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BEVEZETÉS

A kereszténység diadala, Krisztus tanításának elter
jedése a római birodalom bukását már nem tudta meg
akadályozni. Népei az egyház nagy és szent férfiainak
buzgósága ellenére továbbra is az erkölcstelenség fertő
jében maradtak. A nagy egyházatyák szivükben szrnte
kétségbeeső fájdalommal voltak tanúi annak, hogy mint
hajhássza a keresztények többsége a pogány célvezeteket,
mint rajong a véres és tisztátalan sztnjátékokért, a gladiá
torok mérkőzéséiért, a cirkuszért s egyéb nemtelen mulat
ságokért csak úgy, mint azelőtt. A kereszténnyé lett csá
szárok sem voltak jobbak. Alighogy diadalra segítették
az új vallást, rögtön gúzsba is akarták kötni Krisztus
szolgáit s a maguk önző és erkölcstelen céljainak eszközeivé
tenni.

Már Nagy Konstantin is száműzetésbe küldte szent
Athanázt; mert inkább hallgatott Isten szavára, mint
a császáréra. Konstanciúsz császár meg épenséggel az
ariánusok élére áll, amikor az egyház hű papjai nem akar
nak gyanús céljai szolgálatába szegődni.

A császár lesz az eretnekek vezére s nem kisebb ke
gyetlenséggel üldözi a katholikusokat, mint valamikor
pogány elődei. A papok is csak emberek s hogya hatalom
nak kedvében járjanak, a gyöngébb jellernűek közülük
egyre többen lesznek eretnekek, igazolják a zsarnokságot,
amellyel a császári udvar a birodalom népeit rabszolgáivá
teszi, az erkölcstelenséget, amely a trónust megfertőzteti,

a bálványozást, amelynek tárgya a császári család.
Erkölcsösség és becsület már csak az egyház hű fiai

nak egyre ritkuló soraiban található. Ezek azonban nem
képesek többé ellenállni a szennyes áradatnak. amely a
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birodalom alapjait' alámossa.S a' birodalom végezetül
~sten b~ntetés.eként ~.' ~épvándorlás pogány népeinek ,esik
áldozatául, szinte máról holnapra összeomlik. Am rom
jain csakhamar új élet sarjad, Ennek tényezői a keletről
és északról a római birodalomba törő barbárok: húsz
külőnhöző néptörzs, .amelynek a római birodalom fegy..
veres hatalma nem tud ellenállani, amely azonban aprárt
ként rendre meghódol a fegyvertelenül útját álló, bátran
sátrai között járó szerzeteseknek. '

A népvándorlás törzsei sok vértontottak ; tűzzel

vassal pusztítottak. De alighogy keresztények lesznek; a
pusztítások nyomában új élet támad. S ez szebb és erköl
csösebb, mint a veszedelmébe rohanó római birodalom
élete volt. A férfi-becsület s a női nem tisztelete, a tár
sadalmi élet e talpkövei ismét visszanyerik értéküket, amely
iránt a pogányság fertőjében s az eretnekség dühöngese
közben minden érzék kiveszett. Az Európában megjelenő

~ új népek egy része szintén eretnek formájában ismerkedett
meg először a kereszténységgel s uralkodóiknak az aria
nizmustól szított zsarnoki önkénye ép úgy pusztulással
fenyegette a római birodalom romjain alapított országo..
kat, mint Rómát a pogány erkölcstelenség. Am ez újabb
fölfordulásnak sikerült útját állni.

A keresztény katholikus egyház vette föl a küzdelmet
az eretnekséggel szövetkezö zsarnokság ellen. Szerzetesei
csapatostul kerekednek föl a Kelet és Afrika pusztáiból,
nevelnek Krisztusnak új hadsereget Európában, vegyül
nek el a pogány vagy eretnek barbár népek között, Ren
dületlen nyugalommal Vetik meg lábukat a háború pusz
tításai közepette, mentik a kárhozatra szánt lelkeket,
envhítik a hadak országútján terjedő nyomorúságot, ala
pítanak kolostorokat, amelyek mind a hit És az erkölcs
erős várai lesznek. S alighogy meghódították a népván
dorlas törzseit Krisztus igaz tanításának, a szerzetesek
lesznek a keresztény középkornak, az emberiség és a .ke
reszténység e leaíénvesebb korszakának vallási, szellemI és
társada'lmi' téren irányítói, vezetői, egyben az emberiség
legnagyoJ.\b jólt evöi
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A ezerzetesi élet bölcsője a Keleten ringott. Az egy
házzal egyszerre keletkezett, ezzel együtt fejlődött.

Az evangéliumi tanácsok első követői, tehát az elsö
szerzetesek is, Kri~ztustanítványai voltak. Igazi jelentő

ségéhez a szerzetesi élet azonban csak a keresztényüldözés
végén jut. Ekkor veszik át a szerzetesek a vértanuk szere
pet, hirdetik Krisztust , hódítják meg példájukkal, tanítá
sukkal a keresztény hitnek a barbár népeket.

A kolostorok, mint az önmegtagadás, a munka és a
felebaráti szeretet iskolái Keleten is virágzottak. Igazi
jelentóséghez azonban a szerzetesi élet csak a nyugati
egyház pártfogása mellett jutott. A különbözö eretneksé
gek és a nagyegyhászakadás a keleti egyházban a szer
zetesi életre nemcsak káros volt, de ennek fejlődését szinte
teljességgel megakasztotta. A szerzetesi élet így idők folya
mán, anélkül, hogy a kereszténység számára jelentősebb

hasznot hozott volna, ott jóformán csak egyesek többé
kevésbbé őszinte magánájtatoskodásának eszköze lett.
A nyugati egyházban a szerzcíesi élet a hit, a munka és a
műveltség terjesztésének a középkorban a leghathatósabb
tényezője. Hogy mint fejlődött azzá s hogy kik szeréztek
leginkább érdemeket e téren, erről szól ez a kis könyv,
amely a szerzetesi élet történetének tükrében egyben az
egyház legfényesebb,. az emberi társadalomra kiterjedő

hatásában a legeredményesebb korszakának: a keresztény
középkornak hű képét t árja elénk a francia Montalernbert,
továbbá Rapaics Rajmund, Piszl er Imre, Dedek Kreszcens,
Horváth Sándor, Bohnert Marian s más kiváló egyházi és
világi irók nyomán.



Szent Benedek.

Szent Athanázt a császári önkény bátor hitvallása
miatt több ízben ítélte számkivetésre. Az üldöztetés elől

két ízben lhébaisz pusztaságában az egyiptomi remeték
nél, háromszor a római birodalom nyugati felében keresett
menedéket, Amikor340-ben Kr.u. előszörfordult meg Rómá
ban,az ariánusok elölGyula pá pán ál menedéket keresve.szent
Antal remete még élt s a szent Pakóniusztól alapított reme
teségek a Nilus felső folyása mentén javában virágzottak.

Szent Athanáz innen két szerzetest vitt magával
Rómába. Az egyik, Ammoniusz, azonban a zajos világ
városban is annyira elmerült istenes elmélkedéseibe, hogy
szent Péter és Pál sírján 'kivül semmivel sem törődött itt.
A másik szerzetes Izidor volt, aki viszont derűs szere
tetreméltóságával minden szivet meghódított az örök vá
rosban. A selyemben, bársonyban pompázó, mindeníajta
élvezetben szinte elmerülő rómaiak úgy megbámulták a
végtelen igénytelenségével Ieltünö, szőrcsuhás két reme
tét, mint valami csodát. Szinte alig győztek betelni szent
Athanáz szavaival, amikor róluk és a thébaiszi remete
ségek sajátságos világáról beszélt s amikor számukra szent
Antal remete életrajzát is megírta, a remete életnek Rómá
ban is egyre nagyobb számmal támadtak hivei. Szent
Athanáz szavára annál inkább hallgattak, mert a nyugati
keresztények a keleti egyház nagy számüzöttét az igaz
hit legkiválóbb hősének tisztelték. Rómában és környékén
kolostorok, akkori nevükön religiók keletkeztek .f' előkelő
férfiakkal, majd később nőkkel teltek meg, akik koruk
förtelmei elől kerestek a magányban menedéket s életüket
Isten szolgálatának szentelték. Amikor szent Özséb, Ver
celli püspöke, az ariánusok másik nagy ellensége thébaiszi
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számkivetéséből visszatért, buzdítására a kolostori élet
Itália többi részében s a földközi tenger szigeteín is meg
honosodott, mely utóbbiakra addig a császárok csak bün
tetésből száműzték alattvalóikat.

A férfiak és a nők, akik szinte csapatostul mondtak
búcsut a világnak, kolostoraik csöndjében bátran szállnak
szembe a viharokkal, amelyeket a barbárok betörései zúdí
tottak régi hazájukra. Lelki nagyságuk, Isten szolgálatá
ban való állhat atosságuk előtt nem egyszer a félvad har
cosok is fejet hajtanak.

A legkiválóbb római családok köréből kikerült szer
zetesnék lelki vezetője negyveu éven keresztül szent Jero
mos volt, aki a szent földre költ özve a keleti szerzetesek
életét is helyes irányba terelte volna, ha nem hódolnak
meg egymásután, válnak szolgáivá a világi hatalomnak s
ezzel a Krisztus istenséget tagadó arianizmusnak. Szent
Jeromos vette észre és ostorozta először a szerzetesi élet
kinövéseit és hibáit: a csüggedést s a búskomorságot,
amire a rendszertelen olvasás s a túlságosan szigorú böj
tölés vezet, továbbá a fényűzést, amit sokan mint szer
zetesek is Ültek, de legfőképen a felfuvalkodást. A keleti
szerzetesek szigorú életmódjuknál fogva gyakran különh
embereknek tartották magukat másoknál, de főleg a
"Hági papoknál. beleértve a püspököket is, akiknek ép
azért engedelmeskedni nem akartak. Hogy az igazi szer
zetes életnek példákkal szolgáljon, szent Jeromos meg
-írta a pusztaságban remetéskedőatyák életrajzát, a Szerit
írás latin fordítása után a legfontosabb munkáját.

Nyugaton ennek a könyvnek is nagy hatása volt.
A kolostorok férfi és női lakosai a keresztény önmegtagadás
nak egyre szebb példáit nyujtották. Életükben, különösen
Rómában, még sem tisztelték őket. Sőt a pogánykori
önzés rabjai - és ezek közé tartozott a római lakosság
túlnyomó része - nem egyszer szidták és gyalázták őket,

Irók és költők gúnyolódtak rajtuk s rendszerint állam- és
társadalom ellenesnek hireszt ejté k el a világról való le
mondásukat. A szerzetesek mindazonáltal bátran szállot
tak szembe minden támadással. Különösen azóta, hogy
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a nagy egyházatyák is fölkarolták a kolostorokat. Szenb
Ambrus, Marcellina nővére kedvéért foglalta irásba a
kolostori szűzeknek elmondött szent bcs1édeit, amelyekben
a szerzetesi életet magasztalja. Szent Agoston, akit szent
Ambrus példája térített meg, egy ideig maga is szerzetes
volt. Afrikába való visszatérése nyomában, Hippóban,
még mint egyszerű pap, kolostort alapított s ott evan..
géliumi szegénységben élt. Amikor püspökké szentelték
még egy férfi-kolostornak, majd egy nöí-kolostornak vetette
meg alapját. Az elóbbinek tagjai sorából választotta ki
papjait s ennek falai között is halt meg. Ellenségei azzal
vádolták, hogy a kolostoralapítással önhatalmúlag újítá
sokat hozott az egyházba. Ű azonban azzal felelt, hogy
ez nem ujság s lakói kolostori életükkel csak az apostolok
és az első keresztények példáját követik.

Az erkölcsi romlottság Afrika tartományaiban akkori
ban még a rómaiakénál is nagyobb volt. Ennek ellen
súlyozására szent Ágoston buzdítására mások is nagy
számmal alapítottak kolostorokat, A hippói nöi kolostor
számára 423-ban szent Agoston 24 fejezetben megírta a
szerzetesi élet szabályait, amelyek Európában csak száza
dok multán terjedtek el s az akkor keletkezett szerzetes
rendek életmédjanak még ma is alapjául szelgálnak.

Azonban nincs az a jó dolog, amit az emberek gyarló
sága meg nem ronta na. Afrikában, majd Európában is,
a legnagyobbfokú erkölcsi romlottság közepette seregestill
tódultak az emberek kolostorokba. A legtöbben csak azért,
hogy Jerázva minden állami és magán kötelezettséget, tét
lenül éljenek. Ezek a munkakerülő szerzetesek csakhamar
külön felekezet be állottak s az ég madarainak és a mezök
liliomainak félreértett példáját hirdetve, a munka ellen
prédikáltak. Országútakon. városokban csavarogtak. erek
lyék és amulettek eladásával tengették életüket; több
nyire azonban koldultak. Kűlönösen Karthágó városában
váltak nagy botrányok okozóivá. Szent Ágoston a kar
thagói püspök felszólítására szállt síkra ellenük s írta meg
a szerzetesek munkájáról írott könyvét. Európában, ahol
közben keleti és afrikai példára Italián kivül is keletkeztek
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kolostorok, egységes cél és szervezet. híján a szerzetesi
~let szintén elfajult. A magukra hagyott s többnyire fél
művelt szerzetesek körében mindenféle tévtanok terjed
tek el.

Az arianizmus nyomában egy Pelagius nevű britániai
szerzetes az isteni malaszt fölösleges voltát hirdette s a
tévtan úgy terjedt, mint a ;métely, míglen az egyház
átokkal sujtotta

Az V. század második felében a régi római birodalom
nak már valamennyi tartományában voltak kolostorok s
a legtöbb a népvándorlás borzalmai közepette sem szünt
meg. De a fény mellett, mint Afrikában, itt is látunk
árnyékot. Itt is voltak méltatlan szerzetesek, akik csak
azt tartották szabálynak, ami neki k jól esett.

. Általában az európai szerzctesek életmódjukban az
egyiptomi remeteatyákat követték, szabályaik azonban
szinte tartományok szerint igen különhözök voltak. A gal
ljai szerzetesek a mai Franciaországban peldául a szígorú
bőjtöt kárhoztatták s azzal támadtak ez ellen, hogy ég
hajlatuk sokkal zordonabb, mint az ~gyiptomi pusztáké
.s azért jobban kell táplálkozniok, mint a thebaiszi reme
téknek. De egy-egy tartományon belül a különböző kolos
torokban is más és más volt a szabály s lakóik életmódja
többnyire csak az apát belátásától függött. Végezetül a
nyugati szerzetes életet már-már ugyanaz a veszély fenye
gette, mint a keletit. hogy miután gyökeret vert, tovább
tengődik ugyan, de ,gyümölcsöt nem terem. Hogya szét
szórt erők egyesít tessenek, a szabálytalanságole és Iegyel
metrenségek kiküszöböltessen ek, mulhatatlanul szükséges
volt, hogya szerzeteseket egyetlen rendben egyesítsék ~s

agyaion szabályok betartására kényszerítsek. Törvény
hozó kellett nekik, aki a fényes mult tanulságaiból me
rítve, ezekt öl lelkesítve, prófétai Jszemmel a jövöbe néz s a
szerzetesi életnek pontosan meghatározott célokat szab.

Az Európaszerte elharapózott bomlás, a császári ön
kény, az eretnekségek s .3Z egykor 200 millió .főnyi római
birodalmat elözönlő barbár népek már-már mmdent pusz
tulással fenyegettek. Isten rendeléséből épen akkor lép
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föl szent Benedek, szervezi újjá a szerzetesi életet, menti
meg a kolostoraiból szerte széledo szerzetesei seregével a
végső elvadulástól e világot. S a romok fölött új élet
támad, új országok keletkeznek, új társadalom, új erköl
csök, új tudomány és művészet, A keresztény hit, amely
mindezt áthatja, csak most ragyog föl igazán s az emberiség
történetének legfényesebb korszakává avatja a szerzetesi
élet jegyében virágzó keresztény középkort ...

A vigasztalan közállapotok s a családi és a közéletet
egyaránt bomlasztó erkölcstelenség elől mouekült szent
Benedek is remeteségbe.

Rómától nyugatra, az Anio folyó vadregényes táján,
szakadékos völgyben terül el Szubiako. Nero császár, a
kereszténység rettegett zsarnoka, a folyót mesterséges gát
tal megduzzasztotta s az igy támadt tó alatt nyári palo
tát épített itt.

Amikor egyszer javában dorbézolt, mintegy égi jel
ként villám sujtott le a zsarnok elé, aki a kereszténység
kiirtását tüzte ki élete céljának s darabokra törte a szájá
hoz emelt serleget. Négyszáz évvel később a kegyetlen
császár kicsapongó életének szinhelye már merö pusztaság.
A paloták, a fürdök, a pogány örömök e tanyái romba
döltek s az emberek is messze elkerülték a boldogtalan
emlékű zsarnok buvó helyét. Szent Benedek, az igen elő

kelő Anieiusok családjának sarja, aki 480-ban Nursziában
született, Rómát, családját, barátait és tanulmányait
elhagyva, ide vonult vissza. Öreg nevelő anyja hiába
eredt utána, hogy visszacsalja a világba. Az alig 14 éves
ifjú eltünik szeme előtt, az Anio sziklahasadékának déli
meredek falára kapaszkodik föl s egy szinte hozzáférhe
tetlen barlangban rejtőzik el. Három esztendeig él ennek
belsejében, Senkivel sem érintkezik a szintén ezen a yidé
ken bujdosó Romanusz remetén kivül, aki legszükségesebb
mindennapi táplálékáról is gondoskodik. A remete azon
ban a meredek sziklafalon szintén nem tudja a barlangot
megközelíteni s azért a kenyeret kötélre erősíti és úgy
ereszti le. Hogy szent Benedek ~szre vegye az ételt, aj,ötél
végéhez csengetyűt is kötött. Ennek hangja figyelmezteti
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az étkezés idejére, amely vajmi rövid, az étel is sovány.
Sanyarú életmódja ellenére az ifjút a kisértések még sem
hagyják nyugodni. Emlékezetében egy fiatal nő képe ele
venedik meg, akit Rómában látott s az örök város földi
gyönyörűségei 'után egyre rnohóbb sóvárgás hatalmasodik
el szívén. Hogy erőt vegyen ezen, kilép sötét barlangjából
s a nyilása előtt búrjánzó tövisekben hempereg ruhátlanul,
míg teste rnerö seb lesz.

Hétszáz évvel ezután Assziszi szent Ferenc, a másik
nagy rendalapító imádkozott a barlang előtt burjánzó
tüskebokor előtt s könnyeit ontva két rózsatót ültetett
el ennek helyén. A tövisek elszáradtak, szent Ferenc
rózsái azonban még ma is virulnak a kolostor három
szögletes udvarában, a szerit barlang előtt, a mely a nyu
gati szerzetesrendek rideg és zordon bölcsője volt. «Itt
fakadt a határtalan önfeláldozás kiapadhatatlan forrása,
amelyet a buzgóság s a hit melege táplált és amely hatal
mas folyammá dagadva a keresztény világot mindenfelé
elárasztotta s a hitnek, a hősiességnek, a szeretetnek és a
tökéletes keresztény életnek ragyogó példáival bűnei

nyomorúságából fölemelte az emberiséget.»
Bármint rejtőzött el ugyanis szent Benedek a világ

tól, élete szentségének híre nem maradt véka alá rejtett
gyertyaláng. Három évvel azután, hogy barlangjába
húzódott, pásztorok akadnak véletlenül rá. Megcsodálják
a sanyarú élettől megviselt, külsőleg elvadult. alakját, de
szivük dobogásta gerjed, amikor feléjük fordítja lélektől

sugárzó arcát s egy jobb élet sejtelmével telik meg, amikor
elbeszélget velük. Hirét szélviszik a környéken s ennek
lakosai egymásután keresik föl. Ellátják élelemmel a reme
tét s cserébe szint.e lesik ajkairól az igét. Szubiako közelé
ben is volt már akkor egy kolostor Vikovaróban. Ennek
szerzetesei szintén fölkeresik szent Benedeket s arra kérik,
hogy legyen apát juk. A szent enged állhatatos könyör
gésüknek, de a vikovarói szerzetesek hamar betelnek a
szigorúsággal, amellyel életmódjukat irányítani akarja.
S hogy más mödon hamarosan nem szabadulhatnak meg
tőle, mérget kevernek italába. Amikor azonban szent
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Benedek szokása szerint megáldja, a pohár magától össze
törik kezében s tartalma kiömlik. A szent megérti a csoda
jelentöségét s szomorúan magukra hagyja a gonosz szer
zeteseket és ismét barlangjába költözik. A tanácstalanul
bujdosó emberek, szerzetesek és világiak ismét csak föl
keresik s unszolják, hogy lelki vezetőjük legyen. Erre a
barlang közelében tizenkét kolostort alapít s míudegyikbsn
tizenkét szeizetest helyez el. Ezek életének példás híre
egyre újabb tömegeket vonz Szubiakóba. Világi urak"
papok, rómaiak, barbárok, győzök, legyőzöttek seregestül
kerekednek föl, hallgatják tanítását, épülnek erényes élet
módján, követik példáját, tanúi csodatételeinek.

Theodorik, a gótok fejedelme épen akkor űzte el a
herulokat Rómából, akik ideig-óráig az örök város urai
voltak. Most már egész Itália fölött uralkodik. Hiveinek
egy része azonban l öbbre becsüli a vallás igazságait, mint
a háborús zsákmányt. Kolostorokban húzódnak meg és
szent Benedek szabályai szerint töredelmes, fegyelmezett
életet élnek. A szent a hozzá sereglő, erőtől duzzadó jöve
vények kezébe ballát, ásót, kapát nyom s a Nero császár
kora óta pusztasággá vadult vidék megmívelését bízza
reájuk.

Egysze i egy ilyen buzgó, de még ügyetlen szeizetes
munkaköz hen a í óha ejtette baltáját. Szent Benedek cso
dás módon kihalássza a vízből és ezekkel a [elem öségteljes
szavakkal adja vissza: «Fogd a vasat, vidd cl, dolgoz
zál és ne búsulj többé 1:>

A népvándorlás seregei nyomában hozzákerült bar
bárokon kívül, sok előkelő római ifjú is szent Benedekhez
sietett, hogy Isten szolgálatára nevelje őket. Különösen
kettő vált ki ezek közül : Maurusz, aki a szent apát se
gédje lett lS Placidusz, akinek apja mint Szubiakónak és
környékének íöldesura, sok ajándékkal és birtokkal hal
mozta el szerit Benedek rendjét. Placidusz, a gazdag föld
birtokos fia, hordta a vizet él t óhól akolosr orba. Egyszer,
amikor az öblös edényt vállára tette, megbotlott s min
denestől a tóba zuhant. Sz cnt Benedek erre megparan
csolja Maurusznak. hogy siessen ul ana és húzza ki a viz-
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böl, A mester hűséges tanítványa 'szö nélkül engedelmes
kedik s bár látja, hogya víz már elsodorta társát, határ..
talan bizalommal szivében a parancsnak megfelelően a
tóba lép s ime oly biztossággal jár a víz r tükrén, rnínt a
szárazföldön és megmenti Placidust,

Mint minden nagy embernek, szent Benedeknek is
bőven akadtak irigyei, Egy. a közelben lakó pap először

rossz hirét költötte, aztán méregge! akarta elemészteni.
Amikor tervei nem sike. ültek, a szent tanítványait akarta
megrontani s két romlott leányt bérelt föl és' küldött a
kolostor kertjébe, hogy az ott dolgozó fiatal szerz eteseket
elcsábítsák. Szent Benedek a kolostor ajtajából nézte a
szemérmetlen némberek mesterkedését és végtelen csügge
dés szállta meg szivét. Belátta, hogy szálka az irigyek
szemében s hogy lefegyverezze ellenségeit s ádáz gonosz
ságuktól megkimélje tizenkét kolostorát, megbízható szer
zetesekre bízta ezek vezetését s ő alig néhányad, magával
örökre búcsut mondott Szuhiakónak, ahol harmincöt esz
tendöt töltött el. A hegyek köz ött bujdosva, délnek for
dult s az Apenninek nyugati oldalán vándorolva, végeze
tülegy nagy hegy tövében, a tengerig nyuló síkság szélén
a rombadőlt Kasz inum városka mellett állapodott meg.
A hegy tetejét, a Monte Kasszinót szemelte ki új kolos
tora helyének, amelyről gyönyörű kilátás esik a körülötte
elterülő szépséges vidékre. A szerit hegy körül, amely
csakhamar a nyugati szerzetesek Iöheíye lett, akkor még
pogányok laktak, holott ugyancsak közel esett Róma
városához. A rombadőlt városka fölött a hegyen ép álla
potban fönnmaradt Apolló-templomában g'yűltek össze s
áldoztak régi szokás szerint a pogány bálványoknak. és
a gonosz léleknek Szent Benedek mindenekelőtt ezt a
földhözragadt népet gyűjtötte maga köré, amelyrő! Róma
megfeledkezett. Krisztusról beszélt nekik, a keresztény
hitről s biztatására csakhamar maguk döntött ék romba
a pogány templomot, törték össze a bálványok képet,
vágták ki a szentnek tartott berek fáit, ahol addig áldoz
tak. A rombadőlt templom köveiből és a kidöntött fák ge
rendáiból két kis templomot építettek. Az egyiket szent
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Benedek keresztelő szerit Jánosról nevezte ej, a másikat
szent Márton püspöki ől, Galliának. a mai Franciaország
nak szerz etesi erényektől tündöklő apostolárói, akinek
híre akkor mát" Itáliában is elteijedt. A kis templomok
körül épült töl a kolostor, mely idők folyamán a keresz
ténység legnagyobb és leghiresebb kolostora lett s szám
talan kolostornak világszerte mintául szolgúlL

Szent Benedek a MO'1te Kasszinón még 14 évig élt.
Alighogy sikerült megterítenie a környéken tengődő po
gány népet s tanítványai segítségével fölépítenie a kolos
tort, a hegy aljának és a síkság pusztává lett földjének
megmívelésébe fogot t. Legfőképeu azonban arra töreke
dett, hogy eleven példája legyen az isteni törvénynek,
amelynek a szerzetesi életre vonatkozó szabályait szintén
a monte-kasszinói kolostorban foglalta irásba.

Szent Benedek föllépeséig a nyugati szerzetesek, rnint
följebb mondottuk, a keleti remeteatyák és szerzetesek,
főleg azonban szent Vazul szabályai szerint éltek. A nyu
gati szerzetesek atyja távolról sem akarta,a keleti egy
ház e nagy térfiának tekintélyét lerontani. Am korán éb
redt annak tudatára, hogy az európai viszonyok nagyban
elütnek a keletiektől. Azonfelül életének szomorú tapasz
talatai is új szabályok megírására serkentették.

«Hallgass meg fiam! - ezzel kezdi reguláit - és
hajlítsd felém szivedet, fogadd készségesen szerető atyád
intéseit s teljesítsd ezeket pontosan, hogy az engedelmes
ség fáradságának segítségével visszatérj ahhoz, akitöl a
tunya engedetlenség iniatt eltántorodtál l»

Szent Benedek 72 szakaszra osztott rendszabályainak
a rendszeres munka mellett az engedelmesség az alapja.
Ő nem elégszik meg a pusztán szernlélödő, Istenről és
alkotasairól elmélkedő, imádkozó élettel. /u alkotó munkát
is megköwteli tanítványairól, még pedig vagy a kézi
mu11l-,át, "ugy az írússal kapcsolatos szellemi munkát, de
akár mind a kettőt is. A rnunkát már a pusztaságban
remetéskedő keleti szerz etes atvák is üdvösnek tartották.
Ám egyikük sem hi(cl~tte ezt akkora követ kez et ességgel,
rnint szent Benedek, O a lustaságot a lélek ellenségének,
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a bűn nielegagyának tartotta s hogy 'végkép száműzze a
kolostorok életéből, minden évszakra, a napnak minden
órájára pomosan megszabja a szerzetesek teendőit. Min
denekelőtt azt kívánja tőlük, hogy hétsze!' napjában di
csérjék az Urat, aztán hogy hét óráig dolgozzanak s két
órát ai; elvasásnak, elmélkedésnek, a tanulásnak szentel
jenek. Aki ebből elmulaszt valamit, afra szigorú büntetést
szab. Szivűkre köti a sz erzeteseknek, hogy ha annak ideje
megjött, a mez ei munkát ne vessék meg. Az apostolok is
két kezük munkájával keresték kenyerüket. Akik a mű

vészethez. vagy valamelyik mesterséghez értenek, apátjuk
engedelmével, ezzel is íoglalkozhatnak. De bármily kivá
ló ak ebben, elhiz akodniok vagy büszkélkedniöle nem SLa
bad. Ez esetben ugyanis az apát más munkát ró reájuk,
amíg ismét alázatosak nem lesznek. A kolostorban készülő

munkák árából az eladásukkal megbizott szerzetes sem
mit sem tarthat meg s merö kapzsiságból sem adhatta el
drágábban, mint ahogy épen szükséges volt.

A rnunka szabályait a kolostor valamennyi lakója
számára szent Benedek egyformán szabta meg. Az előkelő

származású szerz eteseknek ép úgy kellett dolgozniok, mint
a barbár jövevényeknek, vagy a rabszolgák soraiból kö
zéjük került társaiknak. S bármily kiváló és ügyes volt
valaki mesterségében, külön jutalomra, különös kedvezé
sekre nem tarthatott számot, a köz önséges munk ással
egyforma bánásmódban részesült.

A szerzeteseknek megszabott engedelmesség vollaké
pen a munkában való engedelmesség volt. A szerzetes
azért lép kolostorba, hogy föláldozz a magát s ez az áldo
zat mindenekelött a saját akaratáról való lemondást je
lenti. Ha akaratát önszántából Iöljebbvaiójának rendeli
alája, a kapzsiságnak és az önzésnek emel elsősorban gá tat.
De az áldozatnak csak akkor van hatása, ha tökéletes.
Szent Benedek szabályai ép azért a lélek miridcn lázongá
sát, a gőgöt és a büszkeséget sz igor úan üldözi]... Föltét
len, ellenkezés nélkül való engedelmességet követelnek,
Isten segítségében bizakodó engedelmességet sz inte lehe
tetlen, vagy a sz erz et es erejét meghaladó feladatokban
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JS. S amily szivesen engedelmeskedik a szerz etes apú tjá
nak vagy más Iöíjebbvalónak, ép úgy engednie kell 1111ll

den jóban társai kívánságának és óhajának.
Az engedelmesség csak úgy kedves Isten elölt, ha

habozás, tétovázás, köz önbösség nélkül, örömmel szánja
rá magát a szerz et.es. Csak így éri el az alázatossúg első

lokát. :\iúr pedig aki megalázkodik, az Iölmagasztalt atik.
S életünk e földön szent Benedek sze.int hasonlatos a hib
liai .Iákoh lctrájához , amelyet álmúban Iál ott. Aki azt
akarja. hogy létrája szintén az égig érjen, annak szivéhöl
kell kiindulnia s csak akkor mehet föl rajta, ha már végig
júda a lcgyelem és az alázatosság különböz ö fokai t.

A sze.zetesek fölléUen engedelmessége azonban soha
sem válik lealázóvá. Apát juk csak olyasmit parancsolhat
nekik, ami nem ellenkezik Isten törvényeivel. Mint 1;:0105
toruk vezelője felelősséggel tartozik IStennek s a sz ahá
lyok ugyancsak lelkére kötik, hogy sohase feledkezzék
meg erről s hogy ne csak kormányzójuk legyen, de szer
zeteseinek lelki üdvösségél is szolgálja. Ne csak vezesse,
dc sz eresse is őket s akik neki engedelmeskednek, azokra
ő is hallgasson; akiknek parancsol, azoknak egyben hűsc

ges szolgilja legyen és ne ismerjen különbségeí az úri
sz árruaz asú és az egyszerü szerz et esek, a szabadok és
rnbsz olgák , a gazdagok és szegények, az ügyesel;: és ügye
fogyottak kőz öt t, akik neki magukat alárendelték.

Ebbül a szent egyenlőségből következik, hogy fon
tosabb dolgokban az apát csak a szerzctcsckkel vató Ja
nacskozús utan határoz. Ilyenkor gyülésl, yagyis kúpl a
lant tart. Allandó tanácsosai i3 vannak a kolostor lakói
sorai hól kisz ernelt íiz ek a dókánok. Hogy legyen ab 1lL'
lyettesílse, társai meg11~llJgaLása után az apát prépostot
vagy priort nevez ki. Ol magát a szerz et esek választják
meg élethossziglan, Csak ha választásuk méltatlan eiu
hcrre esnék, van joga ebbe a megyéspüspölmel;:, a szoru
sz édos ko lostorok apátjainak, sőt a környéken lakó hivek
ne k is heavatkozniok, Al apátot ilyenkor megfosztják
méltósáaától.

Szent Benedek szabályai a kolostorok életében olyan
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mintaszerű közösséget teremtettek, hogy ehhez foghatót
sem azelőtt, sem azóta sehol sem látott a világ. Hasonló
képen mintaszerü volt a kolostor külsö rendjének szerve
zet.e is. Az épületeket körülzáró falkerítésen belül volt a
kert, a malom, a sütőkemence s minden műhely ; nehogy
a szerzeí eseknek bármily okból el kelljen hagyniok a ko
lnst ort, A papok, akiket az erre méltóknak talált szerzete
sek közül az apát jelölt ki és szenteltetett föl, elsősorban

a kolostor lakóinak lelkiatyái lettek s épúgy alá voltak
vetve a szcrzet.esi Iegyelemnck, mint a testvérek. Ez utób
biak sorából kerültek ki, ha erre érdemeseknek bizonyul
tak a jószágkormányzó, a konyharnester, az alamizsna
osztó s más tisztségek viselői, akik a kolostor és vende
grinck mindcnnapi szükségleteiröl gondoskodtak. A ven
dl'.gszeretet szegényekkel, utasokkal szemben minden ko
loslor elsőrangú kötelessége volt s főleg az apátra hárult.
Hogy mit jelentett ez abban az időben, amikor néhol
napi járóhelyen sem akadt lakott hely akolostorokon
kívül, azt könnyen lehet elképzeln ünk,

A kolostor imigyen szabályozott rendjének állandó
súgúl két körülmény biztosította: az ünnepélyes foga
dalom s a közös vagyonnal szemben a lemondás miuden
nemű magántulajdon ról.

A kolostorban minden közös : a munka, a köteles
ség, az anyagi javak és az érdekele Aki a kolostorba ke
i-ült, annak mindcu földi birtokáról le kellett mondania
akár rokonai, akár barátai vagy a kolostor javára. Min
dent, amire mint szerzet.esnek szüksége volt, a kolostorban

l:'t az apátt ól kapott. A szerzetes semmivel sem rendelkez-
hetik. Ajándéko", örökséget sem fogadhatott el mások

~ lól, hanem csak az apát engedelmevel, de ismét csak a
t kolostor számára. Az önmegtagadásnak ebből a mertóké
.; höl önként kövelkezett a szerz etesek nötlensége s az, hogy
~ szent Benedek föllépése óta nyugaton nem léphetett
... akárki derüre-borúra kolostorba s így nem volt könnyü
~' a szerz.et.esi életet rossz hírbe hozni, ami azelőtt nem
< egyszer esett meg.

