Ambrus és szent .Jeromos fáradhatlan 
gondozása folytán a Marcellák és Paulák gyönyö
rüséges fehérserege, Iiliomos nemz<:)déke termett. 
~Iily öröme telhetett e liliommezőben a lelkek is
teni Jegyesének, akiről írva van, hogy liJiomok 
közt legellet? (Én. 6, 2.) De vajjon fakadtak 
volna-e a római egyház életfá.ián ezek a ragyogó 
liliomok, illatozott volna-e a hét halom tövében 
ez a Iiliomos kert, ha Alexandria szent patriárkája 
mint számkivetett nem szántott és vetett volna itt 
kísérőivel? A kicsinyhitűség talán érthetetlennek 
mondhatta s a kislelkűség talán elégedetlenkedve 
fogadhatta a szent püspök számkivetését: az alá
zatos hit és az isteni gondviselésben való rendít
hetetlen rcménv ellenben esak azt vallhatta, amit 
az lsten Lelke "mond: .,Az Istent szerelöknek min
den j(wukra szogál!" (Rm. 8, 28.) 

3. Harmadik számkivetése 356-362. 

_\z alexandriai hívek öröme nem tartott soká. Az 
éveken át borús ég kiderült fölöttük, de csak rö
vid időre. A.tanáz ezt előre tudta. Éles szeme rncg
látta a távolban tornyosuló viharfelhőket s főpász
tori szíve megérezte azt is, hogy e felhők vészes 
dllamossággal telvék és csak idő kérdése, mikor 
fognak ismét villámok csattogni :\ lexandria fölött 
hogy őt lcsujtsák. Kons.tancius nagy tisztelettel 
fogadta őt udntrában. szép lenlet írt róla a püspii
köknek s az alexandriai híveknek, intézkedett is 
személ~·i biztonsága iránt. de nem változott meg 
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lelkében. Az arianizmus mérge fenékig mételyezte 
meg lelkét.- Amikor Atanázt elhalmozza tiszteleté
nek jeleivel, mégis arra kéri, engedjen át szék
városában egy templomot az ariánusoknak. Ata
náz a császár kérését csak az esetben volt hajlandó 
teljesíteni, ha viszonzásul Antiochiában kap egy 
templomot a katholikusok számára, mert a hithű 
Eustathius piispök elűzése után csupa ariánus ült 
a püspöki székben s elfoglalta az összes templomo
kat. - Tudták ezt az ariánus piispökök is és csak 
fegyverszünetet láttak a császár összes intézkedé
seiben, melyeket a nagy száműzött érdekében tett. 
Mint ügyes politikusok ők is elhallgattak abban a 
biztos tudatban, hogy szóhoz fognak még jutni. 
A fegyverszünetet új harcra való felkészülésre for
dították, eldobva a kicsorbult fegyvert és újat ko
vácsolva abból a rozsdás vasból, melynek rágalom 
a neve. Mire elkészültek vele, meg is kezdhették 
az élet-hnlálharcot a gyíílölt ellenféllel. 

Konstans halá let. K nnstancius egyeduralma . 

.N'agy események történtek ugyanis a nyugati 
birodalomban, melyeknek hullámai átcsaptak n 
keletibe is és lényeges változásokat idéztek elő. 
A germán Magneutius ugyanis 350-bep fellázadt 
Konstans ellen s hm·dái letiporták a római saso
kat. ::Vlaga Konstans is futásban ket·esett menekü
lést, de életét vesztette a Pyrenékhcn. Pannoniá
han is fellázadtak a légiók és Veterániót kiáltották 
ki császárnak. Magneniius nem vesztegelt. Köve
teket kiildött szét a tartományokba és csatlako
zásra szólította fel lakóikat l'\ em én·e be, a nyu
gati tartományokkal, Egyiptomra is vetette sze
mét, mely Konstandns jogara nU\ tartozott. Kön'-

()1!: 
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lei, Valens és Clementius első6orban Atanázt tar
tol ták megnyerendőnek, jól tudván, hogy ővele 
egész Egyiptomot nyernék meg uruknak. Bíztak 
is követségük sikerében s emberileg gondolkodva 
bízhattak is, hiszen Atanáz kimondhatatlanul so
kat szenvedett Konstanciustól, amióta csak alatt
valója volt. És szenvedtek hívei is, akiket pedig 
annyira szerelett Most jó alkalom kinálkozott el
nyomójuknak visszafizetni, üldözőjükön bosszút 
~íllani. De nagyon csalódtak! Atanáz a vett sérel
mekért szívből megbocilátott a császárnak és nem 
~rtett a köpönyegforgatáshoz. Nem nádszál ö, 
mely hol jobbra, hol balra hajlik a szél iránya 
szerint, hanem mély gyökerű, sudaras tölgy, mely 
törni tud, de hajolni nem. Bármily rosszul él is 
hatalmával Konstancius, mégis ő a törvényes ural
kodó. Hogy Magnentius fegyvereinek ked,·ez :1 

szerencse, még korántsem ok arra, hogy a törvé
nyes uralkodónak tartozó hűség kötelessége alól 
bárki is felmenlve érezze magát. A mutatkozú elő
nyök miatt Atanáz nem lép le az igazság talajáróL 
mert ez szikla, még ha viharok járják, villámok 
érik is, míg az előnyhajhászás süppedékes föld, 
laza föveny, melyre biztonságos házat építeni nem 
){'hel. Ez Atnnáz politikája, az igazság és egyencs
st'•g politikája. Ossze is hívja híveit és szívükre köti 
n törvényes uralkodónak tartozó hííséget. Aztán 
leborul Isten földi trónusa, az oltár elé és Isten 
oltalmába ajánlja a császárt és birodalmát. tg,· 
fizetett vissza elnyomójának! Így hosszuita meg 
magát üldözőjén! Imáját meghallgatta az Úr. A lá
zadók nem sokáig maradtak a helyzet urai. Vete
ránió bukását Magneutius leverése követle 351 
szeptemberében, kinek 353 augusztusában történt 
i>ngyilkossága utá~1 Konstandus mint egyedural-
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lwdó állott atyjának óriási birodalma fölött. Min
den megváltozott körülötte, csak ő maradt a régi, 
az öntelt, önfejű, erőszakos uralkodó, akit a nagy 
siker még csak elbizakodottabbá tett. A benne 
szunnyadó zsarnoki hajlamok, melyeket eddig 
fivérének józansága és erélyessége lefogva tartot
tak, most felszabadulva annyira elhatalmasodtak 
benne, hogy a történelem a Nérók és Diokleciú
nok gyászos sorába állítja. (Hergenröther: Der hl. 
Ath. der Grosse. 16.) Haszonleső udvaroncok, ge
rinctelen hízelgők, tehetségtelen feltörekvők haj
longó-bókoló serege vette körül a hiú császárt, aki 
örömét találta benne, hogy öt "örök császár"-nak 
nevezik. Ezt a szolgai hódolatot annyira meg
szokta, hogy azután feltétlen meghódolást követelt 
is mindenkitől és pedig nemcsak az állami hiva
talnokoktól, hanem az Egyház szolgáitól is. Az 
ariánus püspökök ebben nem is láttak semmi sé
relmet s nem is éreztek semmi nehézségeL Az eret
nekség mindig a trón zsámolyán szerelett ülni s 
az uralkodó palástja alá rejtőzni. De a katholikus 
püspökök más anyagból voltak gyúrva. Ama meg
g.vőződésük és hitvallásuk, hogy J é z us Krisztus 
az ő Egyházát minden földi hatalomtól független 
társaságnak alapította, melynek feje nem az ural
kodók sokasága, hanem az ö földi helytartója, Pé
ter apostolfejedelem törvényes utóda, a rómni 
pápa. minden tiszteletük mellett is, mellyel a csá
~zárnak szintén Istentől származó hatalma iránt 
Yiseltettek, mégsem engedhet<:>tt ennek semmi ille
téktelen térfoglalási akár a pápai, akár a püspöki 

.jogkör rovására. Krisztus nem nemzeti egyházn
kflt alapított - ezeket a k iilönhöző •!retnekségek 
-.zülték mindenütL ahol fellépt<'k - hanem Yilág
t>gYházat: egwt és ezt minden nép<'k és nemzetek 
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számára az egész világon és a világ vege1g. Az 
Egyház nem alárendelt, hanem mellérendelt té
nyező az állami hatalom mellett. Nem alkotó 
eleme, nem része az államhatalomnak, hanem tőle 
teljesen független, tökéletes társaság sajátos céllal 
s e cél elérésére sajátos eszközökkel és szervezettel. 

Ez a felfogás· természetesen nem tetszett Kon
stancius zsarnoki hajlamainak. S miután annak 
leggerincesebb képviselője ép Atanáz volt, köny
nyen érthető nagy ellen<;zenve is iránta, mely csak 
örülni tudott minden olv törekvésnek, mely őt 
lehetetlenné akarta tenni. Atanáz ellenségei ett 
jól tudták s most, hogy a császár hatalma megerő
södött, ők is annál erőszakosabban kezdtek újhól 
a szent hitvalló ellen fellépni. A hosszú fegyver
szünet alatt ráértek új rágalmakat ellene koholni. 
Ezek az új rágalmak főkép politikai éllel bírlak, 
mert úgy tapasztalták volt, hogy ilyenek hatnak a 
legbiztosabban a császárra, his.len a zsidók is poli
likai érvvel, a császári kegy felemlítésével nyerték 
meg a csatát Pilátus ítéletében. Azzal vádolták 
Atanázt, hog~· a Konstans és Konstancius közti fe
szült viszonYnak, mely csaknem háborúra vezetett. 
ő ,·olt az alattomos táplálója. Sőt a bitorló Mag
neutiussal is összeköttetésben állott. Nagy bűnéül 
rótták fel azt is, hogv Konstancius meghívását 
egyszer nem fogadta el. Mind oly vádak, melyck 
kivált a császár szeméhen szörm·ií vétségeknek 
számí! ottak. 

Az ariesi :::sinat ."J53. 

Atanáz öt püspököt és három papot küldött el 
Konstanciushoz. hogy őt e vádak alól tisztázzák. 
De a küldötfség nem ért célt. En·öl al ananus 
piispökök gondoskodtak. élükön azznl a Valenssei 
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é:> Ursadussal, akik nemrégen bűnbánólag kopog
tattak Liberius a.itaján. Ök ellenben célt értek, 
mert most már a császár is azon volt, hogy Atanáz 
megfosztassék a püspöki székétőL Az alkalom erre 
nem soká késett. Ugyanis 353-ban Liberius pápa, 
talán attól a gondolattól vezéreltetve, hogy egy zsi
nat jobban állhat ellen a császárnak, Arlesba zsi
natot hívott össze, melynek vezetését Vincére, 
Capua püspökére bízta, akit e kényes feladatra 
nlindenben megfelelőnek ismert. A zsinaton azon
ban az ariánusok, a jelenlevő Konstancius által 
támogatva, oly hallatlan erőszakkal léptek fel, 
mely minden higgadt vizsgálatot eleve kizárt. Ök 
már magukkal hozták az ítéletet s eszük ágában 
sem volt annak igazságos volta fölött vitát állni 
Atanáz híveivel, kiket különben a császár fenye
gető magatartása annyira megfélemlített, hogy le
téve minden ellenmondásról, készeknek nyilat
koztak ezt az Atanázt elmarasztaló ítéletet aláírni. 
Vincét, a pápa meghízottját is elsodorta az ár, bár 
csak azon feltétellel igérte csatlakozását, ha vi
szont ők Arius tanát s ennek ügyvivőit kárhoztat
ják. Csak egyetlen ember állt sziklaként a vak gyű
lületnek körülötte tomboló tengerében: Paulinus, 
Trier püspöke. A zsarnok császár le is sujtott reá: 
számkivetésbe kiildte Phrygiába, ahol éhen pusztult. 

Liberius a legnagyobb fájdalommal vett tudo
mást a történtekről. Cordubai Hosiushoz intézett 
le,·elében keserííen panaszkodik megbízottjának. 
capuai Vincének gyengeségérőL "Azt hittem, -
írja a pápa - hogy az egész evangélimnot meg 
tudja ,·édelmezni. De nemcsr~k hogy nem ért el 
semmit, hanem még kétszínűsködésre is elcsábít
tntta magát s azért kétszeres ke$erííséggel töltötte 
el szíYemet. Inkább szeretnék Istenért meghalni. 
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mintsem hogy Atanáz vádlójának tartsanak s azt 
higgyék rólam, hogy helyeseltem oly eljárásmódot, 
mely az evangéliummal ellenkezik." (Hefele: Con
eiliengesch. I. 629.) 

A pápai szózat nem maradhatott titok a császár 
Plőtt. Az ariesi zsinaton elért sikertől, ahol min
denben az ő akarata érvényesült, vérszemet kapva, 
most már a pápa ellen is támadt. Udvari papjai, 
az ariánus püspökök szívesen gyártották a vádn
kat Ezek értelmében Liberius jogtalanul ül Péter 
székében, mert meg nem engedett eszközökkel ke
rítette azt birtokába. Hatalmát is egyre nagyobbí
tani törekszik. Végre Atanáz ügyéhen bizonyos 
okmányokat eltüntetett, melyek ellene szóltak. 

De Liberiust nem félemlítették meg ezek az ás· 
kálódások. Küldöttséget menesztett a császárhoz, 
mely őt a vádakkal szemben megvédje. Levelében, 
melyet a császárhoz intézett, maga is bátran védel
mezi magát s igazának tudatában felülemelkedik 
núnden emberi tekinteten. A bajok orvoslására 
tíjahb zsinat összehívását kéri a császártól. 

"l milánói zsinat 355. 

Hogy mennyire győzték meg e komoly sorok a 
császárt írójuknak ártatlanságáról, nem tudjuk. 
Kérésének azonban készséggel adott helyt és 355-
ben l\Iilánóba hívta össze a kívánt zsinatol, hogy 
folytassa, amit Arleshan megkezdett. Ha az ariesi 
zsinat az erőszakosság, úgy a milánói egyenesen 
zsarnoki önkény és kegyetlenség jegyében folyt le. 
A keletiek csak csekély számban jelentek meg. a 
nyugatiak ellenben körülbelül háromszázan vol
tak. S mégis az ariánusok vitték a szót. Bátran 
beszéltek, vakmerően támadtak és követelődztek, 
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mert a császár jelenlétében oly védőpajzsot láttak, 
mely még ·a pápa ellen is megvédi őket. Azzal 
kezdték tehát követeléseiket, hogy Atanáz közösít
tessék ki. A katholikus püspökök ellenben azt 
követelték, hogy mindenek előtt újítsák meg a 
niceai határozatokat s írják alá a niceai hitvallást. 
Dionysius, Milánó püspöke már kezébe is vette az 
aláírási ívet s a tollat, mikor Valens azt kezéből 
kitépte és szétszakította. Az ö és párthíveinek lelke 
messze állt attól, amit a niceai zsinat tanított, mert 
Arius hitét vaHották. A szomorú esemény híre ha
mar elterjedt a városban és nemcsak közmeg
botránykozást okozott a milánói híveknéJ, hanem 
oly elégedetlenséget is idézett elő, hogy a császár 
biztonságosabbnak találta az üléseket már nem 
templomban, hanem az ő palotájábal) folytatni. 
Őma~a egy függöny mögött ülve vett ezekben részt 
s a zsinat elé terjesztett javaslatban tulajdonképen 
ő beszélt. Ennek lényeges pontja pedig az volt, 
hogy A tanúzt fosszák meg püspöki székétől: ezt 
követeli az egész Egyház békéje, sőt ezt akarja 
Isten is, amint azt a császárnak egy álmában tud
tára adta. Hogy pedig a császár kedves az Isten 
szemében, azt eléggé megmutatta az események
ben beszélő Isten, midőn győzelemre segítette őt 
sok és erős ellenségei fölött . 

. \. katholikus piispököket azonhan korántsem 
~yözte meg ez llZ indokolás arról, hogy itt lsten 
nkaratával állnak szemben és Lucifer, Cagliari 
bátorlelkű püspöke fel is emelte rögtön tiltákozó 
szavát. Amit Niceában tanítottak - mondá - az 
szent tanítás, melytől ő e] nem áll, még ha a csá
szár núnden hatalmával akarná is őt arra kém·
szeríteni. .\z itt feloh·asott határozat ellenben iste~
káromlás, melyet ő sohasem fog aláírni. 
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A kemény lecke hatott, még a függöny mögött 
is. A császár úgy érezte magát gőgjénen, mintha 
arcul ütötték volna. Konstantinápolyban más be
szédhez szokott hozzá. Az ő püspökei hajlongva 
fogadták minden szavát, mégha mégannyira ellen
kezett is Isten szavával. Azok remegve hódoltak 
előtte s mint félistenre tekintettek reá. Itt ellenben 
szembeszállnak vele, itt megvetik lábukat és meg
fogadták núnden szavát, mégha mégannyira ellen
ellenkezik Isten parancsaivaL Itt felülbírálják csá
~zári szavát, sőt istenkáromlásnak bélyegzik javas
latát. A császár nem bírt felindulásával: elhagyta 
rejtekhelyét s most már személyesen vett részt a 
vitában, mely csakhamar viharrá nőtt, mert újból 
sürgette Atanáz kárhoztatását. A katholikus 
püspökök azzal utasították el az ellene hangozta
tott vádakat, hogy vádlói, Valens és Ursacius nem 
érdemelnek hitelt, mint akik még nem is oly régen 
mindent visszavontak és rágalomnak ismertek be, 
amit el1ene felhoztak volt. Erre azonban maga n 
császár vállalta a vádat Atmláz ellen. A püspökök 
ismét nrra hh·atkoztnk. hogy minden ítélkezésnek 
követelménye s így követelik azt az egyházi tör
,·ények is, hogy a vádlott is meghaUgattassék, Ata
náz pedig nincs jelen. Mire a császár azt felelte, 
hogy nz ő akarata egyházi törvény, aminthogy n 
keletiek sohasem ellenkeznek az ő rendelkezései
,·el. A zsarnoki erőszak ily hántó megnyilatkozása 
Y illárocsapásként hatott a zsina tra. Tehát a "min
denható" császár az Egyház fölött áll. törvény
könyvét ő diktálja. Az ő nkarata szent és sérthe
tetlen s aki mégis mer ellene támadni, azt az ő 
élesre fent kardja sujtja le. A püspökök megdöh
h(•nve hallgatták a császúr vakmerő kijelentését s 
lelkük mélyén meghotránkoztnk e hallatlan jog-
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tipráson. Égre emelt kezekkel emeltek hangos 
óvást ellene. Komoly szavakkal oktatták ki a zsar
nokoskodó császárt, hogy a birodalom nem tulaj
dona, mellyel kénye-kedve szerint intézkedhetik; 
azt az Istentől kapta kormányzásra és az igazságos 
Isten ismét el is veheti tőle. Mint Isten sáfárjai, 
kikre n lelkek gondozása bízatott, az ítélet nagy 
napjára is figyelmeztették és kérve-kérték, ne 
akarjon az Egyház megrontására törni s ne 
akarja az Egyházat az állammal egy kalap alá 
gyűrni. 

A püspökök atyai intelmei azonban épúgy, mint 
komoly kifogásaik hatástalanul hangzottak el. Sőt 
a császár annyira ragadtatta el magát rosszindu
latától, hogy knrdját rántotta és egyeseket rögtöni 
halálra ílélt. Ezt a hirtelen ítéletet ugyan hamar 
visszavonta, de annak a kivont kardnak. a súlyát 
mindenki érezte m::tgán. Zsinatra, szent tanácsko
zásra gyültek egybe s a zsinatból törvényszék lett, 
melylwn a tön·ény legfőbb őre égbekiáltó törvény
tiprást köYetett el. amikor hazug vádak alapján 
ítélt el oly Yádlottat, akit meg sem hallgatott. 
A "szent tanácskozás"-ból' egy zsarnoknak iin
kénykedése lett, aki a tettleg is bántalmazott ellen
zék jajwszékelése k<izött hirdette ki nem a tanács
kozás eredményét, hanem a saját bosszúját, mely 
számkiwtéssel rendelte büntetni mindazokat, akik 
A.tanáz k:'irhoztatásába, püspöki székétől való 
nwgfosztntásáha nem egyeznek hele. fgy került 
Lucifer Ciermaniciáhn, ahol sötét hörtönbc vetet
ték. m~?h·hen st>nkint'k St'm ,·olt szahad őt meglá
togatni. \· ercelli püspöke. EusE>bius Scythopolisha. 
milúnói Dionysius Kappadociába hurcoltatott el. 
nhol meg is halt. Helyt'iket csupa ariánus püspök 
foglalta f'l. ÍgY \Iil:\nóbn Auxentiust hozták Kappa-
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dociából, aki Atanáz tanusága szerint még latinul 
sem tudott, pedig Milánóban latinul beszéltek. 

Liberius vérző szívvel vett mindezekről tudo
mást s mint a püspökök atyja, megható levélben 
kereste fel a bátor hitvallókat számkivetésükben. 

/( onstancius zsarnokoskodása. 

Konstancius nem kételkedhetett abban, hogy 
Pétet: utóda Péter hitét is vallja s következőleg 
kárhoztatja mindazt, amit ő a milánói zsinaton 
elkövetett. Az iránt is tísztában lehetett, hogy 
Alexandria püspöke Liberiusban Jeghatalmasabb 
pártfogóját bírja. S ez elég is volt a császárnak 
nrra, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel 
megrontására törjön. Egy Eusebius nevű udvari 
t-mberével kezdte a támadást. Ezt még ajándékkal 
küldte a pápához. Liberius nem fogadta el az aján
dékot, ellenben azt üzente a császárnak, gondos
kodjék új zsinat összehívásáról, de ne a császári 
palotában és nem is császári erőszakoskodással, 
hanem az ariánusok teljes kizárásával, kiknek 
mint a niceai zsinat által kiátkozottaknak nincs is 
joguk zsinaton résztvenni, mert zsinaton csak igaz 
hívőknek van helyük. A követ erre ajándékát szent 
Péter sírjára helyezte el, de a pápa onnét is Yissza
adatta neki, mire fenyegetések között eltávozott. 

A császár erre Róma prefektusának szigorúan 
meghagyta, hogy a pápát akár titokban, akár nyil
tan elfogva hozza el hozzá Milánóba. Addig is 
zárja el őt a hívektől s ne engedje, hogy bárki is 
meglátogassa. Ez intézkedés általános 'lyugtalan
ságot idézett elő Rómában. Aki csak tehette. <'l
hagyta a Yárost, a császár további erőszakoskodá
saitól tartva. A prefektus is teljesítette urának pa-
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rancsát és Liberius nemsokára a császár udvará
han taiálta magát. A vad erőszak legyűrte a türel
mes igazságot, a hitében eltévelyedett császár ítélő 
széke elé állíttatta a krisztusi hit legfőbb őrét és 
csalatkozhatatlan hirdetőjét. Egy hatalmával visz
szaélő ember ül törvényt egy hivatásának élő-haló 
főpásztor fölött, kinek egyedüli bűne, hogy hős 
télekkel s meghalni is kész bátorsággal teljesíti 
kötelességét. Egy hatalmában túltengő uralkodó, 
aki könnyelműen túlteszi magát az Isten előtti 
felelősség és leszámolás komoly gondolatán, fe
lelősségre vonja azt, aki a legsúlyosabb felelös
ség hordozója e földön s állandóan ennek tudatá
val járja életének Golgotaútját Bizanc mindeQ. fé
nye s pompája veszi körül amazt; szegényen, min
denétől megfosztva, ·sz erény otthonából is kiűzetv e 
áll előtte emez. Az első nagypéntek hajnalán Jé
zus Krisztus, a világ Megváltója állt Poncius Pilá
tus, a világ urának, Augusztusnak képviselője előtt. 
Liherius méltó tanítványa volt az isteni Mesternek. 
Lelke bizonyára ott járt Pilátus házában, oda
tapadt a megalázott Krisztushoz s e lelki összefor
rásból győzelmes erőt merített megaláztatásának 
<'rdemszerzö elviselésére. Fülében csenghetett az 
Úr szava: "Nem különb a tanítvány mesterénéf. 
(~It. 10, 24.) Ha engem üldöztek, titeket is üldözni 
fognak". (Jn. 15, 20.) S az Úrra való gondolat meg
t:>rősítette Liberiust. Természetfeletti erőt s világos
ságot érez lelkébe áradni s azért törékeny testben 
is teljes gyözelmet arat az életerős ~sászár fölött 
beszédével és viselkedésével. Az Ur mondotta: 
"Mikor pedig átadnak titeket, ne legyen rá gondo
tok, miképen és mit mond.iatok; mert adatik nek
tek azon órában, mit szól.iat9k". 1:\lt. 10, 19.) Az 
emberiség sokezeré,·es történetének is kevés oly 
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értékes lapja van, mint az, mely ezt a jelenetet örö
kítette meg nlinden idők számára. Theodoretus, 
Cyrus tudós püspöke örökítette azt meg egyház
történetében. (4, 16.) Drámai erővel hatnak e néma 
sorok az olvasóra. Két lélek s két lelkület beszél 
belőlük. Mintha ismétlódnék az Üdvözítő megkísér
tetésének története. Mintha ugyanaz a sátán csat
togoa itt is az igazság és ártatlanság ellen. 

"Mivel keresztény vagy - így kezdi a császár 
Leszédjét - s a mi városunk püspöke, elhatároz
tuk, hogy ide hivatva felszólítunk, hogy az Ata
názzal, e gonosztevővel való esztelen közösséget 
feladjad. A közhangulat ellene nyilatkozott s egy 
zsinati határozattal méltatlannak nyilvánította az 
Egy házzal való közösségre." 

Liberius nyugodtan felel: "Császár! az egyházi 
ítélkezéseknek igazságosaknak kell lenniök. Ha 
tehát úgy tetszik, állíts fel törvényszéket Ha méltó
nak találtatik az elítélésre, akkor hozassék ez az 
ítélet az egyházi rendelkezések szerint. !\em júrja, 
valakit vizsgálat nélkül elmarasztalni." 

A csúszúr: A közhangulat már nyilatkozott :1z ő 
istentelcnségéről, dc ő furfanggal legyőzi őket kez
dettől fogva. 

Liberius: Akik ellene nyilatkoztak, nem voltak 
szemtanui a történteknek. Inkább csak azért tet
lék, mert féltek, hogy te meg fogod őket büntetni. 

A császárnak segítségére siet hálás mh-aronea, 
Epiktctus püspök. Liberiusnak - ügy mond -
nem annyira a hit s az egyházi ítélkezés védelme 
ft-kszik a szívén, ó császár. mint inkább csak az. 
hogy a római szenátorok előtt nzzal dicsekedhessék, 
hogy legyőzte a császárt. 

Konstaneius erre felhátorítva támadásha meg_\· 
át. .. Hányad része vagy te a hirodalomnak. -
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mondja gúnyosan - hogy egyedül értesz egyet 
azzal a gonosz emberrel s ezáltal megzavarod a bi
rodalomnak, sőt az egész világnak békéjét?" 

Liberius most is nyugodtan felel - az igazság 
türelmes. "A hit szava mitsem veszít erejéből azért, 
hogy egyedül állok. Én csak azt kívánom, hogy 
előbb erősítsék meg mindnyájan a Niceában adott 
hitvallást. Számkivetett testvéreink pedig hivassa
nak vissza és helyeztessenek vissza székükbe. Ha 
így azután azok is, akik most az Egyház békéjét 
zavarják, egyetértenek az apostoli hitben, akkor 
menjenek mindnyájan Alexandriába, ahol a vád
lott s az ö vádlói is tartózkodnak. Mi megvizsgál
juk azután az ügyet és meghozzuk az ítéletet." 

A pápa beszéde világos rosszalást fejezett ki a 
császár önkénykedése fölött, aki ezt el is értette, 
mert türelmetlenül mondja: "Ami elhatároztatott, 
annak fenn kell állania! Te egyedül vagy barátja 
r•nnak a gonosz embernek". 

Liberius azonban újból kioktatja a császárt. "Hal
latlan dolog, - mondja méltóságteljesen -hogy a 
bíró valakit bíínösnek mond ki távollétében,minthn 
csupán személyes ellenségeskedés vezetné!" 

"ö mindenkit megsértett, - viszonozza a csá
szúr - de senkit sem annyira, mint engem. Nem 
én·e be bátyám pusztulásával, boldogult Konstans 
fivéremet is állandóan uszította ellenem. Még· a 
:\Iagnentius és Silvanus fölött kivívott győzelmet 
sem értékelem annyira, mintha ez a csunya em
her megfosztatnék hhatalától." 

Y égre is kimondja ítéletét: Ha a pápa kiegyezik 
és egyesül az ariúnnsokkaL békében térhet vissza 
Rómáha. 

Liberius ilyenre nem volt kapható . 
.. A római testvérektől már elbúcsúztam. 
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mondja nyugodtan . - mert az Egyház kötelékei 
többet érnek, mint a Rómában való tartózkodás." 

"Három napot adok gondolkodásra, - szól a 
császár - vajjon alá akarod-e írni Atanáz elítélé
sét s így Rómába visszatérni, vagy pedig megmon
dani, hová szerelnél számkivetésbe menni.'' 

A pápa erre az ítéletre el volt készülve: zsarnok
tól csak erőszakosság és üldözés telik. Nem is törte 
őt meg. Mint elítélt is óriásként áll a bosszú tüzé
ben égő császár előtt. 

"Sem három nap, sem három hónap nem változ
tatja meg gondolkodásomat. Küldj oda, ahová 
akarsz.'' 

A császár két nap mulva Beroeába vitette. Lelki
ismerete mégis bánthatta, mert nagy pénzösszeget 
ajánlott fel a pápának. De ez visszautasította. 
A császárné sem járt szerencsésebben: az ő pénz
küldeményét is visszaküldte. A harmadik kísérle
let már meg is rója keményen, mikor a fennebb 
említett Eusebius állít be hozzá pénzzel. "Te kí
fosztottad az egész birodalom templomait -
mondja neki - s most nekem mint valami gonosz
tevőnek alamizsnát akarsz nyujtani?! Menj és légy 
előbb keresztény!" - Liberius mint fogoly is 
Krisztus földi helytartójának tudJa magát és re"t
lenthetetlen bátorsággal védi Egyházának jogait 
épúgy, mint az üldözött ártatlanságot. Atanáz igaz 
ember, a krisztusi hit lángoló lelkíi hirdetője és 
,-édelmezője, nyájának példás pásztora: ez a pápa 
meggyőződése, melyért kész számkivetést. ha kell, 
halált is szenvedni. 