. A szerzetesek egyrésze a gyermekek sorából került ki,
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akiket a kolesterek lakój fogadtak maguk közé If kFis-A
tusii szereteíbea nevcl1ck jöJ. A fcln61fte-k,. iijlak ét téTfj;ak
egya.r;ánt,. súlyos PJró>mknú voJtak altávetve,. miel<9itt a
kolostor kötelékéhe ökci véglegesen fölvet1!ék. A szerz'ete
sek öt napon kereszHd miml1etlieke1ótt azon voltak, h(l)gy
tőlük telhetőleg lé-beszélj:ék. öket elhatároZ'ásnl~rót {;5-ak
ha ezután is ragaszkodtak ehhez. vezették he őket fr ven
dégek szebájába, onnan pár nap mulva az újoncok lakó...
helyére, a novicíatusba, ahol a jelölt valamelyik idösebb
szerzetes gondozása alá került, aki na'&~' figyelemmel vizs
gálta meg jellemét s ai koles.tori élet súgo,rúságá:ra kész]..
tette elő.

Két hónap mulva aztán, ha megmaradt száneléka
mellett, fölolvasták neki are:uW: szahá"Ryait s arra figyelmez ..
tették, hogy csak akkor maradjon :il' kolostoehan, ha elt"g'
erőt érez magában megtartásukra ; ellePl,kez6 esetben tá
vozzék. A noviciátus ideje egy esztendő volt s ezalat-t
hárornsaor olvasták föl a jelöltnek a rend szabályait és:
ismételték meg a figyelmeztetést. Csak ha ezután is ragasz
kodott szándékához, vették föl a rendbe s jelentették ki
előtte, hogy a szabályok most már őt is kötelezik, hogy
innentől fogva nem hagyhatja el a kolostort és hogya'
fogadalom nyomában önmagával sem rendelkezhetik
többé szabadon. Azután a templomba veutték az új
szerzetest s ott a szentélyben, társai előt t Isfennek és
szeritjeinek állhatatosságet fogadott, hogy mindhalálig a
kolostorban. marad, ruegjobbltja élelét és erkölcseit s
engedelmes lesz az örök kárhozat terhe alatt. A Iogaclal
mat Irásba foglalva az oltárra is le kellett tennie. Végeze
tül szerzetestársainak lábai e10 vetette magát s arra kérle
őket, hogy imádkozzanak érle. ~

Többé-kevésbbé határozott fogadalmat a szerz etesek
azelőtt is tettek. Az állhatatosság logadalmát azonban a
kolostorban szent Benedek előtt nem ismerték. A mind..
halálig sz óió ünnepélyes fogadalom a kolostori élet erejé
nek és maradandó voltának legbiztosabb záloga lett. Meg
tartására azonban erőszakos eszközökkel senkit sem kény..
szerí tett ek. Sőt a nevieiusck világi ruháját akkor is meg-



19

őrizték, ha szerzetesek lettek, még pedig azért. hogy ha
szerencsétlenségükre nem lenne maradásuk a kolostorban,
akadálytalanul hagyhassák el, mehessenek világgá.

Szerit Benedek szabályaiban nem hangsúlyozza kű

lön-külön a szerzetesek hármas fogadaimát : a szegénysé
get, a tisztaságot és az engedelmességet. Színte csak az
utolsóról beszél. Ennek oka az, hogy az egyház már rég
től fogva meghozta a szerz etesi életnek ezt a hármas tör
vényét, szent Benedek pedig maga nem tartotta magát
a szerzetesség alapítójának, hanem csak a szerz etesi fegye
lem helyreállítójának. Mihelyt kolostoraiban valaki szer
zetes akart lenni, magától értődően az engedelmességgel
együtt a másik két fogadalomra is kellett magát köte-
leznie. .

Szent Benedek a katholikus Anyaszentegyház szer
tartásainak megíelelöen, szerz etesei számára az isteni
tisztelet rendjét is pontosan megállapította. A köz ös zso
lozsmákat fennhangon éneklik és mondják el, még pedig
napjában hétszer. A nokturnák, vagyis az éjjeli zsolozs
mák éjfél helyett most kétóra felé kezdődnek éjfél után
és szürkületig tartanak (matutinum). Ezek után három
óránként következik a nap szakainak akkori beosztása
ezerint elnevezett prima (első), tertia (harmadik), szeksz ta
(hatodik), nona (kilencedik), veszpera (vecsernye) és' a
napot befejező zsolozsma :akompletorium. Dávid király
és próféta 150 zsoltárából naponta annyit énekelnek el
hét szakaszra osztva, hogy egy hét alatt a zsoltárokat
mind végig éneklik. A közös zsolozsmák mellett a magán
ájtatosság sem szorul háttérbe, de ha az előbbiek nyo
mában napszakonként végzik, az imádságnák rövidnek és
őszintének kell lennie.

Nagy súlyt vetnek szent Benedek szabályai a mér
téklet.ességre és az önmegtartóztatásra. Ebben a tekintetben
az első keresztények példáját követi. A szerzetesek a kony
hában és az asztalnál fölváltva szelgálják ki egymást. El
kezes közben nem beszélgetnek, de ilyenkor az épületes
könyvekből kiválasztott fejezetek fölolvasását hallgatják.
Naponként beérik két fött étellel, ha van, gyümölccsel
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s egy henna (mintoegy-" negyedlíter) borral. A négylábú
állatok húsa tilos. Az egyliáztólrend.elt böjtöket szigorúan
megtartják, ,sőt számukat növelik. Szeptember hó köze
pétöl a nagybőjt elejéig naponta böjtölnek l'fagybpjtben
napjában csak egyszer esznek. A szerzetesek Tuhájakez
detben fehér tunika, amely fölött a templomban csuklyás
fekete palástot viseltek, munkaközben skapulárét vagyis
általvetót, anyaknak meghagyoUnyiláson át a vállra
vetett csuklyás, széles posztó darabot, amely élűl-hátúl

a tunika. alsó széléig ért.
A szerzetesek közös teremben, a dormitoriumban,

felöltözve aludtak Nappal is szinte mindig hallgattak.
A nagyravágyást, kapzsiságot és a íukarságot ki kellett
irtaniok szivükböl. Mé~. kisebb ajándékot, emléket, levelet
sem fogadhattak el senkitől az apát tudta és engedelme
nélkül. Hibáikért. legcsekélyebb bűneikért rendtársaik
szine előtt vezekeltek Visszaesés vagy engedetlenség
esetén testi fenvítéket is kellett eltürniök. Ha nem vetették
magukat alá ennek vagy az apáttal dacolva megszegték
a fegyelmet, ideiglenesen vagy végleg kizárattak a. kolos
torból. De ha javulást igért, a megtérő bűnöst a szerzete-
sek ismét befogadtak .

Szerit Benedek szabályaiban ugyancsak hangsúlyozza,
hogy ezek a pusztaság remete atyáinak önsanyargatásához
képest ugyancsak enyhék s csupán a keresztény tökéle
tesség csekély kezdetének eléréséhez vezetnek.

Szent Benedek tanitvánvai, akik a Monte Kasszinón
körülötte, ragyogó példáján Iölbuzdulva éltek, termé
szetesen nem érték be ennyivel s ha emberi gyarlóságuk
ból kifolyólag meg is tántorodtak néha.. a szent buzdító
vagy korholó szavára szívűk ismét megtelt alázattal,
igyekezettel s egyre azon voltak, hogy nyomdokaiban
maradjanak. Szent Benedek soha sem volt íölszentelt pap,
élete mindazonáltal inkább hasonlatos az apostolokéhoz.
mint a szerzetesekéhez. Emellett azonban ugyancsak éber
pásztora volt rendtársainak, akik egyre nagyobb számmal
sereglettek kolostorába. Az ördög kisértéseitől mint a
puszták remetéi, ő sem maradt ment, de tökéletesen Iegyel-
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mezett lelkével mindig diadalmasan került kie küzdelem
ből s nem csaka maga szívének rejtettvágyain, lelkének
titkos gondolatain örködött, de. Isten kegyelméből mások
szívéhen is tudott olvasni s ezzel szerzetesei körében sok
bűnnek és szerencsétlenségnek elejét vette.

A'szubiakóihozhasonlóan, a montekasszinói kolostor
batJ. is sok gazdag és előkelő család fialett szerzetes. Szent
Benedek mindenekelött az alázatosságot, az engedelmes
séget, az őszinteséget és a szigorú fegyelmezettséget
kötötte lelkükre s erre maga nyújtotta nekik a legfényesebb
példát.

A különbözö rendű és rangú családok fiai a kolostorban
egyformán. kötelesek voltak dolgozni, szolgálni, amint
a szabályok. parancsolták. Egyik-másik előkelő úrfi ugyan
csak lázadozott et egyenlőség ellen, de mihelyt szerit
Benedek rápirított, ismét megjuhászkodott. Egy római
defenzor (előkelő tisztviselő) fia egyszer csakúgy szivében
azon botránkozott meg, hogy a~ apát asztalánál neki
kellett tartania a mécsest. «Vajh, kicsoda ez - így dohogott
magában - hogy én világítsák neki, miközben eszik,
mintha rabszolgája lennék, Illik ez magamfajta úrfihoz J))

Szent Benedek, mintha ki sem moridott szavait mind
m~gértette vo~n.a, ~o~olya~i'megin~ette gőgó~ természete
miatt s egy másik tarsara bízva a mécsest, elkuldte asztala
mellöl. S a fiatal ember szinte háborgott szégyenében,
hogy a szent gondolatait igy elleste.

Urak, parasztok, gazdagok, szegények, öregek, fiatalok
mind ugyanazon fegyelem alatt éltek kolostorában. 
A túlzásokat azonban ebben a tekintetben sem tűrte.

Amikor egyszer azt hallotta, hogy egy a közeli hegyekben
Jákó remete. nem éri be azzal, hogy barlangba zárkózott,
de meg is láncoltatta magát, nehogymesszibbre távozzék,
mint' ameddig a lánc ér, szerit Beneelek rögtön megparan
csolta neki, hogyvétesse le lábáról a bilincset : «Ha igazán
lsten szolgája vagy - mondt a neki - ne vaslánc. de
Krisztus fűzzön hozzá l»

A szegényeknek szent Benedek nagy barátja volt
s nemcsak Isten igéjet hirdette nekik, de nyomorúságukon
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is megesett a szíve, Betegeket, bélpoklosokat, ördöngősöket
gyógyított, testi-lelki szükségleteikrőlgondoskodott s amit
gazdag szomszédaí kolostorának kűldtek, azt nagyrészt
mínt alamizsnát rögtön szétosztotta messzi vidék szegényei
között. 539-ben Kr. u. Róma és Nápoly környékén nagy
éhinség támadt. Szent Benedek kolostorának kamrájából
küldött táplálékot az inségeseknek. Egy este mindösszo
öt kenyér maradt az éléstárhan. A szerzetesek élszomorod
tak és gondterhes fejjel végezték dolgaikat. «Mit húsultok,
kicsinyhitűek? - szólt rájuk a szent. - Ma szükséget
szenvedünk, holnap ismét bőségben úszunk.» S másnap
csakugyan kétszáz mérö lisztet találtak a kolostor kapujá
ban. Ezt titokban a kolostor valamelyik jótevője hozta
és rakta le a barátok számára.

A környékbeli szegény nép szinte határtalan bizalom
mal kereste föl szerit Benedeket minden bújában és bajá
ban. Egyszer egy szegény paraszt karjain halott fiával
állított be a kolostorba s a szent után tudakozódott. Amikor
a szerz etesektöl meghallotta, hogy többedmagával a mezön
dolgozik, a kolostor kapuja előtt lefektette a halottat
s utána eredt. Szent Benedek már visszatérőben volt.
«Add vissza fiamat! - kiáltotta feléje az ember már
messziröl.» - «Talán én vittem el a fiadat ?» - hangzik
csöndesen a felelet. - (Meghalt - jajdul föl erre a szeren
csétlen apa. - De jer és támaszd föl!» Szent Benedek
ezek hallatára igen elszomorodott, amikor azonban szer
zetes társai is közbenjárnak az ember érdekében, azt kér
dezi tőle: «Hol a fiad ?»-«(ütt fekszik a kolostor kapuja
előtt» - mondja ez s mire odaérnek, szent Benedek le
térdel s az ifjú fölé hajlik, mint hajdanában Illés próféta
a sz áreptai özvegy gyermeke tölé, (0, Uram, 'ne néz d
bűneimet - iov imádkozik - de nézd az ember hitét,

0"
ab arra kér, hogy fia föltámadj on. Add vissza a testnek
lelkét, amelyet elvettél tőle.» S alighogy elhallgat, meg
moz dul a halott; szent Benedek mindenek csodálkozására
megfogja kezét, fölemeli és ép egészségben apjának adja át
a föltámasztott fiút.

Szerit életének híre, a példájában és cselekedeteiben
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egyre szembetünóbb természetfölötti hatalom Benedeket
a föld szegény népének ugyancsak befolyásos védelmező
jévé avatta. Különösen az Itálián urrá lett barbárok rab.
lásaival és erőszakoskodásával szemben. A nagy Theodorik
király erős kézzel látott ugyan ahhoz, hogy rendet teremt
sen országában, kegyetlenkedései azonban uralkodása
végén ismét a barbárságat juttatták diadalra. Itália népe
szinte nyögött a barbár s egyben ariánus gátak zsarnoki
önkénye, katholikusokat üldöző féktelen kegyetlensége
alatt. Szent Benedek, a római nemes úr, aki önszántából
lett Krisztus jobbágya. hovahamar egyre nagyobb ered
ménnyel avatkozik be a győzök és legyözöttek közöt.t föl
merülő ellentétek kiegyenlítésébe. Mint hajthatatlan biró
igazságot tesz közöttük s idevágó sselekedeteinek és sza
vainak hire mindenfelé elterjed Itáliában s egyre nagyobb
szeretetet és tiszteletet ébreszt iránta és rendje iránt.

Láttuk, hogy szerit Benedek már Szuhiakóban is soka
kat fogadott körébe a gátak közül, akiket földmívelésre és
egyéb mesterségre tanított. Az önként hiveinek szegődö

barbárokon kivül azonban jóval nagyobb számban voltak
az olyanok, akik eretnek létükre keserű gyűlöletet táp
láltak .szivükben minden igaz keresztény, minden katho
likus ember, de különösen a kolostorok és a szerzdesek
iránt. Különösen hírhedt volt akkoriban ebben a tekin
tetben egy Galla nevü gót főember, aki Monte Kasszinó
környékén garázdálkodott s főleg a szerzetesekct haj
szolta nagy kedvvel s üldözte, kinozta, gyilkolta őket, ha
útjába kerültek. De a föld szegény népét sem röstelte
kirabolni s utolsó falatjától is megfosztotta, leülönösen
ha katholikusnak vallotta magát. Amikor egyszer egy
ilyen szegény embert megkínzott, ez gyötrelmébE'll és
lelke inségében azt találta mondani, hogy mindenét, amije
volt, a montekasszinói szerzeteseknek ajándékozta, jelesül
szent Benedeknek, Isten szolgájának. Erre Galla abban
hagyta kínzását, de hátra kötözve kezét, azt parancsolta
az embernek, hogy vezesse a szenthez, akitől majd meg
tetézve fogja kicsikarni a zsákmányt, amelyet elöle el
szedett. Galla lovára pattant s úgy hajtotta maga előtt az
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összekötözött embert a kolostorhoz, miközben egyre ká
1'gmkodva ütötte, verte, ahol érte. Szent Benedek a hegy
tetőn, a kolostor kapuja előtt ült s egy nagy könyv fölé
hajolva javában olvasott, «Ime ez Benedek atyánk, akiről

beszéltem»,-mondta a gúzsba kötött ember, amikormeg
pillantotta. Galla erre már mcsszirö] dühösen rátámadt a
csöndesen helyén ülő szerzetesre. «Allj föl - kiabálta -
s add ki rögtön ennek a parasztnak a holmiját !» A szell t
ekkor sz ó nélkül a lóhátról hadonászó gót emberre emelLe
szernét, majd ismét némán, görnyedten álló, összekötözött
foglyára nézett. S ebben a pillanatban rnint.ha szemének
átható tekintetétől pattantak volna szét, lehullan~k a
bilincsek a meggyötört-ember; kezéről s ez büszkén, Dol
dogan kiegyenesedik. A dühöngö gót erre hirtelen lecsön
desedik. Szivét szorongó félelem szállja meg, minden izében
.reszketve siklik le lováról, szerit Benedek lábai f'lé borul
s- bocsánatért esedezve imádságába ajánlja magát, Szerit
Benedek most is nyugodtan helyén marad s még csak a
könyvet sem teszi le kezéből. Kiszólít nehány szerzetest
a kolostorból s gondjaikba ajánlja a barbár" jövevényt.
Ezek bevezetik, megvendégelik és megnyugtaí ják háborgó
saivét. .Amire ismét kijön, szerit Benedek szemére hányja
kegyetlenséget, irgalmatlauságát és igazságtalanságát s
meginti, hogy javuljon meg. Galla lelke mélyében meg
rendülve bucsúzik el tőle, javulást fogad. S attól fogva
"Semmit sem mert többé követelni az embertől, akit a szeut
szemének egyetlen pillantápával szabadított ki hatalmából,

A diadalmas barbárok és a győzhetetlen szerzetések
egymáshoz való viszonyának egy másik érdekes példája
szent Benedek találkozása Totilával, agótoknak Nagy
Theodorik óta legkiválóbb királyával, aki 542·ben Kr. u.
lépett trónusára s nagy igyekezettel fogott hozzá, hogya
keleti gótoknak a győztes BeJizártól ugyancsak megtép~

zott uralmát helyreállítsa. Faenza városa me1lett alIg
5000 emberével tönkre verte Jusztiniánusz császár jóval
nagyobb sz árnú seregét, amelyet a császári udvar Iélté
kenysége miatt eltávolított Belizár helyett, most tehetet
len bizánci urak vezetlek. Diadalmenetben vonult végig
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Italián. Amikor Kápoly ellen fordította seregét, eszébe
jutott, hogy fölkeresi szent Benedeket, akinek hire már
betöltötte egész Itáliát s akit ennek lakói úgy tiszteltek.
mint valami prófétál. Rögtön meg is üzente, hogy meglá
togatja a montekasszinói kolostorban. De hogy próbára
tegye csakugyan Istennek oly kíválasztott embere-e, mint
ahogy mindenfelé híresztelik, testőrségének kapitányát
öltöztette föl királyi díszbe s maga helyett egyelőre öt
küldte hoztá legelőkelőbb főurai fényes kiséretével.

A. testörkapitány fölkerekedett s büszkén vonult föl
a hegyre. Am a szerit már messziröl rákiáltott: «Tedd le
fiam fényes királyi 'ruhádat, nem illet meg ez téged [»
A kapitány riadtan száll le lováról s megszégyenülten borúl
Je a földre szent Benedek előtt. Aztán szégyenében, hogy
a szent enber megtévesztésére vállalkozott, anélkül hogy
közelébe merészkedett volna, visszafordúlt és Iénves kisé
retével együtt urához sietett. Totila elcsodálkozva hall
gatta, mint leplezte le a szent a királyi ruhában hivalkodó
kapitányt, még mielött megszólalt volna. Most már maga
kerekedett föl s indúlt el a kolostorba. Amint azonban
odaér s már messziröl észreveszi kapuja előt t az apát ülő

alakját. érthetetlen félelem szállja meg a rómaiak legyő

zőjét, Itália urát. Nem mer hozzá menni s a földre borul
Krisztus igaz szolgája előtt.

«Kelj föl l» - inti háromszor is szent Benedek. A ha
talmas fejedelem azonban nem moz dul. Csak amikor a
szent fölkel, hozzájön és felsegíti, emelkedik föl. Beszélgetés
közben szent Benedek egymás után sorolta föl a király
előtt életének hibáit és tévedéseit s rövidesen azt is el
mondta, ami rá a jövőben vár. «Sok rosszat míveltél, sok
gonoszat cselekedtél - moudta - ideje, hogy vége sza...
kadjon e sok igazságtalanságnak. 'fe bevonulsz Rómába.
átkelsz a tengeren is. Még kilenc évig uralkodol, cle tiz.
évmulva meghalsz lnA király szive mélyében megrendülve
kérte a szentet, hogy imádkozzék érette. Aztán ismét távo
zott s hogy szent Benedek korholó, sorsát előre megjöven..
dölő szavai szivén találták, attól a perctől kezdve barbár
természete egyszerre ' megváltozott, Totila gót király
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utolsó kilenc éve merö diadal volt, ahogy szent Benedek
megjövendölte. Sorra foglalta el Beneventumot, Nápolyt,
Rómát. Négyszáz hajón átvitte seregét Sziciliába, majd
Korzikába és Szardiniába s ezeket a szigeteket is hatal
mába kerítette. Ám a jóság és a kegyesség, amellyel az
ujounan meghódított népek felé fordult, mindenkit cso
dálkozásba ejtettek. Sem származásával, sem a győztes

szerepevel nem tartották ezt összeférő dolognak. A nápo
lyiakkal oly szivesen bánt, mintha gyermekek lett-ek
volna, a foglyul esett harcosokkal sem különhen, mint a
maga embereivel. Ez annál inkább feltűnt, mert amikor
Nápoly tíz év előtt a görögök hatalmába került, ezek
Belizár vezérlete alatt valóságos vérfürdőt rendeztek
lakósai között, Totila lefejeztette egyik legvitézebb tisztjét,
mert egy nápolyi leányt- megbecstelenített s javaival az
utóbbi apját kárpótolea. Amikor a barbár főurak meg
ütköztek szígorúságán, azzal igazolta ennek szükséges
voltát, hogy csak így lesz Isten áldása seregének fegy
verein. Rómát hosszú ostrom árán foglalta el, de
szigorúan lelkére kötötte seregének, hogy senkit se gyil
koljanak le lakosai közül, A római nőket arról bizto
sította, hogy emberei részéről semmi féle sértés nem érheti
őket.

Uralkodása tizedik évében Totila, ahogy szent Bene
dek megjövendölte, meghalt. A görög-római sereggel vivott
egyik csatájában esett el. Utódja Teja lett, akivel Itáliában
összeomlott a götok uralma, anélkül azonban, hogy a
szépséges országon a görögök lettek volna urakká. Ezek
vezére Narzesz ugyanis esztelenül a gótoknál még kegyet
lenebb longobardokat hivta segítségül. Szent Benedek
ezek pusztításait már nem érte meg, de látnoki lélekkel
még életében megjövendölte. Egyik előkelő származású
társa, akit ő hódított meg a szerzetesi életnek egyszer
keserves sirás közben lepte meg. Egy ideig csak messziröl
nézte könnyeit ontó apátját, csak amikor a nagy sírásnak
nem szakadt vége, lépett hozzá s kérdezősködött ennek
okáról. «Kolostnrunk - felelte a szent - Isten kifürkész
hetetlen akaratából mindeuestül a pogányok áldozatául
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fog esni. Csak állhatatos könyörgésemre adatott meg
nekünk, hogy lakói közül egyet sem ölnek meg.»

Szent Benedek egy évvel Totilával való emlékezetes
találkozása után 543-ban Kr. u. március 21-én halt meg.
Ez év elején történt az a csodás esemény amely ikertest
vérével, a szintén szent életű Skolasztika nővérével kap
csolatban esett meg, aki még fivére előtt zsenge gyermek
korában Istennek szentelte életét és kolostorba lépett.
Idők folyamán szent Skolasztika a Montekasszinó lábánál,
a völgyben épült kolostor lakója lett. amelynek lelki veze
tője szent Benedek volt. A testvérek azonban bármint
szerették egymást, mindenek fölött Istent imádták s
évente csak egyszer találkoztak. Ekkor is mindig Skolasz
tika látogatta meg fivérét. Szent Benedek ilyenkor félúton
elébe ment s a hegy oldalában, egy majorban várta meg.
Utolsó találkozásuknak is ez a major volt a szinhelye,
A nap istenes beszélgetés közben s a Mindenható dicsére
tével telt el. Este együtt vacsoráltak s amire sötétední
kezdett szent Skolasztika azzal a kéréssel fordult fivéréhez.
hogy ne menjen még el, hadd beszélgessenek tovább az
egész éjszakán keresztül, amíg virradni fog. «Hová gon«
dolsz, hugom? - támadt rá szent Benedek elcsodálkozva 
a világ minden kincséért sem tölteném el az éjszakát a
kolostor falain kivül I» Künn pompás idő volt. Egyetlen
felhő sem látszott a csillagos égen. Szent Skolasztika test-'
vére vonakodására az asztal fölött összekulcsolta kezét s
fejét lehajtva imádkozni kezdett, miközben úgy megered
tek könnyei, hogy az abrosz előtte csakhamar átnedvese
dett. Amire ismét fölemelte arcát, künn hirtelen iszonyú
förgeteg kerekedett. Villám villámot, dörgés dörgést ért s
a Váratlan felhőszakadás nyomában a hegy oldaláról pata
kokban zúdúlt alá a viz. Sem szent Benedek, sem társa,
aki a kolostorból a majorba kisérte, nem merte átlépni a
ház küszöbét , «Isten bocsássa meg neked húgom, valjon
mit műveltél ? - kérdezte a szent szemrehánvó hangon.
«No lám - felelte erre Skolasztika csöndesen - téged
kértelek s te nem hallgattál rám. Erre Istenhez fordul
tam s ő meghallgatott. Menj hát most már, ha mersz,



siess vissza kolostorodba.» Es szent Benedeknek akarata
ellenére ott kellett maradnia s a testvérek jámbor beszél
getéssel töltötték el az éjszakát. Nem csoda, - jegyezte
meg erre szent Gergely .pápa, - hogy Isten inkább 'a
szent nő szivének óhaját teljesítette, mint a szent apátét.
mert keUőj,ük kÖ,zül a nővér szivében lakozott nagyobb
szeretet. Mar pedig Isten előtt annak a könyörgése a ked
vesebb, aki legjobban szeret.

Reggel a testvérek elváltak s ez életben nem látták
egymást többé. Amikor szent Benedek három. nappal
utolsó találkozásuk után ablakában állt, jelenése támadt
s nővérének lelkét látta, amint galamb képében az ég
felé szállt. Szívének túláradó örömében ekkor énekelni
kezdett s így adott hálát Istennek. Aztán rögtön húga
holttestéért küldött, akit a montekasszinói kolostorban a
maga számára már régen megásott sírba temetett, hogy
a halál se válassza el őket egymástól, akik lelkükkel Isten
ben már úgy is egyesültek.

Szerit Benedek csak negyven nappal élte túl nővérét.

Halálának időpontjárólelőre küldött értesítést több szer
zetes társának, aki akkor a kolostortól mcssze járt. Hat;
napig heves lát gyotörte,· de azért utolsó órájában a
koloslor SZ'lllt János templomába vitett? magát. Itt a
főoltármvé~en nyitott siria elölt tanítványaitól támo
gatva vette magához az Ur szent testét, aztán a sírhoz
lépett, ahol nővéréneK holt teste pihent s ég felé. tárt
kezekkel, ajkán fohásszal, állva lehelte ki lelkét. Allva
halt meg, az erősekhez. a diadalmas hösökhöz, Isten naay
harcosához illő halállal. Szent Skolasztika mellé temették.
Sirja a mont ekasszinói kolostor templomának főoltára

előtt ma is annak a pogány oltárnak a helyén látható,
amelvet a kolostor alapítása előtt szent Benedek rombolt
szét. . Halálának napján két szerzetesnek, az egyiknek a
kolostorban, a másiknak távol útközben, ugyanabban az
időben egyazon látomása támadt. Mindketten rengeteg égi
Ián-rot Iáttak., melv a Mont.e-Kasszinóból kiindulva kelet
felé egyetlen fénytiyalábbá olvadt össze s mnt valami
ragyogó, szikrázó út al égig t erjedt. Közben ezt a szó-
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zatot hallották :ccEzen az úton mentIölaz égbe Benedek,
kit lsten szeretett l))

Amint ezt szent Gergely elbeszéli róla írt életrajzában,
szent Bell ede-enek egyszerehhez hasonló Iátománya támadt.
Amikor egy éjjel a nekturnák megkezdése előtt cellája
ablakából a csillagos eget nézte, a setét éjszakát hir
telen a napnál is ragyogóbb fény töltötte be s ennek özö
nében egyetlen fénysugárban összesűrítve szeme előtt az
egész mindenség föltárult. «Igy zsugorodix-össze - jegyzi
meg erre a szent egyházatya - minden teremtény annak.
a lelkében, aki a Teremtő szernléletébe rnerül». Vagyis
Isten végtelen nagyságához képest a teremtett világ szinte
semmiség. A hagyomány szent Benedek e látomásában
rendjének jöv-ő sorsát vélte felismerni, amely fényével az
egész keresztény világot betöltötte. S csakugyan igen
élénk és hű jelképe ez a halála után világszerte virágzáara
indult rend sorsának, amelynek ragyogó jövőjéről a nagy
rendalapítónak is csak annyi sejtelme lehetett, mint
amennyit e csodás látomásból kihüvelyezhetett.

Mert bármint dicsőítik is hivei, mint egy új nép
Mózesét, mint eay új igéretföldje .Iozsuéját, szent Benedek
élete, tanítása, írása mind arra vall, hogy anagy rend
alapítónak, mint a legtöbb igazán nagy embernek, alig
volt fogalma lelkének, élete korszakalkotó nagy"miívének
nagyságáról, jelentőségéről. Bármily nagyratörő gondola
tok foglalkoztatták, legfőbb törekvése mindig csak az volt,
hogya maga és társai lelki üdvösséget ápolja. Rend
szabályait is jóformán csak: 'az általa alapított kolostor
lakósai számára írta s ha eszébe jutott, hogy ezeket a
szomszédos kolostorok valószinűleg szintén átveszik, arra
aligha gondolt, hogy szabályai alapján a világ legkülön
bözőbb országainak kolostorai kötött világtörténeti jelen
tóségü közösség támad.

Szóval, mint Montalembert írja, a lelki élet buváraí
r('gen rájöttek arr~, hogy az. en:be~, aki Istentőlme~~ldva
valami nagy alkot.ásba fog, ntkan ebred cselekeaetel Jelen
tőségének tudatára.

'S. erre a semmire épít tovább Isten a legszivesebben.
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Szent Benedek élete nagy művének eredményei is
szinte mérhetlenül nagyok lettek. Életében és halála után
Itália ősi nemzetségeinek fiai s a megtért germán népek
szine virága csapatostul tódul a Monte Kasszin óra, tanul
a kolostorban, száll alá a szent hegyről, hogy széjjel vigye
a romba dőlt római birodalom földúlt tartományaiba a
keresztény hitet, a felebaráti szeretetet, hogy világot
gyújtson a szellemi sötétségben, szabadságot hirdessen a
szenvedélyek rabjainak. Isten igéjét, a tudomány és a
művészet áldásait terjessze, a szent írást s a régi pogány
irók maradandó értékű könyveit, még pedig nemcsak a
leigázott római provinciákban, de a messzi észak zordon
vidékein is, amelyekból mint istenitélet a veszedelem
a birodalomra zúdult. ?zent Benedek fiai hittérít ök, efJY
ben földmivesek. Soraikból kerülnek ki az egyház nagy
emberei, a püspökök, al újonnan alakuló keresztény tár
sadalom tanítói, történetírói, költői és művészei. Alig száz
évvel azután, hogy szerit Benedek meghalt, a bencések
nemcsak újból építenek föl rnindent, amit a népvándorlás
barbár törzsei a szellemi élet és a műveltség terén szét
romboltak, de a keresztény hitet a régiben gyökerező új
keresztény műveltséggcl együtt oly messzi vidékeken ter
jesztik, amerre a pogány császárok seregének sasos jel
vényei soha sem hatoltak el. Itália, Gallia (a mai Francia
ország) és Spanyolország után egymás nyomábnJ a keresz
tény katholikus egyház közösségebe lép Nsgybritannia,
Németország és Skandinávia, végül Lengyel- és Magyar
ország. Mindenütt szent Benedek fiai, a bencések járnak
legelől a keresztény hit igazságainak terjesztésében, hódít
ják meg buzgóságukkal és példájukkal, sorozzák be egyre
h 'Jdító csapataik közé a barbárok fiait és leányait. Kolos
toraik megtelnek királyok sarjadékaival. a legelőkelőbb

családok gyermekeivel, akiknek példája aztán az egyszerű

nép soraiból is ezrével hódít híveket. A keresztény hit
elterjesztése nehéz és hosszan tartó munka volt, a bencések
azonban emberfölötti önmegtagadással, ernyedetlen fára
dozásukkal diadalra juttatták s ezzel Európa új országai
nak maradandó boldogulását is elösegitették, főleg azon-
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ban népeiket az örökös harcokkal kapcsolatos öldöklések
és dulások helyett a jó és az igaz szolgálatába terelték.
A bencések lettek a népvándorlásuk nyomában kialakult
új népek tanító mesterei, nevelői. Ott állnak a középkor
nagy uralkodóinak oldalán s velük szövetkezve megvetik
a keresztény királyság és társadalmi rend alapját. Mint
Nagy szent Gergely és VII. szerit Gergely fölemelkednek
a pápai trónusig s ennek magasságából irányítják száza
dokon át az uralkodók és népeik küzdelmait az igazság és
az erkölcs diadaláért. Vezetésük alatt a katholikus Európa
és az egyház javáért a hivő, a férfiasan erős és szabad
nemzetek seregestül harcolnak dicsőségesen. Hogy mily
nagy volt a bencések erkölcsi és szellemi súlya a katho
likus egyház történetében, annak semmi sem fényesebb
bizonysága, mint az, hogy idők folyamán rendjükből

40 pápa, 200 bíboros, GOO püspök került ki. A szellem,
amely szent Benedek tanításából szerte áradt, kelt új
életre a később alapított szerzetes rendek tanításában
és működésében, amelyek az erkölcsi törvények ural
máért küzdö katholikus egyháznak harcaiban minden
kor a legbátrabb, minden áldozatra kész seregei voltak.
Ez az oka annak a nagy tiszteletnek, amelyben az
esvház hű fiai a szerzetesrendek iránt mindenkor visel
tettek s ugyancsak ez a forrása a gyülöletnek, amelyet az
egyház legádázabb ellenségei mindenkor elsősorballa szer
zetesek ellen tápláltak. Az igazán nagy szellemek és igaz
lelkek azonban, még a más vallásnak és felekezetüek is,
mindenkor őszinte hódolattal hajtották meg zászlójukat a
szerzetesrendek előtt, amelyek az egyházért, az emberiség
boldogulásáért küzdve, a müvelödésnek és a polgárosodás
nak is mindenkor mérhetetlen értékű szelgálatokat tettek.

VII. szent Gergely pápa, elődei és Jcortarsaí.

Amikor a longchardok 568-ban Itáliát elárasztották.
hajóhad hiányában nem tudták az egész félsziget et hatal
mukba keríteni. A keleti partok, Róma és a déli részek a
görög császárság uralma alatt maradtak s ezek kormány-
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zója a ravennai helytartó (exarcha) lett. A VII. században
a longobardok a görögökkel békében éltek. A VIII. század
ban ismét kiújult az ellenségeskedés. Ennek árát elsősor

ban Róma népe adta volna meg. A görögök az adót irgal
matlanul behajtották az örök város lakosságán, megvédé
sével azonban nem igen törődtek. Ez a feladat most a
pápákra hárult, akik tekintélyüknél és előkelő hiveik
áldozatkészségéből eredt gazdagságuknál fogva nem csak
Róma, de a görögöktől szintén csak gyöngén megszállt
Ravenna védelmezői is lettek. A pápa világi tekintélye
és hatalma így keletkezett. A görögök azonfelül zsarnoki
uralniuk miatt egyre gyűlöletesebbek lettek Itáliában. Az
ellentét a nyugati és a keleti egyház között nőttön-nőtt s
végül szakadáshoz vezetett. Amilyen szolgalelkü volt a
régi Bizánc népe császárai iránt,ép úgy tengett: túl vallási
önérzete a nyugati egyház hiveivel szemben. A keleti
keresztények ugyanis azt hitték, hogy vallási szokásaik
régiebbek lévén, inkább vannak az igaz hit birtokában,
mint a nyugatiak s azért ezeknek szerintük kellene igazod
niok vallási dolgokban, E helyett a nyugati egyház' elve
tette a keletinek kebelében támadt eretnekségeket s 726-ban
II. Gergely pápa hasonló határozottsággal tiltakozott a
képrombolások ellen. Ezekre a bizánciak az egyszerü
katonából császárr~ lett lsauriai Leo rendeletére vete
medtek.a így akarták a szent képek tiszteletét lehetetlenné
tenni. Róma tiltakozására a ravennai helytartó görög
sereggel az örök város ellen vonult, amelynek védelmére
a rómaiak és a környékbeli lakosok a pápa köré sereglet
tek. A görögök elvonulasát fölhasználva a longobárdok ekkor
elfoglalták Ravennát s szintén Róma ellen készültek.
A bizánci császár ekkor birodalma keleti felében a szent
'képek ellen folytatott ádáz elkeseredéssei háborut. Az örök
várossal így nem volt módjában törödnie sAisztulf lon
gobard király 753-ban azzal fenyegette Rómát, hogy lakó
sait mind legyilkolja. A II. Gergely utódjának megválasz
tott II. István pápa ekkor télvíz idején átkelt az Alpokon
és Kis Pippin íranl... fejedelem segítségét kérte. A f:ank
király két ízben vezetett hadjáratot a longobárd király
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ellen s le is győzte, Ravennát és az ettől délre eső öt várost
elfoglalta s ezek kulcsait Fulrád apát szent Péter
sirjára tette le, annak jeléűl, hogy a győztes fejedelem
a ravennai tartományt a pápa birtokaihoz csatolja. Igy
keletkezett, helyesebben gyarapodott a pápai állam,
amelyet azonban a római előkelő családok csakhamar a
magukénak tekintettek s birtokában a pápát is háborgat
ták. Ez ellen s az ismét mozgolódó longobardok ellen
I. Adorján pápa 773-ban"Pippin fiához, 'Károlyhoz fordult
segítségért, akit ezért utóda III. Leo a 800. év karácsonyán
római császárrá koronázott. Igy éledt föl ujjá, de a régit ől
nagy mértékhen elütő tartalommal a nyugat-római csá
szárság. A császár most az Egyház védője lesz s a többi
keresztény fejedelem vezére. Innentől fogva a pápaság és
a császárság, mint két sarkpont körül zajlanak le a közép
kor legnevezetesebb eseményei. Ezek folyamán az egyházi
és a világi hatalom között nem mindig volt meg a kellő

egyetértés. Az utóbbi túlkapásaival szemben azonban a
pápaság erkölcsi ereje végezetül is az igazságot juttatta
diadalra.

A pápától megkoronázott első császárt nagynak ne
vezte er a történelem s Nagy Károly (768-814), bár em
beri gyarlóságoktól szintén nem volt ment, ugyancsak rá
szolgált erre a névre. Uralkodásának egyik főcélja az volt,
hogy népeit a keresztény hitben egyesítse. A pogánysághoz
szitó szászok ellen túlbuzgóságában szinte írtó hadjáratot
vezetett. Eredményesebbek lettek békés intézkedései.
A nemzeti zsinatok határozatait a birodalmi törvenvék

~ erejével ruházta föl, a papságnak adómentességet és killön
biróságot biztosított, a templomokat és a kolostorokat bő

~ kezűen megajándékozta. Hogy a világi papság annál za
~ vartalanabbul élhessen hivatásának, tőle telhetőleg elő

';; segítette a papok közös életét, amelyet a kanonoki intéz
i mén~ alakjában épen akkor szabályozott szent Chrodegang

metz i püspök. Sokat tett Nagy Károly a közrnüvelödés
~ érdekében. A plébánosokat a nép fiainak tanítására köte
<ll lezte,a kolostorokat és káptalanokat középíoku iskolák fönn

tartására. Ö maga palotájában és néhány kolostorban fő-
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iskolákat alapított s az egyházi zenének és a művészet

nek nagy pártolója lőn.

Hogy mily nagy súlyt vetett Nagy Károly alattvalói
iskoláztatására s mint becsülte meg az embereket érde
meik szerint, annak érdekes bizonysága az, hogy a kolos
tori tanitásba nem egyszer maga is beavatkozott.

Egy szentgalleni szerzetes jegyezte föl róla a követ
kezőket:

«Amikor egyszer a gy§zedelmes Károly császár hosszú
távollét után Galliába visszatérőbenvolt, maga elé hivatta
a fiukat, akiket egy Kelemen nevű tanítóra bizott s fel
olyastatta ezek leveleit és egyéb irásheli dolgozatait. A köz
rendi származású növendékek munkái várakozáson felül
jók és okosak voltak, az előkelőek irásai viszont annál egy
ügyübbek és haszontalanabbak. Károly császár erre az
örök Biró példájára a jó tanulókat jobbja felől, a rosszakat
halfelől állíttatta föl s az előbbiekhez ezekkel a szavakkal
fordult: «Nagyon köszönörn fiaim, hogy parancsomnak
engedelmeskedve teljes erőtökből iparkodtatok. Csak
törekedjetek tovább is tökéletességre, akkor én is pompás
püspökségeket és apátságokat szerzek nektek s ti mindig
kedvesek lesztek szemem elött.» Aztán haragosan a balkeze
felől álló Iiúkra nézett s dörgő hangon így támadt reájuk:
«Ti nagyságos urak, hercegek, uracskák. akik előkelő szár
mazástokban és gazdagságtokban bizakodtok I Paran
csommal és jó hiretekkel dacolva a tanulást megvetitek
és játékkal, lustálkodással, haszontalanságokkal Iecséreli
tek el a drága időt. No de a mennyek Urára mondom, hogy
semmit sem adok előkelő származástokra. cifra ruhátokra
s biztosak lehettek, hogy ha hamarosan nem teszitek j6vá
a mulasztást és nem tanultok erőtöket megfeszítve, nem sok
jót várhattok Károly császártól l»

Nagy Károly császárságát örökösnek vélte s Lajos
fiát 813-ban maga koronázta meg. A keresztény világ azon
ban csak aztán ismerte el császárnak, amikor három évvel
később apja halála után a pápa is megkoronázta. S innentől

fogya a középkor végéig sarkalatos törvénnye vált, hogy
csak a pápa koronázhatja meg a császárt. Hogy ez ugyan-
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csak helyén való d olog volt, ez kitűnik abból a versengés
ből, amelyet a világi hatalom birtokosai a pápasággal az
egyház nem csekély kárára emberöltökön keresztül foly
tattak, mig'en VII. Gergely pápa lelke nagyságával és
elszántságával ennek útját nem állta.

Már Nagy Károly is beleavatkozott az Egyház dol
gaiba és éreztette alkalmilag a pápával hatalmát. Am szel
leme jóval egyháziasabb volt, semhogy a pápa tekintélyé
nek s az egyháznak tudatosan ártani eszébe jutott volna.
Mindvégig s nem egyszer szinte a tulbuzg6ságig, az egyház
és a keresztény hit védője maradt.

Utódai alatt másként lett. Unokái három részre osz
tották föl hatalmas birodalmát, amely az Atlaní i-oceán
tól aDunáig, Dániát ól Italiáig terjedt. Ök maguk is
gyönge legények voltak. A pápaság régi római családok
martaléka lett, ezek eszközévé sülyedt. A pápák tekin
télyének csökkenésével Európaszert e temérdek baj és
visszaélés harapódzott el, amely már-már alapjában ren
dítette meg az egyházat. A X. században a tusciai gró
fok ragadták magukhoz a pápaválaszí ás jogát. Pártjuk
élén néhány nagyravágyó asszony állút! s innen ered a
teljességgel alaptalan mende-monda, hogya IX. század
végén két és fél évig egy Johanna nevü asszony ült szent
Péter trónusán.

Asszonyi befolyás juttatta a pápai koronához 955-ben
a római Okt.avianust, aki ez alkalommal X1I. János ne
vét vette föl. A pápák az óta cserelik föl ujjal megválasz
tásuk nyomában nevüket. Berengár ivr eai őrgróf 950-ben
Itália királyává koronáztatta meg magát s pusztítVa, ra
balva Róma ellen vonult seregével. X II, .János pá pa
I. Ottó királyhoz, Németországnak uralkodójához fordult
segítségért s Rómába hivta meg, hogy császárr á koro
názza. Ez 962-ben meg is történt s azóta 1806-ig a né
met birodalom királyai viselték a római császár címeL
I. Ottó azonban csakhamar összekülönbözöt í XII. Já
nossal, megfosztotta a pápaságtól és VIII. Leo néven
egy világi embert ültetett helyére; de alighogy 972-ben
elhaavta Itáliát, a római Kreszcencius-család ismét új
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párttusákat szított az örök városban. Az örökös pártos.
kodások oka főleg a pápaválasztás rendezetlensége volt.
Mint Róma püspökét, a pápát addig a római papság és
a nép választotta meg, ha ugyan egyes hatalmaskodó
családok nem ragadták magukhoz ennek jogát. Amikor
III. Oltó császár 996-ban az örök városba jött, a rómaiak
az ő javára lemondottak jogukról s a császár udvari pap
ját, Brunót tette meg papának, aki 999-ig V. Gergely
néven uralkodott s az első német származású pápa volt,
Utódja szintén a császár óhajára a francia Gerbert, ll. Szil
veszter lett, aki szent István királyunknak koronát küldött
sXyugat-Európábanazarabs számokhasználatát bevezette.

II. Szilvesztcr pápa fiatal korában Spanyolországban
az araboktól tanult mennyiségtant és természettudo
mányt, mindennemű szép mesí.erségekben is jártas volt.
Az örök város babonás Hépe ezért halála után varázsló
nak hiresztelte el.

III. Ottó halála után ismét felfordult a világ Hórná
ban. Az egyik Kreszcencíus megfosztotta a pápaságat tar
tományaitól s a tuszciai grófok egymásután három pápát
választottak önhatalmúari családjuk tagjai köréből. Ezek
egyike XIX. János világi ember volt s az egyházi rend ösz
szes fokozatait egy nap alatt nyerte el. Utóda IX. Bene
dek név alatt egy tizenkét éves fiú lett, aki oly méltat
lannak bizonyult szerit Péter székére. hogy végezetül a
római nép elkergette és III. Szilvesztert ültette helyére.

Ezt a íejetlenséget s az ezzel kapcsolatos temérdek
zavart a keresztény katholikus egyház annál is inkább
megsinylett e, mert hiveinek túlnyomó része, a csaknem
régiben megtérített germán népek még korántsem törőd

tek be a keresztény életmódba. A keresztény vallást föl
vették ugyan, de emellett a babona, a boszorkányhit,
a bűbájosság tovább burjánzott körükben. A régi pogány
bűnök, a rablás, a vérbosszú általános maradt. A papság
ugyan némi igyekezettel útját állhatta volna ennek. Á.m
az akkori pápához hasonlatosak lettek a főpapok IS,
akiknek világias viselkedése nyomában az alsó papság
életmódja szintén eldurvult.
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Nagy Károly császár és utódai a főpapokat az ország
nagyok sorába emelték s terjedelmes birtokokkal, hűbé

rekkel ajándékozták meg. Am, hogy hűbéreseik lettek,
nemcsak megválasztatásuknál lett döntő szavuk, de méltö
ságukban is ők iktatták be a püspököket, aminek jeléül
az új főpap a királytól vette át a pásztorhotot és a püs
pöki gyűrűt. Ezt a beiktatást, a püspöki méltósággal és
javadalommal való Iölruházást, nevezték invesztiturának,
amely csakhamar az egyházat ugyancsak veszélyeztető

visszaéléssé fajult el. A világi hatalom ugyanis kitünteté
sek és jutalmak osztogatásánál mindenkor elsősorban

azokra van tekintettel, akik az ö érdekeit mozdítják elő.

Nagy Károly utódai a püspökségek osztogatásával idő

vel szintén nem egyházi, de szinte kizárólag világi érde
meket jutalmaztak s egy-egy főpap halála esetén a pász
torbotot és a püspöki gyűrűt azoknak ajándékozták, akik
nekik háborúban és békében külöriös szelgálatokat tet
tek. Igy lettek nem egyszer világi emberek, vitéz harco
sok is püspökökké s minél hitványabb ember volt egy
egy uralkodó, annál kevesebb lelkiismeretességgel válasz
totta ki azokat, akiket a püspöki méltóságra emelt. A gaz
dagságból és a hatalomból. amely a püspökségekkel járt,
szintc önként következett , hogy amikor egy-egy fejede
lem pénzzavarba került, a püspökségek árúbabocsátásá
val segített magán. Az lett a püspök, aki többet fizetett
javadalmáért. Akik az egyháztól mindig kárhoztatott e
bűn : a sirnonia útján jutottak püspökséghez. azok ter
mészetesen nem lehettek lelkiismeretes emberek. Sőt sok
szor ugyancsak méltatlanok kerüllek főpapi állásokba.
akik, mint a király kegyencei, a fejedelmi udvarban éltek,
világi sznkásoknak hódoltak, a királyi seregben hadakoz
tak s az egyházzal semmit sem törődtek. Sokan közülük
nős emberek voltak s fölszentelésük után is folytatták
a házaséletet. Ami a püspöknek szabad, nekünk is szabad,
gondolták az alsóbbrendű papok s bár a nyugati egyház
ban a zsinatok és a pápák ezt régtól fogva tiltották, rendre
megnösültek. Igy harapódzott el az invesztitura és a
simonia mellett az egyházi élet nagy kárára a harmadik



nagy visszaélés: a papok nősülése, amit diákszóval inkon
finenciának, vagyis meg nem tartóztatásnak neveztek.

Az egyháznak ezektől a bajoktól megzavart legszo
morúbb korszaka 880 körül kezdödött és mintegy lO50-ig
tartott.

Ebben az időben árasztják el Európát a népvándorlás
utolsó hullámai. A magyarok mai hazájuk helvén letele
pedve, még sokáig nyugtalanítják Európa keresztény
népeit s a nyugati hivek litániájába ekkor kerül be a
fohász: a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket l

S a magyárok támadásai képében alighanem még
nagyobb mértékben sujtja Isten méltó büntetése a rom
lásnak indult nyugati kereszténységet, ha az általános
züllés közepette nem maradnak meg a hit és erkölcs várai
nak a kolostorok s nem áll meg szilárdan, mint a kőszál,

néhány példás életű főpap. Ismét szerzetesek térítenek az
északi germán népek, a szlávok és a magyarok országai
ban, állnak útjába a már régen megtért népek züllésének.
A franciaországi Clugnyben 910-ben alapított új kolostor
lakói a szerzetesi élet régi szellemének és fegyelmének
helyreállítására szövetkeznek s törekvéseikhez csakhamar
2000 bencés kolostor csatlakozik. A szerzetesek köréból
indul ki a harc a simónia, az invesztitura és az inkontinencia
ellen. S aki ezt dülöre juttatta, szerzetes volt, VII. Gergely
pápa is.

Hildebrand, akit mint pápát VII. Gergely néven is
merünk, Firenzében, a virágok városában született, ahol
német származású apja ácsmester volt. Nagybátyja, az
Aventinusz-hegyen épült szűz Mária-kolostor apátja,
már gyermekkorában Rómába vitte el és szerzetesnek
nevelte föl. Itt mestere, Lorenzó, később a clugnyi szent
Odilo szellemében tanította. Majd Graciani János római
főesperes karolta föl, akit csakhamar VI. Gergely néven
pápának választottak meg, a császári önkény beavatko
zására azonban a Szutriben tartott zsinat két inéltatlan
veresenytársával együtt megfosztott a pápai koronát ól,
Hildebrand hű maradt kíválóan erényes urához s Francia
országba követte a száműzött pápát, ahol ennek halála
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után a elugnyi kolostor szerzeteseinek sorába állott. Clug
nyban találkozott 1049~ben az új pápával, Touli Brunó
püspökkel, aki eredetileg szintén szerzetes volt s akit
III. Henrik császár önhatalmúlag Wormsban választatott
meg és kiáltott ki pápának. Hildebrand fiatalabb korá
ban már a császári udvarban is ismertté vált szókimon
dásáról s most ugyancsak szemére Vetette az új papának,
hogy a pápai koronát a császártól elfogadta. Egyben azt
tanácsolta neki, hogy utazzék Rómába s választassa meg
magát újból törvényesen pápának. Bruno püspök meg
fogadta szavát s Hildebrand kiséretében, mint egyszerű

zarándok útrakelt. Rómában új választásnak vetette alá
magát s Brunó, aki a IX. Leo nevet vette föl, Hildebrand
dot bibornokká és a falakon kívül épült szent Pál-rno
nostor apátjává nevezte ki. Hildebrand tanácsára hall
gatva, mindenekelött az egyházon zsarnokoskodó csá
szári hatalom ellen vette föl a harcot s az egyházi java
dalmak áruba bocsátása és a papok házassága ellen adott
ki rendeleteket.

Ezeket Itáliában és Németország több helyén tar
tott zsinatokon ki is hirdették. Az egyház ellenségei erre
sokfelé Iölszisszentek, de nem igen tiltakoztak. Azt hit
ték, hogy idővel ezek a rendeletek is feledésbe fognak
merüln i s minden a régiben marad. IX. Leo pápa azon
ban Hildebrand szavára hallgatva, nem hagyta annyi
han. Bármint tiltakozott az ellen, simoniás főpapjaitól

fölbizt.atva, I. Henrik francia király, a rheimsi zsinaton
törvényszerűenkimondta, hogy ezentúl csak az lehet püs
pök, vagy érsek, akit a papság és a nép minden fejedelmi
beavatkozástól menten szabadon választott meg azzá.
Ugyanekkor a zsinat egész sor simoniás és nős főpapot is
megfosztott méltóságától. A zsinaton ugyan mindössze
20 püspök jelent meg, de annál nagyobb számmal sereg
lettek a pápa köré a bencés apátok. Az egyház szabad
ságáért vivott harcaiban ezután is a szerzetesek lettek
a pápa legelszántabb bajtársai s IX. Leo fáradhatatlan
buzgalommal segítette elő az új kolostorok alapítását,
a régiek újjászervezését ,



Valahányszor belefáradt az uralkodásba, maga is
szent Benedek kolostorába, a Monte Kasszinóra vonult,
vissza s szerzetes módjára élve merített új erőt küzdel
meihez, amelyeket rendtársai, akiknek sorából kerültek
ki utána száz éven át a pápák, diadalra juttattak.

A IX. Leo pápa ötéves uralkodásának idejére esik
a nagy egyházszakadás, amely a keleti egyházat végle
gesen elválasztotta a nyugatitól. Konstantinápoly nagyra
vágyó patriarchái sehogysem tudtak beletörődni a római
pápa felsőbbségébe s évszázados surlódások után a XI.
század derekán Cerulariusz Mihály patriárka ismét azzal
vádolta a nyugati egyházat, hogy az ősi hitet meghami
sította s váratlanul bezáratta a latin templomokat. A ke
letiek különösen azt hányták a nyugati egyház szernére,
hogyanagyböjtöt egy héttel, a nyolcadikkal megrövi
tette, hogy hivei bőjt idején tejes ételeket is esznek,
hogy papjai a szentmisében kovásztalan kenyeret hasz
nálnak s hogy nős embereket nem szentel föl papokká.

Ezek mind csak egyházfegyelmi különbségek, ame
lyeket körtnyű lett volna kiegyenlíteni. Am Mihály pat
riárka és papjai, különössn a Szentháromságra vonat
kozólag, téves tanokat is. hirdettek. Ezek miatt IX. Leo
pápa követei, Humbert bihornok, szuhiákói apát és Fri
gyes, montekasszinói apát útján kérdőre vonta őket. Mi
hály patriárka azonban szóba sem állt a pápai legátusok
kal, amire a követek kiközösítő bull át tettek le a szent
Szófia-templorn főoltárára és elutaztak Konstantinápoly
ból. A patriarcha erre szintén kiközösítéssal felelt s l054-ben
megtörtént a szakadás, amelynek nyomában a keleti egy
ház csakhamar teljesen függő viszonyba került az állami
hatalomtól olyan országokban is, ahol csak később ter
jedt el, mint például Oroszországban. Egyetemes jC'lJe
gének elvesztésével életereje is elsenyvedt, Amíg az egy
ség korában oly sok szentet, egyháznagyot nevelt a ke
reszténységnek, most egyszerre szinte meddővé vált eb
ben a tekintetben, megdermedt, mint kulturája és mű

vészete is, amely szolgálat aban áll.
IX. Leo, aki a nagy egyházszakadást már nem érte meg,
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szenthez illően a római Szent Péter-templomban, szent
Benedekhez hasonlóan, nyitott sírja előtt halt meg, ahová
halála órájában vitette le magát. Utódjának a rómaiak
Hildebrandot akarták megválasztani. A bibornok-szerze
tes azonban szabadkozott ez ellen s ekkor javaslatára és
III. Henrik császár meghallgatásával Gebhard, eichstadti
püspököt ült ették szent Péter székébe, aki II-ik Viktor néven
uralkodott s Hildebrand buzdítására tovább folytatta a
harcot a simenia és a papok házassága ellen. A sirnoniát
akkor már egyre szélesebb kötökben Szeritlélek elleni bűn

nek tartották. A lyoni zsinaton Hildebrand, mint a pápa
követe, hat püspököt fosztott meg egyszerre méltóságától
simonia miatt. Az cmbruni érsek szintén ludas volt ebben,
dé mivel vádlóit sikerült megvesztegetnie, senki sem emelte
föl ellene szavát. Áll Hildebrand átlátott a szitán s azt
parancsolta neki, hogy mondja utána fennszóval a követ
kező igéket: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek
Istennek Az érsek ismételni kezdte, de csak annyit tudott
elmondani: Dicsőség az Atyának és Fiúnak. A többi sz6
torkába akadt s bármint erőlködött, nem tudta a Szent
lélek nevét kimondani. Isten itélete a zsinat előtt igy lőn

nviívánvalóvá s hatása alatt nemcsak az érsek, de az eset
hirére még 45 püspök és 27 más francia főpap mondott
le méltósagáról, aki szintén méltatlanul, vásárlás, megvesz
tegetés útján jutott javadalmához.
. Közben meghalt III. Henrik császár s utódja hasonló
nevű fia, a még életében megválasztott és, megkoronázott
IV. Henrik lett, akinek gyámja, anyja Agnes császárné
volt. A római papság jó idő óta most jutott ismét abba a
helyzetbe, hogy minden világi hatalom befolyásától men
ten válasszon pápát s Hildebrand bíbornok távollétében
Frigyes montekasszióni apátot. új nevén X. Istvánt ül
tette szent Péter székébe,. aki Konstantinápolyban mint
IX. Leo követe járt s rÖVId uralkodása alatt elsősorban

a keleti egyház visszahódítására törekedett, de nem feled
kezett meg a nyugati egyház biztonságát íenyegetö bajok
ról sem. Hildebrandot római Iöesperessé, tanácsára pedig
Damiani szent Pétert osztiai bibornok-püspökké nevezte
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ki. Az utóbbi a papok nöt1ensége érdekében folytatott
küzdelem Iegrettenthetetlenebh hőse lett. Isten sajátságos
végzéséből Damiani Pétert, mint kitett gyermel;:et egy
nős pap felesége nientette meg s iskoláztatása után, har
minc éves koráig tanítással foglalkozott. Csak ekkor,
lü37-ben lett szerzet es. Ettől fogva minden idejét a pap
ság körében elharapózott visszaélések ostorozásának és a
boldogságos Szűz tiszteletének szentelte. Szigorú életet
folytatott s napjai örökös vezeklésben teltek el. Példáján
s a pápákhoz intézett buzditásain egész Itália épült. Külö
nösen alázatosságával tűnt ki s abiborosi méltóságot is
csak akkor fogadta el, amikor a pápa vonakodása miatt
kiközösítéssel fenyegette.

Mint bikorno}( szüntelenül a kolostori élet csöndje
után sóvárgott, Am Hildebrand tanácsára a pápa sürűn

küldte követségbe Milánóba, Francia- és Németországba,
hogy ott a simonia, a nős papok és a világiak hatalmas
kodása ellen küzdjön, Itáliai működésének eredménye első

sorban az lett, hogy új kolostorok épültek, a régiek pedig
új lakókkal teltek meg, akik a simoniától és a papok
házasságától irtózva mondtak búcsut a világnak. A Damiani
Péter vezetése alatt álló Ionteavellanai kolostor lakója
volt a vezekléséről hires szerzetes, akit az egyháztörténe
lem Páncélos szerit Domonkos néven ismer s aki azért
lépett kolostorba, mert szülei egy pompás prémes köpeny
árán vásároltak neki papi állást. A simóniától megrettenve,
Páncélos szerit Domonkos sohasem szenteltette föl magát
papnak s a kolostorban puszta mallére kötött páncél
~zerű kínz ószerszámmal, önostorozás és egyéb sanyar
gatások között élt. Mint Krisztus iskolájának bölcsét,
Darniani Péter is mcsterének ismerte el s halála után
ugyancsak megsiratta. Damiani Péterhez hasonlóan, Hil
debrandnak a pápától nyert megbízásai mellett szintén ma
radL ideje ahhoz, hogy a gondjaira bízott kolostor fegyel
mének helyreállításával foglalkozzék. A Szent Pál-kolos-

. tor ban Rómában akkoriban nagy volt a rendetlenség.
A templomba szabadon jártak ki és be az állatok. A szer
zetesek ebédlő termében nők végezték a kiszolgálást.
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Hildebrand visszaállítván szent Benedek szabályainak ér
vényességét, társaival versenyezve élt szerzetesi köteles
ségeinek s ha közben mint pápai követ Franciaországba
vagy Németországba utazott, rendkívüli tudományossá
gával és éJ:.esszólásával nem kevésbbé ejtette csodálatba
az embereket. Hildebrand épen Agnes császárnénál járt
követségben, amikor X. István pápán halálsejtelmek vet
tek erőt s ő így nyilatkozott a köréje gyült bíborosok és
római papok előtt: «Tudom, hogy halálom esetén önző

ernberek arra fognak törekedni, hogy a világiak segítségé
vel és a szentatyák határozatainak ellenére hatalmukba
kerftsék szent Péter székét», Csak egyetlen hang tiltako
zott ez ellen s fogadta meg, hogy útját állja méltatlan
utód érvényesülésének. A pápa még csak arra kérte kör
nyezetét, hogy míg Hildebrand vissza nem tér, ne válasszák
meg utódját s aztán Hugo clugnyi apát karjai között ki
lehelte lelkét.

Közben a tuszciai grófok pártja ismét elhatalmaso
dott Rómában s Damiani Péter tiltakozása ellenére a csa
lád egyik tagját választotta meg pápának. A visszatérő

Hildebrand bíboros beavatkozására azonban X. Benedek
rövidesen lemondott a pápai koronáról s II. Miklósnak
engedte át helyét, akit mint Firenze püspökét az egyház
hoz hű rómaiak a némct császárné és a németországi
fejedelmek egyetértésével választottak meg az egyház fejé
nek. Róma ekkor véglegesen megszabadult a tuszciai
grófole hatalmaskodását ól s a 113 püspök részvételével
l059-ben megtartott zsinat Hildebrand javaslatára azt a
határozatot hozta, hogy ezen i úl kizárólag a biborosok joga
lesz a pápaválasztás, a mi az óta mindmáig így is van.
Ezzel. bár a pápajelölt kiszernelésénél a hibomokek akkor
még tekintettel voltak a császár óhajára is, az egyház a
pápaválasztásnál megszabadult a császári hatalom önké
nyes érvényesülésétól. A császári udvar párt ja s az ehhez
szító simoniás püspökök termész eteseu ellene voltak en
nek a határozatnak s II. Miklós pápa Róbert normann
fejedelemmel kötött szövetséget , hogy Rómát a császáriak
Iegyveres beavatkozása esetéri megvédje. A normannok
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a skandináv országok merész hajós népei a IX. század..
ban alapították a mai Svéd- és Norvégországot s Dániát,
A X. században Normandlát foglalták el Franciaország
északi részében, ahonnan a Földközi-tengerre is elkalan
doztak s l030-ban Dél-Itáliában telepedtek le. Itt Apuliát
és Kalabrlát a görögöktöl, Sziciliát a szaracénoktól ra
gadták el. Rómát is megtámadták s XI. Leo pápát fog
lyul ejtették, de csakhamar ezután hűséget esküdtek neki
és elismerték a pápa fönhatóságát. Róbert Guiscard feje
delmüket II. Miklós pápa Hildebrand tanácsára az apuliai
herceg eimével tűntette ki s a normannok azóta a pápaság
leghathatósabb védői lettek a pártoskodó olasz családok
és egyéb a simoni a s a papok házasságának eltörlése miat t
Iázongók ellen. .

Amikor II. Miklós pápa két évi uralkodása után meg
halt, a hibornokok testülete a legutóbbi zsinatnak a pápa
választásra vonatkozó határozatával Gerhard clugnyi
szerzetest küldte el a császári udvarba, ahol azonban
szóba sem akartak állani vele. A bibornokok ennek hirére
Anzelm, lukkai püspököt választották meg pápának, aki
II. Sándor néven tizenkét évig uralkodott, bár különösen
a simoniá s lombardiai püspökök izgatására a császári
udvar ellenpápát nevezett ld. A római szeritszék azonban
a pápa oldalán Hildebranddal. mint kancellárral a nor
mannok fegyveres támogatásában bízva, most már nem
tágított s Damiani Pél er hathatós beavatkozására vége
zetül a császári udvar is elismerte IL Sándort. S a hitélet
az önfeláldozó lelkű szerzetesek seregeitől védve új fénnyel
lángolt föl. Az egyház hű fiai mind nagyobb számmal
csatlakoztak a kereszténységet létalapjában fenyegető

visszásságok, különösen a simoniának és a papok nősülé

sének leküzdésére. A val1ombrozai új kolostor lakói Gual
berti szent János apát tal élükön nyiltan támadtak Firenze
méltatlan életű püspöke ellen, a mi miatt ennék fegyveresei
éjnek idején üldözték el őket világga. A bujdosék véresre
verve nienekültek s bár lázongásukat Damiani Péter is
kifogásolta, Hildebrand védelmébe fogadta az elűzötteket.

S csakhamar a firenzeiek is szint e diadalmenetben kisér-
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tékvissza öket. Egyikük ugyanis.Péter szerzetes tüzpróbá
val bízonyüotta be társai igazságát. A hibás püspök erre
'beismerte "étkeit s maga is a vallombrezai kolostor ha
lépett be szerz etesnek. A szerzetesek egyre nagyobb szol
gálatokat tettek az egyháznak s ezeknek megfelelően

II. Sándor pápa a montekasszinói kolostor szabadalmait
valamennyi klastromra kiterjesztette, amely ennek Iön
hatósága alatt állott s ezzel a szerzeteseket és terjedelmes
birtokaikat a hatalmaskodó püspökök beavatkozásától
is mentesítette. IÜ71-ben fejezték be a clugnyi kolostor
nagy fény ü templomának építését, a legnagyobb szent
egyházat, amely addig Nyugat-Európában épült, s amelyet
a pápa Hildebrand bíbornok kancellár segédkezése rnellel t
54 érsek és püspök, valamint rengeteg sokaság jelenlété
ben maga szentelt föl.

Németországban akkoriban még mindig nem sikerült
véget vetni az egyháziakon zsarnokoskodó világiak ha
talmaskodásának, a simoniának és egyéb rendellenessé
geknek sem.

A viszonyok még rosszabbodtak, amikor IV. Henrik
király nagykorú lett s maga vette kezébe a kormány gyep
lőjét. A nagytehetségű ps daliás fejedelmet rosszul nevel
ték. Szive tele volt zsarnoki hajlamokkal. amelyeket
szolgalelkű tanácsosai még élesztettek. Fiatal nejét, Berta
királynét eltaszította magától, pusztán azért, mci t meg
unta. Csak amikor Darniani PUer, mint pápai követ ismét
udvarába került s lelkére beszélt, vette ismét cgy időre

vissza. Az egyház ellen azonban innentől kezdve a fiatal
király ugyancsak fenekedni kezdett. Szigfrid mainzi érsek
kel egyetértve Thüringiára s a fuldai és hersfeldi kolostorok
jövedelmére, ezek ősi jogai ellenére, tizedet vetett ki.
Amikor a thüringiai nép tiltakozott ez ellen, irgalmatlanul
rátört hadaival. A szász néppel is felháborító kegyetlen
séggel bánt. A fiatal király parancsára épült várakban el
,helyezett cseh és egyéb jött-ment zsoldosok rémei lettek
ez ország népének, de főleg asszonyainak. A birodalom
fejedelmei, mint a bajor herceg és a karirithiai gróf szintén
sokat szenvedtek a királyi zsarnok önkénye miatt, aki
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puszta szeszélyből egymásután nyirbálta meg jogaikat,
fosztotta meg őket hűbér hirtokaíktól, ráadásul, mint a
thüringieket halállal fenyegette őket, ha netalán Rómába
a pápáhoi felebbeznek. Az elnyomott igazság szava azon
ban így is elhatolt az örök városba s II. Sándor pápa
kiközösítette IV. Henrik király rossz tanácsosait s magát
a királyt arra szólította föl, hogy igazolása végett jelen
jen meg szent Péter széke előtt. Még mielött azonban
választ kapott volna, meghalt II. Sándor s a bibornokok
testülete az egyházat északról fenyegető veszedelem sej
tclmével még a temetésével kapcsolatos gyászszertartások
közben akarata ellenére Hildebrand bibornokot kiáltotta
ki pápának.