Ugyanúgy értékelte Atanázt Corduba szent püs
pöke, Hosius. A pápa után ö következett a császár 
fekete lapján. öt is megidézteti, őt is kényszeríti. 
hogy írja alá Atrmáz elítélését, de époly eredm<'ny-
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telenül, mint előbb Liberiust. Mondják, hogy az 
igazgyöngy fájdalomnak szülöttje: ha a kagylót 
karcolás éri, drágagyöngyöt könnyezik. Corduba 
hitvalló püspökének nemes lelkéből is igazgyön
gyöt fakasztott az Egyház üldöztetése fölötti fájda
lom abban a levélben, melyet Konstanciushoz in
tézett. A közel százéves aggastyán bátran emeli fel 
szavát császárjának túlkapásai s igazságtalanságai 
ellen. "Már akkor lettem hitvalló, - írja levelében 
- amikor nagyatyád, Maximián üldözte az Egy
házat. lia te is üldözesz, most is kész vagyok in
kább mindent elszenvedni, mintsem ártatlan vért 
ontani s az igazságot elárulni. Nem tudlak dícsérni, 
mikor ilyenekkel fenyegetsz. N e írj ilyeneket, ne 
tarts Ariussal, ne hallgass a keletiekre, ne bízzál 
Valensben és Ursaciusban. Mert amit felhoznak, 
nem Atanáz miatt, hanem eretnekségük érdekében 
mondják. Ott voltam Sardikában, amikor te és bol
dogult Konstans fivéred minket egybehívtatok. Ma
gam kértem Atanáz ellenségeit, hogy jöjjenek abba 
a templomba, amelyben laktam s mondják el kifo
gásaikat ellene. Megígértem nekik, hogy igazságos 
ítéletben lesz részük. S ezt nem egyszer, hanem 
kétszer tettem. Kértem őket, hogy legalább titok
han mondják el nekem panaszaikat ellene, ha míir 
az egész zsinat előtt nem akarnak nyilatkozni. 
Miért hallgatsz mégis Valensre és Ursaciusra, jól
lehet ők maguk írásban vallották be bünbánólag. 
hogy hamisan várlaskodtak Atanáz ellen? Szabad 
(•lhatározásukból jöttek Rómába s a püspök szeme
láttára az egész papság jelenlétében írták meg visz
szavonásukat. miután előbb magának Atanáznak 
is írtak volt. S ha mégis jogtalanul szem·edett erő
szakosságról panaszkodnak s te magad is elitélsz 
minden erőszakoskodást. akkor szűnj meg te is 

::-iagy szent Atanáz élete. 
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erőszakoskodni s engedd szabadon, akiket szám
kivetettéL Történt-e ehhez hasonló dolog Konstans 
alatt? Melyik püspököt űzte el ő székéről? Mikor 
avatkozott egyházi ítélkezésbe? Hagyj fel, kérlek, 
te is ezekkel! Emlékezzél meg, hogy halandó em
ber vagy! Félj az ítélet napjától, vigyázz, hogy azon 
tisztának találtassál. Ne avatkozzál egyházi 
ügyekbe, ne oszlogass nekünk ilyenekben paran
csokat; inkább tanulj ilyenekben tőlünk. Reád lsten 
a birodalmat bízta, mireánk az Egyházat. Nekünk 
nincs büntető jogunk világi ügvekben, de neked 
sincs jogod áldozatot bemutatni. Mindezeket a te 
üdvösségedért való aggodalomból írom. Arra nézve 
pedig, amit nekem írtál, következőleg válaszoJok: 
Nem egyesülök az ariánusokkal; ellenkezőleg, kár
hoztatom őket. Nem írom alá Altmáz elítélését, 
akit a római egyház s az egész zsinat Sarclikában 
ártatlannak nyilvánított Ezt te is beláttad, magad
hoz hívtad öt s megeng<'dled, hogy dicsőséggel tér
jen vissza hazájába és egyházába. Honnél hát a 
nagy változás benned? Ki bírt reá oly hosszú idő 
l'lmullával, hogy elfelejtsed .akkori beszédedet és 
le,·cleidet? Ne hallgass gonosz emberekre! Itt en
gedsz nekik, de az ítélethen egyedül kell védekez
nt'd. Altalad akarnak hosszút állni Atanázon. Csak 
eszköznek használnak fel téged, hogy általad utá
latos cretnekségiiht az Egyházba becsempésszék. 
N em illik bölcs férfiúhoz wszélyhe dönteni magát 
('Sak azért, hogy másoknak tetszését megnyerjP. 
Hagyj fel, kérlek és hallgass reám! Így írni jogom
han áll: a te dol~od. megszídelnL amit írtam". 
l Hist. aria n. 44.) A (' Sászár azonhan nem szídelte 
meg ezt az okos tanácsot. .-\.tanáz harátainak pusz
tulniok kellett. Hosius is elíízet('tt székéről t>s Sir
mimnha számkiwtktett. 
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Spanyolország után Galliára került a sor. Ott is 
.Sit egy szent püspök, aki dicsősége volt az Egy
háznak és réme az ariánusoknak, mert nagy tu
dást époly mély lelkiséggel egyesített s bár szelid 
természeltel áldotta meg az élet Ura, az igazság
nak mégis rettenthetetlen szószólója volt mindig 
s mint ilyen, félelmetes ellenfél. Szent Hilarim 
volt ez a kiváló férfiú, Poitiers apostoli Ielkü 
püspöke. Saturninus, Arles ananus püspöke 
őbenne látta a legnagyobb akadályt az ariesi és 
milánói zsinatok határozatainak érvényre juttatá
sában. Nem is szünt meg őt különféle rágalmakkal 
a császárnál befeketíteni. Itt is végre a politikai 
rágnlc1m hozta meg a várv<l-várt gyümölcsöt. Arról 
vádolták Hilariust, hog_v lázadást szít a császár 
ellen. Konstanciusnak ez elég okul szolgált arra, 
hogy számkivetésre ítélje és Phrygiába hurcoltatta 
ei öt. 

Ha nem félt a nagy oszlopokat letörni, sőt ma
gát a pápát is számkivetésbe küldeni, annál ke· 
véshhé számíthattak a kisebb egyházak püspökei 
kíméleire a bosszúvágyó császár részéről. Az Ata
uáz fennhatósága alá tartozó egyiptomi püspök0k 
sorra felszólíttattak az ő patriárkájuk elítélés{~t 
aláírásukkal jóváhagyni. Akik ezt megtagadták, 
minden további nélkül számkivetésre ítéltettek, 
vagy jövedelmüktől foszt~ttak meg, vagy börtönre 
veltellek. Valens és U rsaeius annyira szívükön vi
selték ezt a kegyetlen mrmkát, hog~· külön papo
kat adtak a császár emberei mellé, nkik a rendP
let teljesítését a legszigorúbban ellenőrizzék. (Hi<;l . 
. -\rian. 31.) A hh·ekct is sujtotta n császár hosszújn, 
merl elrendelte, hog~· az a gabonamennyiség, me
lvd t'ddig n k::ltholikusok kaptak, ezután az ari(l
nnsoknnk osztassék ki. 
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Ki ar.Ja le Atanáz fájdalmát, midőn mindeLek· 
ről tndomást szerzett! Vérzett a szíve, de nem se· 
gíthelett övéin, hiszen a zsarnoki hatalom meg
ki.íli:>lte kezét s lassan kifosztotta mindenéből. Nem 
a nélkülözés fájt neki, hanem papjainak és hívei·· 
nek üldöztetése a püspökükhöz s őbenne hitükhöL 
való hííséges ragaszkodásuk miatt. Lélekben azon
ban nem tört össze. OH a kegyelem napja sütött. 
Megmondta az Úr: "A.ki engem köuet, nem jár sö
tétségben". (Jn. 8, 12.) Atanáz a, megpróbáltatások 
elviselésében, a kereszt hordozásában is nagy. 
Semmi sem mutatja e lelki nagyságát oly szembe
tünően, mint az a tény, hogy üldöztetésének szo
morú napjaiban sem szünt meg főpásztori köteles
ségeit a régi lelkiismeretcsséggel teljesíteni. A csá
szár bosszút lihegő, gyűlölete mind szűkebbre szo
rítja körülölte a hurkot. Atanáz tisztán látja po
lwli tervét, hogy őt eltegye láb alól. De rendületle
nül áll helyén, melyre őt az isteni gondviselés állí
totta, mint ahogyan a kötelességtudó kormányos 
a tomboló viharban annál keményebben fogja a 
kormányrudal és halálra elszántan küszköd a bősz 
hullámokkaL A halál torkában állva is nem önma
gára, hanem egyházára gondol. Nem panaszkodik, 
nem iMgedetlenkedik, nem kislelkűsködik, -
mindez méltatlan Krisztus tanítványához - ha
nem teszi a kötelességét. . . Megüresedett a her
mopolisi püspöki szék. Papság és hívek egyhan
gúan Dracontius! Yálasztották meg püspökiiknek. 
egy kolostor buzgó apátját. De a megválasztott ré
szint szerén_\·ségből, részint az ariánusoktól való 
félelemből elmenekül és szerzeteseinek is esküvel 
igéri, hog.\· nem fogadja el a választást. Atm1áz 
erről értesülvén. levélheu keresi fel Dracontius!. 
meh· nllóságos remeke n főpásztori leveleknek s 
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örök mintaképe lehet ilynemű írásoknak. Atyai 
szeretet párosul benne mondhatnók anyai gyen
gédséggel mindvégig komoly és mégis megnyerő 
beszédben. Atanáz úgy tud feddeni, hogy meg
győz, úgy fenyíteni, hogy megnyer. Komoly il be
széde, de igaz szeretet csendül ki minden szavából 
s ez a szeretet, mint a tííz az aranyat, megtisztítja 
a szívet minden salaktóL "Nem illő,- írja neki
hogy elmenekülj, miután a kegyelmet elnyerted. 
Félő, hogy mig magad érdekében elmenekülsz, 
addig mások miatt az Úrnál kerülsz veszélybe. 
Azok a pogányok, akik megígérték, hogy kereszté
nyek lesznek, ha te lennél a püspök, megmarad
nak majd a pogányságban s így te fog-:>d bennük a 
kegyelem világosságát eloltani. Mivel fogod magad 
védeni? Szeretett Dracontius! Öröm helyett szomo
rúságot szereztél nekem, vigasztalás helyett pa
naszra adtál okot. Elvártuk, hogy megosztod 
velünk a vigasztalást s most azt kell látnunk, hogy 
hogyan menekülsz, hogy hogyan fogsz egykor az 
ítélőszék elé állíttatni, hogyan elítéltetni, hogyan 
késő bánatra térni. Hogyan remélhetnél bocsána
tot, mikor a testvérek, kikért Krisztus meghalt, 
menekülésed folvtán kárt szem·ednek? Tudnod 
kell, hogy mielőtt püspökké választottak, magad
nak élhettél, mint püspöknek azonhan híveidért 
kell élned. :VIielőtt püspökké lettél, senkiscm köve
telt tőled valamit; mint püspöktől ellenben elvárja 
tőled a nép, hogy tápláljad s az evangéliumot hir
desd. Ha nem kaptad volna a tnlentumokat, Krisz
tus nem feddene az ítélethen: de miután kaptad és 
elásod, joggal büntetni fog. Ha a viszonyoktól félsz, 
úgy nincs hátor lelked. Ép most kell a Krisztnsért 
való buzgóságodat megmutatnod s e veszélyekben 
elszántan fellépni, szent Pállal mondván: Minden-
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ben győzedelmeskedünk! Külünösen meg kell gon
dolnod, hogy nem az időnek, hanem az Úrnak kell 
szolgálnunk! Az Úr jobban ismer minket, mint mi 
magunk. Ö tudja, kire bízza az ő Egyházát. Ha va
laki méltatlannak gondolja magát, ne tekintse 
előbbi életét, hanem teljesítse kötelességét. Az ítélet 
napján kinek-kinek számot kell adnia azokról, 
akik reá bízattak. Nem fogod tanácsadóidra hárít
hatni vétkedet, amint ez Ádámnak sem sikerült 
aki azt Évára hárította. Jöjj hát, kedvesem! Ne ha
hozzál. Jöjj el hozzánk, akik szerelünk téged s az 
evangélium szerint adjuk neked e tanácsot. Hiszen 
nem te vagy az egyedüli szerzetcs, aki püspökké 
lett. Sokan lettek már azzá. S ők nem lettek ezáltal 
rosszabbak, ellenkezőleg, maguk is előrehaladtak, 
míg másokat vezetlek. Hogyan gondolod hát, hogy 
rosszabb leszesz, ha a szeuteket utánzod? Jöjj hát, 
siess! Lám, közeledik húsvét ünnepe. Ne engedd, 
hogy a hívek nélküled ünnepeljenek. Ki fogja ne
kik a feltámadás napját hirdetni, ha te elrejtő
zöl? ... " (MG. 25, 523-534.) 

A szívből jö,·ő meghívásnak nem állhatott ellen 
Dracontius: előjött rejtekéből s nyájának élére 
állva, nemsokára hiteért ,·aló szem·edéssel is pecsé
telte meg Krisztushoz n1ló hűségét. 

A véres vigilia. 

Míg így Alanáz az apostolok buzgóságával ~s 
hálorságával teljesíté főpásztori hi,·atását, Konstan
tinápolyban ,·égre elérkezettnek t:utották az időt 
ördögi ten·ük megnilósítására. .Jól ismen·én az 
alexandriai nép hálás ragaszkodását püspökéhez. 
a császúr a legnagyobb elődgyázattal látott hozzú 
aljas munkájához. Syrianus. a co.;ászári hndak főp~•
rancsnoka Eg~·iptomban. parancsot kapott katonáit 
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a legszigorúbb fegyelemben s állandó készenlétben 
tartani, Atanázt pedig távozásra felszólítani. Mindez 
meg is történt. Atanáz azt kívánta a főparancsnok
tól, hogy mutassa meg neki az erre vonatkozó csá
szári rendeletet vagy legalább közölje azt vele írás
han, miután ő hirtokában van oly császári iratnak, 
mely őt a császár legfőbb oltalmáról biztosítja. 
A nép is követelte ezt s az egész eljárás felfüggesz
lését addig, míg egy Konstantinápolyba menesz
lendő küldöttség vissza nem érkezik. Syrianus szá
molva az egyre nagyobb mérveket öltő nyugtalan
~ággal, ebbe bele is egyezett, amivel visszatért a 
!Jéke a lelkekbe. De ez a béke csak a nagy égi há
ború előtti csendesség volt. Húsz nap mulva kitört 
az égzendülés. A hívek ép egy ünnep előtti éjsza
kán - vigilián - voltak piispökükkel a templom
han (356 február 9.), mikor éjfél körül hirtelenül 
ötezer harcos vette körül a templomot Syrianus 
vezérlete alatt. Bent zsoltárokat énekeltek, kint 
üldöklésre ké<;zültek. A 135. zsoltúrt énekeltette ép 
a püspök, mikor a katonák ,·ad lármával törnek he 
az ajtókon s eszeveszetten hozzálátnak véres mun · 
kájukhoz. .-\ megdöbbenés moraja zúg végig az 
imádkozó tömegen. Az áhítatos ének az életvesze
delem sikongásává változik, melyet csak a belörök 
kiirtszava harsog túl. Élesre fent kardok s tőrük 
villognak a levegőben halálos sujtásra felemelve !'> 

ahol zsoltárok éneke és zsolozsmázók forró imája 
szállt fel ég fel~, ott most halált hozó nyilak repül
nek szerteszét. Ki írja le Atanáz étzelmeit e ször
nyű órában? Azok a kardok mind őreá sujtottak ll'! 
.-\zok a török mind az ő szívét hasogatták! .-\zok 
az éles nyilak mind az ő lelkét járták által! Hívei
nek halálos wszedelme az ő halálos gyötrelnw. 
fájdalmas kiáltásuk mint jégesőnek rémes kopo-
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gása az ő atyai szívét verdesi. Mintha a nyájért való 
felelősség töviskoszorúját, mely edqig is övezte ezt 
a szeretö szívet, most egy láthatatlan vasmarok 
még szííkebbre szórította volna, töviseivel szörnyü 
vérzést okozva. De ép ez a vérré vált felelösség
tudat legyűri benne a saját életeért való természe
les aggodalmat s vaskézzel lefogja az életmentés 
ösztönét. Atanáz ott marad hívei között! Mintha 
helenőtt volna püspöki székébe! Pedig biztatják a 
menekülésre, kérik és sürgetik, mentse meg azt a 
nekik oly drága életét. Atanáz nem mozdul el 
helyéről! Csak ha majd övéit mind már a veszélyen 
túl biztonságban fogja látni, fog magáról is gon
doskodni. Betört a farkas a csendes akolba; hogyan 
hagyhatná el most nyáját? Nem béres ő, aki "látja, 
hogy jön a farkas és otthagyja a juhokat és elfut ... 
mert béres és nem törődik a juhokkal(( (Jn. 10, 
12.), hanem hivatásának tudatában élő s annak 
magaslatán álló jó pásztor, aki életét is kész ju
haiért feláldozni. Míg ő igy gondolkodik és határoz, 
papjai, látva az egyre közelebb érő gyilkosokat, 
minden ellenkezése dacára is megragadják és a 
katonák vérengző sokaságán át biztos helyre vi
szik. Ötezren szálltak véres harcha egy ellen és nem 
hírták legyőzni, mert ez egy fölött különösen ő;
ködött Istennek erős, legyőzhetlen keze! Az Ur 
mindig állja szavát s ha kell, csodával is teljesíti 
irgalmas ígéretét: "Gyűlöletesek lesztek mindenki 
előtt az én nevemért .. de azért egu haJszál sem vész 
el fejetekről((. (Lk. 21, 17.) Atanáz maga csodála
tosnak vallja megmenekülését. (Apol. de Fuga 
24. 25.) 

Az elíízött pásztor helyét az ariánus György fog
lnlta el, akivel szomorú napok virradtak az elár
vult alexandriai egyházra. :\fert Syrianus az Atanáz 
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clleni merénylet meghiúsulása fölötti haragjában 
most a híveken töltötte ki kegyetlen bosszúját. EI
fogatások, bebörtönözések, kínzások és számkive
lések napirenden voltak. Hiába folyamodtak az 
üldözöttek Konstantinápolyba: a császárnál süket 
fülekre találtak, hisz ő volt ez üldözésnek fő
intézője, a Syrianusoknak gonosz szelleme. 
Alexandriából egész Egyiptomra terjedt el az üldö
zés és sok hithű püspök osztozott Atanáz sorsában, 
miként a jámbor Dracontius, bár akadtak olyanok 
is, akik megalkudtak a helyzettel és jobb meggyő
ződésük ellenére ariánusoknak vallották magukat, 
sőt teljesen egyetértettek velük. 

Atanáz előbb Alexandria közelében bujdosott, 
híveinek áldozatos szeretetéből lengetve életét. Mi
kor azonban Kanstaneius rendeletet bocsát ki, 
hogy mindenki tartsa kötelességének Atanáz rej
tekét felkutatni és őt elfogva kiszolgáltatni, a siva
tagba veszi magát, hogy ott várja be a vihar elmu
lását. Nem volt ez idegen világ előtte. Mikor szent 
Antalnál járt, megismerte és meg is szerette a ma
gányt. Mintha vihartól felkorbácsolt tengerről a 
csendes és biztos révbe siklott ,·olna kicsi sajkája. 
Itt nem kellett gonosz emberekkel küzdenie, itt a 
jó Istennel társaloghatott az ima l's elmélkedés 
hosszú óráin által. Sokat osztogatott lelki kincsei
ből, most ismét újakat gyüjthetett. Aztán megírja 
Yédőiratát a császárhoz azokkal a ,·ádakkal szem
ben. melyekkel őt ellenségei illették, amint azt 
alább hallani fogjuk. Sem a császár, sem- ariánus 
törzskara nem vállalkozott Atanáz megcáfolására. 
_-\z igazságot nem lehet megcáfolni, csak a rága
lom sarával befödni és erőszakkal elhallgattatni. 
.-\z ő feleletük egy újabb rágalom volt, mely Ata
názt gyávának mondotta. mert elmenekült 
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Alexandriából. A száműzött erre is külön iratban 
megfelelt, melyről alább szólunk. 

Sajnos, az önvédelmére írt lapok nem jutottak 
Konstanciushoz. Bizonyára elszégyenkezve olvasta 
volna ezt az igaz önvédelmet, hisz minden szava 
némaságában is hangosan vádolta őt zsarnoki ön
kényeért. Kérdés azonban, vajjon megszívlelte 
,·olna-e egyúttal. A kevélység nem fogad el taní
tást. Durva kéreg az a lelken, melyről núnden le
pereg, az igazság kristályvize épúgy, mint a szere
tet balzsama. További intézkedései határtalan erő
szakosságról s engesztelhetlen gyűlöletről tesznek 
tanuságot. Még a sivatagban bolyongó Atanáznak 
is kellett ezt éreznie. A császár ugyanis felszólította 
.-\ethiopia királyait, hassanak püspökükre, Fru
mentiusra, hogy ő is szakítson Atanázzal, aki őt 
püspökké szentelte. Keresse fel Györgyöt Ale
xandriában, hogy tőle az igaz hitet megtanulja s 
általa helyeztessék azután püspöki székébe, mert 
.Hanáz eretnek, kinek tanításától félteniök kell 
országukat. Konstancius tehát egyenesen aposto
lává lett az arianizmusnak s nem érte be azzal, 
hogy a saját birodalmában a legkegyetlenebb esz
közökkel terjesztette azt el, hanem határain túl is 
kívánta elterjeszteni és mindeniitt uralomra jut
tatni. Császári hatalmát tehát sírásásra használta 
fel. A jogarból ásó lett a kezében, mell~rel nem 
szünt meg dolgozni. A niceai hih·allást akarta e 
sírban örökre eltemetni s ,·ele az t>gész l•atholikus 
Egyházat. Zsarnoki intézkedésein•l eg~Te kongatta 
a halálharangot, kimondhatatlan szomorúsággal 
töltve el a katholikusok lelkét. Ez az az idö. mel~·
röl szent Jeromos ír.ia, hogv !l7 (•gész dlág csodál
kozva ariánusnak látta magát. ., lrgv látszott, hog v 
n katholikus hit nwghukolt 1'-s Konstanciusb:m 
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megjelent az antikrisztus vagy legalább is elő
futára:· íHergenröther: Kirchengesch. l. 253.) 

De Krisztus nem hagyta el Egyházát. Kétezer 
éven át hííségesen teljesíti nagylelkű, biztató, bá
torító igéretét: "Én ueletek uagyok mindennap a 
világ végezetéig". (Mt. 28, 20.) És teljesedik az a 
másik igérete is, mely szerint Egyházán a pokol 
kapui sem vesznek erőt sohasen1. (Mt. 16, 18.) 
A mindenható császárnak is hamar kellett erről 
meggyőződnie. A sírba, melybe az Egyházat 
akarta eltemetni, az általa dédelgetett és nagyra 
nevelt arianizmus bukott alá. S letűnt az "örök" 
császár is. Váratlanul szólította őt ki az életből a 
nálánál is hatalmasabb mors imperator, a halál. 
Az általa kongatott halálharang nemsokára a ka
tholikus hit feltámadását hirdette világszerte. Az 
üldözés vértanukkal gyarapította a diadalmas egy
házat az égben és vértanui szellemet nevelt a 
küzdö egyházban a földön. Az elűzött püspökök 
vándorapostolokká lettek, mert míg átvonultak vá
rosokon, országokon, az igaz hitet hirdették s bár 
béklyókba voltak verve, eltiporták az ariánus té\·
tanokat. Utazásuk magában véve is hangosan 
kiáltó beszéd volt az ariánusok istentelensége 
t>llen. .\ki csak látta őket, mint hitvallókat tisz
telte öket és undorral fordult el t>llt>nségeiktől. 
mint hóhéroktól és g:dlkosoktól - írja róluk 
maga .\tanáz. (Hist. A rian. 34.) A számkivetési 
parancs elszakíthatta öket hín•íktől, de nem sza
kíthatta el ama lelki kötelékeket, melvek a pász
tort az ő nyájához kötik. A távolból i~ gondozták 
azokat. kiket az isteni Főpásztor gondjaikra bízott 
s amikor nem taníthatták. buzdíthatták őket élő
szóvaL írásaikkal keresték fel őket, hogy megerő
sítsék ökf't hitlikben é's vigasztalják án-aságuk szo-
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morúságában. Így tett Atanáz is. "Isten majd meg
vigasztal titeket - írja egyik ilyen levelében. Szo
morúság tölt el titeket, mert mások foglalták el 
erőszakkal templomaitokat De azok csak a tem
plomépületet bírják, ti azonban az apostoli hitet. 
Azok benn vannak ugyan a templomokban, de 
távol állnak a hittől; ti a templo-.nokon kh·ül áll
tok, de a hit bennetek van. Boldogok vagytok, 
hogy a hit révén az Egyházban vagytok, az igaz 
hit szikláján álltok: elégedjetek meg ezzel!" És 
nemcsak híveit, hanem püspöktársait is gondozta, 
vezette, buzdította a siv'l.tagból, mint szerető, gon
dos patriarkájuk. Ök is üldözést szem·edtek s 
őket is megkörnyékezte a kísértés ép hit dolgában. 
Az ariánusok kifogyhatlanok voltak a hitvallások 
gyártásában, melyek a legtöbbször oly ravaszság
gal voltak megfogalmazva, hogy csak mélyebb hit
tudás fedezbette fel bennük az eretnek té,·edést. 
Ehhez járult a sokszor kegyetlen erőszak, mellyel 
az állami hivatalnokok a császár nevében azok
nak elfogadását sürgették. Ily nehéz viszonyok 
közt bizony szükséges volt nz okos irányítás és jól 
esett a biztatás, bátorítás az igaz hitben való hű
séges kitartásra. Atm1áz nem is mulasztotta el püs
pöktársait írásban felkeresni, amikor azt szemé
lyesen nem tehette. Amikor az ariánus György 
székfoglalása után arról értesül magányában, hogy 
püspöktársai egy új hitvallás elfogadására szólít
tattak feL rögtön körlevelet intéz hozzájuk, mely
hen ón·a inti ők{'t, hogy meg ne tántorod_j:mak 

· hithűségükhen. Gyalázat volna, - írja nekik- ha 
azt a hitet, melyet a Megváltótól kaptunk az apos
tolok által, Ariusért és n ő követőiért eh·eszítenők. 
Itt ezen a vidéken (ahol t. i. akkor tartózkodott) ::1 

legtöbben készek a halálig erőszakosságniknak 
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ellenállani, kivált mióta a ti állhatatosságtokról 
hallottak. Azért kérlek, tartsátok erős lélekkel azt 
a hitet, melyet az atyák Niceában megerősítettek; 
védelmezzétek örömmel, bátran és rendíthetetlen 
bizalommal! Legyetek példaképei a híveknek s 
mutassátok meg nekik, hogy ép most kell az igaz
ságért harcolni. Nemcsak az tesz valakit vér
tanuvá, hogy nem szór tömjént a bálvány elé, ha
nem az is fényes bizonysága a lelkiismeretnek, ha 
valaki nem tagadja meg hitét eretnekekkel szem
ben. Örizzük hát meg, amit kaptunk. Még a testi 
haláltól se féljünk. Az én véremre is szomjaztak 
eddig, de én ezzel nem törődöm, mert tudom, 
hogy nagy jutalom vár azokra, akik kitartanak. 
Tartsátok tehát távol magatoktól azt az idegen 
tanítást s meglesz a dicsőségtek mondhatni: Meg
őriztük a hitet! S el fogjátok nyerni az élet koszo
rúját, melyet megígért az Úr azoknak, kik őt szere
tik. (Ep. ad episcopos A egypti 20. 21.) 

A császár erőszakossága tehát nem érte el célját. 
,\ számkiYetés sem szüntette meg azt a benső sze
retetviszonyt, mely a püspökök és a hívek közölt 
fennállott. Ellenkezőleg, még csak fokozta ama
zoknak lelkipásztori buzgóságát, emezeknek gyer
meki ragaszkodását püspökükhöz, valamint áldo
zatos szeretetiiket és bátorságukat hitük megvallá
sában .. \z üldözés az addig lagymatagokat is öntu
datos keresztényekké varázsolta, akik csak most 
jutottak annak teljes és világos tudatára, mily 
nag~· kincs a krisztusi hit, amikor azt el akarták 
tőlük rabolni. Ami eddig talán mint homályos is
meret. mint határozatlan érzelem élt a lelkükben. 
most mint kemény és megrendíthetetlen meggyő
ződés nyildnult meg beszédeikben, cselekedeteik
ht:>n. egész életmódjukban. A császár tehát nagyon 
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csalódott. Tél helyett, mellyel meg akarta fagyasz
tani a hitéletet, tavaszt fakasztott a lelkek világá
ban. 

A romlásnak induló arianizmus. 

S amily mértékben fellendült a katholikus hit, 
époly mértékben indult romlásnak az ariánus té
vely. Ennek a romlásnak esirája benn rejlett a 
tanban: a tévely nem lehet örökéletű, a hazugság 
nem életképes. De hogy e csira oly gyorsan fej
lődött ki s oly hamar hozta meg az egész tanrend
szer összeomlását, azt az ariánus püspököknek 
lehet köszönni. Oket nem a Szentlélek hívta, ne
velte s állította helyükre, hanem a császári kegy, 
illetve erőszak szemelte ki mint <lllwlmas eszkö
zöket az ö szúndékainak megvalósítására. Nem 
Rómából bizattak meg Krisztus nyájának gondo
zásával, hanem Konstantinápolyhól küldettek he
lyeikre legtöbbször a császár katonáinak fedezete 
t~latt. Nem a pápát, hanem a császárt tekintették 
fejüknek; nem papok Yoltak elsősorban, hanem 
<.·sászári hivatalnokok, akik mind~nben uruk tet
szését iparkodtak kiérdemelni. A legtöbb nélkü1ö
zött nlinden hittani tudást <; távol járt a lt:lkiség 
magaslataitúL Kiildetésükben nem a híwk lelki 
iidvét keresték, hanem a saját maguk anyagi érde
keit tartották szem előtt. A Yilághól jöttek és a vi
lágnak éltek ezután is a püspöki méltóságnak s a 
főpásztori tekintél~·1wk mérhetlen kúrára .. -\ sze n t 
hivatáshól ök profán hh·atalt csináltak. sokszor a 
h·gméltatlanahh foglalkozásra nillalkoz,·a. hogy 
minél töhb Yagyont hurácsoljanak össze. .\z n]p. 

xandriai György is hússzállítója Yolt a seregm'k 
világi életében, mint püspök pedig azokat n mo
csarnkat hérelte. nwl~·ekhen a papyrus lt:>nyészetl. 
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Csak természetes volt, hogy a hívek semmi lelki 
összeköttetésbe nem léptek ezekkel a császárkato
nákkal, akiknek csak a nevük és ruhájuk volt a 
püspöké, lelkük és egész életük sokszor a legrom
lottabb világfit árulta el bennük lépten-nyomon. 
Ha mindezekhez hozzávesszük erőszakoskodásai
kat, sőt kegyetlenségeiket a hívek üldözésében -
mert vesszőzés, bebörtönözés, vagyonelkobzás s 
végre száműzés napirenden voltak - elmondhat
juk, hogy Konstancius igen rossz egyházfőnek 
bizonyult, mert oly emberekből állította össze 
törzskarát, kik csak szégyent hoztak reá és aka
ratlanul is siettették az arianizmus végromlását 
"Ha az Űr nem építi a- házat, hiába munkálkod
nak, kik azt építik; ha az Űr nem őrzi a várost, 
hiába vigyáz, ki azt őrzi." (Zs. 126, 1.) 

1\likor Arius szembehelyezkedett a niceai zsinat 
tanításával, oly lejtőre l~pett, melyen nem volt 

· többé megállapodás. Aki elhagyja Péter szikláját. 
zsombékra lép s végre mocsárban vész el. Árius 
követőinek is ez lett a sorsuk. Miként atyamesterü
ket nem a Szentlélek tanította, úgy ők is emberi 
bölcseségnek gyenge ,·ilágítása mellett kutatták 
az istenség végtelen, véges értelemmel fel nem 
mérhető örvényeit. Vakmerően le akartak szállni· 
rnnek a feneketlen óceánnak mélységcibe, hogy 
mint szerenesés búvárok a megismert igazság s az 
igazság megismerésének drágagyöngyével gazda
g-on térjenek vissza a napvilágra. De bele,·esztek a 
lnélybe. mert elfelejtették a mentőövet magukknl 
\'inni: az alázatos hitet, a hitheli meghódolás t a 
földön járt Istenfiú szent tanítása előtt. Aki Krisz
tus arcába akar h•kinteni. boruljon előhh arcra. 
mint a három apostol Táhor ormún _és im;'tdja őt. 
n fstenembert. aki azt mondotta: .. En és a::. Atya 
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egy vagyunk". (Jn. 10, 30.) Aki róla akar beszélni, 
hallgasson előbb őreá. Aki róla akar tanítani, ta
nuljon előbb őtőle. Minden emberi bölcselkedés 
csak gyermekdadogás az ö tanítása mellett. Dörén 
cselekszik, aki tolvajlámpával akarja a napot 
megvilágítani: Krisztus a világ világosságának 
mondta magát! Az emberi értelemnek minden vi
lágossága csak ·szent J ános-bogárkának fénylése 
abban a sötétségben, mely az első bűn elkövetése 
óta nemünkre borul. Csak a hit olajából táplálkozó 
mécses világánál igazodhatunk el e sötétségben 
úgy, hogy valamikor az örök világosságba jutunk. 
Jaj azoknak, kiknek elfogy a szent olajuk! Jaj 
azoknak, kik e szelíd mécsvilágot esztelenül elfúj
ják! Útjuk egyre bizonytalanabb, mert egyre szét
ágazóbb és egyre homályosabb. Az igazság ke
mény sziklába vágott via Appia, örökös napfény
ben; a tévelyé homályba vesző labirintus. Az igaz
ság egy és mindig ugyanaz; a tévely annyiféle, 
ahány ember osztja és folyton változó. Áriusé is 
ilyen volt. Kö\'etöi csak egy dologban voltak 
egyek: a katholikusok elleni gyűlöletben, az igaz
ság elleni tusakodásban. Maguk közt azonban 
sohasem tudtak egyek lenni. Credójuk sokféleség~ 
szélválasztotta őket. A sok árnyalat a tanításban 
mégis két csoportra osztható. Voltak, akik a Fiút 
teljesen máslényegűnek mondták, mint az Atyát. 
tehát a teremtménvek sorába állították. Ö csak 
annyiban áll a többi teremtmények fölött. ameny
nyiben az Atya őt köz,·etlenüL míg a többi teremt
ménw•ket csak közvetw teremtette. Az Atva csak 
fele1~elte őt isteni méllóságra és pedig n~m. mi
ként maga Arius tanította, a megváltús műwért 
Yaló jutalomképen. hanem ettől függetlenül tisz
tán örök akaratelhatározássaL Ez volt a szigorú 
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ariánusok tanítása, kiknek élén az antiochiai szer
pap, Aetius állott s ennek tanítványa, a kappadó
dai Eunomius. Sokkal nagyobb volt azonban a 
félariánusok tábora, akik a Fiút hasonló lényegü
nek (homoiuzios) mondták az Atyával, bár ennek 
a lényegben való hasonlóságnak különböző hatá
rokat szabtak. Mindkét tábor szükségesnek látta 
a maga tanát hivatalosan megfogalmazni és bizo
nyos alakba önteni. Így tettek a félariánusok 351-
ben sirmiumi zsinatukon mely elvetvén a szigorú 
arianizmust, de viszont a niceai hitvallást sem fo
gadván el, a kettő közt bizonyos mesgyén állva 
áthidaini iparkodott az ellentéteket. De már 357-
ben másként hangzik ez a hitvallás egy ugyancsak 
Sirmiumban tartott zsinaton. Ez a zsinat egyaránt 
eltiltja az egylényegű (homouzios) és a hasonló 
lényegű (homoiuzios) kifejezések használa tát, 
mint amelyek nem találhatók a Szentírásban. Hogy 
egy zsinati határozatban mennyire jogosult egy 
tisztán bölcseleti kifejezés, fennehh 132. l.). a ni
ceai zsinatról szólva, kifejtettük. A II. sirmiumi 
hitvallás azonban ezzel békét akart teremteni a szi
gorú ariánusok és a félariánusok között. A Fiúról 
pedig azt vallotta, hogy az Atyánál kevesebb, mert 
az Atya tiszteletben, méltóságban, dicsőségben és 
fenségben felülmulja őt; azért a Fiú neki aláren
delve van épúgy, mint minden. ami kívüle létezik. 

E második hitvallásról még alig szerezhetett tu
domást a ,·ilág, mikor 358-han ismét csak Sir
miumban a harmadiknt fogalmnzták meg, mely 
újból megtiltva a .,lényeg" luzia) szó használa tát, 
a Fiút mindenben hasonlónak mondja az .\tyához. 
Ezt a hit\'allást a kih·etkező évben. 359 május 
22-én negyedszer is Sirmiumhnn újból nwgerősí
tették. 

:\agy szent Atanáz élete. 8 
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Hitvallásokban tehát nem volt hiány, de ép sok
féleségük világosan mutatta, hogy nem hirdetik az 
igazságot, mert az igazság csak egy lehet. Nem is 
hozták meg az egységet a pártok között. Egyedüli 
reményük ezután már csak a császár volt. Miután 
ugyanis Kanstaneius is magáévá tette a sirmiumi 
hitvallást, azon Yoltak, hogy az ő segítségével azt 
uralomra is juttassák s evégre egy általános zsinat 
összehívását kérték tőle. A császár szívesen enge
dett e kérésnek s előbb Nikomédiát, majd Niceát 
jelölte ki a zsinat helyéül. V égre is jobbnak találta 
külön helyre a nyugatiakat és külön helyre a ke
letieket szólítani, amazokat az aemiliai Riminibe, 
emezeket az Isauriában fekvő Seleuciába. 

Riminiben még ugyanazon évben (359.) 400-nál 
több püspök gyűlt egybe, kik közül 80-an voltak 
ariánusok Valens és Ursacius vezetése alatt. A ka
tholikus püspökök a niceai hitvalás aláírását és 
Árius tévtanának elítélését követelték az ariánu
soktól, amit azonban ezek kereken megtagadtak, a 
magukkal hozott III. sirmiumi hitvallást ajánln1 
elfogadásra. A katholikusok ezt visszautasítva az 
ariánusok vezetőit kiközösítették s e határozatuk
kal egy küldöttséget menesztettek a császárhoz. 
Azonban Valens és Ursacius megelőzték ezt s oly 
iigyesen jártak el a császárnál, hogy nem is fo
gadta a küldöttséget, hanem Adrianopolisba uta
sította őket: ott várják be döntését. Ugyanezt 
üzente a Rinliniben összegyűlt püspököknek . 
. \ küldöttség a hosszú várakozásban kifáradva 
ugyanezen év október havában a thraciai :\"ikében 
a sirmiumi hit"alláshoz hasonlót írt alá, melvben 
a Fiú C'gyszeriíen hasonlónak mondatik az . .\tyú
hoz .. a Szentírái:> szerint''. mire visszatértek Rimi
nibe. Elj:lrá:-.nk itt a l<•gnngyohb meghotránkozást 
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váltotta ki s kiküldőik meg is szakítottak velük 
núnden érintkezést. De nemsokára ők is engedtek 
keménységükből, mikor egyrészt tudomásukra 
adatott, hogy addig nem távozhatnak Riminiből, 
míg ők is alá nem írják .a nikei egyezményt, más
részt Valens az arianizmus több tételét kárhoztatta 
.s az aláírandó hitvallásba azt is beiktatta, hogy 
a Fiú nem teremtmény, mint a többi. A püspökök 
megunták volt a haszontalan vesztegetést és vágyva 
vágyódtak haza térni. Taurus, a császári prefek
tus sem fukarkodott hol jóleső ígéretekkel, hol ko
moly fenyegetésekkel. Így írták ők alá azt a hit
vallást. 

A 359 sz ep tember 27 -én megnyitott seleuciai 
zsinatnak még szomorúbb volt a lefolyása. A kö
rülbelül 160 résztvevő között csak igen kevés volt 
a katholikus püspök, köztük a Phrygiába szúm
űzött Hilarius PoitiersbőL A többséget itt is a fél
ariánusok alkották a szigorú ariánusokkal szem
ben, akik egymás közt torzsalkodtak. Amazok 
ugyanis oly hitvallást akartak elfogadtatni, mely
hen a Fiú lényegében mondatik az Atyához ha
sonlónak, míg emezek csak az akaratban való ha
sonlóságot ismerték el. Meddő vitáikat végre a zsi
natot vezető Leonas, a császár megbízottja is 
megunta s feloszlatta a zsinatol. mely alig tett 
mást, mint hogy a pártok vezetői egymást kölcsö
nösen kiközösítették. A félariánusok által a csú
szárhoz menesztett tíztagú küldöttséget itt is meg
előzték Acacius és Eudoxius, a kisebbség vezetői s 
fondorlataikkal ők is ki tudták vinni Konstancius
náL hogy mind valamennyinek a Ríminiben hozott 
határozatot kellett aláírnia, sőt Eudoxius a 360-
han tartott konstantinápolyi zsinaton elítélt Mace
donius örökébe lépve a császárváros püspökh~ 

8* 
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lett. Jól mondja Möhler e zsinatokról, hogy nem 
egyebek, mint a versengésnek, szemfényvesztés
n•!k és erőszakosságnak csunya szövedéke. (Athan. 
der Grosse 494.) 

Liberius pápa jól értesült a zsinatokon történ· 
tekről, bár nem képviseltette azokon 111agát. Mind
két helyen az erőszak vitte a szót s az erőszak dön
tött. Azért a pápa nem is hagyta jóvá a rimini ha
tározatot. A püspökök is kijelentették, hogy meg
csalták őket és erőszakosan kényszeritették az alá
írásra. A katholikus hitben tehát ez nem tett kárt, 
még Liberius pápának állítólagos aláírása sem, 
mellyel a III. sirmiumi hitvallást aláírtasezzel sza
badságát megvásárolta. Még ha ez megtörtént 
Yolna is, nem tett volna vele Liberius ünnepé
lyes, az egész Egyházat kötelező hilnyilatkozatot, 
mint annak látható és ilyenekben csalatkozhatat
lan feje, hanem a végső erőszaknak esvén áldoza· 
tul járt volna el helytelenül.. "Ámde ez az elbeszé
lés nem áll minden vitán felül, mert a lényeges 
dologban hamisított okmányokra támaszkodik, 
továbbá, mert külső és belső érvek szólnak ellent> 
s végre, mert Liheriusnak Rómába való visszaté
rése másképen is magyarázható. Amikor Ronstan
eius Rómában időzött, ahol az ariánus párt Felix 
szerpapot tette püspökké, felkeresték őt az előkelő 
római nők, hogy tőle Liberius visszahívását kér· 
jf'k. Kérésükre a <'Sászár megengedte, hogy Libe
rius és Felix egyiittesen kormányozzák a római 
egvházat. Midőn e rendelkezés a cirkuszban a nép 
Útdomására ndatott, meghotránykozva azt kiál 
totta: Egy Isten, egy Krisztus, egy püspök! Mint
hogy pedig az elégedetlenség egyre nőtt Rómában 
és lázadástól lehetett félni, Konshmcius visszahí· 
,·:rtta Liheriust, míg Feli:-.. el!iz<:>tett <l városhóL 
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A rómaiak, akik oly szigorúan ragaszkodtak a ka·· 
tholikus hithez, hogy kerültek minden érintke
zt:st Felixszel, aki ugyan a niceai hitvallás szeriut 
tanított de az ariánusokkal nem szakított teljeseu, 
oly örvendezéssel és lelkesedéssel fogadták a vi&z
szatérő Liberiust, milyennel csak diadalmas hősci
ket szokták fogadni, amit bizonyára nem tettek 
volna, ha visszatérését a katholikus hitvallás fel
áldozásával vásároita volna meg magának. Visszu. 
térése után Liberius rendíthetetlen a hitben s hívei 
szentként tisztelik. Az elesett püspökökre bűnbá · 
natot ró ki s azt mondja, hogy enyhén jár el ve
lük szemben, amit aligha mert volna mondani, ha 
előbb maga is elesett volna. Azt is tudjuk, hogy 
Eudoxius és Aetius hívei voltak annak a hírnek 
terjesztői, hogy Liberius a homouzios elvetését alú
írta s hogy ugyanezt állították époly igazságtalanul 
az agg Hosiusról s ezzel sokakat megtévesztettek " 
(Hergenröther: Geseh. l. 255.) Az oknyomozó. tör
ténet tehát már eddig is elég érvet tud felho_?ni 
annak bizonyítására, hogy az ariánus erőszakosko
dások az egymást érő zsinatokon nem voltak kii · 
rúra sem a katholikus hitnek, sem a katholikus 
hívőknek. Az ariánusoknak egymás közti súrlódá · 
sai ellenben magának az arianizmusnak benső 
romlását jelezték és jelentették. A nagy tölgyfát, 
melynek ágai szinte az egész világot kezdték már 
beárnyékolni, lassan. de biztosan megőrölte a szú. 
361 n-ovember 3-án pedig eg~· hatalmas ág tört le 
róla: Konstaneius alig 45 éves korában meghalt. 
Hosszú, 24 évig tartó uralkodása a történelem 
szomorú. sötét lapjain van feljegyezve. Míg élt. 
senkisem szerette. halála után senkisem siratta. 
Kortársai nem becsülték. még rokonai is megveiet
ték. .\ Nérók és Diokleciánok Kain-bélyegén.') 
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homlokán, gyermektelenül és dicstelenül ment át 
az- életen, még azoktól sem becsülve, akiket zsar
noki önkénye magasra emelt. "Amit alkotott, 
abból semmisem volt állandó; amire törekedett, 
abból semmit sem ért el." (Hergenröther: Athan. 
16.) Mert volt egy ember, aki sziklaként útjába 
állt pusztító törekvéseinek, akinek pásztorbotja 
erősebbnek bizonyult a császári jogarnál, nki a 
sivatagban élve is irányította az egyházakat, aki
nek szava a pusztából is elhallatszott mind.~niivt.'· 

.és visszhangra talált a lelkekben. Ez az ember Ata-
náz volt. Az Egyházat üldöző császárt elsöpörte az 
ítélet szele, az Egyházat védő patriarkát csodála
tosan megóvta az isteni gondviselés az üldözés 
Yiharában. Konstancius dicstelenül sírba szállt, 
Atanáz dicsőségesen feltámadt számkivel.ésé1wk 
esendes sírjából. Julián császár 362-ben visszaszó
lította a száműzötteket püspöki székeikre és tel
jes szabadságol biztosított minden vallásr.ak . 
.\ rabláncokat, melyeket elődjének zsarnoki ön
kénye kovácsolt az Egyháznak csak áldást hintő
oszló kezére, széltörte és az árvaság szomorúságát, 
melyet amaz annyi hitközségre hozott, Julián ör
vendező vígságra változtatta e rendelkezésével. 
:\em jóakaratból tette, hanem számításból: 1r.1dd 
t,;rjenek csak vissza a katholikus hit bátor -védel
mezői, hadd kezdjék meg újból kemény hareaikrlt 
a hitkérdések fölött; a két küzdő fél egymást fogja 
elemészteni s akkor újból feltámadhat a régi po
gányság! Mert Julián pogány volt és égett a v:így
tól a már eltemetett pogányságot feltámasztani és 
régi jogaiba visszahelyezni. Csak emberi rövid
látás, mely az Egyházhan is esak emh<>ri allwlú·>l 
látott, tűzhetett ki ilyen eélt. Julián úllítólag solo;at 
bölcselkedett, de höks esak akkor ,·olt volnn. ha 
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okult volna elődjének meddő uralkodásán, ha Je
vonta volna annak a 24 évig tartó, hol alattomban 
folyó, hol nyiltan kitörö és dühöngő harcból az 
Egyház ellen azt a nagy tanuságot, hogy amit 
Krisztus épített, azt ember sem furfangos aknn
munkával, sem nyilt lázadással nem bírja lerom
bolni. A Péter-sziklán összetörik minden emberi 
fondorkodás és erőlködés, még ha császári min
denhatósággal lép is szövetségre. Krisztus irgalmas 
ígéretét· soha senki nem fogja meghazudtolni. ö 
pedig azt mondta Egyházáról, hogy a pokol kapui 
sem vesznek erőt rajta örökké! Julián igen hamar 
bukott alá arról a trónról, melyet erősebbnek hitt 
Péter sziklájánál. 

Örömtel]es visszatérés. 

Atanázt is visszahozta tehát a császári rendelet 
Alexandriába, mely örvendezve cserélte fel az 
árvaság gyászruháját az örömével. A hívek szere
tele és tisztelete, mellyel püspökük iránt minden
kor viseltettek s amely hosszú távolléte alatt sem 
fogyatkozott meg, hanem még inkáhh megnőtt és 
gyarapodott a hitvallóknak kijáró tisztelettel, való
ságos diadalünneppé varázsolta Atanáz harmadik 
visszatérését is. Elmult ismét a dhar. Széloszlot
tak újból a fekete felhők, melyek hat éven át ülték 
meg Alexandria egét s borítottak sötét éjszakát a 
pásztorától megfosztott hitközségre. Kisütött a nap 
s meleg sugarai nyomában új élet bizsergett az ale
xandriai egyház vénáiban. A nyáj, mely<'t állan
dóan vérengző farkasok üvöltöztek körül. felsza
badtdt a halálos félelem lidércnyomása alól és a 
biztonsághól eredő örömmel vette köriil gondos 
pásztorát. S ha öröm tölté el a hín'k szívét, mily 
örömöt érezhetett még csak .\tanáz. midőn újból 
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élvezhette emberi szabadságát, melyet egy zsarnok 
vett el tőle hat év előtt? Ami a viszontlátás örömét 
különösen édessé tette a szent püspök szívében, az 
híveinek lelki épsége volt. A tomboló vihar most 
sem tett kárt az ő vetésében! Az ellenséges ember 
által elhintett rossz mag nem tudott itt kihajtani. 
György püspök hiába beszélt nekik: nem hallgat
ták meg. Erőszakoskodásai eleve kizártak minden 
közeledés! a hívek részéről. Ellenkezőleg, annyira 
meggyűlöltették az egész városban, hogy a nép fel
használva a Julián trónralépését kísérő zavarokat, 
nyilt lázadásban engedett soká rejtett haragjának 
kifolyást. Ütött hát a leszámolás órája! A feldühö
dött tömeg kézre kerítette kegyetlen elnyomóját és 
szörnyű bosszút állt rajta: tevére ültették Györ
gyöt s miután azon körülvitték a városban, a tevé
vel együtt elégették őt. Julián elítélte a kegyetlen
séget, de nem büntette elkövetőit. Ennek a népíté
letnek áldozata nem érdemelt megtorlást. Talán 
Julián is érezte, hogy senkisem vétkezhetik bün
tetlenül akár az igazság, akár a szeretet ellen. 
György püspök pedig mindkettő ellen vétett s vé
lett számtalan esetben. A népítélet sokszor a bün
tető igazság diadala s megkönnyíti a bíráknak kü
lönben is nehéz kötelességét. A császár a maga 
hasznára is tudtu azt fordítani, mert Györgynek 
értékes könyvtárút magához rendelé szállíttatni 
Antiochiába. (Hergenröther: A tha n. 17.) 

Atanáz nemcsak örömét öntbette ki az oltár 
előtt, hanem mélyen érzett háláját is a számüzetés
hen is éh·ezett sok istenáldásért és ·kegyelemért. 
A sivatag csendjéhen johhan mélyedhetett t>l 
Istenhe, a Szentháromság titkának mérhetetlen 
mélységcibe, hogy ott alázatos imádásban megis
merve, amennyit ,-éges elméw•l megismerni lehet. 
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tanítsa nemcsak kortársait, hanem minden időnek 
híveit és cáfolja nemcsak ellenfeleit, kik életére 
törtek, hanem minden időnek tévtanítóit, akiknek 
Krisztus istensége botránykő leszen, az a "kemény 
beszéd", melyet kevély elméjük nem akar elis
merni. Amikor a zsarnoki erőszak elzárta előle a 
szószéket, melyről hiveit tanította, buzdította, lel
kesítette, Atanáz tollat ragad, hogy írott tanításá
val késő századok tanítómestere legyen. Amikor 
ellenfelei a pusztába vitetik, mert nem bírnak vele 
a nagy hitigazságok feletti szellemi párviadalban, 
ő írásba fogiuJja éles elméjének meglátásait és oly 
szeJlemi fegyvertárt hagyományoz műveiben az 
utókornak, melynek még most is veszik hasznát 
mindazok, akik az igaz tant védik. Amikor eJlen
ségei halálra ítélik és keresik~ ő halhatatlanná teszi 
magát műveivel. Lehetetlenné akarták őt tenni s 
a keresztény világ nem tudott nélküle meglenni. 
Tehetetlenségre kárhoztatták és ő örök életüt alko
tott. Békóba vert kézzel is tovább építette a katho
likus hittudománynak fenséges dómját, vihart álJó 
piUérekkel erősítvén meg magasba törő íveit és 
remekbP faragott oszlopokkal, művészi faragvá
nvokkal ékesítvén óriási falait. Tüneménves tudá
s~nak hatalmas pőrölyével zúzza szét a tévely Bá
heJtornyát s építi fel a katholikus theoJógiának 
égbenyúló szentélyét. Mint az emberiség söpredé
két kizárták őt a társadalomból s vadáBatok közé 
hurcolták, miként maga mondja: s mégis az egész 
katholikus dJág kívánkozott utána s imád.kozott 
érte. S Isten meghangatta ezt a forró imát s Ata
náz boldogan érezte is annak hatását. Emberektől 
szúmkin·t~·e mégis Isten gyermekének tudta ma
gát. A császári önkény által békóba verve is sza
badnak érezte magát. :mnak a szent szabadságnak 
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birtokában, mellyel Isten Fia ajándékozott meg 
minket. A sivatag perzselő homokjába állítva is 
nem szünt meg virágot hajtani, gyümölcsöt te
remni. A számíízelés kescrííségeért kárpótoita őt a 
felemelő tudat, hogy Krisztusért szenved s így a 
legméltóbban hálálja meg neki az ő keserves kín
szenvedését, mellyel megváltott minket. Azért lel
kében az üldözés e sötét éjszakában is állandóan 
derűs nappal van s míg körülötte a puszta éhes 
vadállatai üvöltenel<, az ő lelkében békés öröm
ének zsong: Jó nekem itt lenni! Atanáz a számki
vetésben is - énekel. Angyalok karában áll s bol
dogan énekli velük: "Az Istent szeretőknek min
den javukra szolgál". (Rm. 8, 28.) 

4. Negyedik számkivetése 362-363. 

Atanáz örömmel folytatta főpásztori mnnkáját 
ott, ahol hat év előtt abba~agyta, amikor a császár 
elíízte őt Alexandriából. Arván, elhagyatva állt a 
püspöki ház, mert aki elfoglalta, nem volt atyja a 
híveknek. A tan á z visszatérésével megváltozott a 
helyzet. 

Szorgos munkában. 

Mindenki tudta, hogy most ismét egy szerető, 
gondviselő atya lakik benne, aki mindig kész őket 
fogadni, akinek szíve csordultig van tele nagy
lelkíí, áldozatos szeretettel, akinek núndenkihez 
van balzsamos beszéde, mikor lelki és gyógyító 
írja, mikor testi bajjal jő hozzá: aki soha nem 
unja kicsinyes panaszaikat és az eg~·házkormány
zás súlyos gondjainak közepette is mindig talál 
időt a szegények és ügyefogyottak mindennapi ba
jait elintézni. Alexandriában mindenki úgv érezle, 
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hogy Atanáz háza mindnyájuknak közös atyai 
háza, ahol gazdag és szegény, előkelő és koldus 
egyenlőképen otthon tudhatja magát. 

Híveinek e lelki és testi gondozása nem merí
tette ki Atanáz apostoli buzgóság:H. Nemcsak egy 
városnak volt püspöke, hanem Egyiptomnak pa
triarkája is s mint ilyennek az összes egyházakra 
is terjedt ki főpásztori gondossága. Azért első 
gondja volt püspöktársait zsinatra szólítani. Méltó
ságának magas polcáról messzire ért éber tekin
lele. Áttekintette nemcsak a nyájat, hanem az ak
Ion kívül állókat is figyelemmel kísérte. Szeretel
lel őrizte-óvta a farkasoktól az akolban levőket, 
de sokat gondolt az azon kívül Lévelygőkre is. Fájt 
a szíve, hogy Árius tévedése sokakat tévedésbe so
dort, az Egyháztól való elszakadása oly sok'lkat 
ettől elszakított Ö mindezeket szerette volna visz
szahozni, mert tudta, hogy Krisztusnak nincs for
róbb kívánsága, mint hogy egy akol legyen és egy 
pásztor. Sírt a lelke, azt a sok levált vesszőt látva 
Krisztus szőlőjében. Azon volt tehát, hogy mielőbh 
újra egyesítse őket Krisztussal, az éltető tőkével, 
még mielőtt végleg elszáradnak, mert száraz galy
lyaknak szomorú a végük az Úr példabeszédében. 
(.Tn. 15, 6.) Atanáz jól ismerte a szeretet paran
csát, mely amily mértékben parancsolja a bünnek 
g~·ülöletét, épol~· mértékben köti szívünkre a b ü· 
nősnek szeretetét. Amily undorral fordult el Árius 
hamis tanításától s ítélte el a csalást és erőszakos
ságot annak terjesztésében, épolv résztvevő szere
tettel viseltetett a tével~· áldozatai iránt. S amil~
<>réllyel iparkodott a tévelvt kiirtani, époly meg
l"rtéssel törekedett annak követőit az igazsúgnak 
megnyerni. ~fint tapasztalt lélekismerő jól tudh. 
hogy a szigoní nriánusoknál minden szeretetéYel 
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sem számíthat különös sikerre. De annál nagyobb 
reményekre érezte magát feljogosítva a félariánu
sokkal szemben, mint akiket jóformán csupán a 
homouzios = egylényegű szó, kifejezés választott 
el a niceai hitvallás követőitől. Azon volt tehát, 
hogy mindenképen egyengesse nekik az utat az 
Egyházba való visszatérésre. Ezért hívja egybe 
362-ben ezt a zsinatot is, mely a visszafogadásra 
nézve következőt határozta el: Akik csak az erő
szaknak engedve váltak el, megmaradhatnak 
előbb viselt méltóságukban vagy állásukban; akik 
ellenben lélekben is elszakadtak s védelmezték is 
az arianizmus!, visszavehetők ugyan a hívek kö
zösségébe, ha ezt töredelmes szívvel kérik, de nem 
a papságba. A visszavétel feltétele pedig mindkét 
csoportnál az, hogy elítélik Ariust és az ő tévta
nát, leteszik a niceai hitvallást és a niceai zsinat 
legfőbb tekintélyét elismerik. Ezt a határozatot 
azután megerősítette Liberius pápa és szent Je
romos tanusága szerint magáévá tette az egész 
nyugati egyház. (Hefele: Conciliengesch. I. 703.) 

A zsinat másik feladata volt a Szentháromság 
timának hittudományi kifejezéseit tisztázni. Az 
evangéliumi kinyilatkoztatás a hittitkokban új fo
galmakkal gazdagította az emberi ismeretek tár
házát s hirdetői csak lassan és fokozatosan terem
tették meg azt a hittudományi nyelvet, melyet 
most már minden gyermek beszél a katekizmus 
alapján. (Dr. Pataky Arnold: Állag, személy, ter
mészet a christológiai vitákban. Hittud. Folyó
irat. 1913.) Atmláz éles elméje játszi könnyűség
gel tisztázta a fogalmakat s találta meg a megfe
lelő kifejezéseket a legelvontabb igazságok kifeje
résére, ezzel is kitörülhetlen betűkkel írva be ne
vét a katholikus hittudomány történetébe. Sok 
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esetben csupán onnét eredt a félreértés, hogy 
ugyanazt a kifejezést más értelemben vették a gö
rögül és másban a latinul beszélők. Atanáz e félre
értést szépen el tudta simítani, mert mindkét nyel
vet bírta. (Hefele I. 705.) 

A Krisztus hozta békével telt lelke nemcsak a 
zsinaton, hanem azon kívül is az engesztelődés 
szükségét hangoztatta és a megbékülés útjait líe
reste s egyengette. Bárhol ütötte fel fejét békét
lenség, Atanáz mindig kész volt a békéltetőnek 
sokszor nagyon hálátlan szerepére. Annak a 
Krisztusnak volt a tanítványa, aki mint békefeje
delem lépett a békétlen világba angyaloknak béke
énekétől kisérve, aki békét szerzett Isten és em
her, ég és föld között, saját vérével írván meg a 
nagy békeszerződést a keresztfán. ~fint békéltető 
szól Atanáz az antiochiai egyházhoz írt levelében 
is (Ep. ad Rufinian.}, melyet joggal mond Möhler 
(515. l.) legszebb levelei egyikének. Antiochiában 
két pártra szakadtak a hívek s e bajt még csak 
növelte Lucifer, Cagliari tüzes lelkű püspöke, 
midőn Antiochiába jövén, azzal vélte a békét 
helyreállíthatni, hogy a már meglevő két püspök 
mellé egy harmadikat szentelt fel Paulinus sze
mélyében. Attmáz békülékeny irányával sem ér
tett tökéletesen egyet. Ö ugyanis a szigorúbh el
járásmódnak volt híve mindazokkal szemben, akik 
bármiképen vétettek a hitegység ellen. Így a ri
mini zsinat határozat·üt helyeslő és megerősítő 
piispököket ő azzal akarta büntetni, hogy székeil~
től megfosztassanak. Hívei köziil némelyek még 
hH'ább menve, úgv ezeket, mint az arianizmusból 
megtérőket újból meg is keresztelték és csak úgy 
fogadták vissza a hívek közösségébe. Az ilyképen 
már eretnekséggé vált szakadás azonban nem öl-
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tött nagyobb mértéket és hamarosan meg is szünt 
teljesen, Julián császárna!.: bizonyára nagy bosz
szúságára, aki ép ezektől a szakadásoktól s belső 
meghasonlásoktól várta a gyűlölt Galilei művének 
teljes összeomlását, hogy annak romjain aztán 
ü,jjáépítse a rombadölt pogányságot. 