O azonban tiltakozott ez ellen s a pápaválasz
túsra vonatkozó törvények megtartására figyelmeztette
társait. Erre a bibornokok három napig bőjtöltek és imád
koztak s csak azután vonultak be ismét a szent Péter
templomba. Ennek belseje akkor már szinültig megtelt
római néppel s az emberek váltig azt kiabálták: «Szent
Péter Hildebrandot szemelte ki szent atyánknak !» Hilde
brand, aki szíve mélyében mindvégig alázatos szerzetes
maradt, hiába könyörgött és rimánkodott, hogy hagyják
meg helyén, a nép lelkesedését nem tudta lecsillapítani.
Végezetül Hugó bíbornok a szószékre lépett s érdemei
inéltatása nyomában társai nevében kihirdette, hogy vona
kodása ellenére egy szóval és egy lélekkel Hildebrand bibor
nok főesperest választották meg pápának. S rögtön föl is
ruházták a pápai méltóság jelvényeivel és szent Péter
székébe ültették. Fölszentelését azonban az új pápa, aki
VI. Gergely iránt táplált kegyeletből a VII. Gergely nevét
vette föl, akkorára halasztotta, ha már a császár is tudo
másul vette megválasztását. S titkon követeket küldötb
IV. Henrikhez s levélben arra kerte, hogy tagadja meg a
választás jóváhagyását, annál is inkább, mert sohasem
lesz elnéző hibái irán l s az .·gyház ellen elkövetett bűneit

sem fogja eltűrni. A simoniás német püspökök ugyancsak
fl,;tiize'ték császárukat al új pápa ellen. IV. Henrik
csodálatosképen mégis elismerte szent Péter jogos utódjá-
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nak s Hildebrandot 1073 június 29-ikén Ágnes császárné,
IV. Henrik anyja jelenlétében, aki fia nagykorúsága után
apáca lett, püspökke szantelték és pápáHak koronázták
meg. Hogy mily lelkiállapotban volt VII. Gergely, amikor
a papság és a római nép pápának kiáltotta ki, az kitűnik

Dezideriusz, montekasszinói apáthoz intézett levelének
következő soraiból : «II. Sándor halála iszonyú zavarba
ejtett és elcsüggesztett. Amikor urunkért "gyászmisd
tartottunk, a templomban egyszerre tompa rnoraj támadt
s minden felől háborogva rohantak felém az emberek.
Igazán elmondhattam a királyi prófétával: «Elfáradtam
a kiabáláshan, torkom berekedt, szemeim elbágyadtak,
míg én Istenemben "bizom. Félelelem és reszketés szállt
meg.» (68. zsolt.) Kimerülten agynak estem s képtelen
vagyok tovább leírni szenvedéseimet, A mindenható
Istenre kérlek tehát imádkozzál érettem szerzetes társaim
mal, Krisztusban fiaiddal együtt Istenhez, hogy ha az
imádság nem védett meg a veszedelemtől, most legalább
oltalmam legyen ebben III

A simoniákus főpapok körében Hildebrand meg
választása nagy fölháborodást keltett, különösen Német
országban. Annál nagyobb lelkesedéssel csallakoztak
VII. Gergelyhez a szerzetesek s az egyházhoz hű vilá
giak.

A világiak soraiból a pápát küzdelmeiben a császári ön
kény ellen többen és hathatósabban t árnogat ták, mint
a püspökök és a papok közü!. Itáliában a tosz kanai örgrófnö
Beatrix, de még inkább leánya Mathild őIgrófnő szint e
hösi lélekkel tartott ki meJ.Jette, nemkülönben Krisz
tus rettenthetetlen vitéze, a milan ói nemes Herlembald,
aki a lombardiai katholikusok küzdelrneinck vezére volt
a simoniás és nős papok ellenében, Ez utóbbiak természe
tesen a császárhoz szítottak. Rómában a világiak köz ül
szin tén többen szálltak síkra az egyház igazságáért, mint
a bíborosok és papok sorából, akik az új pápa szigorúsága
miatt csakhamar eltántorodtak tőle. l\Iindhalálig hű és
rettenthetetlen hívei szép számmal támadtak Francia
országban s a Németbirodalornban js. VII. Gergely habozás



48

nélkül bízta meg ezeket a világi embereket, rnínt például
Rudolf sváh herceget, Berthold karinthiai, Robert flandriai
grófot, a simoniás papok ellen hozott zsinati határozatok
végrehajtásával. Erre főleg azért volt szükség, mert amikor
l074-ben a pápa a püspököket a papok házassága ellen
szóló határozat kihirdetésére szölítctta föl, a Németbiro
dalom 40 püspöke közül erre csak a mainzi érsek és a passaui
püspök vállalkozott. Európa többi országaiban is sok
nehézséggel járt e határozat végrehajtása s jóformán csak
l\Iagyarországon valósították meg simán, különösen azóta,
hogy l077-bcn szent László lett a magyar király, aki
trónra lépése nyomában követet küldött a pápához s arról
biztosította, hogy az egyháznak és fejének, mint lelki
atyjának, mindig engedelmes fia lesz. VII. Gergely pápa is
nagy szeretettel fordult szent László királyunk felé,
akit hozzá intézett levelében igy buzdított: Bölcs belá
tásodra bízzuk, hogy habozás és tétovázás nélkül az igazság
útján haladj, az özvegyeket, árvákat és idegeneket atyai
jósággal megvédd, az egyháznak ne árts, sőt ellenségei
gőgje és erőszakossága ellen oltalmazója légy.» Szent László
óhaj ára iktatta VII. Gergely pápa a magyarok első királyát
Istvánt és Imre fiát a szentek karába. Ez 1083-ban történt.
VII. Gergely pápa föllépését a simonia ellen Damiani szent
Péter ezekkel a szavakkal jellemezte: «Most végre szét
fogják zúzni a- mérges kígyó százrétű fejét, a gyalázatos
adás-vevés megszüník, az álnok Simon mágus nem fog
többé pénzt zsarolni az egyházban, a galamb visszatér
Noé bárkájába s zöldelő olajága a' béke hajnalát hirdeti
a világnak, visszatér az apostolok aranykora, az egyházi
fegyelem újra felvirul s a galambárus kufárok asztalai
fölborítta tn ak. II

Az igaz ügy diadalrajuttatása azonban még sok küz
delemmel járt. Legnagyobb akadálya IV. Henrik császár
lett, akit felesége, Berta királynéval szemben való méltat
lan bánásmódja miatt a pápa ugyancsak keményen meg
intett.

A császáron nem igen fogott a korholás, az egyházl
javadalmakat is miud szemérmetlen ebbül bocsátotta árúba
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S udvarában minden elvel.ernűlt és kiközösített papot tárt
karokkal fogadott.

S amikor a szászokon győzelmet aratott párt ja egyre
mctészebben fenekedett VII. Gergely ellen. 1075-ben.
karácsonykor Rómában a császári párt egyik híve, Frange
pani Caneius cimhoráival az oltár mellett támadta meg a
papát, megsebesítette s mint foglyot, börtönbe zárta.
A római nép azonban rögtön kiszabadította s a pápa most
elődjének példájára, Rómába idézte a császárt, hogy az
ellene sz óló vádak alól és párthiveinek merénylete miatt
tisztázza magát. IV. Henrik most sem engedelmeskedett.
Ehelyett Wor msba zsinatot hívott össze s ezen párthívei
és 14 simoniás püspök jelenlétében trónjavesztettnek nyil
vánította a papát. A pápától összehívott nagybőjti zsinat
éppen akkor kezdödöt t Rómában, amikor a császári itélet

, hire az örök városba eljutott. VII. Gergely erre (1076
február havában] kiközösítette a császárt az egyházból s
alattvalóit feloldotta a neki tett hűségeskü alól. A pápa
erkölcsi hatalmának csorbítatlan voltára nézve az egyház
nak e szornorú idejében semmi sem jellemzőbb, mint az
a megrendülés, amellyel a német fejedelmek a kiközösítés
hirét fogadták. Még ugyanez év őszén Trihurhan gyűltek

össze s ott azt a határozatot hozták, hogy ha a pápa egy
esztendőn belül nem oldja föl IV. Henriket az egyházi
átok alól, megfosztják koronájától és új királyt válasz
tanak. Egyben a következő évre Augsburgba új gyűlést

tűztek ki, amelyre a pápát is meghívták s ezen akartak
a IV. Henrik ellen felhozott vádak fölött dönteni. Amíg

~ ezek alól nem tisztázta magát, királyi jogait Jötfüggesztet
ték. IV. Henrik egyszerre elhagyatottnak és gyöngének

. érezte magát s titokban, lopva, mint egyszerű zarándok.
~ nejével és Konrád fiával együtt tél idején átkelt az Alpo
~ kon s a pápához igyekezett, hogy kibéküljön az egyház
] fejével.
~ VII. Gergely akkor már szintén útra kelt. Augsburgba
;A készült, a birodalmi gyűlésre, amelyre a német fejedelmek

o< hivtákmeg. Ácsászárnak váratlan eljövetelérőlToszkánában
értesült. A pápa akkor még .nam tudta. milyen szándékkal
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siet hozzá a császár s Mathild örgróínö tanácsára, ennek
egyik erős hegyi várában Kanosszáhan, húzódott meg.
IV. Henrik alig pár főnyi kiséretével ide is utána jött,
de a pápa egyhamar nem tudta magát elhatározni, hogy
róla, mint vádlottról, vádolói, a német fejedelmek távol
létében döntsön s ezek tudta és megkérdezése nélkül
oldozza föl. Azt üzente tehát neki, hogy térjen vissza,
majd Augsburgban a birodalmi gyűlésen találkoznak s
ott intézi el dolgát. IV. Henrik azonban jól tudta, hogy
nem sok jót várhat a gyűléstől, különösen ha egyházi
átokkal megbélyegzetten jelenik meg a fejedelmek előtt.

A vár alján szállást szerzett s három napon át szörköntös
ben, a vezeklők és bűnbánók öltözetében, mezitláb, reggel
től estig a vár udvarában, a pápa ablakai alatt várta,
hogy végezetül maga elé bocsátja. Kitartása, megalázko
dása ugyancsak megindította a várbeliek szivét, Mathild
grófnő már kegyetlenséggel vádolta a pápát, hogy nem
akar szóba állani IV. HenrikkeI. Hugó clugnyi apát is
közbe vetette magát. Az apát, III. Henrik császárnak
egykor bizalmas jó barátja s IV. Henrik keresztapja volt;
mindazonáltal tántoríthatatlan hűséggel a pápa pártján
maradt. VII. Gergely környezetének unszolására végezetül
engedett. A vár kápolnájában találkoztak. IV. Henrik
megfogadta, hogy meg fog jelenni a birodalmi gyűlésen s
amíg ott a fejedelmek nem döntenek ügyében, birodalma
kormányzásának dolgaiba bele nem avatkozik. A pápa erre
karjaiba zárta és megcsókolta, jeléül annak, hogy vissza
fogadja az egyház kebelébe a megtévedt császárt, aki
iránt már csak a barátságnál és tiszteletnél fogva, mcly
valamikor apjához füzte, sohasem táplált sziveben gyü
Iületet.

IV. Henrik visszatért Németországba. Reggióban
azonban útját állták a lombardiai simoniás püspökök és
pápaellenes főurak s gyűlésükön ugyancsak hevesen kel
tek ki ellene, hogy uruk létére megalázta magát s koro
náját ezzel meggyalázta; majd azzal fenyegettek, hogy
kiskorú fiát, Konrádot elragadják tőle, Rómába viszik s
míután VII. Gergelyt leí ették, királlyá kiáltják ki s csá-
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szárnak koronázzák meg helyette. IV. Henrik megtán
torodott s feledve fogadását ismét a pápa ellen fordult.
Visszafogadta kiközösített hiveit S nehogy elveszítse
Lombardiót. a pápa ellenségeinek karjaiba vetette magát.

Közben a német fejedelmek ismét összejöttek s gyűlé

sükre a pnpát is várták. Amikor pedig msgtudták, hogy
IV. Henrik pártfelei elzárták VII. Gergely elöl a Német
országba vezet ő szorosokat, rövidesen megfosztották áIl
hatatlankirályukat trónusától és Rudolf sváb herceget,
a király sógorát választották meg uruknak, akit kevéssel
azután Szigfried mainzi érsek meg is koronázott.

Bár Rudolf herceg megigérte, hogy a püspökségeket
nem fogja pénzért vagy jutalom fejében méltatlanoknak
osztogatni, VII. Gergely nem volt megelégedve a dolgok
ilyen fordulatával. Még mindig azt hitte, hogy jó útra
terelheti IV. Henriket s amiatt is elégedetlen volt, hogy
a fejedelmek nélküle határoztak a dologban, amelynek
eldöntését pedig reá bizták.

VII. Gergely tehát nem ismerte el Rudolf herceget
királynak s további tanácskozásokkal akarta az uralkodás
kérdését tisztázni. Közben azonban a két fejedelem pártja
köz ött kitört a háború s Németország három éven keresz
tül iszonyú harcok és vérengzések szinhelye lett. A pápa
próbálta a hadakozókat kibékitem ; de mindkét fél, külö
nösen a simoni ával és az investiturával most még nagyobb
mért ékben garázdálkodó IV. Henrik, meghiusította fára
dozását. Egy véres csata után (Flarcheim mellett 1080
január 27-én), a pártoskodók végül maguk sürgették a
döntést s VII. Gergely a legközelebbi nagyböjti zsinaton,
1080 március 7-én, egyre kegyetlenebb erőszakoskodásai

hirére másodszor is kiközösitette s trónjavesztettnek
jelentette ki IV. Henriket. A felbőszült király erre párt
hiveit és lekenyerezett püspökeit Brixenhen gyüjtötte
össze. Ez nl álzsinal viszont VII. Gergelyt közösített e ki
s helyébe Guibert, ravennai érseket valasztotta meg pápá
nak, aki ez alkalomból a III. Kelemen nevet vette fel
s rögtön vissza is tért Ravennába, hogy IV. Henrik hiveit
maga köré gyüjtse. Összel Németországban az Elster folyó
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mellett újból nagy csatára került rá a sor. Ebben a szá
szok győztek, de Rudolf királynak az ütközetben levágták
jobb kezét, amire kevéssel azután meghalt. IV. Henrik
Ismét Ielüíkerekedett ellenfelein s erős sereggel Itáliába
indult. 1081 tavaszán ostrom alá fogta Rómát. Ennek
falai alól azonban a pápához hü római nép visszaverte.
Henrik dühében a környéket elpusztítva, Lombardiába
húzódott. Pár hónap mulva "nagyobb sereggel ismét Róma
ellen vonult s ennek egy részét a Szent-Péter-templommal
el is foglalta. IV. Henrik most alkudozni kezdett a pápá
val, kit azz al biztatott, hogy Guibertet elejti, ha császár
nak koronázza, VII. Gergely nem igen bizott a fejede
lemben és zsinat elé akarta vinni ügyét. Ebbe végül
IV. Henrik is beleegyezett, de mikor a püspökök evégből

Rómába siettek, útjukat állta s nem engedte be őket az
örök városba. Erre a király római párthivei is eltántorod
tak tőle s Henrik újból ostromolni kezdte az örök várost
S 1084 március havában el is foglalta, úgy hogy VII. Ger
gely hiveivel a Hadrianus császár óriási sírernlékéből á t
alakított Angyalvárba szorult. A pápa ellenségei ekkor a
Szent-Péter-templon ban zsinatra gyűltek össze. Ezen
Guibertet törvényes pápának kiáltották ki s ez IV. Hen
riket rögtön császárra koronázta. Már most VII. Gergely
pápát az Angyalvál ban is ostrom alá fogták ellenségei
s a szentatya ugyancsak nagy veszedelemben forgot t.
Guisleard Róbert normann, fejedelem fölmentő seregének
közeledésére azonban Henrik szinte futva eltávozott
Rómából s Guiberttel együtt Lombardiába, innen Német
országba sietett. A normannok szörnyű bosszútálloHak
az ingadozó rórnaíakon, akik amikor VII. Gergely már
nagy veszedelemben forgott, ismét a császárhoz szegödtek.
A pápa a Monte Kasszinóra nienekült az öldöklés elől,

aII elvet észak vad fiai az örök városban rendeztek. S mint
hogya rómaiak nem tudták neki megbocsátani. hogy a ki
szabadítására siető normannok oly kegyetlenül büntették
meg őkct állhatatlanságuk miatt, nem is tért vissza Ró
mába.Abencések Iökolostorából Sza]ern o városába költözött
s az átélt izgalmaktól elgyöngülve 1085 május hó 25-én ott
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is halt meg. VII. Gergely pápa, akit szerit életéért és az
egyház igazsága érdekében folytatott hősi küzdelmeiért
V. Pál pápa 1577-ben szentté avatott. Bibornokai közül
hármat je'öit kl (első helyen Desideriusz, montekasszinói
apátot) s lelkére kötötte hiveinek, hogy ezek közül válasz
szák meg utódát. Utolsó szavai ezek voltak: «Szerettern
az igazságot, gyülöltem a gonoszságot, azért halok meg
számkivetésben».

VII. Gergely alacsony termetében. törékeny testében
nagy lélek lakozott. Szent Bernát -a következő században
III. Jenőhöz intézett levelében leírja, hogy milyennek
kelllennie a római pápának. Ez eszményi képhez, mintha
a keresztény középkor legkiválóbb pápája, VII. Gergely
szolgált volna mintául. «Értsd meg jól, amit mondok,
Világosítsa meg azÚr értelmedet. A pápa az igazságosság
nak mintaképe, az életszentségnek fényes tüköre, a kegyes
ségnek páratlan mintája, az igazságnak előharcosa, a hit
nek öre, a népek tanítója, a keresztényeknek vezére, az
égi jegyesnek (Krisztusnak) legjobb barátja, a meny
asszonynak (az egyháznak) völélye, a papságnak eleven
szabálya, a nemzeteknek pásztora, az esztelenek okossága,
az elnyomottaknak oltalma, a szegényeknek ügyvéde, a
nyomorultak reménysége, az árvák atyja, az özvegyek
szószólója, a vakoknak szeme, a némáknak nyelve, az
öregek támasza, a gonoszok rém e, a jók dicsősége, a
hatalmasok ostora, a zsarnokok mennyköve, királyok
atyja, törvények szabályozója, a föld sója, a vil?g napja, a
magasságbeli főpapja, Krisztus helyettese, az Urnak föl
kentje és végül Fáraó Istene (vagyis az egyhúz on zsarno
koskodóknak erkölcsi fegyvereivel hajthatatlan büntetöje).»

Eszméinek diadalát, amelyek szivét, lelkét athatot
ták, VII. Gergely nem érhette meg. Utódainak még sokat
kellett küz deniök az egyházon zsarnokoskodó világi hata
lommal. Am, hogy egy sem tért le az alapról, amelyet
számukra a nagy pápa kijelölt, a nagy harc végezetül az
egyház javára dőlt el s a wormszi megegyezéssel végző

dött, amelyet 1122-ben II. Kalixtusz pápa kötött V. Hen
rikkel. E szerint a császár lemondott a gyűrű és a pásztor-
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bot átadásával járó invesztituráról s a püspököket és
apátokal a káptalanok innentől fogva a német birodalom
ban is szabadon választhatták. A császárnak csak annyi
joga maradt, hogy személyesen vagy megbizott embere
képében jelen lehetet t a választáson; kétség eset én a
püspökök meghallgatásával ő döntött s a megválasztott
püspököt kormánypálca átadásával beiktat.ta hűbér

birtokába. Ezzel a simonia is szinte magától megszünt ;
mert a püspökök és apátok választási szabadságának
visszaállításával az elvetemedett embereknek nem volt
többé módjukban, hogy gyöJlgejellemű fejedelmektől

pénzért vásároljanak egyházi javadalmakat. Az e'ső

la~erúni zsinat, amely egyben az első nyugati egyetemes
zsmat volt, 1123-ban megerősítette a worrnszi egyezséget.
IV. Henrik hi; ba mozgósított minden emberi gonoszságot,
hogy az egyhúzat a szolgaság igájába fogja. Pártfelei.
zsoldosai még évekig garázdálkodtak Itáliában; meg
támadták Mathild örgróínéí, aki híven tartott ki VII. Ger
gely utóda, Dezideriusz montekasszinói apát, a III. Viktor
néven megválasztott pápa mellett, A pártoskodó rómaiak
elől III. Viktornak a bencések Iökolostorába kellett vissza
huzódnia, amely egy időre a jogszerűen megválasztott
pápák menedéke Jett. Németországban a szászok sinylet
ték meg leginkább IV. Henrik zsarnokoskodását, akik
végezetül ismét fegyvert ragadtak s a bajorokkal és a
sváhokkal egyesülve lü86-ban Würzburg mellett a bleichs
feldi síkságon a császár hadait megverték. IV. Henrik
ugyan ismét talpra állította seregét s amikor a katholikus
fejedelmek békeajánlatokkal keresték föl, visszautasí
toLta ezek et. Itáliában Mathild grófnö is arra gondolt.
hogy kibékül a császárral. Amikor azonban IV. Henrik
ennek Iöli ót eléűl azt kötötte ld, hogy ismerje el Guibért
ellenpápát, az egyház törvényes fejéne)" Iölháborodva
ul asitot í a ezt vissza. A l.arpinet ai gyűlésen a reggiói
püspök mindazonáltal azt tanácsolta az örgróínönek, hogy
hajoljon meg a császár Jegyveres hatalma előtt. Ekko;' a
katholikus flüspöl~ök és apátok gyülekezetében fölallt
János szerz ctes, a kanossz.ai szent Apolloniusz-kolostor
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apátja s mindeneket magával ragadó hévvel ezü..kel a
szavakkal fordult Mathild grófnőhöz : «Isten ments, hogy
ilyen áron köss és ilyen istentelen békét l Avagy el akarod
veszíteni Krisztusért elviselt temérdek szenvedéscd és
fáradságod jutalmát? Higyj nekem s ne hagyd 8-bba a
harcot. Győzelem vár ránk. Szent Péter közbenjárása
minden bizonnyal rnegszerzí ezt nekünk Istentől h

Erre a gyűlésen résztvevők azt határozták, hogy
inkább meghalnak, semminthogy a csúszárral tárg)alú
sokba elegyedjenek. Es János szerzetes jövendölése csak
hamar teljesült. IV. Henrik sorra ostromolta meg Mathild
örgróínö várait. Montevio alatt elesett természetes fia s
a császár most haragjában Kanosszára vetette magát,
ahol VII. Gergely pápa előtt megalázkodott, A város
lakosai azonban János apáttól íöllelkesítve, elkeseredet
ten védelmezték s égy xirohanás alkalmával a császár
zászlóját is hatalmukba kerítették. IV. Henrik vissza
'Vonult s 1092 telén Matild őrgrófnő hadai ismét mindent
visszafoglaltak, amit úrnőjük a Pó folyótól délre elvesztett.
IV. Henrik Lombardiába menekült. A következő évben
második feleségével, Adelhaid orosz hercegnővel szem
ben tanusított alávaló viselkedése miatt a császár első

szülött fia, Konrád is elszakadt apjától s amikor ezért
üldözni kezdte, Mathild őrgrófnőhöz menekült, aki a
Veronában bört önbe zárt császárnét is kiszabadította.
Az ura részéről szörnyű merényletek áldozatának kitett
fejedelmi asszony most leleplezte IV. Henrik bűneit.

Erre a lombardiai városok egymás után fellázadtak ellene,
Németországban hasonló mozgalom kerekedett a császár
ellen. IV. Henrik mindazonált al még éyckig Iolylal.ta a
harcot az egyház és jobbérzésű alat tvalói ellen, tartotta
szakadárságban birodalmát, amely rniatt ez a közben n~eg

indult keresztesháborúban sem vett részt. Amikor azoG

ban az a gyanú merült föl, hogy ő gyin: oltatt a meg
ReichIingeni Konrádot és Szighard bajor herceget, a német
fejedelmek mind ellene támadtak. l\Iásodszülött fiát, akit
a kitagadott Konrád helyett utódjának szemelt ki, állí
tották seregeik élére. A császár békülni akart, fia azon-
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han csak úgy egyezett bele, ha véget vet a szakadárságnak.
amely a birodalom békéjét is feldúlta. A császár habo
zott. Atya és Iia között végül kenyértörésre került a sor.

Amikor azonban seregeik már szemben álltak egy
mással, IV. Henriket íöuri hivei rendre cserben hagyták
s ő futva meuckült birodalmi tartományai egész során át,
míglen nyomába eredő Iia utolérte. Közbr-n az öreg csá
szár II. P"s;Udisz pápának levelet írt, amelyben szent
Péter jogcs utódának ismerte el s közbenjárását kérte
fiával szemben, akivel Kohleniben találkozott. IV. Henrik
itt fia lábri elé borult s íg" ismerte be, hogy sokat vétett
az egyház és birodalma ellen.

A mainzi birodalmi gyülésen a pápai követek ismét
kihirdették a kiköz ösü ést IV, Henrik ellen. Ez alól csak
arra az esetrc akai túl: f'öloldani, ha beismeri, hogy igaz
ságtalanul üldözte VII. Gergely papát és az egyházat.
A császár haladékot kért, hogy védelmére készülhessen s
ismét rögtöni feloldozásért könyörgött. Arnikor ezt nem
kapta meg, lemondot t koronájáról s a fejedelmek fiát,
Y. Henriket választották meg német királynak. Az öreg
császár ez után sem tudott beletörődni sorsába s újból
pártot szervczet t és seregével fia ellen vonult. Közvet
lenül az ütközet előtt azonban 1106 augusztus 7-én Lüttich
melJett hirtelen halállal s még mindig kiközösítve meg
halt. Holttestét Spejel be vitték, a császári család temet
kezö helyére, de ennek püspöke. egy hirschaui szerzetes,
nem engedte meg, hogy a székesegyházba temessék el.
A templom előcsarnokában helyezték el akiközösített

. császár kökoporsójút , akinek sorsa Európa uralkodóira
ugyancsak megrendítő hatással volt. Hugó clugnyi apát
IV. Henrik példájára utalva birta rá az Istentől és az
egyház törvenyeit öl szintén eltántorodott Fülöp francia
királyt, hogy szerzetesi ruhát öltve a bencések francia
országi főli:olostorában, vezeklessel töltse el napjait.

Az invest itura sz abálvozásával lehetetlenné vált a
világi papság nősülése is, 'még pedig annál az egyszerű
oknál fogva, hogy nős pap sehol sem juthatott többé a
nyugati egyházban javaclalomhoz s püspök sem akadt,
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aki a szakadárság megszüntével nős embert fölszentelt
volna. Az incontinentia ellen azonban a szerzetesek a jobb
érzésű világiakkal összefogva VII. Gergely korában már
Németországban is eredménnyel küzdöttek. A szerzetesi
élet újból való Iöllendülése itt már IX. Leó korában kez
dödött. A simonia révén világiak vagy móltat lanok kezére
került apátságok visszaállítása ekkor indult meg.

A hirschaui elhagyott kolostorban Adalbert kalwi gróf
1066-ban 12 szerzetest telepít le a svájci Einsziedelnböl
S a monostor ennek szabályait átvéve csakhamar olyan
szerephez jut, mint Clugny Franciaországban. .'

Az innen kirajzó szigorú életű szerzctesek 23 új kolos
tort telepítenek és 64-ben újból helyreállítják a régi
fegyelmet. Szent Vilmos, hirschaui apát a vallombrezai
kolostor példájára világiakat is befogad a monostorba,
akik többnyire mcsteremberek s mint megtért testvérek
szerzetesi ruhát, de egyben szakállt viselve régi foglalko
zásukat folytatják. A kolostorok vidékén e megtért test
véreken kivül egész községek önként egy-egy apátságnak
vetik magukat alá s falvaikban maradva és megszekott
munkájukat végezve szerzetesek módjára önkéntes sze
génységben és tisztaságban élnek. Ezek voltak az önkén
tesek (oblátuszok], Előkelő nagyurak, nagyuri nők, pol,
gárok s a nép egyszerű fiai így kerülnek az invcstitura,
a simonia és az incontinentia dühöngese közepet te mind
nagyobb számmal a kolostorok kötelékébe. Az önfeláldozás
példái egyre fényesebbek és egyre gyakoribbak. A szcr
zetesi szellem, amely először Franciaországban, majd
Európa többi országaiban is mindeneket meghódít, kész
teti a nyugati kereszténységet a keresztes háborúkra,
amelyek célja a moharnmedánok elleni küzdelem s a
szeritföld visszahódítása volt.

A keresztes háború]".

Miközben a kereszténység Európa nyugati felében és
északon mindinkább elterjedt, mcssze keleten nagy ellen
gége támadt. Az iz!ám volt ez, a Mohammedtöl Arábiában
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alapított új vallás, amely a keleti egyháztól elhanyagolt
szemita arab, majd török néptörzsek között rohamosan
terjedt el. A római birodalom Arábiának nevezett tarto
mányában régtől fogva egymással szüntelenül hadakozó,
harcias törzsek laktak. Ezek a végtelen pusztaságban
nagyrészt vándoréletet folytattak s mindenkivel szem
ben megvédték függetlenségüket.

Mohammed, az új vallás alapítója, szintén arab ember
volt s mint kereskedő utazásai közben ismerkedett meg
a keresztény és a zsidó vallással. Azonban ezek egyikének
a lényegébe sem hatolt be s tüzes képzeletétől elragad
tatva, új vallást eszelt ki és ezzel akarta népét a pogányság
fertőjéből kiszabadítani. Mohammed azt tanította, hogy
egy az Isten. A Szentháromságot azonhan tagadta. Kriszt ust
csak mint prófétát érdemesítette tiszteletre; viszont magá
ról azt hirdette, hogy Krisztusnál is nagyobb próféta.
Mekkáhan, az arabok szent városában, ahol tanitásával
fellépett, nem hittek neki. Sőt 622-ben menekülnie kellett
innen. Mohammed vazonban törhetetlenül folytatta taní
tását, hogy az egy Isten: Allah semmiből teremtette a
világot és hogy örök rendeléseivel szemben az emberek
tehetetlenek. A bűnbeesés, a megváltás és az isteni ke
gyelemismeretlen fogalmak maradtak hitr.l$ndszerében.
A bort s a képeket eltiltotta. A minél gyakoribb mcsako
dást, az alamizsnát, a bőjtöt és az imádságot s a mekkai
Kábához, az Abrahámnak tulajdonilott négyszögletes
épület falába foglalt meteorköhöz, az arabok epogánykori
szentélyéhez való zarándoklást az életben egyszer vallási
parancsnak jelentette ki. A vérbosszút. a rabszolgaságot
és a többnejűséget megengedte. Fajának emberi gyöngesé
geivel számolva, Mohamrned vallása rohamosan hódított,
egyetlen elszánt és vitéz hadsereggé egyesítette az addig
egymással háborúskodó törzseket. S alig egy évtized alatt
a mohammedanizmus hatalma alá hajtotta Palesztinát,
Sziriát, Perzsiát és Egyiptoniot. ,

A YII. század yégén leigázta egész Eszak-Afrikát..
ahol ép úgy, mint Ázsiában a keleti kereszténységet a
kebelében duló eretnekségek félig már megőrölték.711-ben
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az arabok uralma már Spanyolországra is kiterjedt s innen
alighanem egész Európát elárasztják. De 732-ben a poi
tiérsi csatában. Martell Károly, a frank birodalom pala
tinusa, Nagy Károly nagyapja, megveri őket s útját állja
további hódításaiknak.

Bár Mohammed hivei-legszentebb kötelességéül vallá
sának fegyverrel való terjesztését tűzte ki, az arabok a
igájuk alá hajtott keresztények iránt elég türelmesek vol
tak, különösen Palesztinában, ahol uralkodójuk, Omar
kalifa. az ottani keresztényeknek s a szentföldre látogató
zarándokoknak vallásszabadságot és szabad [árás-kelést
biztosított.

A zarándokolás Palesztinába, Krisztus Urunk szüle
tésének, földi életének, tanításának és szenvedéseinek szin
helyére, a kereszténységnek ösidöktöl fogva egyik lEg
kedvesebb- gondolata volt. Európa nyugati felében a szer
zetesek soraiból kerültek ki az első zarándokok, akik a
szentföldön mohammedán uralom alatt még tengődő

kolostorok lakóival szent Benedek szabályait fogadtatták
el. A X. századtól kezdve szerzetesek VEzetése alatt a
nyugati keresztények csapatostól zarándokolnak el a szerit
földre. Richard, szanvitói apát a hasonló nev ű normandiai
herceg költség,- n 700 zarándokot vezet Palesztinába. Szig
bertet, a szerzetesböl lett mainzi érseket már 7000 ember
kiséri el szentföldi útjára.

A zarándokok ellátásáról és lelki szükségleteiröl a
Palesztina szent helyein ala pit ot t vagy újjászervezett
kolostorok szerzetesei gondoskodtak. E távoli kolostoro
kat pedig a nyugateurópai városokban gyűjtött alamizs
nákból tartották fönn, amelyek bőségesen folytak keletre,
annyival is inkább, mert a visszalérő zarándokok beszédje
tele volt a szeritföld csodáinak és kolostorainak dicséreté
vel. Az édes vágyakozás az Üdvözítő szülöhelye után
mind szélesebb körökben terjed el. Akkor sem lohadt le,
amikor a zarándokolás Palesztinába már egyre több vesze
delemmel járt.

A X. század vévén az e"lyiptomi fatimidák lrajt ják
nralmuk alá a szentföldet s Hakem kalifa betiltja a ke-
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resztény istentiszteletet, söt a szent sir fölébe épült tem
plomot is lebontatta. Mint kétségbeesett jajkiáltás, úgy
száll "éi/iQ ennek hire Európán.

A kereszténység háborogni kezd, II. Szilveszter pápa
a szentföld védelmére hívja fd a hiveket. A palesztinai ke
roszténvek és zarándokok üldözése azonban csakhamar
abbanmaradt. A fatimidáknak jóval veszedelmesebb el
lenséggel kellett szembeszállniok. A turáni eredety. török
nép "olt ez, mely északkelet felől támadt Kis-Ázsiára.
1073-ban elfoglalja Sziriát és Palesztinát, ahol szinte irtó
hadjáratot kezd a keresztények ellen. Erre Dukász Mihály
g;jrög császár saját birodalmának is vesztét érezte s VII.
szerit Gergely pápához fordult segítségért.