Zsinati munkásság és békéltető fáradozás még 
korántseri'l merítették ki Atanáznak sem munka
kedvét, sem munkaerejét. Míg az egész Egyház 
érdekeiért kűzd és dolgozik, egy pillanatra sem 
feledkezik meg főpásztori kötelességeiről híveivel 
szemben. Míg a zsinaton és leveleiben az összes 
egyházakhoz szól és századoknak jelöl ki irányt, 
addig otthon a legodaadóbb lelkipásztorkodásban 
\'alósítja meg a nemzetek apostolának fenséges 
programmját : mindenek mindenévé lenni. l\tíg 
irataiban minden idő igazságkeresőit oktatja, 
addig templomának szószékéről is nap-nap után 
tanítja, buzdítja, vigasztalja, erősíti az ö híveit. 
Jönnek is mind, akik csak jöhetnek. Hívők és hi
tetlenek, keresztények, zsidók és pogányok. Ata
náz tiszteletreméltó alakjában az Úr felkentjét 
látják, beszédében az ö apostolát hallják. Szószéke 
mint a Sinainak mása magaslik ki körükből s aki 
róla hozzájuk beszél, oly tekintélynek örvend 
köztük, mint Mózes, Jahve bizalmasa Izraelben . 
. \z élet tüzes sivatagában ez a szószék oly virágo<> 
oázis, melyen mindenki felüdüL Itt állandóan tel
Jesedik Krisztus kegyelmes igérete: ,.Aki énben
nem hisz, annak bense.iéből, miként az Irás 
mond.ia, élő víznek ár,iai fakadnak". (Jn. 7, 38.·1 
.-\lexandria szent püspöke második ~lózesként 
(•gyre új forrásokat fakaszt n mindennnpi élet kii
,·es, tövises ú !ján, melyekn<:'k éltető Yizéböl bőven 
meríthetnek és boldogan töltözhetnek mindazok. 
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akik keresik az Istent. Úgy áll közöttük, mint ls
ten embere, aki sasszemével beletekintett az isten
ség mérhetlen mélységeibe, aki kincsre vágyó bú
várként alászállott az igazság feneketlen tenge
rébe s igazgyöngyök páratlanul gazdag terhével 
tért vissza a napvilágra, hogy . szélhintse kincses 
gazdagságát az igazságot szomjúhozó lelkekben. 
Az élet keresztútjáról tértek be hozzá. Porosan 
jöttek, tépetten, rongyosan is. Lelkükben kétely
lyel, szívükben keserűséggel, ajkukon panasszal. 
S itt, e szószék árnyékában megoldást találnak 
lelket tépő kételyeikre, szívük a vigasztalódás szín
mézével telik meg és nyelvük a megadás és biza
kodás himnuszait tanui.ia énekelni. A kereszté
nyek me~erősödnek hitüld>en, a pogányok pedig 
ámulva járják Atanáz keg~·es kézvezetésével c hit 
fenséges világát és alázatosan felvételért könyö
rögneJe Oly sötét lélekkel jöttek ide s itt mennyei 
világosság árasztotta el őket. Mintha vastag hályo
got fejtett volna le szemükről a szónok. Most 
mind tisztábban látnak a nagy életkérdésekben: 
honnét vagyunk, miért vagyunk e földön s mit 
kell tennünk, hogy terméstetfeletti rendeltetésiin
ket elérjük. Mintha tüzet szórt volna a Ielkiikbe, 
mely kiégetett belőle mind~n nemt~lent, minden 
alantast és aljast, amiért eddig lelkesedtek, éltek
haltak. S miután megutáltatta velük a pogány er
kölcstelenséget, miután erős kézzel kivezette őket 
a romlás fertőjéből, nagyl~lkű, megértő szeret~ttel 
elkalauzolja őket a keresztény erkölcs virágos me
zőire s felvezeti őket a lúpokról az evangi~liumi 
tanácsok Táborhegyére: hadd töltözzenek a Krisz
tuslátás és Krisztusbírás boldogító öröméveL ör
vendező boldogságával! 

A tanú z sok pogányt térített meg. Ékesszólásánál 
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is meggyőzőbb és hódítóbb volt példás élete, mely
nek ők is állandó szemlélői voltak. Szeret~tének 
jótéteményeit ők is élvezték, házában számukra 
is volt hely, mert szívében az isteni Mester minde
neket átfogó szeretetének szent tüze égett. Krisz
tus szava, melyböJ annyi szeretet és vágyodás 
csendül ki, az ö meggyőződése is: "Egyéb juhrlim 
is vannak, melyek nem ez akolból valók; (!zokat 
is ide kell terelnem és Jwllgatni fogják az én szó
mat és egy akol lészen és egy pásztor". (Jn. 10, 
16.) Az alexandriai akol egyre jobban telt mfg, 
mert pásztorának nemcsak a benne levökre, ha
nem a kívüle tévelygőkre is volt gondja. Ék·~sszó
lásának bűvös fuvolaszavával magához édesgette 
őket és segíteni mindig kész, áld·natos .szereteté
nek jótéteményeivel megnyerte őket Krisztusnak. 
Főpásztori szívének mindig örömünnepe Yolt, va
lahányszor a keresztségben lemoshatta e szeren
csétlenek lelkéről az eget elzáró bűn Kain-bélye
gét s megkoronázhatta azt az istenfiúság végtelen 
értékű koronájával. Atanúz szőlője tehát egyre 
nagyobbodott és szorgos munkáját látható áldás 
kísérte. 

Julián, a hamar eliünő felhő. 

Ez önendetes gyarapodásnak és virágzásnak híre 
eljutott Julián füléhez is, de nem örömöt, hanem 
irígységet és haragot váltott ki a pogány császár 
szívében. Tehát nem váJt be számítása! A számki
wtésükből hazabocsátott püspökök nem veszekesz
nek és nem tépdesik Krisztus egyszövésií köntösét 
darabokra. Ellenkezőleg, a legszehb harmónia ural
kodik közöttük és apostoli munkájuknak nyomá
han mindenütt új virágzásnak indul a krisztusi hit. 
~Jint jó pásztorok, az evangéliumi igazság virúg-
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dús legelőjére terelik nyájaikat és nemcsak 
megvédik azokat a farkasok garázdálkodá5a ellen, 
hanem még gyarapítják is a pogányok soraibóL 
S mindebben Atanáz a vezér, kinek példáján in
dulnak mind a többiek. Az ő tanítását ik tatják ha
tározataikba a zsinatok, az ő irányítását követik 
az egyházak, az ő békeszeretete árad szét H hínk 
seregeiben. Püspöki széke dicsőbb, mint a császár 
trónusa. Pedig szegényes e szék külső felszerelé
sében s aki benne ül, kopottas ruhát visel és szinte 
koldusnak látszik a fényben tündöklö-pompázó 
<.:sászár mellett. De e szegény ember igen gazdag, 
mert Isten van vele s bár nincsen jogara, mégis 
uralkodik a szívek fölött. Nincsenek zsoldos kato
nái, mint a császárnak, de mégis légió azoknak 
száma, akik hallgatnak szavára. Julián mindezt 
látja s érzi és lelkében sötét érzelmek, fekete gon
dolatok kezdenek rajzani. :\. pogányság feltámasz, 
tására vonatkozó szándékai mind hajótörést szen
vednek Alexandria püspökének rettenthetetlen 
bátorságán, apostoli buzgóságán és párntlan nép
szerűségén. Még n kegyeivel elhalmozott pogá
nyok is tisztelettel wszik öt körül, többre becsülik 
és jobban szeretik. mint a császárt. A piispök sze
retele nekik értékesebh amannak minden aján
dékánáL Ha Atanáz helyén marad. - mondogatja 
neki pogány környezete - egyhamar nem lesz 
egy('tlen tisztelőjük sem az isteneknek .\lexnndriá
han! Nem kellelt a császárt soká biztatniok: a sö
tét gondolatok kegyetlen elhatározássá siíríísödtek 
lelkében: Atanázt el kell űzni Alexandriából. sőt 
megölni! De mintha maga is Yisszariadt Yolna 
ettől: előbb levelekbe önti ki keserűségéL hogy 
így előkészítse rá a dlágot. .\tanúznnk. - írja 
t>gyik Jewiében - aki nnn.'·i ~·sászári rendelettel 

!S'agy sz~nt Atanáz élete. 
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száműzetett, külön parancsot kellett volna bevár
nia, mely neki a · ,·isszatérésr.e jogot adott volna, 
mert ő a Konstaneius által elíízött galileiaknak -
így nevezi a keresztényeket - csak a hazájukba, 
de nem egyúttal az egyházukba való visszatérést 
engedte meg. Arról értesülvén tehát, hogy Atanáz 
szokott vakmerőségével a galileiak által püspöki
nek mondott székére visszatért s e visszatérése 
Alexandria jámbor lakóinak igen kellemetlen. 
azért megparancsolja, hogy Atanáz rögtön hagyju 
el a v-árost, nehogy keményebb büntetést vonjon 
magára. 

Alexandria "jámbor lakói" azonban hallani sem 
akartak arról, hogy újból megfosztassanak aty
juknak mindnyájukat boldogító jelenlététől s 
azért e parancs visszavonását kérték a császártól. 
.Tulián újból felelt. Az alexandriaiak nagyon hálát
lanok multjuk és az ő isteneik iránt, ha Atanázt 
annyira tartóztatják. A császár iszonyú szégyen
nek tartja, ha csak egy alexandriabeli is a gyűlölt 
Galilei hívének vallja magát. Mert nemde Sándor 
alapította, Serapis és Isis istenek pedig védelmez
ték városukat. Mi jót hoztak nekik a galilei ak? 
Térjenek vissza Helios isten tiszteletére, kinek 
,·isszfénye a ragyogó nap: kövessék a császár pél
dáját, akkor nem fognak tévedni. De ha már nem 
akarnak engedni hahonájukhól, - a kereszény
ségből - legalább Atanázt ne tűrjék meg körük: 
hen. Yan kh·ülök elég tanítván~·a, kinek öröme 
telik benne, ha tanításaival fülüket csiklandoz
tatja. Ha pedig eg~·éb üg~·ességéért kh·ánják visz
szamaradását. - mert úgy hallja, hogy mindenr(· 
alkalmas, csavarteszíí ember - úgv tudják meg, 
hog~· ép ezért kell távoznia, mert nem tíírhető, 
hog,· eg,· ih·en mincten hájjal megkent ember nép-
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vezérnek tolja fel magát, legkevésbbé Atanáz, aki 
még dicsőségének fogja tartani, ha fejét veszik. 
(Ep. Jul. imp. 26-51.) 

Bár nincsenek történeti feljegyzéseink e levelek 
hatásairól, mégis biztosra vehetjük, hogy Alexan
dria hívő népe a legnagyobb visszatetszéssel fo
gadta e pogány írásokat, de egyúttal szomorúság
gal is, mert egy újabb számüzetésnek hideg, lelket 
dermesztő szelét érezte ki belőle. E szomorú sej
tehnek csakhamar be is teljesedtek. Amikor Ale
xandriába írt a császár, ugyanakkor Ecdicius, 
Egyiptom prefektusa is kapott tőle levelet, mely
ben száz arany fontnyi büntetéssel fenyegeti meg 
őt és katonáit, ha záros határidőn belül nem űzi 
el Atanázt a városból. A császári parancs világosan 
megjelöli Atanáz bűnét is, melyért így kell bűn
hődnie: az ő működése folytán az istenek közmeg
vetés tárgyaivá lesznek, hiszen még előkelő nők is 
kérik tőle a keresztséget! Ép azért Ecdicius nem 
örvendeztetheti meg őt, a császárt nagyobb orom
me!, mint ha jelenteni fogja, hogy Atanáz kitíze
lett Alexandriából. (Ep. Jul. 6.) 

A prefektus természet~sen nem késlekedett urá
nak parancsát teljesíteni. A száz fontnyi büntetés
től való félelem katonáit is szokatlan ügybuzgó
sággal tölté el. Atanáz ismét megemlékezvén az 
Úr szaváról: "J/ikor pedig üldöznek benneteket az 
egyik városban, fussatok a másikba" ()ft. 10, 23.), 
még idejekorán elhagyta Alexandriát. Rendíthetet
len istenbizalma nem ismert félelmet. Tudta, hogy 
a császár életére tör, de e sötét felhő árnyékában 
is deriís maradt a lelke. "Béke idején - möndja 
Pammónak, egv kolostor apátjának - nem érzek 
szívemhen oly nag:v bizalmat, mint üldözés idejént 
)[ert erősen remélem, hog~· annál nagyobb irgal-

9* 
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mat nverek, minél többet szenvedek Krisztusért!" 
Az Úr ·nem hagyja el övéit! Ha kell, még csodával 
is kész rajtuk segíteni! Ez Atanáznak is meggyő
ződése. Azért hagyja el nyugodtan házát: nem
sokára újból visszatérhet otthonába! Nem szorul 
vigasztalásra, inkább ő vigasztalja övéit. Julián 
oly felhő - mondja nekik - amely egyhamar el 
fog tünni! Így siet Je a Nilusra, hogy azon Felső
egyiptomba hajózzék. Ecdicius emberei erről tu
domást szerezvén, nyomban utána eveznek. Ata
náz már látja is n császári hajót - azon többen 
eveznek, mint az ő csónakján. Mégis nyugodt ma
rad és hű embereinek ámulatára hirtelenül meg
fordíttatja a jármiívet, vissza, ahonnét elindultak. 
Nemsokára a császáriak mellé kerülnek. Izgatot
tan kérdik, merre van Atanáz? - Nincs messzire 
innét! - feleli nyugodtan maga Atanáz és mind
két fél folytatja útját. Atanáz meg volt mentve . 
. \ császár hóhérai tíívé telték utána egész Felső
egyiptomot, míg Atm1áz Alexandriában és környé
kén bujdosva teljesítette a nyájáért meghalni is 
kész jó pásztor kötelességét. Búcsúszavai nem
sokára teljesedtek. Julián esászár alig két éd ural
kodás után meghalt. A romol;:, melyekből újjá 
:tkarta építeni a pogányságot, őt is eltemették. Ke
Yélyen hirdette, hog:v gyökerestül kiirtja a keresz
ténységet és visszaállítja régi fényében a római 
birodalmat, sőt gyarapítja hatalmát Perzsia meg
hódításá,·al. De Isten ellenáll a kevélyeknek. A per
zsák éles nyilainak egvike a császárt is leterítettl' 
azon a harcmezőn, melven ő dicső diadalt vélt 
nrathh.tni. Bukását meglátta Istentől adott láto
máshan n vak Did:nnus is !Hergenröthcr: .-\than. 
18.) és talán a Lucifer égből való bukását látó 
próféta szan1i fakadtak az ő ámuló ajkain is: 
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"Hogyan leestél az égből, ki reggel fe/kellé/! /e
I'OíJytál a földre, ki megsebesitetted a nemzeteket! 
Levonatott pokolba kevélységed, leesett a te holt
tested és lepled férgek lesznek". (Iz. 14, ll.) A ke
vélység cédrusát letörte Isten igazságos haragjá
nak villáma. Ellenben az alázatosság ib~lyája to
vább terjesztette édes illatát Krisztusnak alexan
driai kertjében. Egyben mégis igaza volt Julián
nak, utolsó vallomásában: Győztél Galileai! Krisz
tus nlindig győz! Krisztust soha senki le nem 
győzheti! Aki nem engedi magát szeretetétől le
győzetni, az kemény vaskezének zúzását kényte
len tapasztalni. A dicstelenül elvérző Juliánnak 
sok követője a századok folyamán mind tanu reá. 
lVIily esztelenek és vakmerőek, kik nem hallgal
nak Klió józan intelmeire! 

Julián végével véget ért a pogányság újjáéledése 
is. Amit épített, romhadölt s akik vele tartottak. 
szégyenkezve elszéledtek és bűnbánóan kopogtal
tak az Egyház kapuján, lwhocsáttatásért könyö
r0gve. S az Egyház elüljárói, a püspökök, mint 
annak a jó Pásztornak helyettesei, aki szeretetlel 
tiirte magát az elveszett juh felkeresésében s meg
tnlálván, örömmel vitte vissza vállain az akolbn. 
nagylelkű megbocsátással megn~·itották e kaput a 
hiínbánóan zörgetőknek. "Miután nem kaphalunk 
elégtételt mindenért, amit elszenvedtünk. - így 
szólt nz. ő határozatuk - azért mindent nagylel
kiíen megbocsátunk. Meg akarjuk mutatni, mire 
tanítják a gonosz szellemek a pogányokat és mir<' 
minket Krisztus. Szelidséggel akarjuk az igaz hit 
elterjedését előmozdítani és megbocsátó szerelet
tel elnyomóinkat leg~·őzni!" 11-tergenröther: Ath. 
JS.) Kriszlus lanítvám·aihoz méltó határozal! 
.-\nnak lt>lkP szól ki he!Őle. aki a dros bíínös nsz-



134 DR. BABURA LÁSZLÓ 

szonyát sem kergette el lábaitól, melyeket az 
drága kenettel s ennél is értékesebb bánatkönnyűi
vel öntözött, hanem megvédelmezett a farizeus 
gáncs ellen és feloldozott bűneinek nyomasztó 
terhe alól, mondván: "Meni békével! A. te b!lneid 
meg vannak bocsátva". (Lk. 7, 48.) 

Derűs ég ala/l. 

Julián helyébe a nemeslelkű Jovián lépett, ahi 
katholikus hitéből nem csinált titkot. Már mint 
tribunus bátran kijelenté, hogy inkább mond le 
e főtiszti méltóságáról, mintsem megtagadja hitét. 
Julián azonban nem akarta e kiváló katonát el
veszteni. Mikor ennek halála után a sereg őt 
•1karta császárrá kikiáltani, újból kijelenlé, hogy 
nem veheti át a hatalmat fölöttük, mert keresz
tény. "Mi is keresztények vagyunk!" - felelék 
azok lelkesen s így ő lett a császár. 

Első intézkedésével visszaadta a szabadságot az 
Egyháznak s ezzel a száműzött püspököknek is. 
Atanáz jól jöHndölt. Az a felhő hamar szélfosz
lott és a béke napja ragyogta be ú_jból az Egyhá
.. mt. A halálra keresett főpásztor ismét visszatérhe
lett otthonába, a bujdosó ismét szabadon hirdet
hette az evangéliumot. Az árvaság keserű könnyííi 
édes örömkönnvükké váltak a hívek szemében, 
mert kimondhatatlan öröm tölté el szívüket annak 
Yisszatérése fölött, akiben közös atyjukat tisztel
lék és szerelték mindnyájan. Hangos lett újból a 
püspöki ház. A hívek egymásnak adták a kilincset 
és a nagy búcsújárás nem akart véget érni. :\lin
denki személyesen akart meggyőződni, hogy nem 
álom, hanem örömteljes valóság, ami őket most 
.ióleső izgalomban tartja. Az ön·end,·e hódoJók 
hosszú sorához maga Jovián császár is csatlako-
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zott ama leveleivel, melyeket Atanázhoz intézett . 
. -\.z ariánusok aljas rágalmaiért a császár hívő tisz
teletével, fiúi ragaszkodásával és szeretetével kár· 
pótolta a gondviselő Isten hűséges szolgáját. Azok 
hazug vádak sarával dobálták meg a szent püspö
köt; most maga a császár fon homlokára koszorút 
erényeiböl. Azok mint az emberiség söpredékét és 
csupa rossznak okozóját elítélték; most a földi 
igazságszolgáltatás legfőbb őre, maga a császár 
zeng dicsérelet elévülhetlen érdemeiről, melyeket 
apostoli munkásságával szerzett. Azok évtizedek 
óta csak azon fondorkodtak, hogy ezt a fényes 
elmét, a katholikus hittudománynak e messzire 
világító tornyát vagy lerontsák, vagy kiállítsák a 
sivatagba, hogy ne világíthasson többé az igazsá
got s.wmjuhozó, az Istent kereső embereknek; 
most maga a császár áll tanítványai közé s aki 
csak parancsolni szokott, most alázatosan oktatást 
kér Atanáztól a mi szent hitünk titkairól. ":\Bnt
hogy nagy csodála Ital vagyunk a te példás életed, 
a núndenség Urával való hasonlóságod és a mi 
üdvözítő Krisztusunkkal való benső egyesülésed 
iránt, amik a te erényeid, - így ír a császár -
azért dicsérünk téged, legtiszteletreméltóbb püspök, 
ki nem riadtál vissza semmi fáradságt61, nem fél
tél üldözőid semmiféle dühétől s az ősi hitben, 
mely neked oly drága, életveszélyek közt is ki
tarh·a, mindmáig harcoltál az igazságért; azért is 
,ficsérünk, hogy erényes életeddel állandó példa
l.;épe vagy az egész hh·ő népnek. Ezennel tehát 
dsszahívunk téged és parancsoljuk is, hogy az 
üch·össég hirdetésére visszatérj. ::\1enj tehát vissza 
szent eg~·házadba, legeltesd lsten népét és imád
kozzál buzgó lélekkel értünk is Istenhez. Mert 
ludjuk. hogy a te könyörgésed folytán úgy mi, 
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mint azok. kik velünk együtt keresztény módon 
gondolkodnak, a felséges Istentől nagy segítség
ben fogunk részesülni:' (l\IG. 26. col. 814.) 

A császár másik levele, melyben szent hitünk 
litkairól oktatásL kért, sajnos, elveszett. De bírjuk 
Atanáz nl.laszlevelét. (MG. 26. col. 814-819.) 

Hog,· a csásLárnak dicsérete mennyire nem volt 
puszta előzéken~·ség s még kevésbbé hízelgés, ha
nem nwggyőződéses tisztelet Atanáz iránt, azt 
nz esemén~·ek hamarosan megmutatták. Jovián 
ugyanis személyesen is óhajtotta őt megismerni s 
nzért mngához szólította Antiochiába. Atanáz ~zí
vesen tett eleget a császár óhajának. Örült a lelke, 
hogy végre a katholikus püspökök is szívesen lá
tott wndégek lesznek a csás.lári palotában, mely 
{•vtizedek óta csak az ariánusoknak állt nyitva. 
A császár kitüntető tisztelettel fogadta kedves ven
dégét. .\z a szent öröm töltbette el szívét, mely 
Zakeusét töltötte el, mikor az úr Jézus tért lw 
hozzá. .\z ariánusok mindezt irigy szemmel néz
ték. Ha eddig is ellenséges érzületlel viseltetlek 
A tanáz iránt, most pokoli gyülölettel teltek el 
iránta. Évtizedeken át eg~·ebet sem tettek, mint ez 
ember ellen harcoltak a harag és irigység mind~n 
fegy,·eré,·el. .-\ hazugsúg mérgezett nyilainak ezreit 
bocsátották reá s nern egyszer ügv látszott, hog~· 
,·égeztek is ,-ele. S most a csásLár oldalán áll, tel
jes mértékben hín·án nemcsak kegveit, hanem 
szt:>retetét is. Gvűlöletük annyira elvnkította őket. 
hog,· nem látták meg n történtekben Isten u.iját. 
mell~·el .. s:étszárta a szíuiik szríndékában kevélu
kedőket s letette a trónról a hatalmasokat és fel
nwgos :falta a: alacsonuakat". (Lk. l, 51.) .\he
l~·ett. hog,· leljes ,·ere;;égiik tudntáhnn letettek 
volna mindpn ellt>nkezésről és hiínhánóan keres-
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tek volna megbocsátást annál, aki ~llen annyit 
vétettek, újból előszedték mérges nyilaikat, a rá
galom rozsdás fegyvereit s új harcot indítottak 
Atanáz ellen. Hiszen Konstaneius is nagy barátsá
got mutatott valamikor vele szemben s az ő fon
dorkodásuk mily engesztelhetlen gyülöletté változ
tatta azt nemsokára. Hátha Joviánnál is sikert ér
nek? 

Atanáz nem jött egyedül .-\ntiochiába. Sokan 
kísérték őt a császárhoz, hív~i és ellenségei cg~·
aránt, utóbbiak egy Lucius nevíí ember vetériele 
alatt, aki Alexandria püspöke akart lenni. Nem is 
nyugodtak, míg az épen kilovagló császár elé nem 
kerültek. 

- Kik vagytok? - kérdi őket a császár. 
- Keresztények vagvunk - felPiik. 

Mely városból jöttetek? 
Alexandriából. 
Mit akartok? 
Arra kérünk, hatalmadra és birodalmadra 

kérünk, adj nekiink piispököt. 
- l\fegparancsoltam, hogy .Unnáz, aki piispü

kötök volt, székét újból elfoglalja. 
- Ö hosszú éveken át volt o;;zámkivetésben és 

mint vádlott pörbefogva. 
Egy katona feh·ilágosítja a császárt, hog~· ezek 

ariánusok, annak a Györgynek maradék hh·ei. 
aki Yalóságos átka volt Alexandriának s a \'ilág
nak, mire a császár megsarkantyúzta n lovát és 
szó nélkül olthagyja őket. 

Az nriánusok azonban nem tágítottnk. :\fásod
s7or is felkeresik a császárt s most már hátrabhan 
lwszélnek. 

- \'rkiink panaszniuk ,·annak - mondják -
NzonYítékaink Atm1áz t•llen. :\Jár 30 é,· előtt vúm-
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űzte őt a nagyemlékű .Konstantin, Konstancius és 
Julián. 

- Ami 20 és 30 év előtt történt, - feleli hatá
rozotlan a császár - az elévült. Ne is beszéljet~k 
nekem többet Atanázról. Tudom, miért emelt~k 
ellene panaszt és miért volt számkivetésben. 

De harmadszor is tolakodnak a császár elé. 
- Más panaszaink is vannak Atanáz ellen 

kezdik. - Bárkit is küldj nekünk, csak At:t· 
názt ne! 

- l\Iegmondtam már, - szól keményen a csá
szár - hogy Atanáz ügye el van intézvel 

- Ha Atanázt küldöd, tönkremegy a városunk. 
s('nki sem tart ,·ele. 

- Tudakozódtam és megtudtam, hogy igaz
hitií és jó tanítómester. 

- Ajkai szépen szólnak, - így az ariánusok -
de a szívében fondorlatos. 

- .\mit li róla mondotok, elég annak megálla
pítúsára, hogy helyesen és jól tanít. Ha tehát he~ 
lyesen tanít és jól beszél, s.dvében azonban rosszul 
gondolkodik, lstennel lesz dolga, mert mint embe
rek csak a beszédet halljuk; egyedül Isten ismeri 
a bensőt. 

De ő eretnekeknek mond minket. 
- Ez az ő és minden jó tanítómester köteles

sége. 
-Hatalmadra kérünk: nem bírjuk őt elviselni! 

Az eg~·ház javait is eltulajdonítja. 
- Ti hát pénz miatt jött~tek panaszra és nem 

egyházi üg~·ben. \lenjet.:-k már és nyugodjatok 
nwg~ t\IG. 26. ('ül. 8Hl.) 

.\ támadás tehát harmadszor is kudarccal vég
ződött. Jodán hitbeli meggyőződése és az ebből 
lúpl?.lkozó n!'lgy tis1telete .\tanáz iránt oly ~cél-
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pajzs volt, melyről az ariánusok minden nyila ha
tástalanul lepattant A császár kegye azonban uem 
tette Atanázt elbizakodottá, még kevésbbé bosszú
úllóYá. Az udvaroncok hódolata sem tévesztette 
meg őt. Tudta, hogy náluk a hitvallás csak külső 
ruha, melyet a császár vallásos meggyőződése 
szerint máról holnapra változtatnak. Így fogta fel 
sok ariánus püspök megtérését, köztük a caesareai 
Acaciusét is. Nem lelki megtérés és nem meggyő
ződésből fakadó meghódolás volt ez a tanító Egy
ház előtt, hanem jellemtelen köpönyegforgatás és 
kicsinyes önzés, mely csak magával törődik, csak 
a mag~érdekeit tartjaszem előtt. Nem e megtérések
ben találta Atanáz legnagyobb örömét, hanem az 
Egyház szabadságában, abban, hogy ismét szaba
don hirdetheti az evangéliumot és szabadon telje
sítheti főpásztori kötelességeit a hívek lelki gondo
zásában. Az idő eljárt fölötte is: 68 éves volt 
ekkor: de sem a kor, sem a kiállott sok nélküfő
zés és szenvedés nem bénította meg lelkét. Azzal 
az ürömmel, melyet a földmíves érez vihar után, 
ha úgy látja, hogy az nem tett kárt a vetésben, 
folytatta Atanáz is lelkipásztori munkáját hívei
nek körében. Most az a Yihar nagy jótéteménynek 
i~ hizonyull, mert elsöpört egy császárt, ~ki a 
krisztusi hit kiirtását tűzte ki . uralkodásán:lk, sőt 
t;letének céljául és szétkergetve az üldöz~s sötét 
felhőit, Jodán sLemél.vében oly védelmezői adott 
nz Egyháznak, aki katholikus meggyőződésének 
nemcsak hiitor kifejezést szokott adni. hanem ér
vénvt is tudott szerezni. Jodán e tiszteletreméltó 
l•ih:allása és erélyes fellépése Atanáz érdekében 
béklyóba ,·erte nz ariánus önteHséget s erőszakos
ságot, viszont az Egyházra úgy hatott, mint. a má
jusi eső. melynek nyomában drágba fo'~•Hl a ha-
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tár. Attmáz ön·endezve nézte e virágbafakadá~t s 
bizonyára hálatelt szívvel énekelte az apostollal: 
.,Az Istent s:eretőknel.: minden jewukra s:oluál". 
IRm. 8, 28.) 

ó. Ötödik számkivetése 367. 

A szenvedés pohara, melyet Isten Atanáznak 
szánt, még nem telt meg egészen. Alig sütött ki n 
nap, máris eltakarta egy fekete felhő és sötétség 
borult ismét a keleti egyházra. A jólelkü Jovián 
csak nyolc hónapig uralkodott, midőn 364 fehruár 
16-án hirtelenül ragadta el őt a halál az élők so rá
ból. Yalószínüleg erőszakos halállal halt meg: n 
mélyen vallásos és erősen katholikus császár není 
kellett sem a pogányoknak, sem az ariánusoknak. 
de még az üreslelkü udvaroncoknak st'm, akik 
megszokták úgy élni, amint különböző szem·edé
lyeiknek jól esett. "A gonoszság - írja Hergen
rőther - nem türi az erényt s a sötétség nem a 
,·ilágosságot." (Ath. 20.) A jobbak mind megsirat
ták, nwrt nemes Ielkülete, jellemessége és lelkiis
mert>tessége. me ly a lt>gfőbb hatalomban a tegna
gyobb kötelességt•t látta, kiváló állmnférfiúi és 
hadvezéri képességei áldásos és dicsőséges uralko
dást hetveztek kilátásba. Az elán·u 1t trónt a katho
líkus \'Ülentinián foglalta el, aki azonban a hiro
dalom keleti felét átt'ngedte fi,·érének. nz ariánus 
\"alensnek s ezu•l új üldözést zúdított a kt•leti eg,·
házra. 1\Iert \'alt•nst Eudoxius, Konstantinápoly 
ariánus püspöke keresztelte és nevelte meggyőző
déses ariánussá. tehe gyülölettel n katholikusok 
iránt. Ynlens ebből nem is csinált titkot. Alig emel
kedett trónra. eg~·más után adta ki renddeteit rtz 
nrianizmus vissz::ulllítúsa érdekélwn. A 36o-hal~ 
:'\ikomédiáhan tartott zsinaton nyiltan is nriúnu;..-
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nak vallotta magát s az arianizmust tette uralkodó 
nl)Jássá. Még a pogányoknak és zsidóknak is teljes 
n\llásszabadságot biztosított, csak a katholikuso
kat üldözte minden hatalmában áJló eszközzel egé
szen úgy, mint annak idején Konstancius. E szo
morú idők története mégis ragyogó betűkkel van 
:u Egyház évkönyveibe beírva, mert minél inkább 
üldözte a császár Krisztus híveit, annál inkább kel
lPlt meggyőződnie, hogy "a korlátlan császári ha
talommal szemben is van egy áthághatlan gát: a 
katholikus lelkiismeret". (Hergenröther: Ath. 20.) 

Eudoxius azonban nem szűnt meg tanítványát 
újabh és nagyobb erőszakosságokra ragadni. Ö is 
.\tanázban látta legnagyobb ellenségét, a katholi
kus hitnek ama bástyáját, melyen minden ariánus 
fondorkodás és erőszakoskodás tehetetlenül meg
törik: .\ császár engedelmes tanítványnak bizo
nvuJt. Többet tett. mint arnennvit mestere talán 
klvánt. mert 367-ben rendeletet· adott ki, mellyel 
mindazokat a püspököket, akiket Konstancius 
széküktől megfosztott és Julián visszahívott, ismét 
számüzte . 

. -\ császári rendelet alig szült vaJahol oly nagy 
elkeseredést, mint Alexandriában. Alig rajonghat
ták még körül a számkh·etésből haza tért püspö
küket. s ime újból ki akarják őt ragadni körükből. 
:1 mindnyájukat szerető és szereleltel gondviselő 
atyát a nagy család körébőL Örömüket. melyt:t 
visszatérése fölött éreztek, túlhamar akarja tőlük 
draholni az nriánus császár. A templomok. rnelyek 
csak az imént Yisszhangzottak öröm és hálaének
től. ismét síró panasztól hangosak. Sírnak a pa
pok. mert meg akarják őket fosztani püspöküktőL 
Sirnak a híwk, mert el akarják tőlük Yinni főpász
!nrukat. Sírnak a szegények. sírnak nz árvák és 



142 DR. BABURA LÁSZLÓ 

özvegyek, sírnak a betegek, mert Atanáz a szegé
nyek atyja, az árvák vigasztalója, a hetegek gond
viselője, az özvegyek támasza volt. l\lind sírnak, 
mert ő mindenek mindene volt. S miként a ful
dokló a szalmaszáJba is belekapaszkodik, úgy Ők 
is a császári rendelet szavaival ,-élik szerelett püs
pöküket megmenthetni. Mert talán nem is vonat
kozik reá ez a kegyetlen rendelet. Hiszen azokat 
sujtja számkivetéssel a császári szózat, kiket Kon
stancius megfosztott püspöki széküktől és Julián 
visszahh·ott. 1\l:'ir pedig Atanázt Julián is elűzette 
a városhól és nem hívhatta többé \"issza. Bízó 
örömmel adják elő okoskodásukat a város prefek
tusának, aki látva a nagy nyugtalanságot és attól 
félve, hogy az egyre hangosabban megnyilatkozó 
elégedetlenség végre is lázadásban fog kitörni, szí-

. wsen megígéri nekik, hogy kérésüket külön a csá
szár elé fogja terjeszteni. 

.-\lanáz tisztáhhan látott. Amily jólesett főpász
tori szívének a hh·ek szeretetének és ragaszkodá
sának e naiv megnyilatkozása, époly biztosra vette, 
hogy a esászári rendeleten az mitsem fog változ
tatni. Azért felhasználva a nép megnyugvását. a 
kedélyek lecsillapodását, melyet a prefektus ígé
rete idézett elő, észrevétlenül elhagyta a várost. 
Isten Lelke vitte őt ki belőle, az a Lélek, aki 
úllandóan összeköttetésben áll Krisztus Egyházá
nak elliljáróival. irányítja, bátorítja, fehilágosítja 
és megvédi őket a dlág hatalmasainak erőszakos
s:.ígai ellen. Atanázt is ő védte meg s vezette ki n 
halálos nszedelemhől. :\lég annak a napnnk é.i.k
Jén megszállták a császúr knt0nái azt a templomot. 
meh·ben Atanáz tnrtózkodott. At is kutatták min
den. zegét-zugát utána. de eredmén~· nélkül. .-\tn
núz már biztonsúghnn volt . .-\ ,-áros küzel.:'hen tnr-
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tózkodott s minthogy a császár kiűzte őt az élők 
körébő!, a holtak csendes birodalmában. a temető
ben keresett és talált menedéket. 

Távozása most is szomorúsággal tölté el a hívek 
szh·ét, de e szomorúságot mégis enyhítette az a 
tudat, hogy így elkerülte .n halált. .\ katonaság 
megjelenése ellenben s a templomnak erőszakos 
felkutatása újból hullámzásba hozta a lelkeket. 
A város prefektusának éber figyeimét ez nem ke
rülhette el. Nem is késett a császárt erről értesí
teni. S Valens jobbnak látta meghátrálni, mintsem 
egy veszedelmessé válható lázadásra okot adni. 
Alig négy hónap mulva, hogy említett rendeletét 
kiadta, visszaszólította Atanázt székhelyére. S új
ból kisütött a nap Alexandriában s újból öröm
énektől visszhangzottak a templomok. A jó pász
tor ismét ott állt nyája között, végre úgy. hogy el 
se hagyja többé őket. Utolsó számkiv'!tése a teme
tőbe vezette őt, édes szüleinek sírboltja szolgált 
neki lakásul. Mintha visszatért ,·olna oda, ahonnét 
csaknem 70 év előtt elindult az élet keresztútjára: 
a szülői házba. Mert most sírbolt volt a házuk s 
valamikor oly beszédes ajkuk régen elnémult. Ata
náz mégis meghallotta szantkat: sírok köz!, abban 
n halálos csendben meghallja s megérti a lélek az 
oU lakóknak néma beszédét is. ~linthn hh·ták 
volna! Mintha kitárták volna karjnikat, ú g~· minl 
70 év előtt, hogy szh·ükre öleljék. S híztató volt a 
tekintetük. Nemes önérzet sugárzott ki szemükbőL 
melv könnvhen úszott. l\Iintha azt mondlák volna 
neki: Örö..;..ünk és büszkeségünk ,-ag,· te. édes 
fiunk! Jutnlmunk és boldogságunk! .Jöjj! Az Cr 
megelégelte harcodat érte! Jó harcot harcoltúl, 
mert megtartottad és megvédt'lmezted nz igaz hi· 
tet! Ékes korona vár reád! Jöjj hát! :\li n'irunk! 
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.\z ötödik szúmkiwtésből is ugyanazzal a meg
győződéssel tért dssza otthonába Atanáz, mint az 
t>lőbbi négyből: "Az Istent szerelöknek minden ja
l•ukra szolgál". tRm. 8, 28.) 

III. A nagy egyháztanító . 

. -\ tengeri Yiharról szóló elbeszéléssel nemcsak 
tiirténetet írtak az evangélisták, hanem jövendölést 
is. Alig siklott ki Péter hajója pünkösd csendes 
révéből a nyilt tengerre, máris heves szelek kezd
ték Yitorláit tépdesni. Alig adott magáról életjelt 
e pünkösdnek szülöttje, máris élesre fent török vil
logtak meg fölötte. Az Egyház már születésében is 
híven osztozik isteni Alapítójának sorsában, kinek 
jászola fölött szintén török villogtak. De a csá
szárhóhérok nem értek célt. Miként a betlehemi 
Kisded erőteljes gyermekké fejlődve tért vissza 
t>g)·iptomi számkh·etéséből, épúgy az Egyház is 
megerősödw került ki a vérengző császárok által 
készített három százados vérfürdőbőL A milánói 
szabadsúglevél azonban korántsem jelenlett örök 
h(~két. :\Iegszüntetle a százados vérfürdőt, felhozta 
az Egyhúzat a katakombákhól az élet fórumára, 
polgárjogot adott a szúmkivetettnek s megoldva 
rabláncait felszahadította krizmás kezét arra a 
nagy kultllrmunkúrn, melynek százados g_vümöl
cseit. népeket nemesítő, egyéneket boldogító áldá
sait mi is éh-ezziik: de az ellentétes szeleket nem 
tudta megszüntetni. .-\mikor elültek a véres üldö
zések három századon út tomboló hullámai, a 
küliinféle téYtanok Yiharai zúgtak végig a lelkek 
Yilágún oly féi(•Jmei('S hullámn•rést idén-e elő, 



A NAGY EGYHÁZTANÍTÓ 145 

mely nem egyszer végveszéllyel látszott fenyegetni 
Krisztus Egyházát. 

Ilyen rémes vihar volt az is, melyet Arius tá
masztott Jézus Krisztus istenségének tagadásávaL 
Mint gyenge szellő vette kezdetét Alexandriában, 
de nagyon rövid idő mulva orkánná nőtt, melynek 
pusztításait sírva nézte az Egyház Rómában épúgy, 
mint Jeruzsálemben. De Krisztus most sem hagyta 
el Egyházát. Nem szüntette meg e vihart egyetlen 
szavával, mint akkor a tengeren, de támasztott 
olyan férfiút, aki püspöki méltóság:.l.ban a pápa 
tekintélyével lépett fel ellene s e tekintély súlyával 
vetett gátat rombolása elé. (Dr. Bardenhewer: 
Geschichte der altkirchlichen Literatur, III. 45.) E 
gondviselésszerű férfiú Atanáz volt, kit a Teremtő 
mindama kegyelmekkel megajándékozott. mind
ama képességekkel felruházott, melyek szüksége
sek voltak, hogy az alattomosság, rágalom és erő
szakosság nemtelen fegyvereivel küzdö ellenfelet 
legyőzze. ~Iindenek előtt ~11élységes, megingatlanul 
erős hitet adott neki az Ur - nazianzi szent Ger
gely "az Egy ház oszlopá"-nak dicsőíti a fölötte 
mondott. emlékbeszédben - s ehhez oly éleslátást, 
mellvel első tekintetre felismerte ellenfelének téve
dését, bármilv fém·es ékesszólással ,·édelmezte is 
azt. Bármem{vire kitüntek az ariánusok a vitázás 
művészetében~ Atanáz ebben is messze felülmulta 
őket . .,Míg ök minden mélyehb vizsgálódás nélkül 
szűkölkiidtek, addig ö mélyen járó elmhel bírt s 
nz eszmék nagy gazdagság{n·al rendelkezett. S eze
ket bámulatos Yilágossággal s meggyőzö ékesszó
lással tudta kifejteni." (l\löhler lOi.) Arius tévelye 
arra kényszeríté öt, hogy a Sn'ntháromság titkai
nak iinénylő mélységeibe szálljon alá. melyekböl 
iigyes ht"n·árként ritlw gyöngyökkel tért vissza. 

Nagy szent Alanáz élete. 10 
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Tiszta megismeréseh-el, biztos megállapításaival 
tanítómesterhé lett az összes századok hittudósai
nak s megjelölte az irányt, melyben haladniok 
kell, ha nem akarnak a tévely útvesztőire té,·edni. 
Éleslátásával pedig arányos volt ékesszólása is. 
Amit elmélyedő lelke kitermelt, azt ő dlágosan. 
meggyőzően és érthetően e! is tudja mondani élő 
szóval épúgy, mint írásban. Ékesszólása nem 
a szavak keresettségével, nem a beszéd mester
h:éltségével tűnik ki, hanem az igazság fényé
ben tündöklik s a meggyőződés erejével hat. 
Nem ddám, játszi zene, amely elbájol, hanem 
csupa Wagneri dallam, csupa Beethoveni akkord, 
mely ünnepi hangulatot lop be a lélekbe. 1\lií
vei nem virágos rétre vezetnek, melyet dg cso
bogású csermely öntöz, melyröl százféle virág 
árasztja felénk édes illatát s mely fölött ékes 
madárkák énekelnek, hanem olyan erdőhe, mely
ben százados fák messze elágazó, lomhdús ágai 
közt örökös szellő suttog titokzatosan, mohos 
töviikben pedig szent remeték imádkoznak és el
mélkednek az Örökkévalóról s az örökkévalóság
ról. .-\tanáz nlindig nagy igazságokat tárgyal; leg
többször a hittitkoknak elragadó, fenségükkel fel
<'melő. de megfoghatatlanságukkal lesujtó szférái
ban jár, azért komoly s· emelkedett mindig a he
széde ... Hívő lelke megbotránkozik az ellenfelek 
Istentelen állításai fölött, a Sze n !írásban való jár
tassága az érwk kimeríthetlen készleté,·el látja el 
őt, természetes éleslátása minden l'llenntést szét 
tud szedni s a meleg, emelkedett. a legmélyebb 
meggyőződésből fakadó hangban nm ntlami 
magával ragadó." !Bardenhewer III. 45.) .. összes 
mííwiben - írja Silhert Il. 31i. - jól tudta írás
módJát úgy n tárgyhoz. mint a személwkhn 
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í!lkalmazni, akikkel tárgyalt. Beszéde mindig any
nyi kellemmel, erővel és szerénységgel van fűsze
rezve, hogy az olvasó meg is szereti az igazságokat, 
melyeket bizonyít. Bizonyítása mindig világos, irá
lya egyszerű, de értelmes, élénk és erőteljes." Mű
vei ép azért kezdettől fogva nagy tekintélynek ör
vendtek és köztiszteletben álltak, "mert azokkal 
- úgy mond alexandriai szent Cyril MG. 25. 
CCLXXVII. - mint valami jóillatú kenettel az 
egész világot csodálatosan felüdítette".' Kosmas 
apát sokak gondolkodását tolmácsolta, mikor azt 
lanácsolta Moschusnak: "Ha ráakad sz valamire 
Attmáz műveiből és nincsen papírod. írd le ru
háidra". A leírásokban nem is volt soha hiánv. de 
köszönet sem mindig. A nagy tisztelet, mell~·el a 
századok Atanáznak adóztak, nem egy idegen mű
vet írt az ő nevére, az érdekelt eretnekek ellenben 
sok helyen hamisítótták meg azokat. Az ókori iro
dalom kutatói megtisztítottúk e salnktól az aranyat 
{-s különválasztották a csempészetet az eredetitől, 
a Migne-féle kiadásban egy teljes kötetben. il\IG. 
28.) Atanáz nem szorul idegen tollakra! Irodalmi 
hagyatéka így is tekintélyes. Lángelméje folyton 
termelt. A történelem ismer harmincéves háborút: 
A.tanáz ötven éven át állt harchan és e hnrc fára
dalmai s veszélyei között is mindig talált időt érté
kes gondolatainak megörökítésére. A történelem 
s az igazság iránti felelősségének tudatában nem 
rejti véka alá azt a csodás világosságot. melyet 
Istentől kapott és nem szűnt meg imádságos szor
galmának olajával táplálni. Művei ~figne kiadásá
ban három kötetet töltenek he s az alább említet
lek korántsem merítik ki azoknak sorozatát. Ale
xandriának az a világító tornya. melyet II. Ptole
meus épített. rég megszűnt ,·ilágítani. Szent piis-

10* 
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pöke, Atanáz tizenhat század mulva is messzire 
,·ilágító fároszként áH az igazság révébe törtető 
lelkek dlágában és hatalmas fénysugarakkal vi
lágítja meg Krisztus Egyházát az egész földkerek
ségen. A századok nem törték meg fényerejét s bár 
milliók töltöztek vele, nem fogyatkozott meg máig 
sem. Minden természetes fényforrás kimerül idő
vel, mert tápláló anyjuk, a nap is folyton hül. A lé
lek örökké él, gondolatai s alkotásai halhatatla
nok. Mennyivel inkább az oly kiváltságos, oly tü
neményes lélekéi, mint amilyen Atanázé volt. Mint 
ahogyan az egyiptomi píramisok hűségesen állnak 
őrt a fáraók emléke fölött, úgy őrzik Atanáz áldott 
cmlékét is azok a szellemi piramisok, melyeket 
műveiben emelt magának. Némaságukban is han
gos tanuságot tesznek írójuk nagyságáról s meg
erősítik a történelem ítéletét, mellyel Atanázt a 
nagy egy háztanítók dicső sorába állította! 

1. Hitvédelmi munkái. 

A krisztusi hit lángoló szeretete, mely Atanáz 
szívét mindig hedtette, termé'izetszerűen hittudo
mányi és hiCvédelmi művek írására sarkalta őt s 
igaz~ van Bardenhewernek, midőn azt mondja, 
hogy "más körülmények között is íróvá lett volna 
s akkor is a megtestesülés hittételét választotta 
,·ol na kedvenc tárgyává ". (l. rn. J 5.) Első szárny
próbája is megerősíti t>zt. A sas a magasba vágyik! 
.. Az Ige megtestesiiléséről" szóló mih·ének (MG. 
:!5. 96-198.) csak rnintegy elő~zava ,.a pogányok 
t>lleni irat"-a. (:\IG. 25. 1-96.) Kimutatdin ugyanis 
előbb a sokistenség tarthatatlanságát és semmisé
gél s bebizonyítván ezzel szemben az egyistenség 
kizárólagos jogosságát, fenséges tanítúshan mu-
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tatja be a megtestesülés titkát, megcáfolva mind
azon ellenvetéseket is, melyeket úgy a zsidók, mint 
a pogányok ellene hangoztattak. "Az első kísérlt>t 
.Jézus élete legfontosabb mozzanatainak s az egész 
kereszténységnek tudományos rendszerbe való fog
lalására" -mondja Möhler (123. l.); ,.a régi egy
ház megváltástanának klasszikus tolmácsolása" -
írja Bardenhewer. (III. 52.) Pedig Atanáz alig volt 
25 éves, amikor azt 320-han írta. (Bibliothek der 
Kirchenviiter: Athanasitfs II. 5.) 

"lsten, a világ teremtője - olvassuk "a poglmyok 
elleni iratá"-han - túláradó szen•tetében tulajdon Lo
I!OSa, a minket üdvözítő .Jézus Krisztus által saját képére 
teremtette az emberi nemet s azt akarta, hogy az em
ber a kegyelem birtokában igazán boldog, halhatatlan 
életet éljen. De az emherek nem becsülték a jobbat s 
azt keresték, ami közelebb állt hozzájuk. Közelebb pe
dig a test állt az ö érzékeiveL Elfordulva Istentől s az 
ö szeretetétől, az ember a test különböző kívánságai
nak adta át magút. -- Némelv pogány bölcselő ugyan 
azt hirdette, hogy a rossz önálló állag és önmagáért lé
tezik. De téwdtek, akár mikor tagadják, hogy a Te
remtő minden létezőnek végső oka, akár mikor meg
engedik, hogy ő a mindenség teremtője, de egyúttal '' 
rossz n>gső okának mondják, mert szerintük a létező 
dolgok ki>zé a rossz is tartozik. Mert a rossz nem szár
mazik a jóból, nincs-en is benne s nem létezik általa. 
A jó nem lehetne tobbé jó, ha a rosszal vegyülne ,-agv 
forrása volna a rossznak. - Az eretnekek persze eg~· 
másik istent is képzelnek maguknak :nint a rossznak 
ősokát. De ezeket könnvű megcáfolni úgy a Szentírás
ból, nlint az emberi észbő!. A rossz nem jön lstentől s 
nincs is Istenben, kezdethen nem is volt s nem is ön
álló állag, hanem ::r jótól elfordult ember gondolta ki, 
ami nincs és neki ke<lwz. Így a háh·ányok kigondolá~a 
is a rosszhól származik. Az Istennek tartozó tiszteletet 
döhh az égre a napra, holdra és csillagokra vitték át. 
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l\Iajd mo'lyebbre sülyedYe a lewgőt istenítették s a légi 
tüneményeket mondolták istenekne!;:. \'égre embereket 
emeltek isteneik közé, úgy élethen leYőket, mint meg
holtakat, sőt kődarabokat (~s fatuskókat, csúszó-mászó 
állatokat és dúYadakat. S ha legalább itt megúllapodott 
Yolna az esztelenek vakmerősége! De soha nem létezett 
s egyáltaláhan nem létező dolgokat tettek meg iste
nekké. Ilyenek az egyiptomiaknál a kutya-, kígyó- és 
szamárfejű istenek, a libyaiaknál a kosfejű Ammon. 
Mások még toYább mem·e gonoszságukban, a kéjt és 
bűnüs kíYánságot istenítették. Ilyen az ő Erosuk és 
Aphrodite Paphosban. - Uralkodóikat is istenítették 
vagy azok gyermekeit majd az irántuk való tiszteletből, 
majd a zsarnoks;íguktól való félelemből. Ilyen mosta
náhan .-\ntinous, Hadrián császár kedYence, kit ugyan 
embernek tudnak és pedig oly embernek, ki tele volt 
kéjjel, de akit mégis tisztelnek attól való félelmükben, 
aki ezt megparancsolta. l\fidőn ugyanis Hadrián Egyip
tomban járt, megpar:mcsolta az elhunyt .-\ntinoust, 
kéjének eszközét tisztelni, mert halúta után is szerette 
ezt az ifjút. Senki se csodálkozzék ezen, mikor nap
jainkhan is íg~· tesz a római szenátus, mintha hatal
mukban állana isteneket ter.:>mteni, holott maguk csak 
emberek és nem tagadhatják halandó voltul,at. De így 
volt ez a görögöknél is s, a legfeltűnőbb az, hogy még 
Plátó is, a nagyhírű bölcs, Sokratessei leszáll a Pi
raeusba .-\rtemis imádására, kit emberk(~z alkotott. -
Istennek nincs teste, ő örökéletű s nem szorul rá sem
mire . .-\ bálványok pedig mulandó alkotások és emb~ri 
gondozásra szorulnak. His.z sokszor látjuk, mint újít
tatnak meg, miután eső, idő vagy valamely teremtmény 
:•zokat eléktelenítette. Mily dőrék tehát, kik isteneknek 
mondják saját alkotásaikat s oltalmat kérnek azoktól, 
miket szorgosan kell gondozniok, hogy ne pusztuljanak 
el előttük. - l\Iiként azok, akik elfordulnak a naptól 
és sötét helyen tartózkodnak, 1Htalan utakon bolyonga
nak. a jelenlevőket nem látják, a távollevőket pedig je
lenleYőknek képzelik s bár néznek, mégsem látnak, ép
úgy azok ls, akik elfordultak az Istentől és lélekben 
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elsötétültek, mint a részegek és. vakok oly dolgokat 
képzelnek el, melyek nem is léteznek. - .\ sokistenség 
különben atheismusha vezet, mert mikor az egyik vá
ros a másiknak isteneit elveti, mind összevéve az összes 
isteneket wtik el. Az egyiptomiak az Apis bikát tiszte
lik, mások ugyanazt Zeusnak feláldozzák. A libyaiak
nak van egy Ammon nevű kosuk, melyet istenként 
tisztelnek, de mások épen kost áldoznak előszeretettel. 
Az egyik hely istenei tehát másutt áldozatul hozatnak 
az ottani isteneknek. - Sőt, némelyek annyira mennek 
istentelenségükben és esztelenségükben, hogy képzelt 
isteneiknek még embereket is feláldoznak. Így tesznek 
a skyták a hajótöröttekkel és mindazokkal a görögök
kel, kik élve kerülnek kezeikbe. Mások Ares tiszteletére 
százas csoportokba osztják a hadi foglyokat és ugyan
annyit ölnek meg, ahány százat elfogtak. - De nem
csak a skyták követtek el ily kegyetlenségeket. Az 
egyiptomiak is mutattak be ily áldozatokat Hera tisz
teletére. A föníciaiak és kretaiak Kronos kegyét gyer
mekáldozataikkal iparkodtak megnyerni. A reg1 ró
maiak is emberáldozatokkal tisztelték az ú. n. latiumi 
Zeust." 

.-\.tanáz e szomorú lelki világ ecsetelése utún áttér a 
Logosra, mint a nlÍndenség teremtőjére és kormányzó
júra, "hogy őáltala az Atyát is megismerjük s a pogú
nyok belássák, mennyire távolodtak az igazságtól". 
Előbb azonban kimutatja a lélek értelmességél és hal
hatatlanságát, "mert vannak eretnekek, akik ezt tagad
ják s azt hiszik, hogy az ember semmi egyéh, mint a 
látható testalkat". "Csak az ember gondol kÍ\·üle álló 
dolgokra, jeleníti meg magának a távollevőt, mérlegel é5 
határozza el magát szabad ítélettel arra, amit johbnak 
ismert meg. Az értelem nélküli teremtmén~·ek csak a 
jelenvalókat Jútják és. csak arra törekszenek, ami sze
mük ügyébe esik, még ha ebből kár is háramlik rájuk. 
igy mindenki tapasztalja, hogy az emberi érh•lem más 
valami, mint a testi érzékek. S mh·el mús valami, ép 
azért az érzékek bírájává lesz s megítéli azt, amit ezek 
fehesznek, emlékezethen tartja s megmutatja nekik a 
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jobbat. Erre csak ember képes s ép ebben nyilvánul 
meg a lélek értelmes volta, ami megkülönbözteti az ér
telem nélkül teremtményektőL A halandó ember gon
dolkodhatik halhatatlanságról, a mulandó ember az 
örökkévalóságról annyira, hog~· közömbössé válik a 
jelem·alók irúnt és az örökt'valók után vágyódik. A test 
önmagától nem jutna ilyen gondolatokra, melyek fö
lötte állnak s egyáltalában nem gondolna kívüle álló 
dolgokra, mh·el halandó és mulandó. Más valaminek 
kell tehát lennie, ami az ellentétest s a test természetét 
felülmulót gondolja. De mi lehetn;; ez más, mint az 
értelmes, halhatatlan lélek?" A léleknek a testtől való 
kiilönhözéséhől halhatatlansága is köv~tkezik "mert ha 
a test természeténél fogva halandó, akkor a léleknek 
halhatatlannak kell lennie, hisz egé~zen más mint a 
test. Ha todbbá a lélek az, amely a testet mozgatja, 
úgy ebből következik, hogy a lélek, mely magamagát 
mozgatja, a testtől való elválása s ennek eltemetése után 
is önmaga mozgatja magát, vagyis to,·ább ~1, mert hisz 
mozgása nem más, mint élete. - Ezt a testben való te
Yékenységéből is beláthatjuk. Mert ha a test tehetetle
niil nyugszik is az ágyban s meg sem bír mozdulni, a 
lélek saját erejéből mégis a test természete fölé emel
kedhetik és szinte megválva tőle, bár mégis egyesüln· 
vele gondolkodik és vizsgálja a természetfeletti rendet: 
sőt gyakran összeköttetésbe lép sunlekkel és angyalok
kal, akik a látható vil;ígon kívül állnak. Mennyivel in
kább fog.ia a testtől való különválása után - ha lsten
nek úgy tetszik - a halhatatlanság fényét szemlélni? 
Mert ha már a lesitt-l ,·aló összt-köttet\>sben testen kíviili 
életet él, úg~- még inkábh fog a It-st halála után todbh 
élni L':; élni nwg nem szünni, Isten keg:velmes rendrlést
szt-rint, aki úg,· teremtette az íj Logosa, a mi l 1runk 
Jézus Krisztus :íltal". 