A nagy pápánakígy jutott először eszébe, hogy ha
talmas sereget szcrvez és ennek élére állva, maga is a
szentföld visszafoglalására indul. IV. Henrik császárral
folytatott emésztő harcai azonban meggátolták a nagy
szabású terv megvalósításában s ez csak 1095-ben került
dűlőre. A II. Orbán pápától összehivott piacsenzal zsi
naton ekkor Elek görög császár követei rémes hireket
hoztak a szentföldön garázdálkodó törökök kegyetlensé
géről. 1'10st ismét föléledt a keresztes háború terve s II. Or
bán ugyanez évben a klerrnonti zsinaton ki is hirdette.
A pái)~;. majd Remete Péter, a Palesztin úból visszatért
sz erzctcs lelkes beszedére a zsinaton egybegyült néptömeg
egy sz ívvel és lélekkel kiáltotta: «Isten akarja h S a zsi
natról szert cszélcdök szavára csakhamar egész Francia
országban keresztet varrattak köntösükre és Jegyverkezní
kezdtek az emberek. 1096 nyarán Bouilloni Gottfried
Iot hariugiai herceggel és Adhemár francia püspök, pápai
követt cl élcn, a legkiválóbb francia főurak vezetése alatt
olindnlt a 600 ezer főnyi sereg Palesztina felé. Északi
Franciaország keresztes hadai Né{netorstágon és Magyar
országon keresztül vonultak tovább, a déliek Itálián át.
Konstantinápolyban ismét egyesültek s átkelvén a ten
gerszoroson, 1097 június 19-én elfoglalták Niceát, majd
Kis-Azsüm keresztül Sziriáha indultak. Itt a sereg a nagy
höségí öl, vízhiánytól és bot egsógektöl sokat szenvedett,
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de két részre válva is reridüíetelenűl nyomult előre, Bal
duin herceg, Bouilloni Gottfried öccse, Örményország felé
vonult s a keresztény örmények fejedelmével egyetértve,
Jeruzsálem elővédjeként az edesszai grófsáaot alapította.
A Iöserez kilenc hónapi ostrom után elfoglalta Antiochiát
(1098 június havában), de a város felmentésére siető rno
szuli szult án óriási serege miatt csakhamar nagy veszede
lembe kerűlt. Amikor azonban a keresztesek megtaláltás
a város szerit Péter templomában elásott szent lándzsát,
amellyel Krisztus oldalát a keresztfán átdöfték, új lelke
sedés szállta meg a csüggedőket s a szultánt túlereje el
lenére megvert ék. Ekkor azonban pusztító járványok
törtek ki s a keresztesek késő őszig Antiochiában marad
tak Csak amire Európából új csapatok érkeztek meg,
vonultak ismét tovább. 1099 június elején értek Jeruzsá
lem alá s arnikor a szent város szeniük előtt Ieitünt, a ke
resztesek térdre borulva köszöntötték s könnyhullatás
közben csókolták a földet, amelyet az Ur lépteinek nyoma
mcgszente1t. Az ostrom sok nehézséggel járt, az ünne
pélyes körmenetek és rohamok sűrűn váltották föl egy
mást. A vitézeket lelkesítő papok élén itt is Remete Péter
haladt s gyujl ó szavainak hatása alatt végül ötheti os
trom után a keresztesek ellenállhalatlan rohammal elfog
lalták Jeruzsálemet. .Bouilloni Gottfriedet jeruzsálemi ki
rálynak választották meg. A nagy hadvezér meghajolt
vitézei akarata előtt; dc megkoronáztatni nem engedte
magát. Nem akart arany koronát viselni ott, ahol Krisz
tust tövissel koronázták meg s beért e azzal, hogy a szent
sír védőjének nevezzék

Jeruzsálem elestén ek hirére Egyiptomból új muzul
mán sereg rontott be Palesztinába. A keresztesek Aszkalon
mallett ezt is megverték. De közben egyenetlenség támadt
a keresztény vezérek közöt t, Aszkalon várát, amely Egyip
tom felé kitünő védelemül szolgált volna, emiatt nem tud
ták elfoglalni. Az aszkaleni csata után a keresztes hadak
nagyobb része visszatért Európába. Gottfried a maga és
testvérei seregével Palesztinában maradt s a francíaor
sz áai hűbéres államok mint ájára rendezkedett be. Jeru-
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zsálemi patrlarkának 1094-ben a karácsonyi zsinaton a
megbízhatatlan Arnulf helyére Dagobert pizai érseket
választották meg s hogy nagyobb tekintélye legyen, Gott
fried és testvérei birtokaikat a patriarchái szék hűbérének

jelentették ki, vagyis a patriarcha kezéből fogadták el
birtokjogukkal való felruházásukat.

Sajnos, a jeruzsálemi királyság hatalma nem volt
tartós. Bouilloni Gottfrid 1100-ban meghalt. Utóda öccse,
Balduin edesszai gróf lett, aki alatt a királyság több vá~

ros elfoglalásával gyarapodott, de szervezetében nem erő

södött meg. A királyság II. Balduin alatt virult föl leg~

inkább, ő azonban 1131-ben lemondott, Előzetes fogadko
zásuk ellenére a görög császárok semmit sem törődtek a
keresztes hadakkal. Ezek Európa nyugati feléből sem
igen kaptak segítséget. A szeritföldön letelepedett nyu
gati keresztények ivadékai a kelet bágyasztó légkörében
csakhamar elpuhultak s vitézi szempontból értéktelen
elemnek bizonyultak. Közben a moszuli szultán ismét
összeszedte magát s miközben a keresztesek, fejedelmeik,
de maguk a patriarkák is egyenellenségbe keveredtek,
a muzulmán hadak egyre merészebben támadtak a szent
földre s 1144 végén elfoglalták Edesszát, Palesztina kul
csát.

Erre a hírre Nyugat-Európa népei ismét Iölriadtak.
VII. Lajos önként szauta rá magát arra, hogy bűneiért

vezeklésül hadat vezet a szentföldre. III. Jenő pápa leve
lekben buzdította erre Európa fejedelmeit s felszólítására
Németországban nem kisebb ember, mint szetit Bernát,
a pápa egykori tanítója, hirdette és osztogatta a keresz
tet, amelyet lángszavainak hatása alatt a kereszteshábo
rútól húzódó III. Konrád császár is föltűzött. 1147 tava
szán indult el Konrád császár és VII. Lajos francia király
seregével Magyarországon és Konstantinápolyon át a
szentföldre, de a görögök árulása, a törökök merész rajta
ütései s az éhség már Kis-Ázsiában megtizedeIte mind a
két uralkodó hadait. Az előrenyomulás szárazföldön lehe
tetlenné vált. A két sereg a tengernek került s hajókon
Igyekezett Sziria partjaihoz s innen Jeruzsálembe (1148),
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ahonnan Ill. Balduinnal Damaszkusz városának elfog·
lalására indult.

Az elfajult palesztinai keresztényeket azonban a tö
rököknek sikerült megvesztegetniök. Cserbenhagyták a
két európai uralkodót s ők az ostromot félben hagyva.
csalódottan visszatértek Európába.

A palesztinai keresztények, akik túlnyomóan fran
ciák voltak, ekkor már mindeníelé erős várakkal rendel
keztek s a jeruzsálemi királyság e szerencsétlen hadjárat
után tovább tartotta magát. III. Balduin 1153-ban Asz
kalont is elfoglalta s utódja, Amalrik, innen Egyiptom
ellerr vonult. De eredmény nélkül tért vissza. S amikor
Egyíptom kalifája, uralkodója a kurd származású Szala
din lett (1166), a jeruzsálemi királyságot egyre nagyobb
veszedelem fenyegette. 1173-ban Szaladin elfoglalja Da
maszkuszt. Az Amalrik halála után viszálykodó keresz
tény fejedelmek civakodása közben egyre merészebben
nyomul előre. A Tiberiász mellett nagy csatát vív velük,
megveri őket, Guidó királyt is elfogja s 1187 október 3-án
Jeruzsálem elesik, templomait a mohamedánok mecse
teknek alakítják át.

Csak ez a nagy csapás riasztotta föl ismét Európa
keresztény népeit, terelte figyelmüket a szentföld felé t

II. Vilmos Szicilia királya rögtön 50 gályát és 500 lo
vast küldött Sziriába. Az angol és francia király épen
egymás ellen viseltek háborút. Jeruzsálem elesténele hirére
kibékültek s alattvalóikra tizedet vetettek ki a harmadik
keresztesháború céljaira.

A két uralkodón kivűl Rőtszakállú Frigyes császár
is fölvette a keresztet, aki pedig addig IV. Henrik példá
[ára ádáz küzdelmeket folytatott a pápákkal. A császár
100 ezer főnyi serege 1189 tavaszán Ausztrián és Magyar
országon keresztül igyekezett keletre. Átvonulása való
ságos diadalmenet volt. Különősen III. Béla királyunk
fogadta szivesen s tartotta jól élelemmel a kereszteshada
kat. Alig lépték át azonban Magyarország határát, a Bal
kán apró népei, mint a kulancsok, egyre sűrűbben akasz
kodí ak acsapatokban tovavonuló keresztesekre. Szün-



leten csatákat viva, vonultak tovább. Amikor görög terü
Ietre értek, ismét meg kellett állnink. Izsák császár ugyanis,
bár előzetesen minden jóval biztatta a német római csá
szárt, most nem akarta mezengedni, hogy hadai országán
átvon ulj anak. ,

Ugyanazt üzente Rőtszakállú Frigyesnek Kis-Azsiá
ból az iknniumi szultan. A keresztesek mindazonáltal ke
resztül erőszakolták átvonulásukat Bizáncon, a görög
császár országán át. Ikoniumot 1190. május havában ro
hammal elfoglalták. D.: rniközben tovább vonultak, Fri
gyes császár a Kalileadnusz-folyó át úsztatása közben a
vizbe fulladt. A keresztesek egy része erre visszafordult.
A nagyobbik rész vezérével, a császár fiával, Frigyes
sváb herceggel, Antiochiába vonult s itt temette el a sze
rencsétlen véget ért, viharos multú, .örcg uralkodó t.

Közben II. Fülöp francia és Oroszlánszivű Richárd
angol király is útrakeltek. 1191 tavaszán hajókon kerül
tek seregeikkel Palesztinába. A két uralkodó versengése
azonban itt kockára tett minden eredményt. Ptolemaisz
alatt a fogságából kiszabadult jeruzsálemi király, Guidó
hadaival egyesültek s a várost elfoglalták. Frigyes sváb
herceg már előbb érkezett ide, de még ez év elején meg
halt. A francia király Ptolemaisz elfoglalása után vissza
fordult Európába. Richárd angol király Jeruzsálem elfog
lalására készült. J oppe és Aszkalon városa birtokába ke
rült. Öccse lázadásának hirére azonban három évre fegy
verszünetet kötött Szaladinnal s miután a keresztények
nek a Jeruzsálembe való zarándoklást biztosította, Í192
öszén szintén visszatért országába.

Oroszlánszívű Richárd an gol király még egy keresz
tesháborút akart a szentföldre vezetni, de a franciákkal
folytatott háborúja megakadályozta ebben s 1199-ben
a salűzi csatában elesett. A III. Cölesztin pápa buzditá
sára 1197-ben hadrakeltnémet sereg a szeritföldön semmi
eredményt sem ért el. A III. Ince pápa idejében megindult
negyedik keresztesháború sem ért célt. Ebben ismét a
franciáké volt a főszerep. Fulko szerzetes lelkes szavai
nak hatása alatt Bonifác montferráti és Balduin Iland-



65

riai herceg vezérlete alatt tekintélyes sereg gyűlt egybe
s vonult Velencébe, hogy onnan hajókon Palesztinába
keljen át. Itt azonban a ravasz Dandalo doge arra birta
rá a kereszt.eseket, hogy vitelbér fejében foglalják el a
dalmáciai Zárát, amely akkor magyar fenhatóság alatt
állott. Ez III. Ince pápa tiltakozása ellenére 1202-ben
meg is történt. Miközben a keresztesek a várost ostro
molták, II. Izsák, a trónja vesztett és megvakított gö
rög császár fia, Elek környékezte m~g vezéreiket. Eget
földet ígérve, arra kérte őket, hogy segítsek "issza a bi
zánci trónusra. A keresztesek most is kötélnek álltak.
Palesztina helyett Konstantinápoly alá eveztek. a pom
pás várost elfoglalták, a száműzött császárfit vissza
helyezték apja örökébe. IV. Elek azonban megfeledkezett
igéreteiről. Erre a keresztesek ismét megrohanták Kon
stantinápolyt. A várost kirabolták. Balduint bizánci csá
szárnak kiáltották ki. Az így alakított latin császárság
patriarchájának a velencei Morozini Tamást választották
meg. A kalandos vállalkozás sikerűlt, de a latin császár
ság élete nem volt tartós. Bizánc, ez a középkori Babilon,
tömérdek bűnével, élvhajhászó népével, nem vallásos
fogadalomból harcrakelt keresitesek számára való város
volt. A vitézek elaljasodtak, zabolátlanságuk miatt a
görögök is meggyűlölték őket. A vallási villongások is
mindurrtalan kiújultak.

A Niceában udvart tartó bizánci ellencsászárok pártja
egyre nőtt, hatalmuk is egyre nagyobb lett. Paleologusz
Mihály végezetül elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy

lQ Konstantinápolyt visszafoglalja. Seregei elárasztották a
várost. A latinok megadták magukat. II. Balduin csá

"" szár és a latin patriarcha futásban keresett nienedéket.l A bizánci latin császárság így 1261-ben összeomlott.
";j Amikor a negyedik kereszteshadjárat seregei a szerit
i föld helyett Konstantinápolyt szállták meg, Európa nyu
.. gati felében, de különösen Franciaországhan nagy elleesei redes támadt a szentföld ut án sóvárgó keresztények kö
-: réhcn. Valakinek eszébe jutott, hogy ha Palesztina meg-

tisztítása a mohamedán okt ól a felnőlteknek nem sike-
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rült, talán sikerül a szeritföldet meghódítaniok, ha ártat
lan gyermekhad indul el a messzi útra s mint egykor Dá
vid, megtámadja a mohamedán Góliátot. A tömeg nem
igen szekott gondolkodni s ha akad elég öblös száj, a bo
londgombát is beveszi, ennek biztató, sürgető szavára.
Franciaországban felelőtlen elemek 15 ezer gyereket to
boroztak össze és küldtek el egy pásztorfiú vezetése alatt
az egyház tudta és megkérdezése nélkül hajókon a szent
földre. Mohamedán kalózok azonban elfogták a fiata
lok seregét s az- ártatlan gyermekeket Egyiptomban rab
szolgáknak adták el.

Németországba szintén átcsapott ez az őrület. Egy
Miklós nevü 10 éves fiú vezetése alatt 20 ezer gyermek
Itáíián keresztül igyekezett a szeritföldre. Brindisiben
akartak hajóra szállni. E város püspöke azonban megaka
dályozta elutazásukat. A gyermekhad visszafordult, de

.a hosszú úton betegségtől és nélkülözésektől megtámadva,
csak kis része került vissza élve hazájába.

A IV. lateráni zsinaton III. Ince pápa ismét keresz
tesháborút hirdetett. 1217 június hó l-én kellett volna
a seregnek elindulnia. A pápa tetemes pénzösszegen kivül .
a maga és biborosai három évi jövedelmének tizedrészét,
a püspökök és papok az egyházi jövedelmekhuszadré-
szét ajánlották föl erre a célra. Amikor azonban a nagy
pápa időközben meghalt, a vállalkozás, főleg az európai
fejedelmek közömbössége miatt abbanmaradt. Csak II.
Endre magyar király és IV. Lipót osztrák herceg veze
tett kereszteshadjáratot a szentröldre. A dalmáciai Spa
latóban szálltak hajókra seregeikkel. 1217-hen, ősz ele
jén Prolomaisz alatt értek ismét partot.

A palesztinai fejedelmek szintén csatlakoztak. II.
Endre kiralv néhány ütközetben diadalt is aratott. Ma
gyar vitézei azonban jámbor fölbuzdulásukhan semmit
sem törődtek a francia keresztes vitézek szakásaival s
ha valahol fölbukkant az ellenség, nagy merészen neki
rontottak, mt"g mielött sLövetségeseik összeszedték ma
gulwt. Minthogy ez utóbbiaknak így a diadal dicsőségé

ből alig jutott valami, egymásután 'cserbenhagyták a ma-
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gyal" királyt. A Tábor-hegy megostromlása ígv már nem
sikerült. .Ehség, a hirtelen támadt és Palesztinában szo
katlan nagy hideg már megtizedelte seregét, Magyaror
szágról is rossz hireket kapott. (Feleségét, Gertrudisz
királynét a magyar főurak távollétében megölték) II.
Endre 1218 február havában búcsut mondott a szent
földnek s Bízáneon és Bulgárián át visszatért országába.

IV. Lipót osztrák herceg Palesztinában maradt s
János jeruzsálemi király seregével együtt Egyiptom ellen
vonult, hogy fészkében támadja meg a szentföldön úrrá
lett szultánt, 1219-ben a keresztesek elfoglalták Damiette
várát, de ahelyett, hogy most Kairó ell en vonultak, itt
maradtak s nagyokat pihentek habéraikon. Malek al Ka
mel szultán ezalatt nagy sereget gyűjtött, megverte tá
rnadóit, akik szabad távozásuk fejében Damiettét is vissza
adták neki.

Az utolsó keresztesháborúk kudarcában nagy részük
volt azoknak a harcoknak. amelyek a német császárok
es a pápák között ismét kiújultak. Már a Hohenstaufi
házból származó első uralkodó,. Rőtszakállú Frigyes
(1152-1190) is arról ábrándozott, hogy egész hatalmával
visszaállítja a régi római pogány császárságot, még pedig
a keletrómai császárság példájára, amellyel ifjQkorában
a konstantinápolyi udvai ban ismerkedett meg. O is l<or
látlan úr akart lenni lelkiekben s anyagiakban egyaránt,
mint szolgalelkű népe fölött a bizánci császár. Aholognai
egyetem professzorai a roncagliai síkságon tartott gyűlé

sen jogosnak jelentettél.. ki igényeit. A császár most már
azt hitte, hogy innentől fogva az ő akarata lesz minden
törvény forrása. Ö szerette volna a papát és a püspökö
ket kinevezni, a pápai államot hühérorsz ágáva akarta
tenni s a német uralmat egész Itáriára kiterjesz teni, Sz án
déka azonban megtört az északitáliai városok ellenállá
sári s a pápaságnak VII. Gergelytől kivivott felsőbbségen.

Hatszor kelt át az Alpokon, ostromolta sorra az olasz
városokat, de tömérdek kudarc után végezetül lemon
dott nagyravágyó terveiről s 1177-hen Velenerben békét
kötött a pápával és az olasz városokkal, Kl'séLb, runint
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erről a harmadik .keresztes háborúvat kapcsolatban ~z6

volt. a szentföldre vezette seregét, de még Kis-Azsiában
a Kalíkadnus-íolyóba veszve, meghalt.' S fiának !korai
halála után, amikor III. Ince lett a pápa, a szeritszék
hatalma akkora lett, mint sem azelőtt, sem azóta soha.
III. Incét 37 éves korában egyhangúlag választották meg
papának s első dolga ai volt, hogy a pápai államot egész
terjedelmében helyreállítsa s újból szervezze.' A nyu-gati
fejedelmekkel szemben megvédte a keresztény házasság'
fölbonthatatlanságát, a viszálykodó királyokat és feje
delmi sarjakat (nálunk Imre királyt és öccsét) kibékítette
egymással, Németországban irányító befolyást szerzett
a császárválasztásra s a fiatal II. Frigyesnek gyámja lett.
Egyetlen szent szövetségben akarta egyesíteni a keresz
tény uralkodókat s a keleti egyházat a nyugatival ismét
egyesíteni óhajtotta. Ez utóbbi terve érdekében hagyta
jóvá a bizánci latin császárság megalakítását 1204~b~n.

Az 1215. évi IV. lateráni zsinaton kihirdetett új keresztes
háború hadainak élére maga akart állani, de tervében
megakasztotta halála, amely miatt ez anagyszabásúnak
tervezett hadjárat is az osztrák herceg és II. Endre váí-:
lalkozására zsugorodott össze.

II. Frigyes, Rőtszakállú Frigyes unokája, III. Incé
nek megfogadta; hogy sohasem veti szemát a sziciliaí ki
rályság uralmára, amelyet a normannok alapítottak s
amely a pápák hűbére volt. Alig halt meg azonban a nagy
pápa, a császár megfeledkezett igéretéről. Elfoglalta Szici
liát s a keresztes háborúban való részvételét is megtagadta.
IX. Gergely pápa erre kiközösítette. Csak rnost szánta'
rá magát a császár arra, hogy a szentföldre indul. Ebben
azonban nem volt sok köszönet. II. Frigyes rajongott az
arab tudornányokért., amelyek Spanyolországban a moha
medán uralom alatt nagy virágzást értek el. Az arab rnü
veltségért való rajongása eltompította lelkét a keresz
ténység szelleme iránt. A keleti szultánok zsarnokságának
mintájára akarta korlátlan uralmát berendezni. Amikor
sok huza-vona után 1228 öszén végül Ptolemaiszban par
tot ért seregével, eszébe sem jutott, hogy az egyiptomi
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szultánt megtámadja.Bötinkább barátságot kötött Kamel..
lel. Ennek fejében a szultán tízéves fegyverszünetre lépett
ll. Frigyessel. Jeruzsálemet, Betlehemet, Názáretet is
neki engedte át.
_ Ennek a nagylelkűségnek nem igen volt értéke. A föl

sorolt városok ugyanis a damaszkusi .szultán birtokaihoz
tartoztak. A szerzódésnek azonban ennél kényesebb pont..
jai is voltak, mint például az, hogy a jeruzsálemi pátriárka'
székesegyházat, a Templum Dominit, ezután a mohame
dánok a kereszténvekkel közösen használhatták. U. Fri
gyes Jeruzsálemben, önkezével ennek királyává is meg
koronázta magát; aztán, mint aki jól végezte dolgát.
visszatért Itáliába. Itt ismét betört a pápai államba. sőt

amikor a pápa erre zsinatot akart- összehívni, ebben erő

szakkal megakadályozta.
IX. Gergely halála után IV. Ince 1245-ben Lyonban

tartott egyetemes zsinatot. Ezen IL Frigyest megfosztot
ták trónjától, népeit föloldozták az alattvalói hűségeskü,
alól. A császár akkor még hatalmának tetőpontján volt.
Alighogy kiközösítették, a kocka nagyot fordult, kudarc
kudarc nyomában érte s végül alig öt évvel a zsinat után,
a legnagyobb elhagyatottságban meghalt. Az utolsó
Hohenst.aufot, Konradint, Nápoly piacán Anjou Károly
Iejeztette le, aki II. Frigyes második kiközösítése után
a római Szentszéktöl nyerte el hübérűl a sziciliai király
ságot.

II. Frigyesnek Palesztin ából . való távozása után a
Szentföld védelme szinte kizárólag az ott meghonosodott
három lovagrendre hárult. A mohamedánok egyre meg
újuló támadásainak azonban ezek nem tudtak ellent állani,
A gázai ütközet után (1247. október havában) egyn ás
után estek el a még keresztény kézben kevő várak. A ke
resztesek hatalmában már csak néhány tengerparti város
maradt.

A szornorú hirekre a lyoni egyetemes zsinat a Szent
föld fölszabadítása érdekében újabb intézkedésekrőlgon
doskodott. A II. Frigyessel folytatott küzdelmek miatt
azonban ezek nem valósultak ~e~. Csak IX. Lajos fran-
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eia király, akit az egyház később szentté avatott, vállal
kozott 1244-ban új keresztes háborúra. Egyiptomban
Damiettét el is foglalta, de amikor Kairó ellen indult, a
szultán elvágta a hátvédéül szolgáló vártól és seregével
együtt foglyul ejtette. Csak Damiette átengedése és nagy
pénzváltság árán tudott kiszabadulni. A szent király
ekkor serege maradványaival Palesztinába zarándokolt,
sorra járta ennek szerit helyeit s miután alkudozások
révén a keresztények zarándoklását is könnyebbé tette..
anyja halálának hirére 1254-ben visszatért Francia
országba. 1268-~n, amikor az egyiptomi szultán elfog
lalta Antiochiát, IX. -Lajos új sereget vezetett a szerit
földre.

Ez először Tunist szállta meg. Elfoglalta Karthagót.
De Tunis vára alatt 'vérhas tört ki s pusztította a keresz
tény, sereget. A betegségnek szent Lajos is áldozatul eset t.

Szent Lajos után az. egymással hadakozó európai
fejedelmek közül senki sem vállalkozott többé keresztes
hadjáratra.

Az ott maradt lovagrendek miudinkább kiszorult ak
Palesztinából. Amikor 1291-ben Ptclomaisz is a moha
medánok kezére -került, a kereszténvek uralma a szent
földön véglegesen megsz ünt. A szent sír "és a Palesztinába
jövő zarándokok védelmére alakult lovagrendek elszéled
tek és Európában ennek főleg pogány vagy mohamedán
népek betöréseitől fenyegetett határain folytatták egyik
kezükben kereszttel, a másikban karddal áldásos niüködé
désüket.

A lovagok, magyarán vitézek a középkor hivatásos
katonái, akik birtékaik fejében hűbéruruknak hadi szol
gálatokat tettek vagyis háború idején harcba kisérték.
Béke idején váraikban éltek s unalmukban nem egyszer
egymással hadakoztak, vagy kapzsiságból a föld népet,
a váraik alá tévedő kereskedöket támadták meg és fosz
tották ki. Altalában sakk- és kockajáíékkal, vadászattal
s más haszontalanságokkal ütötték agyon az időt s a
gyakori lakomákkal kapcsolatban soraikból kerültek ki. a
kóbor komédiások, köt éltúncosok, a céda dalokat éneklő
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lantosok pártfogói. A szűz Mária tiszteletének hatása alatt
elterjedt nők tiszteletét hol túlzásig vitték, hol ismét az
erőszakoskodásig megfeledkeztek erről. A keresztes hábo
rúk s a szerzetes élet újból való fellendülése ezek idején,
a lovagokra sem maradhatott hatás nélkül. A szerzetes
rendek mintájára elsőbben Palesztinában lovagrendek ke
letkeznek, amelyek a szerzetesi és a lovagi életmódot
egyesítették. 1119-ben Hugó, Gottfried s más francia
lovagok a jeruzsálemi patriárka előtt a szegénység, tisz
taság és engedelmesség fogadalmán kivül arra kötelezték.
magukat, hogy közös életet folytatva apogányoktól fenye
getett zarándokokat, különösen az országútakon védel
mezni fogják. Ideiglenes lakást a jeruzsálemi király palo
tájában kaptak. Majd egy másik házba költöztek át, amely
Salamon templomának helyén állott. Innen a rend neve
templomos rend. A templomosok rendszabályait szent
Bernát írta meg saz ő ajánlatára hagyta jóvá 1128-ban
a troyesi zsinat rendjük megalakulását. A templomos
lovagok fehér köpenyt viseltek s III. Jenópápa ideje
óta ezen vörös keresztet.

Amikor Ptolemaisz elesett, a rendtagok1291-ben
Ciprusz szigetén telepedtek le; majd Franciaországban
alapítottak rendházakat s hasznos szolgálataikkal szerzett
birtokaik révén is nagy tekintélyre tettek szert. De épen
gazdagsága vált a rendnek vesztévé. IV., Fülöp francia
király ugyanis szemet vetett erre s annyi rágalmat. szórt
ellene világgá, hogy végezetül V. Kelemen pápa a békeség
kedvéért eltörölte a templomosok vitézi rendjét.

Még régebbi, de olasz kereskedők eredetileg beteg
zarándokok ápolására 1048-ban alapították a johannita
rendet. Jeruzsálemben a szent sír közelében volt kórházuk
s nevét a rend ennek Ker. szent János kápolnája után
nyerte. A «Keresztelő szent Jánosról elnevezett ispotályes
testvérek» Jeruzsálem elfoglalása után Bouilloni Gottfried
királytól terjedelmes birtokokat kaptak s 1113-tól kezdve
a betegápolásori kivül a hitetlenek elleni hadakozás is
kötelességükké vált. Fekete ruhát viseltek, mellükön fehér
kereszttel s élükön a nagymester állott. Amikor Paleszti-
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nából kiszorultak, szintén Ciprusz szigetén, majd 1310-ben
Rodusz szigetén telepedtek le. Innen két századon keresz
tül hadakoztak a törökökkel. 1322-benll. Szolimán szul
tán elkeseredett küzdelern után elragadta tőlük Roduszt,
amire Malta szigetén telepedtek le s mint máltai vitézek
éltek hivatásuknak tovább. Máltáról 1798-ban Napoleon
űzte el öket. A johanniták, nálunk keresztes vitézek,
Európában és Magyarországon is, már a III. században
elterjedtek. Soraikból kerültek ki, különösen IV.· Béla
korában a tatárok ellen királyaink legvitézebb harcosai.
Azonfelül az akkor még irdatlan rengetegek mélyében
alapított új kolostoroknak szintén ők lettek védelmezői

a rablók, a hatalmaskodó urak és egyéb rosszakaratú
emberek ellen. Az elhagyatott vidékeken épült monosto
rok közelében azért voltak nálunk mindenfelé, de külö
nösen az .ország határai mentén johannita várak és rend
házak.

A harmadik középkori nagy vitézi rend, a német
lovagrend 1190-ben keletkezett. Amikor Frigyes sváb her
ceg Ptolomaiszt ostromolta, néhány lübeki és brémai pol
gá~. a keresztesek ápolására kórházat alapított. Ez Ptolo
maisz elfoglalása után a városban kapott helyet. 1198-ban
a betegápoló testvérek a másik kettő példájára szintén
alakítottak vitézi rendet s ennek tagjai fehér köpenyt és
ezen fekete keresztet viseltek.

A mohamedánok ellen a német lovagok különösen
Damiette ostrománál tüntették ki magukat. Amikor Palesz
tinábál kiszorultak Konrád, maszóviai herceg hívására az
akkor még pogány poroszok ellen vonultak s 1226, óta
Poroszországban laktak, ahol rendi államot alapítottak.
Ez 1525-ig állt fönn. Ekkor Brandenburgi Albert nagy
mester Luther hitére tért és a szerzetesi tartományt világi
hercegséggé tette.

Spanyolországban szintén keletkezett három lovag
rend s ezek itt az arab uralom ellen harcoltak. A spanyo]
félsziget északi szélétől eltekintve, ahol Nagy Károly csá
szár őrgrófságot alapított 755-től tü3t-ig az arab Omajida
kalifák uralma alatt állott. A keresztény lakosság egy
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része szintén mohamedánus lett s mozzarabus néven az
országán uralkodó népfajjal összeolvadt. Másik keresztény
hithez ragaszkodó része elnyomva szolgai renden tengő

dött s vallásos 'élete apránként egészen ellanyhult. Amikor
tü3I-ben az Omajida-ház kihalt, a kalifátus apró, önálló
tartományokra bomlott. A spanyol örgrófságba szorult
keresztények ekkor kezdik meg nagyobb arányokban a
szent háborút a bitorló félhitüek ellen, akik a félszigeten
már egész otthonosan rendezkedtek be s itt pompás mű

vészet és magas szinvonalon álló tudományos élet meg
teremtői lettek; mely utóbbiból Európa keresztény népei
is sokat merítettek. VII. Gergely pápa korában egyéb
európai vitézektől is támogatva, a spanyol keresztesek
egyre mélyebben hatolnak be az araboktól megszállt terü
letell. A hősiességnek rnindkét részen temérdek tündöklő

példája támadt. A keresztény bajnokok sorában különö
sen Rodrigo Diaz vált ki. A mórok, vagyis a spanyol
országi arabok elnevezték Cidnek, nagy úrnak s Rodrigo
a keresztény .és az arab költők legtöbbet magasztalt hőse

lett. 1Ü85-ben az ország régi fővárosa Toledo a kereszté
nyek hatalmába kerül s a mór uralom napjai mintha most
már meg lennének számlálva. Ám észak-nyugati Afrika
arab tartományaiból új sereg tör Spanyolországba s a
szalakai csatában megállítja a keresztények előnyomulását.

A következő században a móroktól visszahódított tarto
mányok fejedelmeinek viszálykodása akadályoz meg mín
den újabb eredményt. Csak amire a fönt mondott három
spanyol lovagrend, megalakul, újul meg ismét dicsőséggel

a harc. A komposztellai szent Jakab-rend s akalatravai
és az alkantarai rend vitézei rohannak mindenfelé először

a tűzbe, vonzzák ellenállhatatlanul maguk után a hozzá
juk csatlakozó kereszteseket. Az első rendet a pápa 1175
ben, a másik kettőt 1177-ben erősítette meg. Még előbb

1143-ban a királysággá lett Portugáliában templomosok
és johanniták alapítottak rendházakat. A III. század
elején Afrikából valóságos népvándorlás zúdul ismét Spa
nyelországra. a papjaiktól feltüzelt arab törzsek hatalmas
seregge egyesülnek s már-már mindent pusztulással fenye-
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getnek. Ill. Ince pápa ekkor keresztes vitézekből tobor
zott hadakat kükl az öt spanyol tartomány keresztény
seregének segítségére. 1212-ben a Gvadalkvivir folyó
mentén Navesz de. Toloza mellett óriási csata kerekedik.
A keresztény hadak halálmegvetéssel küzdenek és tönkre
verik a magukat almohádoknak. . egyesülteknek nevező

arabok fél milliónyi seregét. Csakhamar azután az egész
félsziget keresztény kézre kerül; csak a granadai tartomány
marad az arabok birtokában, a honnan 1452-ben verték
ki őket.

Alig hogy Európa nyugati végében az arabok uralma
megtört, kelet felől a mohamedanízmus még nagyobb
veszedelemmel fenyegette a kereszténységet. Az egyre
erősödő török nép hatalmával a szakadár görög császárság
nem tudott megbirkózni. A bizánci uralkodók a keresztes
háborúk megszüntével egymás után vesztik el kisázsiai
birtokaikat. A XIV. században a törökök már európai
tartományaikba is betörnek. 1453-ban elesik Konstanti
nápoly, a görög császárságnak vége van, a Szófia templom
kupolájára, a kereszt helyére a félhold kerül. Innentől

fogva közel háromszáz éven át Magyarország lesz a nyugati
kereszténység védő bástyája a mohamedánok támadásai
ellen. A magyar nép küzdelmét a törökkel Európa egy
mással hadakozó fejedelmei túlnyomóan nagy közömbös
séggel nézik. Csak a szeritszék segíti királyait, vezéreit,
lelkesíti hőseit, mint Hunyadi Jánost, majd ismét fiát.
Mátyás királyt a lankadatlan harcra.

A Hunyadiaknak azonban minduntalan gáncsot vet
nek a szomszéd országok irígy uralkodói. Kihalásuk után
kufárok és kapzsi urak martaléka lesz az ország. 1526-ban
zajlik le a mohácsi csata, amely megpecsételi Magyarország
sorsát. Hazánk túlnyomó része török uralom alá kerül.
Európát ennek ideje alatt borítja lángba a reformáció s
a magyarokkal, bár részben szintén az új hitre pártoltak;
a római pápákori kivül senki sem törődik. S ismét a római
szentszék, jelesül Xl. Ince pápa fáradhatatlan buzgósága
békíti ki az akkor is egymással háborúskodó európai
uralkodókat s t űzeli fel öket, hogy szent szövetséget kötve.
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a mohamedánok hatalmát megtörjék. Ennek a búzgól
kódásnak köszönhetjük, hogy 1686. szeptember 2-án Buda
Váro ismét keresztény kézre került. A török császárok
hatalma innentől kezdve lassan lehanyatlott s ma Európá
ban jóformán csak Konstantinápolyra és ennek környékére
terjed ki.

Az 19l-l-ben ránk szakadt világháborúban a törökök
mint tudjuk szövetségeseink lettek. A török, bár Krisztust
csak prófétának ismeri el, egy Istenben hivő, becsületes
nép, amely újabban önszántából mond le a keresztény
erkölccsel ellenkező pogány szokásairól, mint aminőpéldául
a többnejűség. Akik a nagy vihart ránk zúdították, azok
országában viszont a hitetlenség lett úrrá. amelyet már
csak itt-ott palástolnak képmutatással. Ennek tulajdonít
hatjuk a nagy világégést, amelyet az istentelen kapzsiság.
a faji góg s a vallástalansággal járó erkölcstelenség szított.
Ez utóbbi rabjai, akik a világháború révén urai akartak
lenni az egész földkerekségnek, felülkerekedvén nemzetük
jobb érzésű részén. uralmukat azzal kezdték el. hogy ül
dözőbe vették a keresztény katholikus egyházat, eltöröl
ték a kolostorokat s világgá kergették a szerzeteseket, akik
példájukkal mindenkor mindannak a tagadását hirdették.
ami miatt rendszerint a legtöbb bűn. baj, betegség és
szerencsétlenség szakadt az emberiségre.

Szent Bernát és a 11-12. században alapított új
szerzetesrende Ji.

\ A középkori szerzetesek is csak emberek voltak.
.Soraikban azonfelül olyanok is akadtak, akiket nem a
hivatás. de különböző hiú okok vonzottak a kolostorok
falai közé. A gazdagság, amelyet idővel a hivek áldozat
készségének köszönhették, szintén nem mindig vált szent
Benedek fiainak javára. A világgal való érintkezésük,
amelyet nem mindig kerülhettek ki, a kolostorok csöndjét
és békességét megzavaró áramlatokat sodort ezek lakói
közé. A fegyelem, amelyet szent Benedek regulái előirtak,
hol itt, holott meglazult ; pántjai. amelyek Ist enhez Iűz-
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ték a nagy rendalapító fiait, megereszkedtek. A szabályo
kat betű szerint megtartották. ezek veleje azonban aprán
ként kiaszott a regulából. Húst ezután sem ettek. Dea
százféle hal, amelynek elkészítésében a kolostorok szakácsai
remekeltek. a bőjti étkezést is lakomává avatta. A kámzsa,
amelyet a kolostor falai között viseltek, ha nem is anyag
ban, szabásban a régi egyszerű öltözet volt. Ám ha az
apát úrnak dolga akad a világban, apátsága gazdagságá
nak és fényének megfelelően olyan díszes kisérettel s oly
pompás lovakon utazott, mint valami fejedelem. A kolos
torok templomain a szerzetesek vezetése alatt dolgozó
kézmüvesek, a kőfaragók és festők nem hagytak tenyérnyi
parasztot sem. A szcnteket, a mindenféle, hol bohókás,
hol ijesztő alakokat ábrázoló köíaragványok, festett ké
pek szinte véges-végig ellepték a falakat, elborították a
kolostor keresztfolyósóját, káptalan termét, egyéb csar
nokait is.

Miközben a csudavilág cifra formáiban gyönyörködött,
nem egy szerzetesnek ajkára fagyott az imádság, szive
Isten iránt hideg maradt, kötelességeiről megfeledkezett,
félszemmel a világ felé sandított, végezetül ennek örömeit
sem tartotta összeférhetetleneknek a szerzetesi élettel.

A fa azonban, amelyet szent Benedek ültetett, egész
séges talajba verte gyökereit. S ha az egész keresztény
világ fölött azétágazó galyai közül el is szárad néhány, a
lombjuk vesztette elaszott ágak helyett fölös számmal
sarjadzottak új hajtások. .Ieléül annak, hogy Isten áldása
megmaradt a nyugati szerzetesek ösapjának nagy művén.

Sőt az egyre megujúló és mind nagyobb szigorúsággal
érvényesülő szerzetes élet ragyogása a világi papságra is
varázslatos hatással volt. Ez utóbbi körében szent Agoston
szabályait követő kanonok-rendek keletkeztek. A példás
élet hire, amelyet az emberek az így támadt új telepekről

terjesztettek, a régi kolostorokba is elhatott, gondolkodóba
magábaszállásba ejtette ezek lakóit. A régi fegyelem így
rendszerint ez utóbbiakban is helyreállt S a szerzetesség
története így vált a kolostori életnek szinte szakadatlan
megúj hódásává,
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Kölni Brunö előkelő lovagi nemzetség sarja, kano
nok \Tolt a franciaországi Rheims székesegyházában s az
ott~ni káptalani főiskola tanára. Növendékei nagyrészt
a k.Öfnyéi\beli hűbéres urak fiai sorából kerültek ki. Ezek
~ö~őtt volt Ottó osztiai püspök is, aki 1088-1099 között
II. Orbán néven római pápa lett. A rheimsiak 1086-ban
Brunót érseküknek akarták megválasztani. Ű azonban
otthagyta kanonoki székét is s lemondott a világról. Igy
tért ki a megtiszteltetés elől, amelyet nem keresett s el
fogadni nem akart. Néhány jó barátjával Hugó grenoblei
püspökhöz, egykori tanítványához fordult s menedéket
kért tőle, hogy ott visszavonulhasson. A megérkezése előtt

.való éjjelen Hugó püspök azt álmodta. hogya dauphinéi
hegység irdatlan rengetegében jár-kel s egy kiálló szirt
fokán pompás templom tárul föl szeme előtt, a távolban
pedig hét csillag gyullad ki, mely egyre közeledvén. a
templom fölött veszteg marad s tüneményes fénnyel
ársztja el azt. Ez a jelenés Kölni Brunó és hat társának,
megérkezését jelentette, akik másnap állítottak he hozzá.
A püspök rögtön tisztában volt azzal, hogy álma nem
Iehetett a képzelet üres játéka s Brunót kérésére társai
val együtt a rengeteg ama helyére vezette, ahol álmában
járt. A járatlan erdőkön,mélységes szakadékokon át csak
nagy küzködés és fáradtság árán juthattak oda. A jöve
vények habozás nélkül ott maradtak, faágakból kápolnát
és kunyhókat építettek s egész odaadással istenes elmél
kedéseiknek, a békének és a Mindenható szeretetének
engedték át magukat. A hegység e fenyvesek tengerétől

körülzárt zordon és elhagyatott részének franciául Char
treuse volt a neve, latinul Kartuzium. A társas remeték,
akik itt letelepedtek Isten szegényeinek nevezték magu
kat. Az általuk alapított rend a karthauzi néven vált
csakhamar világszerte ismertté.

Brunó kanonok társai közül kettő világi ember s egy
olasz volt. A jó barátok arra szövetkeztek, hogy szent
Benedek szabályait eredeti szigorúságukhan követik, de
szerzetesi helyett inkább remete életet élnek. A közös
háló és étkező termet rnellözték, e helvett a kolostor
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körül mindegyikük külön kunyhóban, cellában lakott.
Amire számuk l3-ra növekedett, ennyire szabfák meg
rendjük többi kolostorai lakóinak számát is. A karthauziak
celláikhau egymagukban laktak, egyedül ájt aí oskodtak,
dolgozt ak, Hkeztek és aludtak. Együttesen szen], misét
csak ül.mep és vasárnap hallgattak s ilyenkor halat és
sajtot IS ettek. Máskülönben kizárólag korpakenyér és
főzelék volt élelmük. A hegyes vidék termc,ket1en földjé
ből csak annyit miveltek meg, amennyi élelmezésükre
szükséges volt. Prédikálniok nem volt szabad. Kéziratok,
de f{lleg a Szentírás másolása lett Iöíogtalkozásuk. Isten
igl'jét így nem élőszóval, de kezük munkája, írás útjáll
terjesztették.

Amikor Vilmos neversi gróf a karthauzi remeteségről

hírt szerzett s a végt elen ön megtagadásban élő szarzetese
ket meglátogatta, szive szegénységükön annyira megindult,
hogy értékes ezüst kincset küldött nekik. A karthauziak
visszaküldték ezt, de ugyancsak hálálkodtak, amikor erre
egy csomó hártyatekerccsel lepte meg őket, amit akkor
papiros helyett írásra .használtak. A gróftól ajándékba
kapott hártyákra írt munkákkal vetették meg a kartbau
ziak könyvtátuk alapját.

A karthauziak rendszabályait csak ötödik priorjuk
foglalta irásba s III. Sándor pápa 1176-ban erősítette

meg. A rend voltaképen a keleti pusztaság remeteatyáinak
életmódját támasztotta föl, társas remeteség alakjában,
amely a magános remete életuél, testi és lelki szempontból
egyaránt kevésbbé veszedelmes volt. Szigorú életmódjuk
hire. örökös szótalanságuk, sajátságos köszöntésük, a
Merncuto mori, vagyis emlékezzél a halálra, sok kiváncsi
embert csalt a dauphinéi hegységbe, Azonban az emberek
az önmegtagadásnak e sanyarú példája láttára szivök mé
lyében megrendülve távozt ak el ismét, széjjel vitték a
dun-a Iehér szörcsuháha öltözött néma szerzetesek hirét,
akikkel a Lőredelemhen csakhamar szent Benedek n:'gi
kolostorainak lakói is jónak látták versenyezni.

S idővel férfiak, asszonyok, sőt gyermekek is csapa
tostul kerekedtek föl a kartuziumi vadonba, kérték a
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karthauziak épületes példáján Ielbuzdulva, felvételüket a
rendbe. A kolostorok száma azonban kezdetben igen kevés
volt. Csak a következő században terjedt el Európa
szerte al új rend, Virágzásuk korában a karthauziaknak
171 kolostoruk volt. Ebből három jutott Magyarországra:
a látókői és a lechnici a Szepességben s a tárkányi EgeJ!
mellett. Az első és a harmadik a protestantizmus terjedése
és a török hódoltság korában enyészett el. A lechnici
Vörösklastrom a XVII. században a kamaldoliak birto
kába került, akiket II. József császár kolostorokat el
törlő rendelete üzött el innen.

A kamaldoliaknak a karthauziakéhoz hasonlóan szi
gorú rendjét az olasz hercegi családból származott szerit
Romuald alapította, aki 1018. körül a toszkánai Arezzo
közelében, az Appeninek hegyláncának egyik meredek
magaslatára vonult remeteségbe. Amikor Maldolo gróf,
a vidék földesura tanuja lett szent életmódjának. neki
ajándékozta ezt a helyet, a Campo di Maldolót. A puszta
ság nevének összevonásából eredt a Kamaldoli név. Szent
Romuald 1027-ben 120 éves korában halt meg s rendje,
amely a ezerzetesi életet a remeteséggel egyesítette, Itáliá
ban csakhamar igen elterjedt. Európa egyéb országaiban
azonban a kamaldoliak egyhamar nem otthonosedtak meg.
Csak a XVII. század folyamán alapítanak új, vagy népesí
tenek be régi elhagyott kolostrokat, mint nálunk Lechni
cen. Szent Brúnóban főleg a rheimsi kanonoksága idejében
az érseki székre került Manaeszes léha életmódja érlelte
meg a szándékot, hogy a legközelebbi alkalommal vissza
vonul a világtól. Ez az alkalom akkor, amikor a keresett
magány helyett a rheimsziak maguk fölé akarták emelni,
meg is jött. Szent Romualdot korának romlottsága s az egy
ház vigasztalan állapota űzte remeteségbe. Szent Korbert
a premontrei rend alapítója 1082-ben a németországi
Xantenben született s mint előkelő család ivadéka V. Hen
rik császár udvari káplánja, késöbb kölni kanonok és 1öbb
egyházi javadalom birtokosa lőn. A javadalmak halmozá
sát az egyház mindenkor tiltotta, mert kapzsiságból ered
s vagy zsugoríságra vagy pazarló világi életmódra vezet.
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A daliás termetu szent Norbert is az akkori léha világfiak
módjára élt, miglen 1114-ben lovaglás közben közvétlenül
mellette villám sújtott le. A fiatal kanonok az ég intésé
nek vette ezt, magába szállt. Innentől fogva példás életet
élt s kanonok társait is ilyenre akarta rábírni.

A püspökök a legrégibb időktől fogva az alájuk ren
delt papok egy részéből tanácsot, presbitériumot alakí
tottak. Ennek tagjai ünnepélyes istentisztelet alkalmával
a püspöknek segédkeztek. Máskülönben az egyház-megye
kormányzásában tanácsadói és munkatársai voltak. A pres
biterium régen az apostolok közös asztalának példájára
közösen étkezett, együtt lakott s ájtatosságait a püspökkel
együtt _végezte. Szent Özséb vercellei (t 371.), majd
szent Agoston hippói püspök (t 430.) presbiteriumuknak
kolostori szervezetet adtak s ez a példa csakhamar minden
felé elterjedt a keresztény egyházban. A presbiterium tag
jainak életmódját a zsinati határozatok (kánonok) és szent
Benedek szabályai alapján szent Chrodegang metzí püspök
szabályozta. Minthogy a tagok gyűléseik alkalmával miu
denkor a szabályzat egy-egy fejezetének, kapitulumának,
felolvasását hallgatták meg, testületük a kapitulum, káp
talan nevét nyerte. S rnínthogy zsinati határozatok, kán0
nok szabályozták éltmódjukat, kanonikusoknak magyarán
kanonokoknak nevezték el őket.

A kanonokokat a szegénységi fogadalom nem köte
lezte s néhol a káptalanok már a IX. században elkülöní
tették a káptalan javadalmait a püspök vagyonától, meg
szüntették a közös életmódot s bár egymás közelében, de
külön házakban laktak és gyűléseiken kívül csak a napi
zsolozsmák közös elvégzésére jöttek össze. A XI. század
derekán szent Chrodegang szabályait már mindenfelé mel
lözték. Akik a kanonokok közül a közös élet hivei voltak,
azok kiváltak a káptalanból s szent Ágoston szabályai alap
[án szerzetesrenddé alakultak át. Ilyen kanonokrendek
Nyugat-Európa számos egyházmegyéjében keletkeztek,
anélkül, hogy egymással összeköttetésben állottak volna.
Az utolsó kisériet a székesegyházi káptalanok régi szerve
zetének visszaállítására a szerit Norherté volt, aki az emlé-
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kezetes villámcsapás után pappá .szenteltette föl magát
es Xanten ber, szülövárosának kanonokjai között keresett
elsőbben hiveket tervének Azonban ezek a nagyrészt
elvilágiasodott urak kinevették. Sőt a fiatalabbak ellensé
geskedést szítottak ellene s bérelt emberekkel üldöztették.
Szent Norbet erre vándorbottal kezében bejárta az országot
s prédikálással igyekezett tervének hiveket .szerezni. Be
széde ékes volt s szivet-lelket megragadó hévvel teli és
oly világos, hogy urak, pórok egyaránt megértették.
Többnyire kora laza erkölcsei ellen prédikált, amiért sokan
lázitónak hiresztelték el. A jobb érzésűek azonban láng
lelkű apostolnak tartották s amikor hire Rómáig eljutott.
a pápa is Iölhatalmazta, hogy szabadon hirdesse tanítását
a káptalanok ujjászervezésérőlés a keresztény hit igazsá
gairól. Amikor a kanonokokat sehol sem tudta megnyerni
eszméinek, szent Norbert lemondott élete főcéljáról s Laon
püspökéhez fordult,hogy ennek egyházmegyéjében keressen
valahol hozzáférhetetlen vidéket, ahol egyházi méltóságá..
ról lemondva szerzetesi életet folytathat. A püspök egy
vad és elhagyatott erdős völgyet, Prémontrét engedett
át neki. Ide vonult 1120-ban szent Norbert néhány hivé
vel, itt építette föl kolostorát, mely a völgyről premontrei
nek elnevezett ,rend Iökolostora lett. A premontreiek sza
bályai szent Agoston iratai és Chrodegang szabályzata
alapján készültek s a lekipásztorkodást és a prédikáeiét
szintén a rend feladatai közé sorozták. A kanonoki és a
szerzetesi intézmény egyesítése nyilvánul a rend szervezeté
ben, amelynek életmópja eredetileg igen szigorú volt.

u) A premontrei rendet II. Honopiusz pápa 1126-ban erősí-

tette meg s a szintén fehér ruhát viselő szerzetesek csak
~ hamar egész Európában elterjedtek. Magyarországon
~ II. István király telepítette le öket 113ű-ban Nagyvárad
"ol mellett. Szent Norbert nőket is befogadott rendjébe s azl apácakolostorokban lakó szerzetesnök száma 1138 táján

már közel 10 ezer volt.t;
:1 Mint az egyház harcos tagjai a premontreiek a tan-
< chelizrnusnak nevezett eretnekség kitörésekor léptek föl

először. A jámbor nép hiszékenységét, régen ép úgy mint



ma, önző emberek mindenkor tudták a maguk nemtelelf
céljaira kihasználni. Tanchelín, egy elvetemült, aljas em
ber, a Zélandi szigeteken Németalföldön lépett föl, mint
próféta. Vallásos rajongást szitott a tömegben; különösen
a nők fejét csavarta el, akiket aztán rendre nemtelen vá
gyainak áldozott föl. Amikor látta, hogy a jámbor nép
kötélnek áll, Krisztusként ünnepeltette magát. Köln
vidékén egy templomból kihoz atta szűz Mária szobrát
s kézfogással eljegyezte a boldogságos Szűzet. Az elvakí
tott emberek erre minden pénzüket lábaihoz hordták nász
ajándéknak. A világi papok, a hatóság tehetetlen volt
az egyre szélesebb körben elharapózó őrülettel szemben.
Végezetül a cambrayi püspök szent Norbertet és rendjét
szólította föl, hogy az iszonyatos eretnekség ellen küzdjön,
A fehér szerzetesek és szerit Norbert szelid megjelenésével,
alázatos viselkedésével, a meggyőződés 'tüzétől izzó, sz ív
hez szóló szavaival hamarosan kijózanította a rossz útra
terelt.rajongásból a legocsmányabb bűnök fertőjébe sodort
embereket. A megtévesztett nép sírva borult a premontreiek
lábaihoz, bűnbocsánatot tartott s észre térve visszatért a
becsületes életrnódhoz.

Amikor egyszer szent Norbertnek ismét Németország
ban akadt dolga, ép olyankor vetődött Speyerbe, arnikor
ott II. Lothar császár birodalmi gyűlést tartott. A német
fejedelmek tudomást szerezt ek erről s arra szólították föl
a szent hírében álló rendalapítót, hogy prédikáljon a gyű

lés előtt. Szent Norbert ékes beszédje annyira elragadta
Németország rendjeit. hogya császár a pápai követ húzzá
járulásával legott magdeburgi érseknek válasz tt at t a meg.
A szent erős kézzel fogott hozzá a züllésnek indult érsek
ség rendezéséhez. Gonosz emberek ezért ismétellen gyilkos
szándékkal támadtak rá. Szent Norbert fölényes derűvel

arcán szállt szembe ellenségeivel, törhetetlen akaratúval
végezetül mégis csak rendbe hozta az érsekség fonák irányba
tévedt dolgait s 1134-ben június 6-án Magdeburgban csön
desen elhunyt.

A fehér szerzetesek befolyása a keresztény hivek irá
nyításában, a világ megjavításában, a fekete ruhát viselő
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bencésekével szemben az egyháznak a világi hatalom túl·
kapásaival folytatott küzdslmének vége felé egyre nő.

Clugny, ahonnan az idők folyamán elernyedt szerzetesi
élet. szabályozása először indult ki, még tartja magát.
A kötalékóbe tartozó egyéb kolostorok köz ül azonban a
XI. század végi forrongás közepette nem egy helyen lazul
meg a fegyelem. Ebben az időben a burgundiai Molesmes
bencés apatsaga gazdagságánál, a kolostorában lakó szer
zetesek műveltségénél fogva egyike volt Nyugat-Európa
leghiresebb apúts.igainak. A rendtagok egy része azonban
nagyon is elvilágiasodott s életmódjában a szerit Bene
dektöl előírtnál nagyobb szabadságot követelt. A szer
zetesek egy másik része nem sokat törődött e forrongással
S úgy végezte napi dolgait, mint azelőtt s amennyire tőle

telt. Róbert apát és két kiváló rendtársa azonban, Alberik
és István, a világ felé sanditókat visszaakarta terelni a szer
zetesi élet igaz útjára. Amikor ezért az apátságban áldat
lan háborúság támadt, Róbert s a hozzápártolt húsz
szerzetes végezetül egy szép napon elbujdosott a kolos
torból.

A huszonegy tagú társaság a Feneketlen folyó (Sans
fonds) partján vándorolt tovább s a Cistercium nevü völgy
ben (Cisteaux) állapodott meg. A részben erdővel, részben
sással és náddal elborított vidék ura, Odo burgundi her
ceg készségesen engedte meg, hogy letelepedjenek birtokai
ama részén, amelynek addig soha semmi hasznát nem látta,
sőt követ és fát is adott nekik, arnire a molesmei kiváló
szerzetesek Gualt er chaloni püspök engedélyével hamarosan
fölépítették Iából összerótt kolostorukat és kápoln áj ukat
s ezt 1098 március 21-én, szent Benedek napján szűz Mária
tiszteletére Iülavaí t ák. Gualter püspök Róbertet állította a
ciszterciumí új telep élére. A fényes multú cisztercitarend
története ezzel kezdődöt t. A kezdet iszonyú forrongasok ide
jével esett egybe. A pápaság és a császárság között ismét
kiujúlt a harc. Egymásután négy pápa keres, mint szám
űzött, Franciaországban, mendéket. A kegyetlen V. Henrik
rátámad II. Paszkál pápára, láncra vereti s így erőszakolja

ki t őle egy időre az invesztiturához vélt jogát. A világi tár-
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sadalorn szintén ezidő tájban szakad két egymástól élesen el
különített osztályra. Az egyik hegyek ormán, erős várakban
tanyázik s vitézi tornákban, véres harcokban, erőszakos

kodásban leli örömét. A másik osztály leromlott nyájaival
a völgyek ölén, mocsarak és ingoványok között tengődik,

kezdetleges szerszámokkal a földet túrja és súlyos adók terhe
alatt nyög. Ennek az iszonyú ellentétnek a kiegyenlítéset
tűzték-ki egyik főcéljuknak a ciszterciumi völgyben alakí
tott szertesrend tagjai, akiket ép azért Európa első keresz
tény szociálistáinak nevezhetünk. A Iöldmivelés a fejedel
mek és a várurak hol egymással, hol egymás ellen Iolytatot t.
hol ismét az egyház leigázására törő háborúskodása köz
ben hanyatlásnak indult, sőt teljességgel lenézett foglal
kozássá vált. Aki erőt érzett karjaiban, valamelyik várúr
csatlósának csapott föl s a hadi zsákmányból, az ököljog
révén sanyargatott szomszédai vagy a földhöz ragadt nép
adójából akart könnyű szerrel megélni. A cistereiták erős

kézzel nyúlnak be ebbe a kavarodásba. Példájukkal, ön
megtagadásukkal meghódítják a fejedelmeket, a nagyura
kat s akik szivük mélyében megrendülve soraik közé áll
nak, azok vállaira rendjük fehér ruháját és fekete skapulá
réjáttészik s íöldmívelessel, pásztorkodással foglalkoztat
ják őket.Aföldmívelésés agazdálkodás innentöl fogva avilági

.urak körében sem megvetett foglalkozás többé. A lovagi
élet túlzásait nagyrészt szintén a ciszterciták terelték
helyes mederbe. Az arabokkal küzdő spanyol és portugá
liai lovagrendeket ő~ szervezték,

A már régebben keletkezett templomosok tőlük, he
lyesebben legkiválób rendtagjuktól, szent Bernáttól kér
tek új szabályokat. A cisztercita rend szabályait Róbert
apát második utóda, az angol eredetű István apát foglalta
irásba s II. Paszkál pápa Ll l O-ban erősítette meg. Ezek a
szabályok jelentéktelen külsöségektöl eltekintve szent Bene
dek reguláit követik nyomon. A císzterciumi kolostor
első tagjainak élete ugyancsak küzdelmes volt az irdatlan
vadonban, ahol «afák és a tüskebokrok rengetegében ember
lába nyomát még nem hagyta s csak vadak tanyáztak.
Az erdőktől körülzárt mocsaras vidéken szanaszéjjel
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folydogáltak a vadvizek s már ezeklevezetése is emberfölötti
munkának látszott, 'Hóbert apát és társai azonban nem
csilggedtek el s verejtékezve hódították meg a földet,
hogy termővé tegyék. Mérhetetlenül fáradságos küzdel
melk hire a molesmei kolostorba is elhatolt s ezek lakói
szivük mélyében megrendülve javulást fogadtak s vissza
hívták Róbert apátot. Amikor pedig a szent életű szerzetes
vonakodott visszatérni, II. Orbán pápa közbenjárásához
fordultak, hogy az engedelmesség nevében bírja rá erre
apátjukat. Róbert engedelmeskedett s miut án másfél évig
állott az új monostor élén, visszatért Molesmehe, jó útra
terelte ennek ingadozó lakóit s 1110 április n-én szerit
hirében halt meg. 1122-ben az egyház is szentté avatta,
Ciszterciumban Róbert apát helyére Alberik szerzetes
került s a rendtagok vezetése alatt fáradhatatlanul törték
II földet tovább, végezték a mindennapos zsolozsmázást,
küzködtek és nélkülöztek. A vadon vidéken alapított mo
nostornak ugyanis semmi jövedelme sem volt. A tizedek
ről, amelyek a bencésklastromokat gazdagították, a cisz
terciek eleve lemondtak. A nagy szigoruság, amelyben az
első ciszterciták, mint valamikor a pusztaságbanji szer
zetesek keleti ősei éltek, a környéken nagy tiszteletet szer
zett nekik. Am a zordon vidék senkit sem vonzott a geren
dákból összetákolt klastromba. A Molesméhől jött rend
tagok egymásután meghaltak; 1109-ben Alberik apát is
elhúnyt, akit késöbb szentté avatott az egyház. Az angol
származású Harding István, aki utódja lett, nem sok re
ménységgel vette át az egyre kisebb számra olvadó szer
zetesek vezetését s már-már elcsüggedt az alig 14 éves
rend jövője miatt. Naphosszat imádkozva kérte Isten
segítségét. S 1112. tavaszán aztán váratlanul egy harminc
főnyi csapat tünt föl az erdő szélén, igyekezett a kolostor
felé. Alig hogy oda értek, a kapús testvér lelkendezve sietett
az apáthoz, jelentette, hogy a fiatal lovagok őt keresik.
István apát, mint az ég küldötteit, úgy fogadta a jövevé
nyeket. Ezek vezetője szent Bernát volt, aki csakhamar
az új rend és az egyház, de általában a XII. század leg
dicsőbb, leginkább kimagasló höse lett.
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Szent Bernát, aki ama tavaszi estén öt testvérével és
többi társaival a ciszterciumi monostorba be kopogtatott,
1090. végén a Dijon közelébe eső Fontaines (Fontén)
faluban, e!1nek dombtetején épült udvarházában szüle
tett. Apja, Tecelin lovag, a burgundi herceg hűbérese volt
s arról hires, hogy kardját csak az igazság és jog védel
mére forgatta. Ura udvarában tekintélyes szerepet töltött
be, az igazság útjáról azonban a herceg kedvéért sem tért
le, amint ennek az autuni püspök ellen folytatott pörében
is bizonyságát adta. Még igazabb, ájtatosabb és nemcsebb
volt szent Bernát anyja Aleth, Bernát montbardi grófnak
leánya, aki 15 éves korában ment férjhez s hat fiúval és
egy leánnyal ajándékozta meg urát. Fiai és végezetül
özvegyen maradt ura is, mind szerzetesek, leánya apáca lett.
A fiatal asszonyt férje iránt tanusított példás engedel
mességéről ismerték a vidéken. Szívvel-lélekkel családjá
nak élt, de a szegényekről sem feledkezett meg s az irgal
masság cslekedeteit velük szemben sohasem bízta cseléd
jére..-l nagy ivások, kockajáték, a lantosok és egyéb komé
diasok szereplése, amivel akkor a lovagi rendűek idejük
jórészét eltöltötték, a fontainesi udvarházban ismeretlen
maradt. Ennek szinte kolostori tisztasagú levegőjét csak
az Isten félelmében nagy gonddal nevelt gyermekek vidám
hangja töltötte be s a ragyogóan tiszta családi élet derűje.

Bernát Aleth asszonynak harmadik gyermeke volt s mielőtt

megszűletett a fiatal anya álmában kis kutya alakjában
látta eljövendő fiát, aki hangos ugatással adott jelt magáról.
A megriadt úrnőnek egy a vidéken élő szeritéletűremete í$Y
magyarázta meg sajátságos álmát: «Születendö fiad az ur
házának gondos öre lesz és hatalmasan fogja hal1atni sza
vát az egyház ellenségeivel szemben. Jeles szónok lesz,
nyelvén gyógyító írral s bdeg sziveket fog orvosoini ezzel.»
Első két fiát, Guidót és Gellértet apjuk vitézeknek szánta.
A harmadikat azonban születése után Aleí h két kezével
a magasba emelte és Istennek ajánlotta föl. Amire nagyobb
lett, szülei Bernátot is a chatillon i káptalan iskolájába
adták s mii.thogy ebben a városban szintén volt házuk,
Aletli unszolására az egész család a tanítás idejére odaköl-
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val gyermekeinek élő anya nagy gyönyörűséggelvolt tanúja
harmadik fia Iejlödésének, akiben az ő vonásai s az ö jel
leme tükröződött. Szent Bernát fiatal korában a «világi
dolgokban nagyon ügyefogyott volt; szerette a magányt,
Irtózott a szerepléstől s lelki elmélyedése már akkor is
szinte csodálatos volt.» Egyébként mindig engedelmes
fiú maradt s mindenkivel szemben kedvesen és barátságo
san viselkedett. Az utcán alig látták az emberek. Leg
szivesebben otthon ült. A hiábavaló fecsegéstól irtózott.
Annál szrvesebben merült el az Istennel társalgásba vagyis
sokat imádkozott s végtelenűl szemérmetes volt. Chatilloni
iskoláztatása első évében történt, hogy amikor a család
otthonában karácsonykor az éjféli' misére hívó harangszóra
várakozott, a kis Bernát a neki szekatlan virrasztás köz
ben elaludt. Lelke álmában visszaszállt rég letűnt időkbe,

Betlehembe s tanuja volt Jézus születésének, aki végtele
nül kedves mosollyal arcán fordult hozzá. A karácsonyi
harangok zúgása ébresztette 'öl a gyermekifjút álmából;
anyja akkori szokás szerint xanonoki ruhába öltöztette
s a többiekkel együtt a templomba vezette. Szent Bernút
lelkéből ennek a karácsony éjnek emléke soha sem szállt
el. Máriának, Isten Anyjának azóta legbuzgóbb tisztelője

lett. A szetetetet a szent Szűz iránt Aleth is élesztette szivé
ben, akinek példápra szent Bernát már gyermekkorában
a szegények felé szintón irgalmas szivvel fordult s ajándé
kait mind közöttük osztotta szét, még pedig titokban,
úgy hogy erről anyja sem szerzett tudomást.

Tecelin lovag sokkal jobban volt elfoglalva a maga bir
tokának és hűbérurának, a burgundi hercegnek doJg"Íval,
semhogy nagyobb figyelmet szent clhet«! t volna gyermekei
nevelésének. Hatása reájuk inkább jó hiréuel, miuden felé
dicsért vitézi erényeinél fogva volt nagy. A kanonokok
azonban a chatilloni iskolában meg voltak elégedve fiai
szorgalmával, de különösen Bernáttal. aki csakhamar
mcstereinek büszkesége, anyjúnak szemefénye let t. Isten
szolgálatában, tanulásban, övéi szeret etetöl övezve a fiatal
Bernát évei derűsen teltek el. Az első csapás 17 éves korá-
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ban éri szivét. Édesanyja, aki még alig volt 38 éves,
1107-ben, szeptember hó l-én rövid betegség után meghalt.
A család az iskolai szünet idejét Fontainesben töltötte el,
ahol szerrt Ambrozianus, a községbeli templom védőszentjé

nek napját mindenkor nagy fénnyel ültékmeg. A búcsura
sereglő papok és egyéb úri nép Tecelin udvarházának ven
dégei voltak ilyenkor. Aleth, bár közel érezte végét, aznap
is ebédre hívta meg a vendégeket, de maga már nem ülhe
tett az asztalfőn. A szentrnise után megáldozott s fölvette
az utolsókenet szentségét. Ebéd közben magához hivatta
Guidót, legidősebbfiát' s meghagyta neki, hogy asztalbon
tás után. szebájába hívja a vendégüliátott papokat, hadd
mondják el vele együtt a haldoklók imáit. Igy lett. S mi
közben a Mindeuszentek litániáját mormogták, Aleth
keresztvetés közben csöndesen kilehelte lelkét, miközben
épen ezt a könyörgést mondták : A te szenvedésed és
halálod által, Uram, szabadítsd meg őt l

Dijonban s a bencések apátjának kérésére a Szent
Benignusz-templom kriptájában temették el, ahol a ko
lostornak szentck hirében elhalt tagjai nyugodtak. 1250
ben tJ~t,~mét IV. Ince pápa ellgedelmével a clairvauxi cisz
tercita Lemplomba vitték át s a franciák, bár az egyház
ünnepélyesen nem avatta azzá, sokáig szeritkent tisztelték.

Aleth meghalt, de szelleme gyermekeiben, leülönösen
azonban szerit Bernátban tovább élt. A szent 20 éves
koráig folytatta Chatillonban ;tanulmányait. Életének pá
lyája ekkor került keresztútra. Választania kelleti a világ
és Isten között, ami nem ment a szív minden háborgása
nélkül. A. világ ugyancsak mohón nyult a daliás ifjú után,
hogy szolgálataiért muló dicsőséggel fizessen neki. Barátai,
rokon és ismerős ífjú leventék körében szintén nem egy
veszedelem fenyegette. S aki megóvta volna ettől, Aleth
a dijoni kriptában aludta a halottak álmát.

Bernát az őt környékezö veszedelmek sejtelme nél
kül rnerült el a korabeli vitézek szórakozásaiba, szágur
dozott be társaival lóháton mesze vidéket, várról-várra
vendégeskedve. Daliás alakjával, vállára leomló szőke

hajával, rendkívül kifejező sötétkék szemével, nőiesen
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fehér arcával, de legkivált szellemességével és ékes beszéd':'
jével csakhamar ő lett a társaság höse, de különösen az
asszonyok kedvence. Kalandozásai közben, amikor egy
szer társaival egy fiatal özvegy várába tértek, az asszony
éjnek idején Bernát szobájába lopózott s ő csak úgy
tudott megszabadulni a kísértéstől, hogy lármát csapott
a csöndes éjszakában, mintha rablók törtek volna szobá
jába. A fiatal asszony megszégyenülten sietett vissza háló
házába s nem is mutatkozott többé vendégei előtt, akik
távozásuk után ugyancsak csipkedték hallgatag társukat
rablókkal való kalandja s ijedős természete miatt. S a bur
gundiai anyák szintén kivetették rá hálójukat, hogy leá
nyaik közül valamelyikkel összeházasitsák. Bernát bele
is szeretett egy fiatal előkelő leányba; de anákor ennek
szépsége úgy lenyűgözte szivét, hogy egyébbel már nem
is gondolt e világon, megijedt az egész valóján úrrá váló
szenvedélytöl s egy tóba ugrott, hogy ennek hideg vizé
ben hűtse le vérének izzó lobogását. S ezzel kapcsolatban
ismét eszébe jutott anyja, akinek emléke már-már elmosó
dott lelkében s Aleth óhaja, aki papnak szánta. Bernát
apránként visszahuzódott a világtól, kerülte testvérei,
barátai víg társaságát s rögtön arra gondolt, hogy a zor
donságáról hiressé vált Cisterciumba vonul és ennek kolos
torába véteti föl magát. Tervébe csak anyja öccsét, Gaud
rik vitézt avatta be, aki nemcsak hogy le nem beszélte
erről, de nővére szent életére. gondolva, csakhamar maga
is hasonló tervek szövögetésébe fogott. Testvérei hamar
észrevették e változást Bernát viselkedésében s amikor
megtudták mit forral, kötelességüknek tartották, hogy
lebeszéljék a szerzetesi életről. Végezetül édesanyjuk

. szellemére hivatkozva akarták szándékától eltántorítani,
de épen ezzel erősítették meg ebben. Szerit Bernát egy·
ideig azonban még habozott; de nem azért, mintha félt
volna a ciszterciek életmódjának zordonságától. hanem
mert barátait és testvéreit is meg akarta nyerni ennek.