E kilt'rés után folytalja bizonyítú~ál. Kifejh·én a fen
séges ö;szhangot. mel~· a természetben uralkodik, így 
ír: "Ha tehát a lenné~zethen nem szabálytalanság, ha
nem szabályosság, nem rendetlenség. hanem rend ural
korlik és n!Índenben összhang, józanul gondolkod,·fl 
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arra kell következtetnünk, hogy létezik egy Cr, akitől 
mindez származik s aki ez összhangot Jétrehozza. Mert 
ha szemünknek láthatatlan marad is, a rendből és össz
hangból mégis következtethetünk az (r r ra, a rendezőre 
és királyra. l\lert ha látjuk, hogy például egy államban, 
melv sok és sokféle emberből áll, kicsinyekböJ és na
gyokból, gazdagokból és szegényekböl, aggastyánokból 
és ifjúkból, férfiakból és nőkből, e sokféle elem mégis 
összhangban él egymással, tehát a gazdagok nem har
colnak a szegények ellen, a nagyok nem a kicsinyek 
ellen, az ifjak nem ellenkeznek az aggastyánokkal, ha
nem mind valamennyien békés eg~·etértéshen vannak 
egymással, ha mondom ezt látjuk, biztosan azt követ
keztetjük, hogy itt egy kormányzó van, aki az összhang· 
ról gondoskodik, mégha őt nem is látjuk. A rendetlen
ség fejetlenséget árul el, a rend kormányzóról tanus
kodik. S ha a test tagjait összhangzó együttműködésben 
látjuk, tehát hogy a szem nem ellenkezik a hallással s 
a kéz nem harcol a láb ellen, hanem ntinden egyes tag 
ellenkezés nélkül teljesíti feladatát, úgy ebből bizton
sággal következtetjük, hogy a testben lélek lakik, mel.v 
a testtagokat kormányozza, még ha nem is látjuk. Ép· 
úgy kell a mindenségben uralkodó szabályosságból és 
összhangból a világ kormányzóját, Istent elismerni és 
pedig eg~·es számban és nem többeshen. Már a minden
ség rendje s a részek közti összhang nem sokra mutat 
rá, hanem eg.ne, aki azokat uralja és kormányozza, a 
Logosra. ~[ert ha sok kormányzó.in ,·olna a teremté". 
nek, ih·en rend nem is volna lehetsl>~es, mh·el mind
<gyikiik mindent akarna kormán~·ozni s a többivel harc
han állna. Miként a sokistenséget 1 polytheismust 1 az 
istenség tagadásának ( atheismusnak 1 állítj uk, épúg~· 
sokak uralma fejellenséget l anarchiát) jelent. .\hol 
nincsen uralkodó, szükségképen rendetlenség áll b('. 
!\[ásrészl a sok és ~okféle rész közti összhang egyetlen 
uralkodóra mutat rá. Ha ynlaki például egv sok t-~ 
különböző húrú hárfát hall messziről szólni és ámul n 
húrok harmonikus összhangzása füli.itt, mert n.o>m a 
mély ,·ag~· magas vag~· közepes húr szól eg~·magáhan. 
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hanem mind valamennyi egy közös akkordba olvad 
i\ssze, úgy bizonyára nem azt következteli ebből, hogy a 
hárfa magútól szól vagy hogy sokan pengetik, hanem 
inkúbh azt, hogy csak egy hárfás egyes.íti művészetével 
az összes húrokat tökéletes összhangba, még ha öt nem 
is látja. Épígy következik a világmindenségben ural
kodó összhangzó rendből, abból a tényállásból, hogy 
a felsőbb nem fordul az alsóbb ellen, sem az alsóbb a 
felsőbb ellen, hanem nlinden egy közös rend szolgálatá
han áll, hogy csak egy és nem sok kormányzói és királyt 
~zabad az egész teremtés fölött gondolnunk, aki fényé
vel mindent megYilúgít és_mozgat. De ki lehetne ez más, 
mint I\risztusnak legszentebb, felséges Atyja, aki saját 
bölcseségével és tulajdon Logosával, a mi Urunkkal 
és Ü(I\Özítőnkkel mindent jóra irányít, rendel és tesz. 
·- .\ Logoson nem azt a Logost értem, aki nlinden te
remtett Iénnyel egyesítre van és azzal születik, akit né
melyek" - a stoikusok - "termékenyítőnek (sperma
tiJ.:on) szoktak nevezni. Oly értelemben sem veszem az 
igét, amint mi emherek hasznúljuk, a szótagokhól álló 
igét: hanem értem a jónak élő és tevékeny Istenét, a 
núndenség blenét, aki önmaga által Logos (Aulologos), 
a ki különbözik a tuemtett dolgoktól s az egész terem
téstől, aki az Atyának tulajdon és egyetlen Logosa. -
Mint a jósúgos Atyának jóságos Logosa rendelte el a 
világ herendezését, amikor az ellenléteket kiegyenlítve 
összhangot alkotott belőlük. Ö "az lstennek ereje és 
hölcsesége" adja az égi testeknek körfutásukat és erő
síti meg a földet lebegésében intésheL Ötőle megvilá
gítva adja a nap a földnek a vilúgosságot s kapja a 
hold az ő U·nyét kimén·e. Keki köszönhetjük, hogy esők 
úztatják a földet, hogy a tenger határ,.li közt marad s 
hogy a föld bőven terem mindenféle növényt. - De ha 
ez Íg.\· van s tőle függ ég és föld és. minden, ami abban 
létezik, milv dőrék akkor azok, kik nem akarják őt el
ismerni és tisztrlni, hanem a nemlétezőt a nlóság fölé 
emelték s az egyedül Yaló lsten helyett a nem létezőt 
istenítetl(•k, esztelen gonoszságukban a teremté~! imád
ták a Teremtő helyett. Ez épolyan, mintha valaki bá-
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mulva állna a város házai előtt, de ezeknek t:•pítőmes
terét figyelemre sem méltatná, vagy núntha valaki dí
csérné a hangs.zert, de nem akarna tudni arról, aki azt 
készítette és felhangolta. Amint az ilyen ember értelem 
nélkiil való, épúgy szellemileg betegeknek tartom azo
kat, akik nem ismerik el az Istent s nem tisztelik az ő 
Logosát, a mindenek megváltóját, a mi Urunkat, J(·zust 
Krisztust, aki által az A ty a mindent elrendez, fenntart 
és mindenről gondoskodik." 

.,A Logos megtestesiiléséről" szóló műben Atanáz 
mindenek előtt a világnak és az· embernek a Logos által 
való teremtését bizonyítja a görög bölcselet tévedéseivel 
szemben s rámutatva a bűnbeesés szomorú következ
ményeire az azokból való megváltáshan lsten könyörű
letes jóságát ecseteli. Mert a Logos "m~gkönyörűlt a mi 
nyomorúságunkon, leereszkedett a mi mulandósá
gunkhoz s hogy az Atyának műve az emberben ne 
hiúsoljon meg, testet vett fel és pedig nem má~. 
mint a mi testünket a bűntelen és szeplőtelen Szűz érin
tetlen testéből. Mint az Atyának fia halhatatlan: azért 
vett fel halandó testet s e testet szeplőtelen áldozatként 

'halálra adta, hogy e helyettesítő áldozattal elűzze mind-
nyájunktól a halált. Mert mindenek fölött állván mind
nyájunk életeért 'Váltságdíjat fizetett és kifizette adós
ságunkat halálával. S így mint az Istennek halhatatlan 
fia a test révén mindnyájunkkal közösségbe lépvén, ter
mészetesen minket is mindnyájunkat halhatatlanságba 
öltöztetett a feltámadás ígéretében. Mert a halálnak 
nincs többé hatalma az emberek fölött a Logos miatt, 
aki köztük egy testben lakozott. l\lint mikor egy hatal
mas király valamely nagy városba jön s hár ott csak 
egy házban vesz lakást, mégis az egész városnak szerez 
becsületet, úgy hogy nem támadja azt meg többé ellen
~ég vagy rabló, hanem teljes tisztelethen tartja a benne 
lakó, bár csak egyik házában lakó királv miatt, - íg~
volt a dolog a núndenség királ.vával is. .-\z emberi nem 
elpusztult volna, ha az Cr és t'dvözítő, Istennek fia nem 
jött volna el a halálnak véget vetni". - Jézus. Krisztus 
is evett. ivott, kifáradt s aludt, mint minden ember, 
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"de miként ez ,·alóságos emberségéről tesz tanus:lgot, 
úgy a testével végbevitt művei Isten fiának bizonyítj:'ik. 
- Mert ha ördögöknek parancsol s azokat kiíízi, úgy 
t-z nem pusztán emberi, hanem isteni míí. S hn látjuk, 
mint gyógyít betegségeke!, ki tartaná öt akkor még 
puszta embernek és nem Istennek"? - Kit ne .iuttatna 
a tény, hogy a születés hiányait pótoh·a megnyitJa a va
kon születettnek szemét, arra a gondolatra, hogv az 
f:mber születése az ö hatalmának van alá,·eh·e s hogy ö 
az ember alkotója és teremtője? Aki ugyanis olyasmit 
ád, amh·el az ember születésétől nem bírt, annak m·il
ván úrnak kell lennie az emher születése fölött is.·-
Miután azonban teste tökéletesen emberi test volt, meg
halnia is kellett. De mh·el e testhen a Logos lakott, nem 
porladt el, hanem ment maradt a romlástól. - Feltá
maszthatta volna testét mindjúrt halála után, de biilcs 
előrelátással nem így tett, mert azzal az ellenvetéssel él
hettek volna, hogy nem is halt meg igazán. Viszont nem 
halasztotta hosszabb időre feltámadását, hogy ne mond
hassa senki, miszerint más testhen támadt fel. - ~leg
halt, mivel halandó volt, de feltámadt, mh·el az élet 
volt benne, feltámadásának tanui pedig az ő mü,·ei. -
Ha a hitetlenek azért tagadják Krisztus, feltámadását, 
mert nem l:'itni ől, :lkkor természetes jelenségeket is 
lagad:ísba kell venniök. lsten lényegéhez tartoV-ik 
ugyanis, hogy nem látJuk, de m(h·eiből igenis megis
merjük őt. A vak is, aki nem látja a napot, de melegét 
érzi, tudja, hogy egy nap sugározza be a földet. l\Iert 
már csak világos, hogy egy holt Kd;;ztus nem íízhet 
ki ördögöket. De ha nevének puszta említésére fuh·a 
táYoznak, akkor már csak él annál is inkább, mivel n 
gonosz szellemek, akik az ember elött elrejtett dolgokat 
is látj:ík, meggyöződhettek róla, vajjon Krisztus hn
lott-e vagv él". - :\Janáz azután hosszú sorban vonul
tatja fel az ó- és újszö,·etségi kön.nekböl ama bizonyí
tékokat. melyek a Logos megtestesiiléséröl ~zólnak, ezek 
közt Dúniel híres jövendölését enn~k idejéről. :\fert n 
zsidók azt állítják, hog:-; még nem Jött meg az ideje. 
Atan:íz idéZ\·én Dániel suvait a heh·en é,·hétről íg:o.· 
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folytatja: .,Talún talillhatnak kifogásokat a többi jöwn
dölések ellen s magyarázhatják is ezeket egy még csak 
jövendő időre. De mit mondhatnak Dúni.ol szavai ellen, 
melyek a felkentet hirdetik s azt nem puszta embernek, 
hanem mint a szentek szentjét hirdetik, akinek eljöve
telekor Jeruzsúlem még állni fog, de azután próféták és 
látomások megszűnnek Izraelben? Dá,·id, Salamon és 
Ezechiás is felkenettek, de Jeruzsálem és a templom 
tovúbb is fennállott és a próféták tovább jövendöltek: 
Gád, Asaph, Náthán s utána lzaiás, Ozeás, Amosz és 
mások. Az is igaz, hogy a felkenteket szenteknek is 
mondták, de sohasem "a szentek szentjei"-nek. - Mi
kor s.zünt meg Izraelben próféta és látomús, ha nem 
akkor, amikor Krisztus, a szentek Szentje megjött? 
.\ Logos-Isten eljöwtelének fontos bizonyítéka az a 
tényúllás, hogy Jeruzsálem nem áll fenn többé s nincs 
többé sem próféta, sem látomús. Mert ha múr itt van 
az előre hirdetett, mirevalók akkor még olyanok, akik 
hirdessék'?'' - Atanúz a zsidóknak adott cáfolat után 
áttér a pogányok kifogásaira. Ha a Logoshoz méltatlan
nak mondják a megtestesülést, önmagukkal jönnek 
ellenkezésbe, hbzen a görög bölcselet az egész világot 
nagy testnek mondja, mclyet a Logos éltet. "Ha tehát a 
Logos az egész világban úgy van, mint valami testben, 
hogyan mondható nkkor hozzá méltatlannak, hogy egy 
emberrel egyesült'? - Ha pedig azt mondják: Miért 
nem jelent meg a teremtés egy szebb részében, mint 
pl-ldául a napban, holdban, a csillagokban vagy tíízben, 
úgy tudják meg. hogy az {:r nem azért jött, hogy tün
dököljön, hanem hogy gyógyítsa a szemedőket s őket 
oktassa . .\lúr pedig a teremtmények közt nem volt egy 
;,em, mely Istenről való goJndolkodásában eltévedt 
Yolna, mint egyedtil az ember. A nap, hold és csillagok 
nem tértek el a nekik kijelölt I'endtől, csak az ember 
fordult el a jótól" - .\ pog:inyolmak főleg abból bizo 
Hyítjn a megtestesült Logos, vagyis Krisztus istenségél, 
hogy Krisztust mindeniitt imádják és mindenütt ugyan
<•zt az egy Jézus Krisztust, míg a pogány istenek tisz
telt>te nagyon szíík körökre terjed ki és számuk meg-
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számlálhatatlan. Továbbá Krisztmsal megszüntek a 
különféle jósdák és a bűvészet. \'égre Krisztus erényes 
életre neveli az embereket, amit a pogím:v hölcselők 
nem tudtak elérni. 

2. Hittudományi és vitázó munkái. 

A Szentháromság fenséges titkának vizsgálása 
volt Atanáz legkedvesebb foglalkozása. Mint a kő
száli sas, kiemelkedni a sáros földből, a fölötte 
terpeszkedő lomha ködből, felemelkedni még az 
örökös hófedte hegycsúcsoknál is magasabb szfé
rákba s ott az örök derű tiszta ózonjában úszni a 
fényes napba szegzett szemmel - ez Atanáz sas
lelkének legnagyobb öröme. A titok mindig inge
relte az ember tudnivágyását. Akik pusztán ter
mészetes erőkkel akarták a természetfeletti világot 
meghódítani s megfeledkezve emberi voltukról, 
véges értelmükkel a Végtelent átfogni, mind Ika
rus szomorú sorsára jutottak. Atanáz alázatos hit
tel s hívő alázattal szemtéli az Istent. Az ö vizsgá
lódása nem plátói bölcselkedé~, - hár a görög 
bölcselöket és Plátót is jól ismerte (Möhler 108.) 
- hanem hívő imádás, mely az isteni kinyilat
koztatás kettős forrásából, a Szentírásból s a szent 
hagyományból táplálkozik. Mint M:ózes az égi) 
csipkebokor előtt, úgy Atanáz is leveti az emberi 
tudálékosság saruit vizsgálódásaiban és arcra bo
rulva hallgatja a magát kinyilatkoztató Istent. 
hogy azután búvárként elmerüljön az isteni taní
!:'ts mérhetlen tengerébe s felhozza onnét ama 
drágagyöngyöket, melyeknek csillogásában most 
is gyönyörködünk. Az ariánusok ellen írt nég.v 
beszédje vagy könyve (:\IG. 26. 11-526.1 egész 
nag~·ságában mutatja be nekiink Atanázt. E bő 
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könyvében a niceai hitvallást magyarázza a Fiú
nak örök származásáról az Atyából és állagi eg~-
ségéről ővele az ariánusok téves állításaival szem
ben. A 2. és 3. könyvben sorbaveszi ama szent
írási helyeket, amelyekre ők hivathoztak s kimu~ 
tatva magyarázataiknak erőszakos s téves voltát. 
e helyek helyes értelmezését adja. A 4. könyv, 
mely azt bizonyítja, hogy a Fiú az Atyától külön
höző személy, csak lazán függ össze az előhbiek
kel s talán nem is származik Atanáztól. Épúgy 
kétes a "Háromságról és a Szentlélekről" szóló 
míí atanázi eredete. "A megtestesiilésről"' három 
könyvet tulajdonítanak: neki, melyek köziil az 
ariánusok ellen írott (MG. 26. 983-1028.) két
ségkívül az övé, míg az Apollinarius ellen írott két 
könyve (u. o. 1093-1166.) eredete kétes. Az Ata
náz nevéről ismeretes hitvallás Symboium 
Alhnnasianum - sem nz ő alkotása, bár a törté
neti kutatások máig sem tudták szerzőjét me;álla
pílnni. D~ Plnevezése is mutatja, mennyíre össze
forrott a köztudatban a Szentháromság tana A ta
názznl. Levelei is, melyek csak csekély számban 
julollak el hozzánk, főleg hittudományi kérdése
ket tárgynlnak, miként a sivatagból 356-362 közt 
Sernpion piispi\khöz intézett négy levél (MG. 26. 
529-676.), melyekhen főleg a Szentlélek istensé
gél bizonyítja, todbbá a ;370 vngy 3í1-ben írt hú
rom levél IMG. 26. 10-!9--1090.), melyek közül 
az Epictetus, korintusi püspökhöz intézett ol~' 
nag~· tekintélynek ön·endett, hogv az efewsi és n 
kalcedoni zsinatok atyúi azt saját felfog,'tsuk és 
hitYallásuk kifejezőjének mondták . 

.-\z ariánusok elleni első beszédében .\tanáz az erei
nekségtől akarja olvasóit megóvni, kemény szavakkal 
illetn' Ariust, mint az antikrisztus előfutárát hmertel-
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vén Thália (lakoma) című művét, éles bonckése alil 
,·eszi téves állításait és biztos vezetőként vezet el a 
Szentháromság fens~ges titl<ának ürvénylö mélységei 
fölött. Tanítását nem emberektől vette, hanem a Szent
írásból mcrítette, melyet sűriín idéz.• "Oly kifejezések, 
mint: YOlt idő, midőn nem létezett" (a Fiú), vagy "mi
előlt lett volna" csak teremtett dolgokról használtatnak, 
melyek a semmiből lettek s amelyeknek az Igéhez 
sennni közük. Mert ha az 1rús ezekkel szemben a Fiút 
"örök"-nek mondja, nkkor a Fiú nem lett a nem létezö
böl s nem is tartozik a teremlett dolgok közé, hanem 
n Atyának örök képe és igéje, mely mindig volt és min
dig Yan, mivel az örök világosságnak visszfénye. Mit 
fantaziállok hát a Fiú elötti időkről? Vagy miért he
lyezitek istenkáromló módon az Igét az idők utánra, 
mikor őáltala lettek az idők is? - De to,·ábh mennek 
~ azt mondják: Ha a Fiú iirökkévaló és együtt létezik 
az Atyával, úgy ezzel már nem fiúnak, hanem az Atya 
testvérének mondjátok. Ó, az esztelenek! Ha csupán az 
Atyával való örök létezést úllítanók róla s nem monda
nók őt <>gyúlta! Fiúnak, színlelt lelkiismeretességüknek 
még volna alapja. Ha öröknek mondjuk s egyúttal 
nz Atyáhól való Fiúnak Yalljuk, akkor hogyan mond
ható a nemzett a nemző testvérének? Mert az Atya (•s 
a Fiú nem ~zánnaztak egy előbb létező okfőből (princi
pium i, hog~' tesh·éreknek volnának tarthatók, hanem 
n .-\t~·a okfője a Fiúnak s az ö nemzője. Az Atya tehát 
atYn (•s nem fia valakinek: a Fiú pedig fiú ·és nem tcst
Yér. :\fert az Atya állaga sohasem volt tökéletlen, hogy 
nz, ami tulajdona, csak utólag járult volna hozzá. Aztán 
'' Fiú sem származott az AtYáhól emberi nemzés mód
jára ú g.'·, hogy később yoln~ mint az atyai létezés, ha
nem ő az Istennek nemzése s mint az örök lsten tulaj
(lon Fia öriiktől fog,·a létezik. Az ember időben nemz, 
merl természete tökéletlen. Isten nemzése ellenben 
i"•rök. miYel természete mindig tökéletes". - Az ariánu
~ok ugyanis azt mondták, hogy hogyan lehet lsten min
llig tökéletes, ha a FiúYal gyarapodott. - "A Három
,iig nem lett, hanem öröktől fogYa v:m: egyetlen Isten-
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ség ,·an a Hárornságban és csak egy a Szcnth:'lromság 
dicsősége. E:s ti merészkedtek azt különböző természc
tekre bontani_ Így a pogányok tesznek, midőn keletke
zett háromságot fogadnak el. De a kereszlények hite 
csak egy változatlan, főkéletes és mindig ugyanaz ma
radó boldog Háromságot ismer s azt sem nem toldja 
meg valamivel, sem nem engedi meg, ho.~y valaha is 
hiány \'Olt volna benne, mert mindkettő istentelen véle
kedés". -- Az ariánusok Isten Igéjének örökkévalóságá
hól a teremtmények őt·ökké,·alóságúra következteltele 
,-\tanáz így felel· "Micsoda hasonlósúg van a Fiú és a 
teremtmények között, hogy úgy beszélhessen valaki az 
Atváról, mint a teremtménvekről? A teremtménY a Te
re~ttőn kívül van; a Fiú ellenben az állagából v~ló nem
zés. Azért a teremtménynek nem mindig kell léteznie, 
mert a Teremtő akkor teremt, amikor akar. A nemzés 
ellenben nem az akaratnak van nlárendelve, hanem az 
állaghoz tartozik. Teremtő akkor is, van, ha még nin
csenek teremtménvek. Alvának azonban senkit sem 
neveznek és nincs- is, ha i1incsen fiú. Bár Isten mindig 
teremthet, .l teremtmények mégsem örökkévalók, mert 
n semmiből lettek és nem is léteztek, mielőtt lettek 
volna. Hogyan létezhetett volna együtt a nem létező a 
mindig létező Istennel? Azért Isten csak akkor terem
tette a dolgokat, amikor akarta és ez nekik javukra 
szolgált. A Fiú ell('nben, aki nem teremtmény, ham·m 
egyállagú az Atyával, mindig létezik." -- A görög böl
cselet az "agennétos" = ,,aki nem lett" kifejezést hasz
nálta Isten .ielzésére. Atanáz ezzel szemben azt fe.iti ki, 
hogy "az igazságnak és istenfélelemnek .iobhan felel 
meg Istent a Fiúra Yaló tekinteltel Atyúnak hí\'lli, mint
sem öt csupán a t~remtmén~·ekkel YOnatkozúsha Mlí
tani s ől "nem lett, nem keletkezelt"-nek mondani. 
Merl amily nagy köz van az Ige és a tererntett dolgok 
között, l-pol~· nagy, sőt még nagyobb a kiilönbség az 
Atvn-néY s a "nem keletkezett" elneYezés közölt. .\ ,.nem 
leÚ" kifejezés a pogán~·ok találmánya, akik a Fiút nem 
ismerik: az At~·a-nh ('Uenhen a mi Urunknak keg~·es 
közlése. Hitünk alapjának is ezzel a névvel kell az ő 

Nagy szent:Atam\sz élete. 11 
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szándéka szerint összefüggésben úllnia, mert megpa
rancsolta, hogy ne a "nem lett" vagy lett-nek, sem a 
teremtő és teremtménynek nevében, hanem az Atyánali 
(•s Fiúnak és Szentléleknek nevében kereszteltessünk 
meg. - Ha az Úr nem lett volna emberré, mi nem váJ
tattunk volna meg bííneinktől s nem támadtunk volna 
fel a halálból. _:_ Meghalt testben, de ismét feltámadt, 
mert maga Isten volt e testben. - Azért lett az Ige, mely 
lsten volt, testté, hogy testben megöletvén, hatalmával 
nlinden embert életre keltsen". 

A II. és III. beszédben Atanáz mint éleslátású szent
irásmagyarázó tündöklik előttünk, fölényes tudással 
c:í.fo.lván meg az ariánusok érveléseit a Szentírásból. Az 
:•riánusok is, mint mind a többi eretnekek, a Szentírás 
~zavaival bizonyitgatták tévedéseiket. Főleg Péld. 8, 
22., Apcs. 2, 36., Zsid. 3, 2. és sok evangéliumi helyre 
hivatkoztak Krisztus istenségének tagadásában. Atanáz 
a mélyen járó hittudós komol~·ságával és alaposságával 
adja meg e helyek helyes s igaz magyrm1zatát. Sokat 
olvasta ő a Szentírást és sokat elméiliedett fölöttt', 
azért hatolt be titlws mélységeibc. Lelke mint a tisztán 
zengő hárfa, melyen ugyanaz a Lélek játszik, aki a 
Szentírásban beszél; azért olyan világos és megnyugtató 
az ö tanítása. Örömmel olvassuk, mert megerősít hi
tiinkben: Atanáz ugyanazt tanítja több mint 1500 év 
előtt, mint amit ma is vallunk! Ha a XVI. század val
lásújítói, vagyis az új vallás alapítói feltámadnának nlig 
400 é\·es sírjukból, swmot·úan kellene látniok tanításuk 
elsorvadását, szellemi hagyatékuknak közel 400 részre 
való szétomlását. S e 400-féle hitrendszerben nem 
találnának egyetlen egyet sem, mely mindenhen ugy,m
nzt tartaná, mint amit ők hirdettek. Világos jele ez 
annak. hogy tanításuk thedés volt, mert az igazság 
örökké ugyanaz! Ha Atanáz kikeine 1500 éws sírjáhól 
és fellépne a Szent PMer-hazilika szószékére, most is 
ugyanazt hirdetn(>, amit kortársainak hirrlelett! Meg
mondotta :u t:'r .Jézus: "A.z ég és föld elmulnak, de az 
én igéim el nem nwlnak". ILk. 21, 33.) 

Cg~·anezzel a felemelő tudattal s jóleső érzéssel olvas· 
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suk a Serapionhoz intézett négy levelét is. Ez a Sera
pion a kolostorból került az Alsóegyiptomban fekvő 
Thmuis püspöki székébe és Sozom.enos szerint (Hist. 
ted. 4, 9.) életszentségével épúgy kitűnt, mint tudomá
nyával. Miként Alexandria szent püspöke, úgy ő is gon
dos pásztorként őrködött nyája fölött és nem engedte, 
hogy az eretnekség azt megmételyezze. Pedig Arius !év
tanát hamarosan más követte: a Suntlélek istenségének 
tagadása. Természetes következménye volt ez amannak. 
Ha a Fiú az Atyának teremtménye és viszont teremtője 
minden khüle létezőnek, akkor a Szeutiélek is az ö te
remtménye. Serapion értesülvén c tévtanításról, levél
ben kéri Atanáz segítségét az ellene indítandó harcra. 
A 358 köriil írt levél a már harmadik számkivetés{•! 
szenvedő Atanázt ana indítja, hogy kifejtve a Szenlhá
romság titkát bebizonyítsa a Szeutiélek istenség-ét. Amit 
ó- és újszövctst~g erről csak mond, :~zt iH mind felso
rolva és megmagyarázva látjuk. 

"lsten nem olyan, núnt az ember s ninesen megoszt
ható természete - írja első levelében. - Azért nem is 
nemzi a Fiút megosztússal. De a Fiú sem rt'•sze az Atyá
nak. Az istenségben az Atya határtalan értelemben atya 
és a Fiú határtalan értelemben fiú s azért az AtYa min
dig atya s a Fiú mindig fiú volt. S miként az At~:a soha
sem lesz fiú, úgy a Fiú sohasem lesz atya. S miként az 
Atya sohasem fog megszűnni atya lenni, ú~y a Fiú sem 
fog soha megszíínni fiú lenni. Hasonlóképen a Lélek 
sem mondatik soha Fiúnak, hanem a Fiú az Atva fiá
nak t\s a Lélek az Atya lelkének neveztetik s így ,:an eg:v 
istenség a Szenthúromságban s egy hit benne. Ép azért 
dőreség a Szeutieiket teremtmén~·nek mondani, mrrt ha 
teremtmény Yolna, nem köttetnék össze a H:.íromsággal, 
mcly csak t'gv Isten. Ennyi elég a hívőknek: itt n keru
hok szárnyaikkal útját állják a tovúbbnézésnek. Mert 
amiről a hit rén'>n ,·an tudomásunk :1zt nem emlH'ri böl
cseséggel, hanem hívő meghallgatással kell felfognunk. 
Hogyis lehetne azt, ami felülmulja a teremtett termé
~zetet, méltóan megmagyarázni? Yagy melYik fiil tudná 
felfogni azt, amit embernek sem hallani sem elbeszélni 

11* 
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nem szabad? -- Hisz semmi teremtett lény s főkép az 
ember nem tud a kibeszélhetetlenről méltóan beszélni. 
- A Háromság szent és tökéletes, isteni természete az 
Atyában ~s .Fiúban és Szentlélekben nyilatkozik meg; 
nincs benne semmi idegenszerű vagy kívülről hozzú
adott s nem is áll teremtőből meg teremtményhől, ha
nem egész valójáhlln INt-mW és lllkolú NŐ. Mindig azo
nos önmagúvnl és természett- szerint oszthatatlan: míí
ködése csak egy. Mert llZ Atya mindent ll Logos álllll 
a Szentlélekben tesz. - Ez llZ egész Egyház tanítása az 
<-g alatt. Aki elvesz valamit a Háromságból és csak llZ 
Atyának vllg~· cs:lk a Fiúnak nevében vagy a Szenilélek 
nPikiil llz Atyf1h:ln és Fiúbnn kereszleltetik meg, sem
mit sem nver el, hanem üresen fí•,·ozik és hefejt•zetlen 
marad, mt-rt a Jwfejezés a Háromsúghan nvugszik. Ép
IÍg~· az is, aki a Fiút különválaszt.ia az Atyától vagy ll 
Lelket a teremtmények közé alacsonyítja le, nem bírja 
sem a Fiút, sem az Atv:H, hanem az ih·cn istentelen és 
rosszabb a hitetlennél.. -- Amit a Lélek valakinek ki
oszt, azt az Atya a Logos által adomán~·ozza. Mert min
rlen, amivt-l az Alva hír, a Fiúé is s azért minrlen. amit 
a Fiú a Lélekber{ adományoz, az Atyának kegyaján
déka. S ha a Lélek bennünk van, a Logos is benniink 
lakik, aki azt adjll és a Logosban az Atya is. MikPnt 
ugyanis a kegyelmet az Atya adja a Fiú últal, úg~· az 
ndományhan csakis a Szenilélek által részesülhetünk. 
Mert ha résziink van őbenne, nkkor hírjuk nz Atya sze
rett-tét, a Fiú kegyét és a Szenilélek közösségét." 

Megható alázatossággal zárja he levelét a szent eq~·
háztanító. "A pusztáhan fo:;:almaztnm 1_neg e rövid írfl
somat azok kédvHrt, kik eltPrtek nz ig:tzsúgtól, mits<'m 
törődw hizonyít:\som gyengesége s g~·arlóságn fölötti 
gúnyolódásukkaL Azzal a forró kéréssel kiildöm azt 
neked, hog,· ohas~ad, egn1émel~· helYen megjavítsad s 
a gyenge (•n·el<-ssel szemhen elnézéssel légy." 