Közben 1111. nyár utóján háború tört ki s Tecelin
vitéz Gaudrik sógorával ig Guido, Gellért és András fiai
val a burgundi herceg zászlaja alatt szintén táborba szál-
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lott. Bernát otthon maradt. Tovább érlelte lelkében ter
vét. Egy útszéli kápolnához szekott volt kilovagolni s
ebben imádkozott térdreborulva ; kérte Istent, oszlassa el
kétségeit, erősítse meg szándékában, segitse elő terveit,
hogy legkedvesebb embereit is az ő szolgálatának nyerje
meg. S egy szép őszi napon Gaudrik lovag jlget haza
egymagában a Fontainesen át vezető úton. A derék vitéz,
Grancey várának ostroma közben hirtelenül ott hagyta
a burgundi herceg táhorat, Tecelin fiai sejtik, hogy hon
nan fúj a szél s már már szintén hazasietnek, hogy Ber
nát és Gaudrik kolostorba lépését megakadálvozzák. Ekkor
azonban maga Bernát jelenik meg a táborban. Engedel
met kér apjától, hogy Cisterciumba mehessen. Az öreg
vitéz jól ismerte Aleth legkedvesebb fiát. Nem ellenkezik.
Bernát azonban mégsem indul rögtön útnak; Gaudrikot
már megnyerte társának s még- a táborban testvéreit
kezdi ostromolni. Occse Bertalan rögtön fölcsap követő

jének. Másik öccse András, aki már nemcsak szórakozás
ból időzik a táborban, ellenáll. Csak amire bátyja anyjuk
emléket idézi föl, hajtja meg fejét, de kiköti, hogy csak
akkor. lép a kolostorba, ha a többi testvérek is követik.
András nem igen bízott ebben. Nivárd öccse még gyer
~ilel\, Guido bátyja meg nős ember és két kis gyermek
atyja volt. Szent Bernát azonban nem riadt vissza a
nehézségektől. Ékesszólásával és Aleth nevével ajkán Gui
dót is, ennek nejét is megnyeri tervének, akinek beleegye
zése nélkül a vitéz nem lehetett volna szerzetes. Az asszony
eleinte nem akart lemondani férjéről, csak amikor erre
hirtelen súlyos betegségbe esett, hivatta magához Berná
tot, kérte, hogy imádkozzék érte s egyezett bele ura távo
zásába, aki lemondott rangjáról, birtokáról és öccse után
indult. Guido felesége, fölépülése után, két kis leányával
együtt kolostorba vonult és idővel a julianumi kolostor
Iejedelemasszonya lett. Bernát másik bátyja Gellért, izig
vérig katona, rakoncátlan és nyers ember volt. Hallani
sem akart öccse szándékáról. «Egy lándzsa fog utat nyitni
szivedhez az üdvösség bölcs gondolatának» - jövendölte
meg neki ekkor szent Bernát, miközben újját Gellért olda-
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lához illesztette. S 15 nap mulva, Grancey várának hiába
való megrohanása közben Gellért lándzsától megsebesülten
az ellenség hatalmába került. «Sz erz etes vagyok, cisztercita
szerzetes h) - kiáltotta, amikor a várbeliek körülfogták,
Mindazonáltal börtönbe került s amikor onnan sebéból ki
gyógyultan megszabadult, vonakodás nélkül követle öccsét.

Szerit Bernát fiatal korában habozó és tétovázó ter
mészet volt, de azon felül jóbarátait is mind meg akarta
nyerni a szerzetesi életnek. Testvérei megnyerése után
sem költözött rögtön Ciszterciumha, még hat hónapig
Chatillonban marad, miközben velük új hivatására készült
s ellenállhatatlan ékesszólásával oly sikerrel szerzett ter
vének új híveket, hogy a vidék lovagi családainak végeze..
tül szinte réme lett. "Az anyák elrejtették elöle fiaikat,
a nők férjüket, a jóbarátok barátaikat óvták tőle, Akkora
hatalom nyilatkozott meg szavaiban, hogy nem akadt
ember, aki ellenállhatott volna ezek varázsának». S a test
véreken és Gaudrik nagybátyján kívül szent Bernáthoz.
pártolt Milo, Aleth másik testvére, aki később gróf létére
mint egyszerű munkás-testvér szerepel a ciszterciták ira..
tatban. Hozzá szegődött Róbert, szent Bernát édesanyja
húgának fia s egy másik rokon Gottírid, a későbbi lang
resi püspök, továbbá iskolatársa, a már fényes egyházi
állásba került Hugó, aki később auxerrei püspök lett.·
Amire a chatilloni házban gyülekező társaság 30 főre nőtt

s leszámolt világi dolgaival, vagyona hováíordításával,
útra keltek. Dijonon át Fontainesnek kerültek, ahol a
testvérek elhúesuz í ak Tecelin vitézt ő], Nivárd öccsüktől

és nővérüktöl, Hurnbelinától.
Az öreg lovag megkeményítette szivét s szemepillája

sem rebbent Il)eg, amikor daliás fiai, áldását kérve, sorra
elébe álltak. Am bizonyára' elszoruló szívvel nézett utá
nuk a dombrói, amelyen udvarháza állott, amikor a tár
saság az országúton csöndesen, méltóságteljesen, gyalog..
szerrel továbbment. Csak az vigasztalta, hogy felejthetet
len feleségének, Alefhnek szelleme lebeg a távozék fölött,
amelyet élte alkonyán, amikor legkisebb fia is szerzetes
lett s leánya már férjhez ment, ő is követett,
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Tecelin vitéz, miut ón fölvette a ciszterciták fehér
köntösét, kevéssel azután, mint szerzetes halt meg. Leg
kisebb fia, Nivárd, 16 éves korában lépett a rendbe. Leánya
Humberlina idővel apáca lett. A Tecelin-Iány azonban
előbb férjhez ment, egy burgundi vitéz vette el s mint
hogy családja vagyonát mind ő örökölte, ugyancsak gaz
dag világi dáma volt. A fény és a pompa közepette, amely
ben élt, szerzeressé lett testvérei nem igen jutottak eszébe.
Egyszer mégis meglátogatta őket a kolostorban. Tarka
bizánci selyembe öltözve, nagy fénnyel és diszes kíséret
tel kopogtatott be. A cisztercita kolostorok küszöbét nő

nem léphet te itt s az asszony testvére, András, aki. ennek
őrzésében volt soros, riadt an csapta be a kaput az előkelő

dáma előtt s szalad szent Bennáthoz annak a hirével. hogy
mily pompás ruhában és mekkora kisérettel jött el nővé

rük látogatásukra. A szent azt üzente ki, hogy nem akarja
látni. András testvér a maga részéről néminemű korholá
sokkal toldotta meg bátyja rövid üzenetét.. Humbelina
elpirult, majd elgondolkozott, végül zokogás tört ki szi
véből. Sírva kért.e Andrást, menjen vissza Bernáthoz s ha
bűnös asszony is. kérje, ne taszítsa el oly ridegen magá
tól, annál kevésbbé, mert már megbánta léha életmódját
s kész engedelmeskedni, bármit parancsolnak neki fivérei.
Erre szent Bernát testvéreivel együtt kijött a kolostorból.
Lélektől sugárzó arccal magyarázta meg húgának, hogy
milyen életmód illik Aleth lányához. Eltiltotta a fény
űz éstől, a haszontalan időtöltéstől, világias kedvteléseit ől.
A beszéd kemény volt, de hangja szeretettöl izzott. Szerit
Bernát átszellemült arca is nagy hatással volt az asszonyra..
Humbelina visszatért férjéhez, letett eddigi életmódjáról. .
Alig két év mulva, ura beleegyezésével, apáca lett.

Szerit Bernát ekkor már klervói apát volt s nővére

látogatása is ott történt. Ciszterciumban mind Ő, mind
társai négy napig a szerzetesek vendégei voltak. Csak ami
1.;:01' állhatatosak maradtak szándékukban, hogya rend
tagjai akarnak lenni, vették föl őket a noviciatusha, Ennek
ideje sz ent Benedek regulái szerint a cisztercitáknál is
egy év volt. A vitézi rendű fértiak világi ruhájukat visel-
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ték. de ép úgy éltek mint a szerzetesek s ezek zsolozsmáin
és az istenitiszteleten mindig pontosan megjelentek. A leg
buzgóbb novicius közöttük természetesen vezérük, szent
Bernát lett. Még a ciszterciták életmódját sem tartotta
elég szigorúnak. A szerzetesek étele naponként egy font
kenyér és két tányér főzelék volt. Bemát sohasem ette
meg a maga részét egészen. Még annyit sem evett, ami
ereje és egész~ége fenntartásához feltétlenül szükséges
volt. Igy akarta szivét fölvértezni a kisértések ellen, ame
lyek a kolostorban is elsuhantak ~eje fölött s szorongásba
ejtették lelkét. A végtelen nélkülözés, ebben való túl
buzgósága meg is boszulta magát rajta. Még próbaévének
lepergése előtt súlyos gyomorbaj t kapott s ez haláláig
gyakran kínozta. Az alvásról szintén azt tartotta, amit
az evéstől, hogy aki Isten szelgájának készül) az minél
kevesebbet vegye ki ebből részét. A szerzeteseknek mcg
szabott hatórai alvást megkurtította. Idővel a megszokás
révén annyira vitte, hogy az éjszaka jórészét istenes el
mélkedések közben virrasztotta át. Ezekbe különben reg
geltől estig is annyira elmélyedt, hogy még azt sem vette
észre, ami naphosszat környékezte. A noviciátus végén
még azt sem tudta, boltozatos ,,:agy lapos mennyezetü-e
a terem, ahol társaival aludt. Ep úgy volt a templom
szentélyének ahlakaival, ahol naponként zsolozsmáztak s
ugyancsak csodálkozott azon, amikor szóbeszéd közben
azt hallotta, hogy a szentélyben három és nem egy ablak
van, mint ahogy ő gondolta. A hiábavaló beszédnek külön
ben esküdt ellensége volt; különösen azóta, hogy rájött,
mint szórják szét lelke gondolatait a kolostorba látogatók
szavaikkaI. S amikor egyszer ismét látogatók keresték,
kóccal törnte be fülét és kámzsáját fejére húzva ment a
lokutoriumba, a kolostor fogadószobájába. Vendégei egy
álló óráig nem tágítottak mellőle s egymással versenyezve
igyekeztek arra, hogy jól tartsák heszédjükkel, amiből

azonban ő egy szót sem értett meg. Őmaga csak akkor
szólalt meg, amire búcsázni kezdtek. S alig pár szónyi
buzdítás után a templomba sietett, boldogan, hogy ezzel
a jámbor" csellel megmenekedett a hiú beszélgetéstől.
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A rend törvényei a ciszt ercitákra kézimunkát is szab
tak; még pedig leglöképen a föld mívelésére serkentették
őket. A sok koplalástól szent Bernát igen elgyengült. Asó,
kapa, sarló sem tapadt jól ilyesmihez nem szokott kezé
hez. A szent ügyetlenséget buzgósággal pótolta s mert
gyöngesége miatt apátja csak könnyebb munkát bízott
rá, annál boldogabbnak érezte magát, minél hitványabb
volt ez. Edényeket mosogatott a konyhában, fát aprított
s vitt a tűzhelyhez, tavasszal és ősszel a kertben dolgozott
ásóval, vagy gyömöLcsöt szedett. Aratás idején szomorúan
nézte társait, akik verejtékezve, de derűs arccal vágták a
rendeket. Végtelenűl fájt szivének, hogy nem dolgozha
tou versenyt velük. Amikor egyszer mégis sarló után nyult
és ez kaszálás közben kirepült gyönge kezéből, sírva fa
kadt ügyetfensége miatt, majd térdre borulva kérte Isten t,
adjon neki erőt a gabona learatásához. Könyörgését meg
hallgatta a Mindenható s azóta úgy vágta a rendet, mint
társai sem különben.

A mezei munkán kívül, amelyben a mind nagyobb
számmal hozzájuk szegődö világi testvérek osztozkodtak
velük, a rend szabályai szerint a szerzeteseket a szellemi
munka is kötelezte. Szent Bernát legszívesebben a Szent
írással foglalkozott, Ennek olvasásába és a tanításáról
való elmélkedésekbe merült el a leggyakrabban akkor is,
ha a mezön, vagy az erdőben járt. Istenes tudományára
igy tett szert s azért mondogatta nem egyszer, hogy a
tölgyek és a bükkfák voltak mcsterei. A természet eleven
sége azonban nem egyszer terelte el gondolatait céljáról,
Istenról. Ilyenkor ezzel biztatta magát: «Bernát, mire
jöttél ide?» S lelke ismét elmerült a szivét magukkal
ragadó elmélkedések árjába.

A vitézi eredetű novicius és társai s a régebben ide
költözött szerzetesek buzgóságáról. a monostort környező

vadont pompás kertté, viruló mezökké varázsló csodás
munkájukról végezetül a vidék is tudomást szerzett , S az .
önmegtagadás fenséges példái egyre több követőt vonzot
tak Ciszterciumba, különősen azután, hogy szent Ber
nátot és társait a becsülettel kiállott próbaév leteltével, a
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szent Benedektól átvett szabályok szerint, szerzetessé
avatták. Ez 1113 tavaszán történt, Szent Bernát ekkor
lépett 24. évébe. A következő évben papnak szentelték
föl. A ciszterciumi monostor akkorára már szűknek bizo
nyult a falai közé kívánkozö noviciusok és más rendekból
átlépett szerzetesek számára s mint egy méhkas, egyre
több rajt bocsátott ki magából. Ezek aztán új kolostoro
kat alapítottak, új pusztaságokat hódítottak meg a föld
mívelésnek s egyre nagyobb területeket varázsoltak tej
jel-mézzel folyó Kánaánná, paradicsomkertté, oly vidé
ken is, ahol a moesarak és irdatlan erdők miatt az inség
színte állandó vendég volt.

Az első raj Bertrand szerzetes vezetése alatt 1113-ban
Ciszterciumtól délre egy folyó mindkét partján elterülő

vadön erdőbe vonult s az Erősség (La Forté) nevű monos
tort alapította. Egy másik raj 1114-ben Pontignyt alapí
totta az auxerrei egyházmegyében. A következő évben Hugó
champagnei gróf a Langres és Tróyes városoktól északra el
terülő míveletlen birtokát ajánlotta föl a císztercitáknak s az
itteni kolostor alapítója az alig 25 éves szent Bernát lett.

1115 nyarának elején egy nap szokatlan időben kon
dult meg a ciszterciumi monostor zsolozsmára hívó kis
harangja. Amire a szerzetesek a szentélyben összegyűltek,

István tizenkettőt kijelöl közülök s tizenharmadiknak
szent Bernátot állítja élükre. Majd Zakariás dicsőítő éne
kének elhangzása közben nagy fakeresztet nyujt át neki,
jeléül annak, hogy kijelölt társaival, mint ezek apátja,
új otthon keresésére induljon. A 12 között ott volt Ber
nát négy testvére is. A távozók átveszik az alapítandó
rnonostor templomába szánt szent edényeket, az ereklyé
ket, könyveket és egyéb szükséges s a vadonban be nem
szerezhető holmit. Az apát megáldja őket s a kis csapat
erre könnyeket hullatva, kivonul a szivéhez nőtt épület
ból, ahol megtalálta Istent. Gyalogszerrel Fontaines-en
és Chatillon-on át az Aube folyó felé vonul. Ennek kanyar
gós medre mentén halad tovább s végre napok mulva egy
észak- és dél felől halmoktól elzárt völgybe, az Uröm
'Völgyébe ér. Ez utóbbi nevét csakhamar a Fényes völgyé-
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vel (latinul Clara-vallís, franciául Clairvaux) cseréli föl.
S ahol eddig csak a vadállatok üvöltése verte föl az el
hagyatott vadon csendjét, ott innentől fogva minduntalan
zsolozsmázó és diadalmas ének hangzik föl. A jövevények
minderiekelőtt a temető helyét jelölik ki. Szent Bernát
aztán a templom helyét áldja meg s megállapítja az
ehhez csatolandó kolostor tervét. Ideiglenesen fatönkök
ből és nádból építenek kápolnát és kunyhókat. Nádfödeles,
széltől átjárt közös hálóházuk is. Am csakhamar hozzá
látnak a kőből rakott falak emeléséhez. A munka szaporán
folyik tovább. A zsolozsmázás, a szentmise mindazonáltal
egyetlen napon sem marad el. A szerzetesek eledele árpa
kenyér, köles és bab. Fatányérból esznek, amelyet maguk
faragtak. Amire a magukkal hozott élelem elfogy, főtt

bükkfalevélből vagy gyökerekból készül ételük; amelyet
néha bükkmak tesz változatosabbá. Észrevétlenül mulik
el a nyár, jön meg az ősz és szakadtrájuk a tél. A hideg
a szekottnál is nagyobb. A szerzetesek már alig birják a'
nélkülözést. Gellért, szerit Bernát bátyja panaszosan fakad
ki, hogy a nyomor, amely idekisérte őket, nem akar tágítani
mellőlűk.Szent Bernát ajkai fölött halvány mosoly suhan el.
Mennyi pénz kellene ahhoz, kérdi bátyjától, hogya legszük
ségesebb holmit heszerezze árán?Tizenkét font ezüst-hang
zik a felelet. Meglesz! - biztatja Gellértet öccse s az riadtan.
hitetlenül mered testvérére. Szeut Bernát azonban legott
térdre roskad s imáiba merülve kér segítséget Istentől.

S még mielőtt ismét talpraállna, társai azzal zavarják.
hogy egy chatilloni asszony áll a kolostor előtt és beszélni
szeretne vele. Az asszony egy birtokos vitéznek felesége volt
s nagybeteg férjét akarta a szerzetesek imádságába aján
lani, egyben alamizsnaképen 12 font ezüstöt adott át
szent Bernátnak, épen annyit, amennyire Gellértnek, a
kolostor földi gondviselőjének szüksége volt. Ez a csodás
ajándék ugyancsak fölbátorította szerzetestársait s Gel
lért testvér sem volt többé kicsinyhitű.

Amire a kolostort és templomát a legszükségesebb
holmival fölszerelték, szent Bernát Vilmos chalonsi püspök
höz ment, hogyapáttá szentelje. Utjában Eboldusz test-



véri egy hatalmas termetű, tekintélyes külsejű szerzetes
kisérte, aki mellett szent Bernát szinte átlátszó, sovány
alakja eltörpült. A püspöki városban mindenfelé azt hit
ték Eholduszrét, hogy ö a fölszentelésre váró apát s nagy
tisztelettel fogadták. Szent Bernátra viszont senki sem
vetett ügyet. Csak a tudós püspök vette észre rögtön, hogy
az igénytelen szerzetesben nagy lélek lakik. Végtelen tisz
telettel és szivességgel fogadta s innentől fogva leghivebb
barátja és legnagyobb tisztelője lett. Vilmos püspök első

sorban azt tartotta kötelességének, hogy az ezzel nem
sokat törődő új apát egészségére ügyeljen.

Amikor tehát hirül vette, hogy szent Bernát Clair
vauxban ismét betegeskedik, a ciszterciumi monostor káp
talanjánál kieszközölte, hogy egy évre alája rendeljék. S a
püspök a monostoron kivül kis házat építtetett neki,
ápolót rendelt ki számára s a szent engedelmesség terhe
alatt megtiltotta, hogy az apátság ügyes-bajos dolgaival
foglalkozzék. Alig telt el azonban az év, szent Bernát
rögtön visszatért rendes életmódjához, sőt még szigorúbb
fegyelmet tartott. Szent életének, lánglelkének, mindene
ket magával ragadó ékes beszédének hire nőttön-nőtt s az
emberek seregestül kerekedtek föl messze vidékről, zarándo
koltak el a «Fényes völgye-be, Sokan mind halálig itt marad
tak, hol mint szerzetesek, hol mint világi ruhában szerzetesi
életet élő s a vidék megművelésévelfáradó munkás testvérek.

KIérvó csakhamar a ciszterciták legjelesebb monostora
lett s szintén kibocsátott rajokat, amelyek az anyakolos
tortól függö új apátságokat alapítottak. 11t8-ban így kelet

r-- kezett Troisfontaines (Troáfontén) majd, Fonténay (Fon
tané), 1121-ben Foigny (Foány), amelynek templomát
azonban szent Bernát csak három 'évvel később szentelte

~ föl. A nagyapát szent hire révén a ciszterci ták csakhamar
~ külföldön is elterjedtek. Fejedelmek, főpapok, főurak vete
J kedtek egymással abban, hogy birtokaikon az új rend

számára kolostorokat alapíthassanak. A XIII. században,f bele nem értve a szintén nagy számmal alapított ciszter
é cita rendű apáca-kolostorokat, a rend már 1800 apátsággal

dicsekedett. Ezek mind a ciszterciumi apát főnhatósága
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alatt állottak s öt a rend kormányzásában a négy leg
tekintélyesebb kolostor Klérvó, Laíerté, Pontény és- Mori
mond apátjai .tárnogatták. Magyarországon az első ciszter
cita kolostort II. Géza királyunk 1142-ben Cikádoron, a
mai Báttaszék mellett alapította, ennek első lakói az alsó
ausztriai Heiligenkreuzból kerültek hozzánk, A III. Béla
királyunktól (1173 -1196) alapított egresi, zirci, szent
gotthárdi, pilisi és pásztói apátságokat azonban közvet
leniil Franciaországból s ennek legkiválóbb cisztercita ko
lostoraiból kirajzott szerzetssek telepítették. Miként a ben
cés és a prémontrel rend, a cisztercitáké Magyarországon
ma is virágzik s az első kettőhöz hasonlóan különösen a
középiskolai és fi főiskolai tanítás s a tudomány és iroda
lom müvelése terén gyarapítja régi érdemeit.

Mint feljebb már említettük, Cisztercium és Klérvó
kolostoralba fölszentelt papok s más rsndb-Ii sz-rzetesek
is gyakran léptek be. A foányi s más Klérvóból telepített
monostorok apátjai közül nem egy bencés szerzetes volt
Valamikor. Horricourtból a szent Ágoston rendű kanonokok
csapatostul jelentkeztek a klervói kolostorban felvételre.
Apátjuk ezt ellenezte. Am szent Bernát azt tartotta, hogy
az II szerzetes, aki kevésbbé szlgorú rendből szigorúbba lép,
nem lesz hűtelen régi rend jének szabályaihoz,Vilmoschalonsi
püspök hasonló véleményen volt s a bencések és áaostonosok
ezután is akadálytalanul állhattak be a ciszterciták közé.

A kolostorok egymással való versengésének szent Ber
nátra nézve fájdalmas példája a fiatal Róbert esete. Az
előkelő -ifjú, aki Klérv6ban szent Bernát kezébe tette le a
szerzetesi fogadalmat, buzgóságánál és szeretetremélt óságá
nál fogva apátjának legkedvesebb fia lett. Szülei azonban
eredetileg a clugnyi kolostorba akarták küldeni s ennek
apátja e eimen kieszközölte a pápánál. hogy Róbertet
kolostorába vihesse. Szerit Bernát épen úton volt s a ben
C('S apát a pápa rendeletét Ielmutatva, birta rá a fiatal
szerzetest, hogy Clugnyba kövesse. Amrre szent Bernát
visszatért, nagy fájdalom fogta el szivét lcgkedvesebb
Lnnít.ványának elpártolása miatt. Meghatóan szép levelet
irt neki s ebben öntötte ki keserűséget váratlan távozása
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mi$.tt. A clugnyi apát azonbari nem engedett. Csak utóda
TiSzteletreméltó Péter (Petrus Venerabilis) engedte vissza
Róbertet szent Bernáthoz, aki kedvenoét később az Isten
házinak nevezett monostor apátjának tette meg, Tiszte
letreméltó Péter, főleg szent Bernát Apológia cimű könyvé
nek hatása alatt, állította helyre a clugnyiak körében meg
lazult fegyelmet s a klérvóí apáttal azután is sűrűn állott
összeköttetésben. Más rendek is szivesen vetették magukat
alá irányításának. A templomos lovagrendnek. amelyhez
9 évi fönnállása után 1125-ben Hugó champagnei gróf
esatlakozott, még ekkor is csak 9 tagja volt. Csak amire
Izent Bernát szabályokat adott a vitézi rendű szerzetesek
nek s ezek kapcsán esatlakozásra szólította föl ft lovagokat,
özönlöttek a rendtagok Jeruzsálembe. A jeruzsálemi
pátriárka ezért hálából Krisztus keresztjének egy jókora
darabját küldte el szent Bernátnak ajándékba, amely
Klérvóban nagy tiszteletnek örvendett és a kolostor hirét
még inkább növelte.

Szent Bernát ezután is nem egyszer szállott síkra
tollával a lovagrendek érdekében; buzdította öket iratai
val. «Az uj vitézi rend dicsérete» című munkájában a világ..
ban lézengő lovagok életmódját ostorozta s ennek hatása
alatt a templomosok keresztes zászlaja alá ismét új seregek
Izeg6dtek s .a Franciaországban maradt vitézi rendűek

életmódja is nagy átalakuláson esett keresztül.
Szent Bernát alakja igy nőtt s emelkedett felül mind

jobban a kormányzására bizott klérvói monostor keretén.
Jbtanácsait, segítségét lelki dolgokban s az egyház kor
mányzásában hova-hamar a pápák sem nélkülözhették.
Amikor 1130-ban II. Honőriúsz pápa meghalt, a háborúra
mindig kész nyughatatlan rómaiak két pártra szakadtak
B amikor erre a bíborosok sem tudtak megegyezni, egyszerre
két pápát választottak. Az elhunyt pápa hívei a fedhetetlen
életű és nagytudomány ó II. Incére szavaztak, akivel szem
ben a híbornokok másík része a zsidóeredetű Leoni Pétert
kiáltották ki II. Anakletusz néven ellenpápának Ez veszte
getéssel szerezte pártját s a szent Péter-templomot is elfog
lalta. Cinkosai n. Incét a hozzá hű Frangepániak palotája-
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ban ostrom alá fogták, úgy hogy végezetül menekülnla
kellett. II. Ince Franciaországba utazott s VI. Lajos
királynál keresett támogatást. A király zsinatot hivott
össze. Ezen VI. Lajos határozott óhajára szent Bernátnak
is meg kellett jelennie. II. Anaklét valamikor clugnyl
szerzetes volt, de rossz hire miatt és a határtalan igazságos
ságáról ismert szent Bernát jelenlétében még egykori
monostorának apátja sem mert érdekében Ielszólalní,
A zsinat egy akarattal a klervói apát szavát akarta hallani.
Amikor pedig szent Bernát ragyogó ékesszólásával II.
Incéért szállt sikra, egyhangúlag pártjára állt. Innentől

fogva a törvényesnek elismert pápa útja Franciaországban
valóságos diadalút volt. ll30-ban október 24-én Került
Clugnybe, ahol az épen akkor befejezett Ienyes, új templo
mot szeritelte föl. Egy másik kolostorban a francia királyi
család mutatta be hódolatát II. Incének. Henrik angol
király azonban nem akarta a pápát elismerni. Ismét szerit
Bernátra hárult, hogy az ingadozó fejedelmet az igaz
ügynek megnyerje. A király azt hitte, hogy lelkiismerete
ellen vét, ha ebben a bonyolult kérdésben akárkinek a
pártján szint vall. «Ha bűnnek tartod ezt, nyugtatta meg
szent Bernát, magamra vállálok ezért minden Ielelösséget.s
Erre az angol király is engedett s 1131-ben Chartresben
hódolt az új pápa előtt s jogatát és kardját a Szeritatya
lábai elé rakta. II. Ince most 11 bíboros és szent Bernát
kiséretében Németországba utazott, ahol II. Lothár csak
arra az esetre akarta elismerni, ha az invesztitura. tekin
tetében sikerül engedményeket kicsikarni a pápától.
A lüttichi találkozáson a császár kiséretében 25 német
püspök és 53 apát volt jelen, de egy sem merte szavát
felemelni az uralkodó zsaroló kisérlete ellen. Ám szent
Bernát nem tett lakatot a szájára. Bátran szállt szembe
a császárral, vetette szemére követeléseinek jogtalanságát
s II. Lothar megszégyenülten engedett, sőt kíséretnek
fegyveres sereget is igért II. Incének, ha majd Itáliába
visszatér.

A pápa egyelőre még Franciaországban maradt I
szent Bernáttal együtt Párisba, a nagyhét idejére a st,«
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denisi apátságba, majd Rouenbe ment. Innen KIérvóba.
Amikor Clugnyba érkezett, a gazdag bencés szerzetesek,
bíborba-selyembe öltözve, aranyveretű evangeliumos
könyvvel, trombiták harsogása közben nagy pompával
siettek eléje.

Klervóban a feher szörcsuhába öltözött ciszterciták
elébe vitt hatalmas fakereszttel, a bűnbánó lelkek halk
énekévet. kandiságtól ment szemüket lesütve, viselkedé
sükben komoly méltósággal, de igy is mély hódolattal
fogadták. S a pápa a püspökökkel együtt sírva fakadt

. meghatottságában az ünnepélyes alkalommal is végtelen
önmegtagadásuk láttára. Meghatottsága még nőtt, amikor
a minden díszítés nélkül szűkölködö templomot s a kolostor
csarnokait sorra járta, még inkább, amikor a szerzetesek
ünnepi lakomájához ült. Az asztalra most is csak korpa
kenyér, főzelék és gyümölcs került. Csak a Szentatyának
sütöttek halat. A pápa Klérv6ban szerzett tapasztalatai.
nak hatása alatt azzal tűntette ki a cisztercítákat, hogy
külön bullában, pecsétes levélben, kivonta őket a püspökök
fönnhatósága alól s birtokaik után mindennemű tized
fizetése alól is felmentette őket.

Miután 1131 őszén Rheimsban zsinatot tartott,
II. Ince visszautazott Itáliába. Az ellenpápának ott még
sok híve volt. II. Lothár csak kis sereget küldött II. Ince
támogatására. Ismét szent Bernátra hárult a feladat.
hogy a Szeritatya ügyét Olaszországban is diadalra segitse,

Az egymással háboruskod6 Píza és Génua városokat
kibékítette s hajóhadjukat megnyerte arra, hogy a Rómát
kettészelő Tiberis torkolatát elzárja. Erre Lothát is sereget
vezetett az örök város falai alá. Az ellenpápa az Angyal
várba zárkózott. Hívei a Vatikánt és a Szent Péter templo
mot szállták meg. Ütközetre nem került a sor. S amikor
II. Ince a Lateránban császárrá koronázta Lothárt, ez
visszatért Németországba.

II. Anaklét erre ismét megkezdte az ellenségeskedést,
Ince pápának Pizába kellett menekülnie. Ennek hirére a
szintén hazatért szent Bernát Németországba utazik 8
rábírja a császárt. hogy ismét hadrakeljen. Ű maga is
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Itáliába siet. Megszüntetí az egyházszakadást Milánéban,
ahol az érsek és a nép egy része az ellenpápa púrtján állt.
A milanóiak ugyancsak körülrajongják. Boldog, aki ruháját
érintheti. Betegeiket is elébe hozzák. Sokan csodálatos
módon meggyógyulnak. Anzelm érsektől mind elpártolnak
hívei. «Bernát legyen az érsek III ~ kiáltják a milánóiak
utcaszerte. Majd ünnepélyes körmenetben a székesegyház
elé vonulnak, ahol arra kérik, legyen főpásztoruk. A szent
nem bír rajongó lelkesedésükkel. Azzal nyugtatja meg
öket, hogy másnap .lóra ül s ha ez nem viszi ki a városból.
ott marad és érsekük lesz. Szent Bernát másnap hajnalban
csakugyan lóra ült. de persze ki is lovagolt a városból.
Közben Roger szíeilíaíkirály szintén az ellenpápához pártolt
Szent Bernát öt is megintette, hogy vezesse vissza seregét.
Roger nem hallgatott rá; akkor sem, amikor a csásdri
hadak megverték. Csak amikor szent Bernát Szalernéba
jött s a király előtt az ellenpápa vélt jogait védő Pizaí
Péter bíborost fényes ékesszólásával legyőzte, mutatott
hajlandóságot arra, hogy II. Incét megköveti. De akkor is
csak holmi ránézve hasznos föltételek alatt. Pízai Péter
azonban föltétlenül meghajolt szent Bernát szellemi fen
sőbbsége előtt. Rómába követte és kibékült II. Incével.
Közben lI38-ban január 25-én meghalt II. Anaklét. Szent
Bernát megkönnyebbülten sóhajtott föl: «A rothadt tag
végre levált a teströl.»

Végtelenül örült, hogy most már visszatérhet elhagyott
fiaihoz Klérvóba, Anaklét hívei még egy ideig fészkelődtek•
.IV. Viktor személyében újahb ellenpápát választottak.
Ennek pártja azonban most már annYIra megcsappant,
hogy egy éjjel maga kereste föl szerit Bernátot s kérte,
hogy mint bűnbánó juhot. az igazi pápához vezesse. A 9
éves egyházszakadás erre megszünt, ·A bajok azonban.
amelyek ennek nyomában keletkeztek. még sokáig forron..
gásban tartották a lelkeket.

Mint zavaros időkben rendesen. most is tévtanok kelet
keztek és mételyezték meg a szép szónak mindenkor
könnyen felülő emhereket ; még pedig a tanultakat és a
tudatlanokat egyaránt.
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Bár egyeteme akkor még nem volt, Franciaország
szellemi életének már szent Bernát korában Páris lett a
Iőhelye. Iskoláiban kiváló tanárok müködtek, A legjele
sebbek ezek sorában Abelard Péter volt, aki ifjúkorában
városról-városra vándorolt, csakhogy sorra hallgassa az
akkoriban legtöbbet dicsért meatereket. Alig húszéves
koráhan már annyira vitte, hogy maga is tanítani kezdett.
Nagy tehetségénél fogva csakhamar ó is ünnepelt meater
lett. A dicsöség azonban a fejébe szállt. Sainte megmámoro
sodott ettől. Eleinte, csupa kötekedésböl, homlokegyenest
ellenkezőjétkezdte tanítani annak, amit meatereitőlhallott.
Volt tanárai kikeltek ellene. Annál inkább rajongtak érte
fiatal tanítványai, akiket virágos beszédjével. gondolatai
merészségével sainte megbűvölt; nem kevésbbé női hall
gatói, akiket hangjának dallamos lengése varázsolt el.
A vitatkozásban aIig akadt párja. Eles és élces megjegyzé~
seivel ellenfeleit szinte tönkresilányította. Igen szép latin
verseket írt fl maga szerezte dalait pompás muzsikával
kisérte. Ám nincs emberi nagyság a saív alázatossága nél
kül. S Abelard gőgös és önhitt ember volt. Azt hitte magá
ról, hogy büntetlenül hághatja át az erkölcsi törvényeket.
S rövid ideig tartó dicsősége nyomában ott settenkedett
a bukás.