A S7.t-ntlélek istenségt't tagadó eretnekségn<-1 nem ke
Yéshhé vt-szt-delmes volt az a té\·fan, meh-et Apollina
ris, 361 ótn Laodicea püspöke hirdetett. Fel nem fog
hah'ún az isteni és az emberi természetnt-k Krisztus egy 
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isteni személyében való egyesülését, csak egy és pedig 
isteni természetet tulajdonított neki. Szerinte Krisztus
han az emberi lélek helyét az isteni Logos foglalta el. 
Egy 370-ben tartott zsinat elítélte c tévelyt s Epiktetus, 
Korintus püspöke e zsinati határozatokat elküldic Ata
náznak, aki 371-hen levélben válaszolt a püspöknek. 
E levélből megismerjük magát a tévtanítást is, mely · 
szerint Krisztus teste egylényegű a Logossal, de külön
hen csak látszólagos test volt, melyet a Logos nem Má
ria testéből, hanem a s:.jút lényéből vett. Krisztus, ki 
testben szenvedett, nem megváltó, mert nem is Isten. 
A Logos csak mint szent emberben lakozott benne, de 
Krisztus más, mint a Logos, miként a Logos is más, 
mint az Isten Fia. Atanáz szent felháborodással uta
sítja vissza a tévedések e halmazál s kimutatja tarl
hatatlan voltukat. "A Niceában egybegyült atyák -
írja levelében - nem azt mondták, hogy a test, hanem 
hogy a Fiú maga egylényegű az Atyával s a Szentírás 
tanítása alapján azt vallották, hogy a Fiú az Atyának 
lényéből, teste ellenben Máriából való. Ha a Logos egy
lény~ü a testtel, mely termés,zeténél fogva a füldből 
való s ha másrészt a Logos egylényegű az Atyával, mi
ként a zsinaÍi atyák vallják, akkor az Atya is egylé
nyegű lesz a testtel, mely a földből vétetett. Hogyan 
korholhatják akkor (Apollinaris s az ő követői) az ariá
nusokat, kik a Fiút teremtménynek mondják, ha az 
Atyúról is azt Mlítják, hogy egylényegű a teremtmé
nyekkel, sőt továbbmenve istentelenségükben azt mond
ják, hogy a Logos hússá, csonttá, testté változott út s 
megvnltoztatta sa jút természetét? -- A Logos, aki mú
sok biíneit tette jód, maga nem vétkezett, hogy testté 
kellett volna Yilltoznia, magamagáért áldozatot hozni s 
így magamagát megYáltani." - Atanáz azután végig 
megy az enngéliumon, hogy kimutassa Krisztus testé
nek valódi voltát, de ez a test nem volt maga a Logos, 
hanem annak eszköze a megvúltás művében. "Csodála
tos is, ho~y ugyanaz szem·edctt is és nem is szenvedett: 
szenverlett, mert teste szem·edett s ő c szenvedő testben 
\olt; t~s nem szenvedett, mert a Logos természeténél 
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fogva lsten s azért nem is szenvedhet. A test nélkül 
való volt a szenvedésre képes testben, a test pedig 
magában -hordozta a szenvedésre képtelen Logost. -
Krisztus teste valóságos test volt, ugyanolyan, mint a 
mienk, mert Mária a mi nőtestvérünk, minthogy mind
nyájan Adámtól származunk. Búr a Fiú Isten volt és a 
dicsőség ura, mégis, testben volt, melyet a gyalázat fá
jára szegeztek és megcsúfoltak. A test szenvedett ugyan, 
midőn a kereszten átszúrták, de mivel a Logosnak temp
loma volt, telve volt az istenséggel. :Ép azért a nap is, 
midőn teremtőjét a megkínzott testben szenvedni látta, 
visszahúzta sugarait és sőtéts{~gbe borította a földet; a 
lest azonban halandó természete ellenére is a Logos 
miatt saját természete fölé emelkedett, elveszté a ter
mészete szerinti romlandóságát s romolhatimmá vált, 
mivel magába vonzotta volt az ember fölött álló fen
séges Logost. - Az ariánusok megtagadták Krisztust, 
mi azonban megvalljuk és imádjuk őt, nem választván 
szét egymástól a Fiút és a Logost, hanem tudván, hogy 
a Logos maga a Fiú, ::.ki által minden lelt s aki által 
megváltattunk." 

3. Történeti művei. 

Atanáz mint az igaz hit leghatalmasabb védel
mezője az arianiLmus ellen nemcsak csinált törté
netet, - az arianizmus története clválaszthatla
nul forrt össze Atanáz élettörténetével - hanem 
meg is írta e történetet, nem annyira rendszeres 
történeti műbcn, mint inkább a személyét ért igaz
ságtalan vádak elleni védelmében. Miként isteni 
1\festerét a farizeusok és írástudók, úgy őt is állan
dóan üldözték az ariánusok s nem győzvén igaz
sággal, a rágalom sarával iparkodtak nagyságának 
fényét elhomályosítani. Ataná1. sem mint ember, 
sem mint püspök nem hagyhatta szó nélkül e rá
galmakat, de legkevésbbé min t az igaz hit előhar
cosa s az ariánusok elleni kiiulPicmben annak 
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legfőbb képviselője. E védelmi iratai e kor törté
uetének legértékes<'!Jb lapjai. Ilyen ,,Az ariánusok 
elleni védelem" (MG. 25, 247-410.), melyet má
sodik számkivetéséből való visszatérése után, 348 
-3;)0 körül írt. Ilyen a valószínűleg 357 nyarán 
"Konstancius császárhoz intézett önvédelem" (MG. 
25, 595-642.), melyben ama rágalom ellen til
takozik, mintha Konstans császárt Konstancius 
ellenségévé tette és a lázadó Magnentiust pártolta 
volna. "Az ékesszólás művészetének remekalko
tása" (Bardenhewer III. 62.), melyben Montfau
eon a nagy Cicerónak egy beszédét vélte olvasni. 
Jlyen a talán ugyanazon évben írt "Önvédelem a 
menekülésről" (MG. 25, 643-680.) az ariánusok
nak ama rágalma ellen, nlintha gyávaságból 
hagyta volna el püspöki székét. A neki menedéket 
nyuj tó szerzetesek kérésére végre 358 -ban megírja 
,.Az ariánusok történeté"-! (MG. 25, 691-796.), 
melyben a 335-357 közti időszak történetét adja. 

"Az ariánusok elleni védelme" a IV. század első felé
nek leghitelesebb története. "Atanáz itt fölötte áll e kor 
összes történetíróinak részint azért, mert legtöbb eset
ben mint szemtanu beszél, részint azért, mert a legpon
tosabban mondja el a történteket s hozza az okmányo
kat is, melyeknél semmi sem biztosabb." (MG. 25, 246.) 
Atanáz nem kevesebb, mint 36 történeti okmányt men
lett meg e művében az utókor számára. Nemes önér
zet csendül is ki müvének befejező mondatából: "Annyi 
~ oly kiváló püspöknek védelmét és szószólását mellet
tünk kell hogy mindenki úrtatlanságunk hitelre méltó 
és elégséges bizonyságának tartsa". 

Az ártatlanság nemes öntudata esendül ki a Kon
stanciushoz intézett védelemnek is núnden sorából. 
"Csak szégyenpírral vállalkozom ama rágalmak meg
cáfolására, - írja Atanáz - melyeket - úgy hiszem 
- Yádlóm sem merne jelenlétünkben elmondani. Fel-
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emelt kézzel, miként az apostoltól tanultam Istent hí
vom bizonyságul lell·em me/lett, hogy sohasem beszél
tem rólad rosszat testvérednél és soha nem izgattam öt 
ellened, amiről rágalmaznak. - Ha az sem marad 
titokban, amit az emberek ellenetek, császárok, titkon 
heszélnek, nem kell-e hihetellennek tartanod, hogy én 
a császár színe előtt, annyi ember jelenlétében ellened 
beszéltem volna'! Én ugyanis sohasem láttam testvén~
det magányosan, sem ö nem beszélt velem soha négy
~zem kmött, hanem nlindig a vúr<>s püspökének és mú
~oknak társaságában járultam eléje s tértem is tőle visz
sza. - Vádlóm egyetlen eay tanul nem fog tai[tlni a 
mt-g nem történtekről. Én mellettem ellenben tanusko
dik az igazs,;)g, sőt a te jóságod maga is. l\lert emll·kcz
zél csak vissza, vajjon azon ismételt alkalmakkor, ami
kor veled beszélhettem, mondtam-e valami rosszat csal;; 
az Eusebianusokról is, akik pedig kegyetlenül zaklattak 
engem, vagy vúdoltam-e olyanokat, akik igazságtalanul 
meghántottak? Ha tehát azokat sem vádoltam, akiket 
vádolni ugyancsak volt okom, micsoda esztelenségtől 

elragadtatva vádolhattam volna az egyik csás.zárt a má
siknúl és izgathattam volna a testvért testvére ellen? -
Ami pedig a másik rágalmat illeti, minlha levelet írtam 
volna a hitorlónak, kérlek, vizsgállasd meg a dolgot 
úgy, ahogyan és nzok últal, akik últnl csak akarod. Hidd 
el nekem, cs:hzúr, hogy nem is tudtam magammal elhi
tetni, hogy valaki ily nígalmat kieszelhetett volnn. De 
mivel nz ariánusok azzal dicsekedtek, hogy út is adta 
nekik azt a le,·eJet, kimondhatatlan félelem fogott (•] s 
:Hmatlan éjs.zakúJ,on át dtatkozt1m veliik, mintha jelen 
Yollak volna. -·· Isten a tanum és tamtol Krisztus is, 
hoJ:(y azt az ördögöt, Magneniiust nem is ismeren1. Vaj
jon ismeretlen ír-e ismeretlennek levelel? S hogyan is 
kezdtem Yolna azt n levelet? Talán így: Jól tetted, hogy 
me'(ölted azt, aki eng('m nlindig tisztelettel fogadott s 
:. kinek jótt'teményeiriíl sohnsem fogok megfeledkezni·? 
Dícsérlek, hogy ho7.Zám közt>l {tiló férfiúkat, mint hií
s{•ges keresztl·nyt>ket láb alól t>ltcllél? Igen kedves vagy 
nekem, amit'1·t lem{•szároltad Búmúhnn azokat, akik a 
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legnagyobb· szeretettel fog:1dtak be engem? Nagyon 
szeretném, ha rágalmazómal szemtől szembe megkér
dezhetném, melyikünk örült inkábh holdog emlékü 
Konstans biztonságának, melyikiink imádkozott buz
góbban érle?" Ugyanezzel a nyiltsággal és bátorsúggal 
ciifolja elleneinek harmadik rág!llmút a még fel nem 
szentelt templom használatáról. "Kérlek, - fejezi he 
védelmét - fogadd el e védőiratomat és add vissza a 
hazúnak és az egyházaknak piispökeiket és papjaikat, 
hogy nyilvánvalóvú legyen a rágalmazók gonoszsága, 
le pedig most és az ítélet napjún bizalommal mondhasd 
a mi Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak: 
Nem vesztettem el senkit tieidből, az elűzötteket vissza. 
vezettem és visszaadtam saját egyházaik nak." 

Az ariánusok kifogyhatlanok voltak rágalmak kita
lálásában. Midőn Atan:íz az erő.s.z1knak engedve s az 
okosságra hallgatva elhagyta székhelyét, ők gyávasággal 
vádolták és lelkiismeretlen héresnek mondták, aki saj:H 
életét többre becsüli nyájúnáL A rágalomra külőn irat
ban: "Onvédelem a menekiilésről" felelt a szent piispök 
Elpanaszolva ama hallatlan kegyetlenségeket, melyeket 
az ariánusok Krisztus hívein világszerte elkövettek, 
úttér a gyávaság rágalmára. "Fáj nekik,-- úgy mond
hogy nem tehettek el láb alól s amikor ft'lénkséget vet
nek szememre, tulajdonképen önmagukat vádoijúk. 
Mert ha esunya dolog menekiilni, sokkal gonoszabb do· 
log üldözni. Senki sem fut a jóságos és szelíd, hanem 
csak a kegyetlen és gonosz ember elöl. ·- Ha hecsmér
lik az l, aki elrejtőzik azok elöl, kik őt halúlra keresik: 
mit mondhatnak akko·r Jákobról, mikor fut Ezsau elöl? 
;\lit 1\lózesröl, mikor Madiam fii!Mre fut a Fáraó elöl? 
- Dc talún ezeket, mint réges-régen történteket, nem is 
olvasták; azonban az evangéliumban olvashatókra sem 
emlékeznek Yissza. Mert nz apostolok is elrejtőztek a 
zsidóktól való félehniikben. És Pál is, mikor D:unasz
l;.us prefektus'• halálra kereste, kosárban hocsátlatott 
Ip a fnlon s így menekiill meg a biztos haláltól. - ·· Az 
ús.zi.i\"etségi liirvény drendelte, hogy menf'dékYúro~ok 
jdöltessenek ki. .-\z idők teljességében pedig nz .\tyúnak 
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Igéje, mely hajdan Mózeshez szólt, megmondá, mit 
kelljen tennünk: lllikor üldöznek benneteket az egyik 
városban, fussatok a másikba. - Ezt követték a szent 
vértanuk az üldözésekben: elmenekültek, elrejtőztek, 
de elfogalva bátran vértanuságot szenvc:dtek. S ha né
melyek közüliik önkényt szolgáltatták ki magukat az 
üldözőknek, azt nem vakmerőségből tették, hanem 
abból az elsZántságból, mellyel a vértanuságra vállalkoz
tak, mindenki úgy győződött meg, hogy az a Szentlélek
től származik." Atanáz azután elmondja "menekülésé"
nek történeté!, "hogy ellenei legalább ezt hallva meg
szégyenüljenek és megbéküljenek". 

"Az ariánusok története" kiegészítése az ellenük frl 
,,négy beszédnek". Azon szerzetesek kérésére írta, akik
nél számkivetésében menedéket talált. Sok kínjába ke
rült - úgy mond a hozzájuk írt ldsérő levélben -
amannak is megírása, "mert minél inkább láttam hozz:'t 
uz íráshoz s erőltettem meg magamat, hogy az Ige isten
séget megértsem, annál inkább távolodott tőlem a meg
értés; beláttam, hogy annál képtelenebb vagyok ennek 
elérésére, minél inkább gondoltam, hogy már elértem. 
:\fert még azt sem bírtam leírni, amit megismerni vél
tem, sőt amit írtam is, kevesebb volt mint gyenge úr
nyéka annak, amit megismertem. Bizony higgyétek, 
sokszor akartam az írást abbahagyni. De hogy sem 
nektek szomorúságot ne okozzak, sem azokat, akik e 
kérdésekről vitatkozn1k, hallgatásommal meg ne erő
sítsem gonoszságukban, erőszakot véve magamon meg
írtam e keveset s megküldöm nektek. Mert ha az igaz
ságot most a mi gyengeségünk miatt nem is foghatjuk 
fel úgy, amint ,-an, mégis megismerhető - miként a 
Prédikátor mondja - a gonoszoknak esztelens\>ge. ír
tam pedig ezeket, mert tudom, hogy a hívőknek a júm
horság megismerésére elég n gonoszság megc:Holása. 
:\lert ha nem is fogbntjuk fel, mi az Isten, m(·gis meg
mondhatjuk, mi nem ő. l'gyanez áll a Fiúról is, mert 
ha sokkal messzibbre állunk is természetre nézve tőle, 
semhogy őt fefoghatnók, mégis meg tudjuk cáfolni 
azokat, miket az eretnekek felhoznak. - Így írtam eze-
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ket, amint tehetségemtől tellett. Ti pedig, szeretteim, 
fogadjátok nem úgy, mint az Ige istenségének tökéletes 
magyarázatát, hanem pusztán mint olyan írást, mely 
egyrészt megfeddi Krisztus ellenségeinek gonoszságát, 
másrészt a jóakaratnak aikaimul szolgúl a Krisztusban 
Yaló jámbor s józan hit megszerzésére. Az ariánusok 
eretnekségének tökéletes cáfolata az Úrnak ítélete Arius 
fölött. Mert ki nem látja be ebből, hogy gyűlöldes az 
Ür előtt ez az eretnekség, még ha akadtak is pártfogói 
az emberek között. Amikor pedig ezeket olYassátok, ér· 
tünk is imádkozzatok. A kéziratot p~dig mielöbb küld
jétek nekünk vissza .. senkinek át ne adjátok, sem ma
gatoknak le ne írjátok, mert nem illő, hogy dadogók
I~ak és tudatlanoknak levele az utódokhoz is eljusson". 
Ki ne épülne Atanáz megható alázatosságán? De kéré
sét nem teljesítettél;;. A "dadogónak" tanítása tábor
hegyi kinyilatkoztatásként hangzott a jámbor szerzete
sek fülében s bármennyire szereltek engedelmeskedni, 

ez esetben úgy érezték, nem szahad engedelmeskedniök; 
engedelmetlenségükkel valóban nagy kincset mentettek 
meg Klio szúmára. 

4. Szentírásmagyarázatai. 

Amikor elült a hosszú harc s Atanáz végre saját 
otthonában békét élvezhetett, a Szentírás olvasása 
s magyarázása volt legkedvesebb foglalkozása. J ól 
ismerte, mert ifjúkorától fogva sokat .olvasta és 
nagyrészt emlékezetből tudta is. Ötven éven át 
ellenségeivel volt dolga, sok rosszakaratú ember
rel; most boldogan követhette lelkének vonzalmát 
és zavartfllmml társaloghatott Istennel. S amil 
lelke az isteni kinyilatkoztatás írott emlékeibe való 
áhitatos elmélyedésben megismert és kitermeit, azt 
mint buzgó tollforgató le is írta a jöv~ndő nemze
dékek számára. Sajnos, hogy ez írásainak egy 
része nyomtalanul elyeszett, másik résLe sem ju
tott el hozzánk ert>deti egészében. Így vélekednek 
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az ókeresztény irodalomtörténet művelői az ő 
"Zsvllármagyarázatá"-ról is. Mint drágagyöngyö
ket gyiijtötték össze a régi íróknál talált töredéke
ket a katénák szer.1.ő~, kiknek gyiijteményét most 
Migne kiadásában olvassuk. (MG. 27, 55--590.) 
Az ariánusok elleni vitákban sziikséges szigorúan 
tudományos magyarázatokkal szemben itt inkább 
épületes célokat követhetett, melyek a magy•ná
za\ban nagyobb szabadságot is engedtek meg. 
Hogy mily mélyre hatolt bele a zsoltárok ~zelle
mébe, szépen nmtatja "Marcellinushoz intézett le
vele" (MG. 27, 11-46.), ntelyet a zsoltii.rokról írt 
emelkedett hangú zsoltárnak mondhatnánk, az 
azokban rejlő szépségeket dicsőítő himnusznak. 
"A zsoltárok címeiről" írt mííve valószínűleg el
veszett. Amit ily elnevezés alatt Antoneili bíbornok 
l 746-ban mínt AlanáL müvét közzélett s most 
Migne kiadásában is (MG. 27, 649-1344.) olva
sunk, valószínűleg a jeruzsálemi Hesychius papnak 
mí:ve az V. századhóL (Bardenhewer UL 64.', Ép
úgy elveszett a "Prédikátor könyvé''-hez s az 
"f~nekek éneké"-hez írt magyarázata is, melyről 
Photius tesz említést. 

"Az egész Szentírás, - írja Marcellinusnak - úgy 
az ó-, mint az újszövetség Istentől sugallt és hasznos a 
tanításra. - De a zsoltárok könyve mind a többinek 
gyümölcsét foglalja magúban és énekbe fűzi. - Leírja 
a léle!' összes indulatait s ezeknek v{tltozatait, úgy hogy 
mindenki núntegy képben láthalja azokat, mely után 
önmagát is alakíthatja. - Vannak zsoltárok, melyeket 
úgy olYas az ember, mintha saját beszéde Yolnának s 
hímattai telik el. - Oly tükör ez, melyben kiki önma
gát l útja meg és saját indulatait ismeri meg." - Atanáz 
azután hosszú sorozalhan t'lmondja, nwlyik zsolhírl 
mily alkalomnwl, Yagy hangulathan kell imúdkozni. -
"Hog v pedig a zsoltárok vúltoz,J dallmnban mondalnak, 
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az nem a dallam kedveért történik, hanem a lélek gon
dolatainak összhangjáról tanuskodik. Aki helvesen zso
lozsmázik, összhangolja a lelkét {>s egvensúl):ba hozza; 
elfelejti szem·edéseit és örömmel tekint arra, amit Krisz
tusban bírunk." 

5. Aszkt'tikus míív<'i. 

Atan:íz a ldkek IH'n•léséhen is mesf('r ,·olt. Mint 
gondos !Pikipásztor megtanitotta híveit lsten pa
rancsait nlindenhen hüen teljesíteni. De nem érte 
he ezzel. .J ól ismerte ~ lelkekPt. Tudta, hogv a kii
tPless~g útjút járókon kíviil vmmak oly~t;wk is, 
kik az eYangéliumi tanilesok magnsságaiha vá
gyódnak, kik töhhre hecsiilik a szíízi fátyolt a 
menyasszonyinál, kik a sn•nt szegénységhPn lát· 
ják a legmaradandóbb gazdagságot s a tökéletes 
engedelmességben a legft'lemelőbb szabadságot. 
Atanáz kezdettől fogva járta e magaslatokat s 
hogy miné! többeket oda felvezessen, megírja "a 
szüzességről" szóló müvét. (MG. 28, 251--282.) S 
amit itt mintegy elméletileg elmond, azt "szPnt 
Antal életrajzában" gyakorlatilag is bemutatja. 
(MG. 2G, 835-976.) Nem sok könyvnek volt oly 
óriási hatása a lelkekre. mint ennek az életrajznnk. 
Alig írta meg Atanáz, máris lntinra fordítolta s 
ittdolgozta Evagrius. a későhhi antiochiai püspiik, 
egy ismeretlen fonlítú pedig szír nnlvr<'. E há
romféll' kindúshan járta he - mondhatni - nz 
Pgész, nkkor ismPrt vil:'igot és l<•gkedwsehh oh·ns
mányává klt n római és milánói eWkelö köröknek 
épúgy mint .Jeromos és Paula hetl<'hemi kolostorai
h<tn. Atnnáz az ,.aszkézis tiikrének" mondja elősza
vában: annak is hizon:ntlt. mert mind <' tükörhe 
nézöknek arcán új vonás jelentkez<'tt: a lemondás 
és önmegtagndás szeretete. 
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"A szüzességről" szóló müvéhen üdvös tanácsokat ád 
arra az erényre, melynek dicsőségét zengi. "Szeressük a 
bőjtöt, - úgymond - erős bástyája az a szüzességnek. 
Miként ugyanis Ádám evés miatt űzetett ki a paradi
csomból, úgy csak bőjtöléssel térhetü~1k oda vissza. 
Ebben az erényben keresd tested ékességét, ó szüz és 
tetszeni fogsz az égi Jegyesnek. !\fert akik a világgal 
tartanak és drágakenetekkel, illatsz·~rekkd, drága ruhá
val és arany ékszerrel ékesítik testüket, hogy az embe
reknek tessenek, nem tetszhetnek az Istennek. Krisztus 
semmit sem követel tőled ezekből, hanem csak tiszl:1 
<>zh·et és érintetlen, a bőjtölésben megsanyargatott tes
let. S ha némelyek azt mondják neked: Ne bőjtölj 
gyakran, hogy el ne gyengülj! - ne higgy nekik, mert 
n ellenség küldte őket. -- A hőjt meggyógyítja a be
tegségeket, kiszárítja a test ártalmas nedveit, elűzi az 
ördögöket, kiveri a rossz gondolatokat, világosabbá 
teszi az elmét, tisztává a szívet és megszentelí a testet, 
az embert Isten trónusához úllítja. - Legyen zsollár
könyved és tanuld meg a zsoltárokat. A felkelő nap 
már kezedben lássa e könyvet." Atanáz a ma is divó 
zsolozsmaórákat említi. A hamwdik ó1·ában ( terlia) 
gondoljon az imádkozó szüz arra, hogy ekkor ácsolták 
iissze a keresztet; a hatodikban arra, hogy ekkor feszí
tették rá Krisztust; a kilencedikben a Megváltó halá
lára. - "Jaj annak a szííznek, aki szabály nélkül él, 
mert olyan, mint a kormány nélküli hajócska: hány
ják-n•tik a hullámok, míg végre sziklába ütközve nyom
talanul elsülyed. - Nem sokan bírják a könnyek ke
gyelmét, hanem csak azok, kiknek lelke az égiekre 
irányul. Mert tisztán látó szemmel bírván látják a po
kol kínjait, melyek a híínösöket gyötrik, az örök tüzet, 
a kiilső sötétséget. De látjúk az égi ajándékokat is, me
lyekkel lsten az ő szentjeit meg:.tjúndékozta. a koroná
kat, a f0nyes lakásokat, az öriik életet, sőt magát az 
Istent. Hogyne sírna tehát ezeket láh·a? Sír ugyanis, 
hogy megmeneküljön azoktól a kínoktól és ismét sír 
és könyörög, hogy méltó legyen a mennyei jaYakra. -
Olajod ki ne fogyjon lámpásodból, nehogy a Jegyes 
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eljöv.\n, azt kialudv:'l. találja. Nem tudod, mikor .JOB, 
elalváskor-e, avagy hajnalban. Minden órában gondolj 
halálodra; gondold meg, ki elé kell állnod! - Nehéz az 
önmegtartóztatás, d~ semmi sem éd~sebb az égi Jegyes
nél. Itt keveset szenvedünk, ott elérjük az örök életet!" 

Atanáznak jó mester,~ volt a lelkiekben. Szent Antal 
remeténél járt ő iskolába. A tőle nyert lelki nevelést 
életrajzának megírásával hálálta meg, ércnél maradan
dóbb emléket állítván így mesterének. Sok épiiletes dol
got mond el róla és sok iidvös intelmet mondat el vele. 
lgy azon .oktatást is, melyben a szerzeteseket részesíté. 
"Nektek - úgy mond - a gyermekek módjára min
dent az atya elé kell hoznotok, én pedig mint nálatok 
öregebb elmondom nektek, :~mit tudok és tapaszt:lltam. 
Különösen arra legyen gondunk, hogy abba ne hagyjuk, 
amit egyszer megkezdettünk. Hisz oly rövid a mi éle
liink az örökkévalósághoz mérten. Minden földi dolgot 
értéke szerint adunk el és csak egyenlő dolgokat cse
rélünk el egymással. Az örök élet ellenben kevé!iért 
szerezhető meg. Mcrt ha akár száz évig gyakoriunk 
szigorú lemondást, nemcsak szúz évig, hanem örökön 
örökké fogunk annak fe.iében az égben uralkodni. Ha 
letesszük romlandó testünket, halhatatlanságban kap
juk vissza. - Ne gondoljuk azt se, hogy nagyról mond
tunk le. Mert az egész földkerekség is igen kicsi az egész 
éggel szemben. Miként megvetünk egy ércpénzt, hogy 
száz aranyat nyerjünk, épúgy az, aki •'Z egész földnek 
ura s arról lemond, csak keveset ád és százszor annyit 
kap érte. - Micsoda haszonnal jár olyasmit megsze
rezni, amit nem is vihetünk magunkkal? - S a lemon
dásban nap-nap után ki kell tartanunk, mert tudjuk, 
hogy az (!r, ha csak egy napig is hanyagok vagyunk, 
nem bocsát meg a multért, hanem megharagszik ránk 
hanyagságunk miatt. Judás is egy éjszakún ws.zte!te el 
a mult minden fáradozását. - Azért ha reggel felébre
dünk, gondoljuk, hog~· az estet meg nem érjiik s amikor 
este elalszunk, hogy többé fel nem ébrediink. Rövid az 
életiink s naponként osztja azt ki nekünk a gondviselés. 
- Ne féljetek, ha erényről hallotok, mert ez nem áll 
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távol tőlünk és nincs is kívülünk, hanem megvalósítása 
bennünk van és. könnyű, ha csak akarjuk. - Hatalmas 
ellenségeink a gonosz szellemek. De nem kell tőlük 
félni, mert minden mesterkedésük meghiusul Krisztus 
kegyelme által. -· - Mindent megkísérlenek: beszélnek. 
lármáznak, dörömbölnek s öriilten kacagnak, fütyül
nek; de ha rájuk scm hederítünk, akkor sírnak {>s jaj
gatnak, mint a legyőzöltek szoklak. - Nines hely, m~ly 
őket a kísértc.'shen akadálvozná, ele semmit sem árth:tl
nak, esak fenyegetni tudn-ak. Ha volna hatalmuk, nem 
jönnének seregestül, elég volna eg~· is. hogy megtegye, 
amit akar és bír. Ép azc.'rt meg kell öket vetni mint sllt
ny:íkat. - Csak Istent kell félni, a gonosz szellemf'kel 
ellenben meg kell vetni." A szenl remetének iidvö:-. 
tanításai meg is. hozták szép gyiimölcsiiket. "Ogy állot
lak a kolostoro], a hegységben -- írja alább AlmJáz .... 
mint sátrak telve kar0kk::tl, melyek zsoltárol;at énekel
tek és a Szcntírás olvasásában buzgólkodtak, bőjtöltek 
és imádkoztak, örvendeztek és irgalmasságot gyakorol
lak, szeretettel és megértéssel voltak egymás iránt. Ha 
valaki látta e kolostorokat és benniik a szcrzetesek élc
tét, fel kellett kiáltania: Mily szépségesek J á kob házai 
.'s Izrael sátrai!" 

6. Levelei. 

Akiktől ellenségeinek erőszaka ismételten elsza
kítá, híveit a gondos főpásztor n távolból sem 
szíínt meg evnngéliumi oktatásbnn, ntyai buzdítás
han és vigasztaláshnn részesíteni. Amit körüklwn 
lartózkodvn élő szóvnl telt, azt a távolból íráshnn 
tette. Levelei is magukon dselik annak a komol~· 
gondolkodásnak, mindig emt'lkedelt lelkületnek 
bélyegét, mely egyéh írásnit jellemzi. Hiába kere
sünk bennük személyét ,·ngy életmódját megvilá
gító hiznlmnskodásokat, bármennyire szerelnénk 
is ilveneket ol\'asni. Atnnáz sohasem nézi önma
gát, hanem egész lelkével Krisztuson esiing és az ő 
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Egyházán. S ha mégis beszél magáról, azt kényte
lenségből teszi, mivel személye a legszorosabban 
volt az Egyház érdekeivel összeforrva. Ép nzért le
velei egyúttal az Egyház akkori történetének leg
becsesebb Iapjait képezik. Ilyen "a niceai zsinat 

. határozatairól" szóló levél (MG. 25, 415-476.), 
mely egy meg nem nevezett barátjának akar érve
ket szolgá1tatni a zsinat határozatainak, kiitönösen 
a homouziosnak, mint nem szentírási, hanem tisz
tán bölcseleti kifejezésnek védelmére. Ilyen á 359 
ős zé n írt levele "a rímini és seleuciai zsinatokról", 
melyben e két szomorú emlékíí zsinat lefolyásának 
történetét adja. (MG. 26, 682-794.) Egy másik le
vélb.en nagynevíí elődjét, Dionysius püspököt védi 
meg az ariánusok ama rágnlma ellen, minlha ve
lük érwtt volna. (MG. 25, 479-522.) 

"A niceai zsinat határozatairól" szóló levelében a 
homouzios szó ellen hangoztatott kifogásokra is kitér. 
Ez fl szó mindenek előtt kifejezi azt fl hitigazságot, hogy 
"az Ige az At~·a állagából való": de akkor jól mondatik 
homouzios = egvállagú, egylényegű az Atyával." A zsi
nat atyái tehát hel~·esen fejf'zték ki magu!;:at. ,.S hogy e 
kife,iezést nem ők gondolták ld, miként az ari:ínusok 
szemükre hányják, hanem másoktól és pedi:;~ elüttük 
élőktől vették át, azért akarjuk megmutfltni, hog~· még 
ez a vádjuk sc álljon fenn többé." Nos, ezt a kifejezést: 
az Atya állar-ából -- már Thf'oqnostus is használta, az 
alexandriai iskolfl hírneves t:mítómestere a III. század 
második ff'léhen És használta Diony>ius, Alexnndrja 
piíspöke ug.\·anazon időben egv Dionysius pápn!wz in
tézett levelében. És használta uqvanez a szent Diony
sius pápa 12:19-268.), sőt Origenes is. 

"1\fi tellát ki tudjuk mutatni. 'hog~' ez a kifejezés 
atyákról atyákra szállott út: de ti, újzsidók és I\aifás ta
nítYánYai, meJy ah·ákrn hh-atko7hattoJ,, kik a ti kifejt>
zéseiteknek kÉ>rhe~nének? E~~·etlen egyet sem fogtok 

Nagr szent Atanáz élele. 12 
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valaha is találni, mind utálattal fordulnak el tőletek az 
egy ördögöt kivéve, aki egyedül atyja és okozója elsza
kadástoknak" 

Különös érdemet szerzett Atanáz ünnepi körle
veleivel, melyeket évenként húsvét előtt intézett 
Afrika püspökeihez, illetve saját híveihez, hogy 
őket a feltámadás ünnepének méltó megülésére 
előkészítse. (MG. 26, 1351-1432.) E levelek 
ugyanis megvilágítják az egyházi élelet - így pid. 
a 40 napi bőjtölés szokását - s így megbecsülhet
len adatokat szolgáltatnak a történelemnek. Más
részt rávilágítanak sok oly kérdésre, mely fölött 
máig is vitatkoznak, - mint pl. a szentírási köny
vek jegyzékét (kanon) adó 39. levél 367-ből -
mnivel ismét a hitvédelem művelöit kötelezte nagy 
hálára. 

Onnepí körleveleiben a nyájáért aggódó főpásztor be
szél ugyanazzal a komoly beszéddel, mely összes irásait 
jellemzi. "Azért, mert távor vagyok tőletek, testvéreim, 
- kezdi a 338-ban írt levelét (Ep. X.\ - mégsem fe
ltdkeztem meg a szokásról, melyet az atyák hagyomú
nyáhól vettem át. S bár nehéz megpróbáltatások nehe
zednek reánk s az igazság ellenei régen nyomozn~lk 
utánunk és furfanggal azon vannak, hogy valamilven 
írásunkra rátalálva, abból vádat alkothassanak ellenünk 
és sebeink fájdalmát nagyobbítsák, mégis mivel az Úr 
erőt ád hozzá és megvigasztal szorong<.~ttatás:linkhan. 
nem féltünk e liörlevelet megírni és üdvössége~ húsvÍ'
tet kívánni. - Mert bár a hely elválaszt minket egy
mústól, de az Ür, aki az ünnepet adja, sőt maga a mi 
iinnepünk s nekiink a Szentlelket küldi, Ielkilt>g egybe
gyUjt minket a béke kötelékévt>l. - A szoron~attatást, 
melyet szenvedtem, annak idején levélben tudattam 
,·eletek, tesh·éreim. Ami ernhereknél lehetetlen, azt Isten 
lehetövé teszi s amit emberek meg nem tehetnek, azt 
lsten könnyií szerrel megteheti, t. i. hogy minket visz-
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szavezet hozzátok s nem enged prédául esni azoknak, 
akik elűzni törekszenek. - Az istenfélő sok bajon .Ss 
szenvedésen át be fog menni a mennyországba, oda, 
ahonnét számíízve van a fájdalom és szomorúság. Ellen
ben, aki a gyönyöröknek él, rövid ideig vigad, azután 
szomorúságban lesz, mint Ezsau, aki rövid élvezettel 
vesztét .okozta. - O édes testvéreim, ha a szorongatta
tásból a vigaszba, ha munknból a pihenésbe, ha beteg
ségből az egészségbe, ha halálból a halhatatlanságba 
megyünk át, al{kor nem kell szomorlwdnunk. S nem 
kell félniink, ha n vil:íg Krisztusnak hadat üzt.-n, ha
nem inkább az.on kell lennünk, hogy Istennek tessünl; 
e megpróbáltatásokban, melyeket úgy kell tekintenünlt, 
mint alkalmakat az erények gyakorlására. l\lert hogyan 
gyakorolja valaki a tiir·~lmességet, ha nincsenek viszon
tagságai? Hogyan az erősséget, ha nem éri ellenség tá
madása? Hogyan a nagylelkűséget, ha nem előzte meg 
igazságtalanság és sérelem? A mi Urunk és Megváltónk, 
Jézus Krisztus ezeknél sokkal rosszabbakat tűrt el; tíírte, 
amikor ütött~k, 5 nem haragudott, mikor szenvedett, 
hnnem orlanvujtotb hátát az ostorcsapásoknak, arcát 
nz ütéseknek s nem forditotta azt el a köpésektöl; végre, 
miként akarta, halálra vitetett, hogy példaképünk 
legyen minden erényben. - Ha mindegyikünk e pél
dúkhoz fog allwlmazkodni, bizonyára le fogjuk győzni 
az ellenség minden erölködését. - Ez az Úr kegyelme, 
ez az ö tanítása az emberekhez. Ö szenvedett, hogy az 
embernek halhatatlanságot szerezzen: leszállt, hogy 
minket felmagasztalj-on; halandóságha alázta le magát, 
hog~· ami halandó halhatatlanságha öltözzék; a halálba 

· ment, hogy nekünk halhatatlanságot adományozzon s 
a holtakat élettel ajándékozza meg. - Azonhan Arius 
és Manes és az eretnekek ezeket semmibe sem ,·éve 
Iüisztust támadják és n :\leg,·áltót ktiromoljúk. Mert 
hogy az emberért leszállt az égből, ök tagadjúk isten
ségét: hogy a Szíizböl sziiletni láttúk, ök kétségbe von
Ják, hog~· Istennek fia: hog~· az időhen emberré lett, ök 
tagadj{1k örökkéYalóságát. :'\emc<;ak hcf.gy hálát nem 

12* 
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adnak neki, hanem ~yalá·1.attal illetik. - Mi ellenben, 
lestvéreim, dicsőítsük Isieni s mondjunk neki, a min
denség királyának hálát a 1.soltárossal énekelvén: Aidott 
legyen az (),., ki nem adott minket a: ő fogaiknak mal'
talékul." (Zs. 123, 6.) 

IV. Csendes révben- boldog vég. 363-373. 

Atanáz sajkája tehát besiklott a csendes révbe. 
Soká, évtizedeken át hányódott kint a háborgó 
tengeren. Sokszor úgy látszott, hogy a bősz hullá
mok el is nyelik már. De amikor legnagyobb volt 
a veszély, mindig kimentette egy láthatatlan kéz az 
örvényből s hatalmas lendítéssei csendes vizekre 
terelte. Az a kéz volt ez, mely valamikor csendet 
parancsolt a viharzó galileai lengernek és az ámuló 
apostolok ajkain e szavakat fakasztotta vihart fé
kező erejével: ,,Kicsoda ez, hogy a szél és tenger 
is engedelmeskednek neki'!" (Mk. 4, 40.) Krisztus 
mindig nagylelkííen teljesítette utolsó ígéretét, 
mellyel megvált c földről: .,Én veletek vagyok min
dennap a világ végezetéig". (1\ft. 28, 20.) Egyházá
val volt az Árius támasztotta viharban is. Nem 
némította el hirtelenül, mint akkor a galileai ten
geren tette. Hagyta tomholni, hogy a világ meg
lássa, hová jut, ha elszakad tőle. Másrészt férfiúkat 
támasztott, kik sasszemükkel heletek intettek isten
ségének mélységeihe és sz inte természetfeletti tu
dással világították meg a Szentháromság felfogha
tatlan titkát, hogy az ember már e földön kf'zd
hesse nwg azt az alázntos imádást, melyet nz egész 
örökkévalóságon <H folytatni hivatva van. Férfiú
kat, kik mindenck f'lőtt önmagukhan Yalósították 
meg az evanl:{élimnot életszentségükben, hogy 



CSENDES RÉVBEN - BOLDOG VÉG 181 

azután vezérei legyenek mindazoknak, akik jó
~zándékkal keresik az Istent. Szeuteket és tudóso
kat egy sz~mélyhen, akik életükkel és tudúsukkaJ 
Yilágító tornyokként állnak az időnt~k végtelenbe 
ny(•ló h•ngeréhen. Imúdsúgos és dolgos embereket, 
akik mindig Istennel heszéltek, hogy azután sokat 
heszéllwsst•nek őróla. S amit az Istennel való bizal
mas beszélgetésben megtudtak, azt nemcsak élő
szóval hirdették kortársaiknak, hanem írásba is 
foglalták, hogy minden idő emberiségél megtanít
sák Istenről helyesen gondolkodni. Ezek· az egy- · 
házatyák, az a t·agyogó, fehér sereg, mely az arco
pági Dénestől és római Kelementől kezdve megsza
kítás nélkül vonul végig a századokon s melynek 
nlinden tagja kitörülhetlenül írta be nevét a műve
lődés történetébe. A IV. század is ismerte e dicső 
sereget. Krisztus nkkor is őrködött E.gyháza fölött. 
Galliában Hilarius, Hispaniában Hosius, Itáliában 
Ambrus, Konstantinápolyban aranyszájú János, 
Kisázsiában N. Vazul, nazianzi és nyssai Gergely, 
Palesztinában jeruzsálemi Cyril és a betlehemi re
mete, Jeromos, Afrikában Antal, Pachomius Maka
rius remeték és a vak Didymus - hogy csak a 
legfőbbeket említsük - mint tündöklő csillagok 
ragyognak az Egyház egén. De e nagyok s dicsők 
közül is kimagaslik Atanáz. "Az ő tekintélye előtt 
mindenki meghódol s ami lsten nagy ajándéka 
volt az egész Egyház számára: ez az ember agg 
korában is ifjú erőn•l rl.'ndelkezett!" (Möhler 527.) 
Még szükség volt e munkabírásra, e fárndhatlannl 
te,·ékeny erőre, mert bár maga révbe ért és békét 
élvezett haláláig, kint a tengert még éles szelek 
szúntották kerPsztiil-kasul s ezeknek nyomában 
magas hullámok járták. Atnnáznak tudomása volt 
mindt>n h•gkisehb hullámverésről és mint tapasz· 
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talt hajós nem is szünt meg a hullámokkal küszkö
dőket tanácsaival segíteni. 368-ban Damazus pápa 
zsinatot tartott Rómában s annak határozatait 
megküldte Atanáznak is. Erre Atanáz is zsinatot 
tart Alexandriában s ebből körlevelet intéz az afri
kai püspökökhöz. E körlevélben a rimini zsinat 
ellen emeli fel szavát, mint amelyen az erőszak 
győzedelmeskedett a meggyőződés felett. Egy má
sik levélben, melyet a pápához intézett, köszönetet 
mond neki erélyes intézkedéseiért az ariánusokkal 
szemben, mert Damazus újból megfosztotta szé
küktől Valenst és Ursaciust, bár másrészt csodál
kozik, hogy miért nem tette meg ezt a pápa a mi
lánói Auxentiussal is, aki arra épúgy rászolgált, 
mint amazok. Atanáz Alexandriából is tisztán lá
tott Milánóig. Auxentius ugyanis mint ügyes poli
tikus meg tudta magának nyerni a különben hithíí 
Valentinián császár kegyeit is, de bármennyire 
kárhoztatta is Ariust, szívében mégis ariánus volt 
és maradt mindvégig. Atanáz tekintélyét eléggé 
mutatja az a tény, hogy Damazus pápa 370-ben 
újból zsinatot tartott s azon Auxentiust kiközösí
tette. A zsinati irat is nem egyéb, mint Atanáz em
lített körlevelének kivonata. 

Amily tekintélynek örvendett Rómában, époly 
tisztelettel tekintettek reá az egész keleti egyház
ban. Szépen tamiskodnak erről szent Vazul levelei 
Atanázhoz, melyekhen az nntioehiai egyház szo
morú meghasontását elpnnaszolvn, arrn kéri őt, 
hogy egyesítse az összes nyugati püspököket s 
bírja rá őket együttes fellépésre a békerontók 
ellen. "Kicsoda alkalmasabb erre nálnd? -- ír.ia a 
Dorotheus szerpap által kiildött levelében. Ki látja 
meg élesebben, hogy mire van szükség, mint te? 
Ki érl'Z bensőbhen a SZl'nYedő testvérekkel, mint 
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te? Ki bírja nagyobb mértékben az egész nyugat 
tiszteletét, mint a te tiszteletreméltó ősz fejed? 
Ékesítsd a mi szent hitünkért való ezer harcodat 
még ezzel a művel is! Küldj néhány hithű embert 
a nyugati püspökökhöz. Beszéld el nekik a nyo
morúságot, mely nlinket nyom és oktasd ki őket 
arra nézve, hogy hogyan segíthetnének rajtunk." 
Atanáz azonnal elküldte Caesareába Péter papot a 
keHő utasításokkaL Vazul ismét felel. "Míg a többi 
püspök ereje eléggé van igénybe véve, ha saját 
egyházukról gondoskodnak, te nem éred be ennyi
vel. Mert megszakítás nélkül dolgozol tanulmányo
kon, intesz, levelezel és küldesz követeket, kik a 
legjobb tanáccsal látnak el. Minél jobban terjednek 
a betegségek, annál inkább fordulnak feléd min
denek szemei abban a meggyőződésben, hogy csak 
a te oltalmadban találhatnak vigaszt e csapások
ban. Mindnyájan, akik akár hallomásból, akár ta
pasztalatból ismerni tanultak, úgy vannak meg
győződve, hogy imádságod erejével és intézkedé
seid bölcseségével meg tudsz· minket menteni e 
rémes viharból. N e szűnj meg azért értünk kö
nyörögni és leveleiddel bizalmunkat táplálni!" 

Atanáz híven meg is tette mindezt, azonban az 
antiochiai békétlenséget mégsem sikerült megszün
tetnie. Ez azonban korántsem kedvetlenítette el a 
szent patriarkát, akinek békeszerető lelke nem 
szíínt meg a jobb jövőben bízni s azért dolgozni. 
l\linden félreértett, igazságtalanul elítélt vagy ül
dözött ember benne hatalmas védőre talált. Bár 
hitkérdésekben senkisem volt nála határozottabb, 
a tévellyel szemben senkisem szigorúbb nála, 
mégis mindig megértö szeretet és szeretetteljes 
megértt>s hatotta út minden szavát és cselekedetét 
a tévedőkkel szemben. Minthn azonhan bC'lelátott 
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volna a szívekbe, mintha olvasott volna a vesék
ben, sohasem védelmezett meg arra méltatlant. 
A védelmére méltók közt is a legméltóhh volt 
Caesarea szent püspöke, Vazul. Mert őt is támad
ták, szinte eretnekséggel vádolták ama szelíd el
járása miatt, melyet a megtérökkel szemben tanu
sított. Midőn ugyanis Tarsusban vita támadt a pa
pok közt arra nézve, mily hitvallást követeljenek 
a Szentlélekről a megtérni akaróktól, a két párt 
mindegyike Vazulhoz fordult felvilágosításért. 
S Vazul azt felelte nekik, hogy aki a niceai hit
vallást elfogadja, a Szentlélekröl pedig azt vallja, 
hogy nem teremtmény, felvehető a hívek közös
ségébe. Ezzel sokan nem voltak megelégedve, mcrt 
a Szeutiélek istenségének határozottabb megvallá
sát tartották szükségesnek. Vazul ellenben e kér
dést azért nem akarta élére állítani, hogy minél 
többen megtérjenek. A hívek közösségében élve 
mindjobban fogják hitünket megisnll'rni s akkor 
a Szeutiélek istenségél is határozottabb alakban 
vallani. Így gondolta Vazul; de e jószándékát 
sokan félreismerték sőt félremagyarázták is, 
mintha őmaga sem vallaná a Szeutiélek istenségél 
oly határozott alakban, mint amilyenben az Egy
ház kezdettől fogva, már az apostoli hitvallásban 
vallja. Midőn ez Atanáz tudomására jutott, rögtön 
tollat ragadott és emelkedett szózatban védte meg 
Caesarea ~zent püspökének igazhitííségét. Tudta, 
kit védelmez. Vazul dicsősége volt az Egyháznak, 
szikla, melven a esászár minden t>rőszakossága 
megtörött 1Iert Valens császár mindent elköve
tett, hogy az ő vúrosút, Caesarcát is ariánussá 
lPgye. 3i2-ben azzal a megbízássnl kiildte hozzú 
!\Iodestns prefektust, hogy ez őt a homouzios f(•l
adására rÚY('gye. A prefektus előbb javainak el-
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kobzásával fenyegeti, majd számkivetéssel, végre 
halálbüntetésseL Vazul nyugodtan hallgatja meg 
őt és nyugodtan felel is. Gyenge fenyegetések ezek 
ahhoz,, __ úgymond--- hogy nwghizatásában sikert 
érjen. Vagyonelkobzás őt nem érinti, hisz nines 
semmije hitén kívül. Azt meg épenséggel nem 
tudja, mi az a számkivetés, mert számára mindl•n 
ország idegen föld s viszont minden országban 
megtalálja hazáját, mert minden ország az Istené. 
A haláltól pedig nem fél, hiszen gyenge nők sem 
félnek tőle; ő inkább örülne neki, hogy mielőbb 
Istenhez kerüljön. - Modestus ámulva hallgatja 
c beszédet. Mégis tovább kísérletezik, hátha mégis 
célt ér vele. A niceai zsinat egyetlen szavának, a 
homouzios feladását kéri tőle. De Vazul határo
zottan felel: Még a szórendet sem változtatom 
meg e hitvallásban, semhogy egyetlen egy szavát 
is kihagyjam! - Modestus leverve távozik: itt nem 
ő győzött! "Ilyen püspökre még nem akadtam !" 
mondja elragadtatással. "Akkor még nem is talál
koztál püspökkel!" - feleli neki Vazul. O igen, 
Atanáz jól tudta, kit ajándékozott meg bií:almával 
és szeretetével: Vazul érdemes volt reá! 

Egészen más állást foglal el Apollinarissal szem
ben, aki tévelyt hirdetett, azt tanítván, hogy Krisz
tusnak nem volt emberi lelke; ennek helyét benne 
a Logos, a második isteni Személy foglalta el. 
Pedig mint Árius kemény ellenfelét igen becsülte 
és több levéllel is tűntette ki őt, melyekre azután 
Apollinaris mint igazhitűségének bizonyítékaira 
hivatkozott. Jóhiszemiíséget nem is lehet tőle elta
gadni. A Krisztus istenségél tagadó ariánusokkal 
szemlwn úgy vélte ezt megvédelmezhetni, hogy az 
emlwri lélek hel~·éhe a Logost állítva, a legszoro
sabb összeköttetésbe hozta Krisztusban az istensé-
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get az emberséggel. Azt hitte, hogy így egy csapás
sal kivégzi az arianizmust, mely az emberi test ter
mészetes gyengeségeiből és szenvedéseiböl ková
esolta legerősebb érveit Krisztus istensége ellen. 

Atanáz éleslátása rögtön felismerte Apollinaris 
tévedését és ennek veszélyes voltát. Mert következ
ményeiben ez a tévedés felfordítja az egész keresz
tény hitrendszert Ha ugyanis Jézus Krisztus nem 
volt tökélctes ember, emberi testtel és lélekkel, 
akkor az ember megváltása is kérdésessé válik. 
Atanáz nem is késlekedett e végzetes tévely cáfola
távaL Már túl van a hetven éven s a mérhetlenül 
sok szenvedés bizony megviselte öt, de csak test
ben. A törékeny, kicsi testben most is az a nagy 
lélek dolgozik, mely már első megnyilatkozásai
ban tíz talentumos gazdagságának adta tanujelét. 
A nagy kor megtörbette szeme világát, de nem lel
kének éleslátását. A számkivetések mondhatl:m 
nélkülözései megbéníthatták az amügyis gyenge 
test erőit, de nem a benne lakozó értelem képes
ségeit. Az Apollinaris elleni iratban a mélységeket 
szeretö hittudós egyesül a felülről jövő felvilágosí
h\ssal tanító szentírásmagyarázóval. Amaz bizto
san mutatja meg a megismerhetőségek határait, 
emez világosan, mindenki által érthető Jwszédben 
~zólaltatja meg a kinyilatkoztató Istent. .\tanáz 
tanít, cáfol, magyaráz, vitatkozik, Yédelmez, de 
mindezt SZ!'retettel, megértéssel, nem legyőzni, ha
nem meggyőzni akarván ellenfelét Apollinaris 
nagy érdemeket szerzett Ariussal szemben. Atanáz 
ezt nem felejtette el, azért oly kiméletes vele szem
ben, hogy még ne,·ét sem említi. Hiszen nem is nz 
ember, hanem a tévely ellen kiizd; emezt cáfolja. 
hogy amazt nwgnyerjP. 
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Ha szent János azt mondja, hogy "az Ige hússá lett", 
úgy ezalatt embert, testből és lélekből álló embert kell 
érteni, mert szcnt .Pál szerint Isten Fia szolgai alakot 
vett fel, az alakító elem pedig az emberben a lélek, 
azért mondják a lélektől elhagyott t~stet alaktalannak. 
Erről az emheri lelkéről beszél maga Kriszlus is, mikor 
mondja: "Szomorú a: én lelkem mindlwlá/ig". (Mk. 
14, 34.) Róla mondja az evangélista, hogy megrendült 
(Jn. ll, 33.), ami nem érthető Istenről, mert Isten nem 
rendülhet meg, de a pu~zta húsról, testről sem, melynek 
nincsenek érzelmei. Krisztus lovábbá imádkozott, amit 
nem tehetett mint Isten, hanem csakis mint értclnws, 
lélekkel bíró ember. Megkísértetése a pusztában Is éri
hetetlen, ha nem volt értelmes lelke. V égre halálát is úgy 
fejezi ki az evangélista, hogy "kilehelé lelkét".· (Lk. 23,4 ű ) 

Az apollinaristák másik nagy tévedését, minthu Krisz
tus magával hozta volna testét az égből, azzal cáfolja 
Atanáz, hogy rámütat Krisztus nemzetségtáblájára. Ho
gyan volna Dávid fiának mondható, ha nem volna tö
kéletesen emberi teste? Ha lsten Fia nem egyesülhetett 
volna emberi testtel, akkor az ember sem egyesülhetett 
volna IstenneL Akkor pedig nincs értelme a megváltás
nak. A megváltás viszont nem áll csupán abban, hogy 
hiszünk Krisztus érdemeiben és bízunk benne, hogy 
azok nekiink is betudatnak; a megváltás isteni erő, mely 
kiirtja henQiink a bíínt. S ha meghalunk a bíínnek, a 
megváltás által oly bensőséges viszonyba jutunk az 
Istennel, mely hasonló Krisztusnak titokzatos viszonyá
hoz az (í Egyházával vagy a férj és feleség egyesiilésÍ'
hez a házasságban. Nagyon tévednek az apollinaristák 
akkor is, mikor azt mondják, hogy Krisztusban az 
istenség is szenvedett. Mert ha az apostol szednt "a di
csőség Urát megfeszítették", úgy ez arról a végtelen meg
uláztatásról értendő, mely a keresztrefeszítésben a Lo
gost is érte, dc nem jelenti azt, hogy a Logost is .ke
resz l refeszítetté k. 

fgy írt Atnuúz :n2-lwn. Mint 76 éves aggastyán 
is az ifjúkor lelkesedésével kiizd nz igazságért, ·a 
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férfikor érettségével beszél annak kifejtésében. 
A Szentháromság nagy titka mindvégig a legfonto
sab!> kérdés volt számára (•s kevesen hatoltak 
abba oly mélyen bele, mint ő. Kevésnek adatott oly 
(•Jeslátás, mint aminővel ő szcmlélte ezt n tündöklő 
napot anélkül, hogy heh~szédült volna. Atanúz már 
itt a földön kezdé meg a mennyei öröm élvezését, 
mely nem egyéb, mint a teljes Szentháromság ki
mondhatatlanul holdogító szemlélésl'. 

Az apollinaristák ellen írt művc hattyúdala Ata
náznak, kinek egész élete egy folytonos tiltakozás 
~1z igazság meghamisítása ellen. ( Butiffol.) Krisz
tus istenségének apológiája volt életének állandó 
éneke, az lett hattyúdala is. Az Úr megelégelte híí 
szolgájának sok szenvedését. Erős kezével vissza
hozta őt utolsó számkivetéséből is, hogy otthonl 
övéinek imádkozó körében készülhessen arra a 
nagy útra, mely a földi számkivetéshől az örök 
hazába vezet. Ahmáz nem félt ettől az úttól. Aki 
életében keresztutat jár s azt megadásos, bí:mi meg 
nem szíínő, imádságos lélekkel járja, annak sze
mében az a komor kapu, mely ez út végén sötét
lik, a halál kapuja nem félelmetes. Mert úgy re
méli s úgy érzi is, hogy ez számára nem lesz örök 
börtönnek kapuja, hanem annak a mennyei 
lakoma termébe nyílik, melyről Krisztus sz ól egyik 
példabeszédében. Atanáz válni ·készülö lelke is 
ezzel u szent reménnyel volt telve. Istent szerető 
szívét is ez a boldogító érzelem dobogtatta. Egyre 
lassabban dobogott most e szív - már kifáradt 77 
éves munkájában, egyre jobhan közeledett utolsó 
dobbanásának pillanata. Atanáz nyugodtan várta 
ezt a pillanatot. Sokszor gondolt ő erre, jól tudván, 
hogy ez dönti el egyúttal a megmásí,thatlan 
örökkévalósúgot. Minden C'selekedelét ez a gondo-
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lat irányította s hatotta át, azért volt egész élete 
olyan példás s áldásos. Az istenfélő Jób keserűnek 
mondja e gondolatot, a haldokló Atanáz csak 
édességél érzi. Igen, jó volt 50 évet számkivetés
ben, üldöztetésben, nélkülözésben s e sok szenve
dés mellett mégis folytonos munkásságban eltöl
leni! Jó voJt igazsúglalanul meg- és dítéltetui, - - a 
kűszöbön álló Bíró szeméből csupa elismerés su
gárzik feléje! Ellenségei a rágalom sarával dobál
ták meg, - Kriszlus ragyogó koronával várja ! 
Négy császár öt ízben száműzte őt s mint a társa
dalomra veszélyes embert a pusztába kergette a 
vadállatok közé - csaknem 18 évet töltött szám
kivetésben - Krisztus nagy diadalmenetben ké
szül hű szolgáját az. égbe vezetni! Atanáz a halál 
fagyos kezének érintésére üvegesedő szemmel is 
jól látJa ezt a fényes menetet. Mind eljöttek, akik
kel csak találkozott az életben s akiket megtaní
tott Istennek tetszően élni. Mind a jóbarátai, mind 
az ellenségei is. Amazok, hogy meghálálják barát
ságát, emezek, hogy megkérleljék erőszakossá
gukért s rosszakaratukért, mellyel vesztére törtek. 
Megszégyenülve hód/olnak most előtte. "Mily jó 
volt volna reád hallgatnunk! Mily üdvös téged kö
vetniink! Életed és tanításod csupa világosság volt, 
de mi a sötétséget szerettük! Táborhegyi magas
ságokban jártál, - de mi a mocsarakban marad
tunk!" Ez Arius bűnbánó szava annak a fekete 
seregnek nevében, melynek élén áll. "Nemcsak 
igazságtalanok voltunk, midön száműztünk, -
mondják a császárok mélyen meghajtott fejjel -
hanem esztelenek is, mert te mint a héke apostola 
n birodalomnak legerősebb támasza voltál! Bocsáss 
meg nekünk!" .. A sár, mellyt:>l nevedet hczúdítani 
akartuk, - mondják rágalmazói Eusebiussal élii-
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kön - visszahullott fejünkre, rá a lelkünkre, azért 
vagyunk olyan piszkosak. Te fényben állsz és ne
ved fényleni fog örökké!" De jönnek tanítómcste
rei is, élükön a vértanu Péter püspökkel és remete 
szent Antallal. Öröm sugárzik ki szemükből és 
öröm csendül ki beszédiikböl, mellyel dicsőítik 
Istent, hogy ilyen tanítvánnyal áldotta meg őket. 
S jönnek a szegények, árvák, özvegyek, üldözöttek, 
betegek légiói, hálával a szívükbcn, hálálkodással 
nz ajkukon mindnzért n felsorolbntlan sok jóért, 
amivel szenvedéseikben öket Atanáz elhalmozta. 
De megszólal maga Krisztns is. Lágy a beszéde, 
nz ég öröme muzsikál benne. Ünnepélyes minden 
szava, mint súlyos aranyak csengése - az Úr 
nagylelkíien fizet! ".Jöjj, hűséges szolgám! jöjj az 
én házamba és foglald el a lakást, melyet számodra 
készítettem . .Jöjj megnyugodni dúló csaták után, 
melyeket az én tanításomért harcoltál rettenthe
tetlen bátorsággal. .Jöjj megpihenni a hosszú s fá
radságos munka után, melyet szölőmben végeztéL 
Akiket reád bíztam, te nem engedted elveszni. Gon
dos pásztora voltál nyájadnak, mert jó legelőre, az 
evangéliumi igazságok dús mezejérc terelted és 
bátran megvédelmezted a farkasok támadásai 
ellen. Nagyon szerettél, mert sokat dolgoztál és 
még többet szenvedtél érettem. Kálváriát jártál ve
lem s érettem. Miként Pngem, úgy téged is ráfeszí
tettek a szenvedések keresztjére, a gynlázat fájárn 
s te sem szálltál le róla. Öt szent sebem égető fáj
dalmait te ötszörös számkivetésed mérhetlen szen
vedéseivel háláltad meg. De miként egykor véres 
sebeimet most dicsfénvhen ragvogni látod, úgy 
fogsz te is nz én dicsőségem fényében ragyogni 
örökké! Mert hű vag~·ok ígéretem teljesítésében, 
mellyel megígértem már a próféta (Dán. 12, 3.) aj-
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kaival, hogy "az értelmesek tündökleni fognak, 
mint az égboltozat fény.e és akik igazságra oktat
nak sokakat, mint a csillagok örökön örökkél ... 

A haldokló szótlanul nézi azt a díszes menetet 
s boldogan hallgatja ezl a beszédet. Csak szívében 
imádkozik, csak a lelke énekel nagy háladalt min
den szenvedésért, nlinden megpróbáltatásért, 50 
évig tartó keresztútjának minden megaláztatá
sáért, mert amiben mindig remélt, mivel a Szent
lélek mondja, azt most túláradó örömmel valóság
ban érzi is már: "Az Istent szerelöknek minden 
javukra szolgála. (Rm. 8, 28.) 

A 373. év május 2-ika szomorú nap volt. Ale
xandriában: sírás és jajgatásnak napja. Áz árván 
maradt hívek siratták elköltözött atyjukat. D<> 
siratta huálát az egész Egyház is, mert úgy érezte, 
miként nazianzi szent Gergely a nagy halottat si
rató emlékbeszédében mondta, hogy Atanázban 
egyik legerősebb oszlopa dőlt meg. Isten haló po
raiban is megdicsőítelle híí szolgáját és gondosko
dott róla, hogy az alig ötven év mulva Afrikára 
szakadt vandalizmus szét ne szórja azokat. 
A szcntnek földi maradványai Konstantinápolyba 
kerültek, onnét 1454-ben Velencébe, ahol a Szent 
Kereszt templomában helyeztettek el és most is 
nyugosznak. Milliók tisztelete áll őrt e sír mellett 
s e tisztelet époly halhatatlan, mint az, akinek szól. 
Atanáz nevének jelentése nagyságára és dicsősé
gérc is áll, mert az is - halhatatlan! 
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