Abelard Párisban a Szent Genovéva hegyén tanított
s Fulbert kanonok házában lakott. aki bizalmába fogadta
és reá bízta fiatal húgának, a szellemes Eloának (Heloise)
tanítását. A leány, mint általában a. középkori úrinök,
akkor már igen művelt teremtés volt. Latinul, görögül és
héber nyelven egyforma járatossággal olvasott könyveket.
Abelard muzsikára, költészetre és bölcsészetré tanította ;
de közben elcsábította. Fulbert kanonok, inkább világi úr,
mint pap, szörnyen fölháborodott e miatt. S bár Abetárd
titokban feleségül vette hugát, fölbérelt emberei megrohan
ták Abelardot és iszonyúan megcsonkították. Eloá, azóta
sok érzékeny szép história hősnője. apáca lett. Abelard szé
gyenével és nyomorúságával a st.-denisi bencés-klastrom
ban keresett menedéket.

Amikor tanítványai idővel ismét Iölkerest ék, újból
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tanítani kezdett. Könyveket is irt. «Keresztény hittudo
mány» című munkájában azt hirdette, hogy az eredeti bűn
nem bűn, hanem csak büntetés, hogy nemcsak az evangelis
tákat sugalmazta a Szentlélek a biblia megírása közben,
de a görög és latin pogány irókat is, miközben dolgoztak.
Azt is tanította, hogy az embert cselekedetei nem teszik
Bem jobbá, sem rosszabbá. A Szentháromságon kivül
a hit egyéb titkairól is téves tanokat hirdetett. Szerit Ber
nátot barátai figyelmeztették Abelard öt könyvben írt
munkájára s ő rögtön útrakelt. Személyesen kereste föl,
hogy tévedéseire és felületességére figyelmeztesse. Abelard
kezdetben hajlott a jó szóra. De aztán megkötötte magát
B a sensi érsekhez fordult, hogy szent Bernátot zsinat elé
Idézze, ahol vitatkozni akart vele.

A zsinat 1141 május végén ült össze. Szent Bernát nem
&zivesenengedett az érsek meghivásának. A vitatkozásban,
amelyet Abelard valóságos művészetté fejlesztett, nem
érezte magát eléggé járatosnak. De azért bátran ismertette
Abelard munkáit, mutatott rá ezek vakmerő tételeire a
fényes gyülekezet előtt, amelyben a király is megjelent.
17 tételt jelölt meg kárhozatosnak. Mindezeknek a megtaga
dására szólította föl őt. Ha erre nem lenne hajlandó, a
zsinat helyeslése közben, azt kívánta tőle, hogy tételei igaz
voltát bizonyítsa be. Abelardot azonban cserbenhagyta
bátorsága. Barátaival együtt otthagyta a zsinatot. A zsi
nat kárhoztató ítélettel sújtotta. Erre Abelard a Szent
székhez felebbezett, de II. Ince is megerösíterte az
itéletet. Abelard professzori pályafutása ezzel veget ert.
Megbánta gőgös viselkedését. Felkereste szent Bernátot
él bocsánatot kért tőle. Tiszteletreméltó Péter apát
közbenjárására a pápa megengedte neki, hogy Clugnyban
töltse el életet. Abelard még Fulbert hoszúja nyomában
papnak szenteltette föl magát. A clugnyi kolostorban foly
ton olvasott, sokat imádkozott, gyakran misézett ..

S amily sokszor részegítették meg egykor saját szavai,
most annál többet hallgatott, Amikor betegeskedni kezdett,
a Szajna menti Szent Marcell perjelségbe költözött s ott
1142 április 21-én 63 éves korában csöndesen elhunyt.
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Abelard tanítvány-a volt Bresciai Arnold, egy kano-:
nokrendi kolostor prépostja, aki az egyházi birtok ellen
izgatott s Rómában a pápától független köztársaságot akart
alapítani. Amikor Itáliából erre száműzték, Abelardhoz
csatlakozott s Franciaországban kezdett izgatni.

Szent Bemát föllépésére innen is elűzték. Bresciai
Arnold Csehországba menekült s itt a pápai követet már
mái' megtéveszti behízelgőszavaival, ha szent Bernát idején
nem figyelmezteti, hog} kivel van dolga. Arnold aztán
visszatért Itáliába s 1145-ben visszavonta téves tanítását,
Tíz év mulva azonban ismét föl akarta lázítani Róma népét,
amire L Frigyes parancsára fölakasztották s holtestének
elégetése után hamvait a Tiberisbe szórták.

Szent Bernát közbelépésére vonta vissza Gilbert
poitiersi püspök 1148-ban a reimsi zsinaton téves taní
tásait, amelyekben az akkoriban lábrakapott szörszálhaso
gató vitatkozó kedvtől elragadtatva azt a tételt akarta
behizony ítani, hogy az Istenség lényege nem azonos Isten
nel. Szerit Bernát segítségével akarta elfojtani a steinfeldi
prépost a kathárusok eretnekségét, akik Köln vidékén
ütötték föl fejüket. Ezek templomba nem jártak, a szentsé
gel_et tagadták s titkos éjjeli összejöveteleken babonás
szertartásokat végeztek. A tévelygéstől megháborodott
emberek nem hallgattak szent Bernát szavára, akit pedig
ekkor már Németországban is mint szentet ciszteltek.
A nép erre felháborodásában megrohanta vezetöiket,
ezek közül néhányat szerit Bernát tiltakozása ellenére
máglyán égetett el. Szent Bernát azt tartotta, hogy erő

szakkal senkit sem szabad a hit elfogadására kényszeríteni,
sz ép .szóval és jó példával kell erre törekedni. Ép azért.
amikor a második keresztesháború kihirdetésekor zsidó
üldözés támadt, szerit Bernát a zsidókat is hathatósan
pártfogásába fogadta.

Szent Bernát fojtotta el Dél-Franciaországban a
Bruisi Pétertől szitott eretnekséget 1143-ban. Ez azonban
húsz évvel később a valdusiak tévtana alakjában újból
s még veszedelmesebben támadt föl. Szent Bernát akkor
már nem élt.
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Szent Bernát világtörténelmi szereplése a második
keresztesháborúval kapcsolatban a legjelentősebb. Ezt
nagyrészben 82 Ő buzgó fáradozása hozta létre. Jeruzsálem
veszedelmének hirére az 1146. -évi vezelayi országgyűlésen

hirdeti először a szerit háborút s a szabad ég alatt tolongó
óriási tömeg. a jelenlevő VII. Lajos példájára tomboló
lelkesedéssel követeli és tűzi föl a keresztet. Aztán sorra
Járta Franciaországot s amerre megfordult, a városok és
a várak kiürültek és «az asszonyok még férjük életében
özvegyek lettek». Amire a francia népet megnyerte a
szent vállalkozásnak, Németországba utazott. Bár németül
nem tudott. megjelenésépek varázsával, szentségt öl sugárzó
arcával mindeneket elragadott. A pép zászlók alatt, ének
szóval ment elébe, százával hozta utjába betegeit; nyomo
rékjait, akik közül imádsággal és a kereszt jelével sokakat
meggyógyftolt. Mainzon és Wormson át a majnai Frank
furtba utazott a szent, ahol III. Konrád tartolta udvarát.
A császár nem hallgatott szent Bernát felszólítására;
nem akart a szentíöldön hadakozni. Csak amikor Speyer
ben, a birodalmi gyűlésen ismét találkozott vele, esett gon
dolkodóba. Amikor pedig szent Bernát karácsony másod
napján a székesegyházban misézett s mintegy isteni
sugallatra miseközben a szószékre lépett, a szentnek
Jézus szülőföldjének szomorú állapotát festő beszéde
annyira megindította a császárt, hogy legott Iölkiáltott,
majd az oltár lépcsőjére térdepelt s igy vette át szent Ber
náttól a ruhájára tűzött keresztet és a keresztes zászlót.

A második keresztesháborúnak, a görögök árulása és
egyéb szerencsétlenségek miatt, mint tudjuk, szomorú
'Vége lett. Ez szent Bernátot ugyancsak lesujtotta. Sokan
hamis prófétának híresztelték el. Ű belenyugodott Isten
végzésébe s nem védekezett. Csak később emlékezett meg
a kudarcról irataiban és jelentette ki, hogy a háború mint
Isten műve kezdödött, de a fejedelmek és a vitézek hű

nös életük miatt nem találtattak méltóknak arra, hogya
Miuden ható művét végrehajtsák.

Gyakori utazásai, szüntelen apostolkodása közben
szent Bernát távolról sem hanyagolta el a rábízott kolos-
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tort. Ennek szerzeteseivel, mint fiaival, oly szeretettel
bánt. Példájával és beszédeivel szüntelenül a tökéletes
keresztény életre sarkaita őket. A szerzeteseknek napon
kint s hol reggel, a munka megkezdése előtt, hol este
mondott szeritbeszédet latin nyelven. Hetenkint kétszer:
vasárnap és csütörtökön francia nyeívű beszédeit a világi
testvérek is meghallgatták. Ajkáról, mint a méz, oly éde
sen folyt a sz.ó. A szerzetesek nagy gonddal jegyezték föl
miuden rnondását. Szentbeszédei így nagyrészt napjainkig
fönnmaradtak s olvasásuk fordításban is kész gyönyörű

ség. Ezért nevezték el szent Bernátot Doctor melliíluus
nak, vagyis mézesajkú tanítónak. Hogy szavai még be
szélgetés közben is mily _ellenállhatatlan varázzsal vol
tak tanítványaira. annak nem egy példáját jegyezték föl
rendtársai. Itt csak egyet említünk fö1. A kolostor egyik
szerzetesét kétség szállta meg, hogy vajjon az Oltáriszent
ségben a kenyér és a bor szinében csakugyan jelen van-e
Krisztus szent teste és vére? S minél tovább rágódott
gondolatain, a kételkedés annál nagyobb mértékben ha
rapódzott el szivén. Végül társai szent Bernátnak jelen
tették a dolgot. Ám az ő meggyőző szavainak sem volt
kezdetben semmi foganatjuk. A szerzetes szivesen hitt
volna. de nem tudott. Végül így sóhajtott föl: (Semmi
sem tud arról meggyőzni. hogya kenyér és bor Krisztus
testévé változik, bár jól tudom, hogy hitetlenségem miatt
a pokolba jutok». De már erre szent Bernát fölpattant :
«Mit? Hogy azén fiaim közül valaki a pokolba jusson? Ez
lehetetlenség. Ep ezért ha nirrcshited, a szeut, engedel
messég nevében parancsolom neked, menj az Ur aszta
lához és áldozzál az én hitemmel l»

A szerzetes engedelmeskedett. Ettől a pillanattól
fogva maguktól szétfoszlottak kételyei. Hite visszatért és
mindhalálig megmaradt szivében,

Nagy mcstere volt szent Bernát a misztikának, vagyis
az elmélkedéseknek, a hit ésszel megfoghatatlan titkairól.
Ezek vejejébe alig hatott be más nálánál mélyebben.
Tamtásával is oly közel hozta szerzetesei szivéhez. a szent
titkokat, mint addig alig halandó. A szentatyák idev~gó
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iratait nagy gonddal olvasta. Különösen azonban a Szent..
irásba mélyedt el nagy odaadással. A misztikában is ez
lett elsőrsorban vezetöje. Főleg az Énekek énekét for
gatta gyakran, a Bibliának ezt a titokzatos könyvét,
amely a hétköznapi emberek nem tudnak kellően érté
kelni.

Szent Bernát misztikus beszédeinek alapjául jórészt
az «Énekek éneke» szolgált, 1135-ben fogott hozzá magya
rázatához. Haláláig 86 szentbeszédének volt a tárgya e
könyv tartalma, holott az «Énekek énekén-nek nyolc fe
[ezetéböl csak kettőnek a kimerítéséig jutott. Az «Éne
kek énekés-nek pompázatos keretében mélységes lelki
életének ragyogó képét tárta szerzetestársai elé. Egy ki
váló egyházi író szerint a keresztény tanítás akkora mély
sége s a beszédnek olyan ellenállhatatlanul magával ra
gadó ereje nyilatkozik meg ebben a munkájában, hogy
ez minden idők misztikusai és szónokai sorában az első

helyet biztosítja számára. Szent Bernát tanításának ve
leje az elmélkedésről az, hogy csak teljesen tiszta, meg
szentelt, alázatos és Istenért sóvárgó lelkek méltók és
képesek arra, hogy az isteni dolgokat átérezzék. Ép azért
mindenek előtt a Szentléleknek kell az ember értelmét
Ielvilágosttanía. Ezáltal hasonlatossá lesz Istenhez s oly
felséges titkok szemléletébe merülhet, aminőket az em
ber nyelve kimondani sem képes. A szerit elmélkedés
megszabadítja a lelket a hiú mulandósághoz való ragasz
kodástól, szorosan Istenhez csatolja s hihetetlen erőt ad
a munkához és a szenvedések tűréséhez.

Szent Bernát értelmezése szerint az «Énekek éneké»
ben szereplö, vőlegény nem más, mint a testté vált ige:
Krisztus, az Ist enember. A menyasszony a tiszta lelkek
egyesülése : az egyház. A völegény kisérői az angyalok;
a menyasszonyé, vag)"is az egyházé a még gyönge, fej
letlen, de törekvő lelkek. Az Istenember keresi, magához
édesgeti ezeket a lelkeket. Akik tökéletesek közülük, azok
érte való örök sóvárgásban élnek s ha néha-néha meg
jelenik előttük, a szeretet elragadtatása hatalmasodik el
szivükön. A közvetitök Jézus és a lelkek között az angya-
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lok. Szent Bernát szent elmélkedéseinek höse Krisztus.
Oreá vonatkozólag mondja:

«Az írásban nem telik kedvem, ha nem olvasom benne
nevét. A beszédben nincs örömöm, ha nem hangzik föl
ebben Jézus szent neve. Jézus a szájnak édes méz, a fül
nek varázslatos muzsika, a szívnek ujjongó őrörn.»

Nem kisebb tisztelője volt azonban szent Bernát szűz

Máriának sem, akiről azt hirdette, hogy Isten remeke:
embert, angyalt messze felülmuI. Lelke a malaszt teljes
ségével dicsekszik s azért, ha kegyelemért imádkozunk,
Mária közbenjárását kérjük. Aki öt keresi, biztosan meg
találja és sohasem eseng utána hiába. «Ne beszéljen a te
Irgalmasságodról az, boldogságos Szűz, aki azt mondja,
hogy segítségért könyörgött hozzád s te nem hallgattad

-meg», Mária neve azt jelenti: Tenger csillaga. S miként
a hajós viharban a csillagok után igazodik, a földi vándor
ls Máriára emelje szemét az élet viharaiban.

A szent elmélkedés, a szernlélödés égi adománya az
összes misztikusok közül neki jutott a legnagyobb mér
tékben osztályrészül. Az olasz Dante, a középkor legna
gyobb költője, aki hármas művében, az Isteni szinjáték
ban a mennyországot, a tisztítóhelyet és a poklot éne
kelte meg, a mennyországban szent Bernátnak juttatta
azt a megtisztelő szerepet, hogy őt ennek legbensőbb szen
télyébe vezesse.

Szent Bernát életének alkotásai közül beszédein kívül
írott könyvei a legértékesebbek. Az elmélkedésről írott
öt könyvét egykori tanítványának, a cisztercita szerz e
tesből szent Péter trónusára emelt III. Jenő fölszólítá
sára írta s ebben a pápák kötelességeit foglalta Irásba,
A gondolatok kimeríthetetlen gazdagságával t eli köny
veket a pápák mindenkor nagy haszonnal forgatták.

Életének vége felé szent Bernát egyre többet bete
geskedett. De mint a béke embere, habozás nélkül kelt
föl ágyából. ha arról volt szó, hogy az egyházban vagy
a világiak között egyenetlenségeket kell -kiküszöbölnie.
Kevéssel halála előtt Metz városa a szomszédos hűbér

urakkal háborúba keveredett s nagy nyomorúságba ke-
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rült, A trieri érsek végül fölkereste a betegen fekvő szent
Bernátot s arra kerte, békítse ki az ellenfeleket. A szent
habozás nélkül kelt föl, indult a hosszú útra. Fáradozá
sával sikerült a háborút megszüntetnie. Erre ismét vissza
tért Klérvóba, ahol a nagy lelki erővel visszafojtott be
tegség most teljes erővel kitört rajta. Gyomra teljesen
elgyengült. Iszonyú fájdalmai voltak. Álmatlanság is
gyötörte. A szent nem igen törődött ezzel, a földi dol
gokkal sem. Lelke az örökkévalóságon csüngött. Szerze
testársait azonban hála pillanatáig sem szünt meg a
tökéletes keresztény életre buzdítani.

Egyik ilyen beszédjében, amelyet a kolostor idősebb

szerzeteseinek mondott el, leülönösen három erény gya
korlására intette őket, amelyet életében mindenkor ő is
követett: «Mindig szivesebben támaszkodtam mások íté
letére, mint a magaméra. sohasem álltam bosszút ellen
ségeimen,soha senkit sem akartam megbotránkoztatnl
s ha mégis megesett, siettem ezt megszüntetni», Fiata
labb rendtársainak a szív tisztaságát és az engedelmes
séget kötötte lelkükre. Ezek szent Bernát szerint a ko
lostori élet igaz gyöngyei.

Amire betegsége rosszabbra fordult és ennek hire
elterjedt, a Klérvóba vezető utak mindinkább benépe
sedtek. A keresztény hivek, vitézi rendűek, parasztok, fér
fiak, asszonyok, leányok, szárnos püspök és apát, sietve
igyekeztek az, üröm völgyébe, mely szent Bernát mun
kája árán a Fényesség völgye lett. Aki csak tehette, be
nyitott hozzá s áldását kérte. Rendj ársai aztán az utolsó
szentségekben részesít ették s innentől fogva a szent sen
kivel sem beszélt többé. Csakis Istennel társalgott. 1153
augusztus 20-án reggel 9 óra körül, 63 éves korában csön
desen, nyugodtan kilehelte lelkét. Most még nagyobb 1ö
megek zarándokoltak el KJérvéba , hogy még egyszer lás
sák a mindenekt ől megcsodált, mindenkitöl szeret ett szent
arcát. A tolongás oly veszedelmessé vált, hogy a szerzc
tesek szent Bernátot szent Tádé apostolnak, a Jeruzsá
lemből ez évben kapott ereklyéivel mellén, harmadnapra
a korai reggeli órákban eltemették.
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Gaufrid, szent Bemát titkára, így jellemezte a mé
zesajk II doktort: «Az elmélkedésben fáradhatatlan, az
imádságban buzgó volt s az utóbbi erejében jobban bizott,
mint a saját eszességében és fáradozásában. Hite lelke
mélyéből fakadt, bizalma rendületlen, szeretete végte
len, alázatossága nagy, buzgósága csodálatraméltó volt;
tettei megfontolásában előrelátó, végrehajtásában ren
díthetetlen. Akkor dolgozott a legerősebben, amikor úgy
látszott, hogy pihen. A megaláztatásoknak örült, a ma
gasztalás viszont rosszul esett neki. Alakját ellenállha
tatlan kedvesség hatotta 'át. Erényeinél fogva szent, csodái
révén dicső lett. Isten és emberek előtt kedves volt s bővelke
dett bölcsességben és erőben». Egyéb hibaja nem volt, hanem
ha az, hogy szent buzgalma néha elragadta. Szerzeteseitöl
szinte azt várta, hogy olyanok legyenek, mint az angyalok.
Szigorú volt, de szeretete szigorúságát is vonzóvá tette.

Bernát szentté avattatásának pöre, rögtön halála
után megindult, de csak 1174-ben ért végett. III. Sándor
pápa ez évben január 18-án iktatta be ünnepélyesen az
egyház szeritjeinek karába.TTetemét ekkor kiemelték sfr
jából s a klervói monostor templomának főoltára mögött
díszes márványkoporsóban helyezték el. Ott pihent a
francia forradalomig. 1792-ben a francia nép szabadjára
eresztett vad szenvedélve elűzte a monostor lakóit, bir
tokait elárvereztette. Szent Bernát ereklyéit szétszórták.
Csak néhány testrészét sikerürt megmenteni. Feje a
troyesi székesegyházba került. Egyéb ereklyéit sok hanya
tás után szülöhelyére, Fontainesbe vitték, ahol 1881-ben
ezek fölé díszes templom épült. 1830-ban VIII. Piusz
pápa szent Bernátot az egyháztanító, Doctor Ecclesiae,
címével tűntette Ki s azóta a keresztény hivek egy
háztanítónak is tisztelik.

Szent Domonkos és a pr-édikator-ok rendje.

A világi hatalom az invesztitura harcok idejében az
egyház tekintélyét felülről akarta lerontani. Az álprófé
táktól félrevezetett tömegek, a minduntalan megujuJó
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eretnekségek az egyházat alapjaiban támadták meg.
A visszavonással azonfelül, amelyet a kereszténység
ben szítottak, a népek békéjét is állandóan veszélyeztet
ték. A XI L században különösen Franciaország déli vidé
kein támadtak minden fajta eretnekségek. 1104 óta itt
garázdálkodtak a petrobrusziánusok, akiknek vezére
Brouisi Péter, egy elcsapott gaszkonyí pap a következőket

tanította: «A gyermekeket, míg eszükkel élni nem tudnak,
nem szabad megkeresztelni; templomokat nem kell épí
teni, sőt a meglévőket is le kell rontani; mert Istent korcs
mában, istállóban vagy bárhol épúgy lehet imádni, mint
a templomban; a feszületeket el kerl égetni, mert Krísz
tus kínszenvedésének eszköze nem tiszteletre, de utálatra
méltó», Az álpróféta azonkívül 'tagadta az Oltáriszent
séget, a tisztítóhelyet s a halotti misét ; az imádságot és
alamizsnát, a templomi éneket haszontalannak hirdette.
a papokat üldözte, a szerzeteseket házasságra akarta
kényszeríteni, hiveivel együtt megvetette a bőjtöt és még
nagypénteken is húst evett. Hogy a naphosszat ügyes
bajos dolgaival elfoglalt népet könnyű elámltani, annak
semmi sem szomorúbb jele, mint hogy ez az álpróféta is
messze földön hódított hiveket. Ezek mintegy húsz évig
garázdálkodtak s háborgatták az embereket, ha nem tar
tottak velük.

Maga Brouisi Péter hol itt, holott bukkant föl s hir
dette hamisságait. De egyszer kissé eltalálta vetni a suly
kot s pórul járt. Amikor ugyanis 1124-ben a Rhone-folyó
torkolatához vetődött, St. Gilles városa mellett azzal
akarta az embereket tanításáról és bátorságáról meg
győzni, hogy épen nagypénteken összehordatta a kör
nyékről a feszületeket. máglyát rakatott ezekből és húst
főzött ebédre ennek tüzénél a maga és hivei számára.
A gillesiek azonban annyira felháborodtak ezen, hogy
megragadták a hamis prófétát, a lobogó lángok köze dob
ták, ahol szénné égett. Az eretnekség azonban ezzel nem
szünt meg. Vezérének most egy volt szerzetes, Henrik
csapott föl. Ez Provánszhan, majd Toulouse (Tulúz) környé
kén prédikált. Ill. Jenő pápa szent Bernátot küldte
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k,J az eretnekség leküzdésére. Henrik hiveinek száma meg
csappant, ő maga börtönbe került és 1149-ben ott is halt meg.
'. ':A délvidéki francia népben az értelem rovására mín
denkor túltengett a képzelet. Amily hires nagyotmondá
sáról, époly hiszékeny, bár alapjában véve heves vére
ellenére is jámbor nép. Természetes hogy Valdús Péler
nék is fölös számmal sikerült hiveket toboroznia. Ennek
ag'azdag lyoni kereskedőnek egy családjában bekövet
kezett hirtelen haláleset annyira megrendítette a lelkét,
hogy 1170-ben mínden vagyonán túladott. Kél pap azon
felül kérésére lefordította neki a Szentírást s ő kiváloga
tott innen néhány fejezetet és faluról-falura járva, pré
dikálni kezdett a szegénységről, mint az üdvösség elnye
résének legfőbb eszköz érőL Akiknek ném volt mit vesz
teniök, csapatostul szegödtek nyomába. De amikor a
vagyonosok ellen kezdtek Iázítani, János lyoni érsek meg
tiltotta nekik a prédikálást. Ök azonban nem engedel
meskedtek. Isteni küldetésükre hivatkozva, folytatták
szájuk ize szerint az igehirdetést. Amikor pedig a veronai
zsinat 1184-ben kiközösítette a valdusiakat, teljesen hátat
fordítottak az egyháznak, elvetették hagyományait, az egy
házirendet s az úrvacsora és a prédikáció kivételével a külsö

__ isteni tiszteletet. Végezetül a világi hatóság avatkozott be
garázdálkodásukba. Valdus Péter futva menekült el Francia
országból. Németország déli felében és Csehországban hódi
tott hiveket, akik az utóbbi országban a XV. századig fönn
tartották magukat s ekkor a huszitákkal egyesültek.

.. ' Jóval veszedelmesebb volt a bogumilek felekezete,
DO akik az öskereszténvkori manicheusok habonáit keltet

ték új életre. A bogumilek azt hirdették, hogy Istennek
. kél fia volt. Az első, Szatanael teremtette az embert,
~ akibe Isten csak lelket lehelt, a második Krisztus ai. ere
~ dendö bűntől váltotta meg az emberiséget s visszatérvén,i az Atya jobbjára a Szentlelket küldte le, aki az Atyától

származott. A bogumilok azonfelül elvetették Mária ési a szentek tiszteletét. De ezt viszont a gonosz szellemek
... től nem tagadták meg. Elvetették az Oltáriszentséget,

a házasságot is, amelyért szabadjára eresztett fajtalan-
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sággal kárpótolták magukat. A bőjtöt megtartották ff
háromszor hetenként böjtöltek; de mivel a keresztséget
is csak kézrátétel és a Miatyánk elmondásával, viz nél
kül adták föl, alig voltak már keresztények.

Bizáncból az új manicheusok eretneksége a XII. szá
zad végében Boszniában is elterjedt, ahol hiveit pataré
nusoknaknevezték. Az eretnekség innen szivárgott át

. Itáliába és Nyugat-Európába s ismét Délfranciaország
ban burjánzott föl leginkább; még pedig főleg a lan
guedoci Albi tartományban, amely után az eretnekség
követőit albiaknak latinul albigenzeseknek nevezték el.
A métely hihetetlen gyorsasággal terjedt s nyilván, mert
szenvedélyeiknek kedvezett, hivei a nagyurak és polgá
rok között is nagy számmal akadtak. A szabadjára eresz
tett erkölcstelenség, il keresztény hithez hű franciák el
len való fenekedés már-már fölfordított minden társadalmi
rendet. III. Ince pápa hiába küldött követeket DéI
Franciaországba, hogy szép szóval és prédikációval észre
térítsék az eretnekek hadát. Rajmund tuluzi gróf maga
is ezzel tartott s csak üres igéretekkel biztatta az egy
ház szolgáit : amire végül az egyik pápai követ, Castel
naui Péter 1207-ben kiközösítette, III. Ince pápa pedig
Fülöp Agost francia királyt keresztesháborúra szólította
föl az albiak ellen. A francia király eleintén huzódott a
háborútól. Csak amikor az albiak Péter, pápai követet
orozva meggyilkolták, riasztotta fegyverre seregét. Simon
montíorti gróf vezérlete alatt 1208-ban indult meg a há
ború az albi ak etlen;: mely kisebb-nagyobb megszakítások
kal 20 évig tartott. A háborúnak az 1229. évi párisi béke
azzal vetett véget, hogy Rajmund tuluzi gróf ugyanilyen
nevü fia és utóda visszatért az egyház hűségére, jóvá
tette az albi ak okozta karokat, az eretnekség megszün
tetésére vállalkozott s arra kötelezte magát, hogy vezek
lésből öt évig a szemföldön harcol.

Öt évvel e húsz éves háború kitörése előtt a kaszti
liai király megbízásából Európa egyik északi országába
igyekezve, Diego ozmai püspök kiséretében eg-y fiatal
spanyol pap vetődött Toulouseba. A várost akkor már



115

teljesen megfertőztette az albiak eretneksége. A vendég
fogadó gazdája. akinél az átutazó snanyolok megszálltak,
sz intén eretnek volt s ugyancsak görbén nézte végig az
.elökelö idegeneket. A püspököt kisérő fiatal pap mégis
szóha állt vele s lelkére beszélt. J6ságos szava megindítja
a gazda szivét s miközben tovább hallgatja lassan
elfordul az eretnekségtől s az egyház hűségére tér vissza.

A fiatal papot nagy örömre serkenti az eredmény és
szivéhen legott gyökeret ver a szándék, hogy életét az
eretnekek terítésenek szenteli. A Diego püspök vezetése
alatt útrakelt követség IX. Alfonz kasztiliai király meg
hizásából egy északi királyleány kezét akarta a spanyol
fejedelem fia számára megkérni s amikor küldetéséböl
jó eredménnyel visszatért, Alfonz király most már azzal
küldte ismét az idegen királyi udvarba, hogy a meny
asszonyt Kasztiliáha hozzák. Amire azonban a követség
az idegen 'országba, némelyek szerint Dániába ért, a király
leány holt hirével fogadták. Diego püspököt a szornorú
eset annyira megrendírette, hogy fiatal paptársával együtt
egyenesen Rómának fordult s ott azzal állt III. Ince pápa
elé, hogy lemond a püspökségről, a kúnok és más pogány
népek közé indul s ott az evangélnunot fogja hirdetni.
A pápa azonban sürgősebbnek tartotta a Franciaországot
veszedelmeztetőalbiak megtérítését s azt parancsolta neki,
ho..gy csatlakozzék a francia cisztercitákhoz, akiket akkor
már szintén az eretnekség ellen való prédikálással bizott meg.

Diego püspök erre fiatal társával együtt Ciszterciumba
utazott, onnan több sz erzetessel Dél-Franciaországba
indult s prédikálni kezdett az albiaknak, akikkel azonban
igen nehéz volt boldogulnia. Az eretnekek ugyanis akkor
már kil ünöen voltak szervezve. Taníí.óik, a «tökéleteseb,
gondosan iskolázott emberek voltak, különösen a vitat
kozásnan járatosak. A fiatalságot munkatelepeken mes
terségre tanították s eretnekségben nevelték. Ők maguk
sz inre-szemre szegények voltak és szigorú önmegtagadó
életet folytattak. Hiveik anyagi boldogulását annál
inkább segícették elő ; gyermekeik, főleg leányaik nevelte
téséről gondoskodtak, akik aztán, ha férjhez mentek,
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családjukat is meghódították a hamis tanításnak. A cisz
tercita apátok lóháton, nagy kísérettel jelentek meg az
eretnekséggel. teli vidéken s az albiak gúnyolódva fogad
ták őket, mert Krisztus e földön gyalog járt. Diego püs
pök lovát és lovaskiséretét mindennemű fölösleges hol
mijával hazaküldte s gyalogszerrel, mint egyszerű vándor
kéveredett társával közéjük. Ebben csakhamar a ciszter
citák is utánozták. Azonban így sem boldogult a téves
hitükhöz csökönyösen ragaszkodó eretnekekkel s 1207-ben
otthagyva fiatal társát, fáradtan Spanyolországba tért
vissza, hol csakhamar ezután' meghalt.

Diego püspök Franciaországban maradt társa Guz
mán Domonkos volt, egy századok óta az arabok ellen
küzdö, régi spanyol család sarja, amelynek ereiben egyik
ősének felesége révén magyar vér is folyt. Apja, Félix és
anyja Aza Janka, egyformán istenfélő emberek voltak,
de különösen az utóbbi, akit szent életénél fogva 1828-ban
KIJ. Leo pápa boldoggá avatott. Janka asszony vala
mennyi fiát papi pályára szánta. Amire Domonkos hét
éves lett, az asszony paptestvérének gondj aira biz ta, aki
14 éves koráig, 1184-ig oktatta. Ekkor szülőíöldjéről,

a régi Leon királyság Kalaruega nevű falujából a fővá

rosba, Valenciába kerül, ennek már akkor is hires iskolá
Jába, am,elyet 1209-b~n egyete~i. ran~r:a ,emeltek., Domon
kos 10 evrg tanult Itt. Hat evrg világi tudományokkal
foglalkozott, négy ével a hittudománynak szentelt, Ko
moly, csöndes és szorgalmas ifjú volt. Bort nem ivott,
e hiú _szórakozásokat kerülte, embertársai iránt szives,
e szegényekkel szemben irgalmas volt. Tanárai büszkék
voltak rá s keresztanyja látomása valóságnak ígérkezett.
Amikor ugyanis a kis Guzmánt megkeresz telték. kereszt
anyja fényes csillagot látott homlokán tündökölni,
mety ragyogásával szinte mindent elhomályosított körű

Jötte. Eszénél azonban szive sem volt hitványabb s ami
kor 21 éves korában inség támadt Leon tartományban,
Domonkos' még bútorait is eladta, hogy a szegényeken
segítsen, sőt könyveit is, amelyek Iapszélei tele voltak
Jegyzetekkel. Akkoriban a könyvnyomtatást még nem
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Ismerték. A könyvek hetült finom hártyára kézzel írták,
Egy-egy könyv másolása és cifrázása éveidg is eltartott
8 ára nem egyszer egész vagyonnal fölért. Amikor szent
Domonkos már míndenéböl kifogyott, egy szegényasz..
szony azzal állt elébe, hogy testvére az arabok fogságába
esett és nincs pénze kiváltására. Ű erre maga akart rab..
ságba menni, hogy a másikat kiszabadítsa. Az asszonyt
ez a nagy önfeláldozás megrendítette, egyben megvigasz..
talta s ellenkezése miatt a dolog abban maradt.

Szent Domonkos már diák korában tagja volt az
ozmai káptalannak. Régente ugyanis az volt a szokás, hogy
a papi pályára készülő kiválóbb tehetségű ifjak, még fel..
szentelésük előtt kanonoki javadalmat nyertek, hogy gond
talanul tanulhassanak. Tanulmányai befejezése és pappá~

szanteltetése után szerit Domonkos Ozmába kerül vissza
s nagy seg!tségére van Márton püspöknek, aki kanonok
Jait szent Agoston szabályai szerint a régi közös szerzetesi
életnek akarja megnyerni. Az ozmai káptalan szigorú sza
bályait a premontreiektől vette át. Innen van, hogy néme
lyek szent Domonkosról azt írták, hogy kezdetben pre~

montrei kanonok volt.
A megujított káptalan perjele Diego lett, aki Márfon

halála után 1201-ben ennek a püspöki széken utóda, szent
Domonkos pedig a káptalan elüljárója lett. Ebben a.minö
ségében kiséri el útjára püspökét 1203-ban, arnikor Diego
Alfonz kasztíliai király nevében leánykérő követségbe
megy. S mint feljebb láttuk, ez az utazás téríti el pályá
Járól a szentet, aki már első tuluzi tartózkodása alkalmá
val elhatározta, hogy a hamis prófétáktól megtévesztett
emberek visszatérítésének szeriteli életét.

Amikor Diego püspök második útja után hazájába
visszatért és Franciaországban hagyta, szerit Domonkos
egész odaadással lát neki a térítő munkának. Gyalog
szerrel jár városról-városra. Egyre bátrabban és állha
tatosabban prédikál az albiaknak. Ezek nemcsak meghall
gatják, de vitatkozásba is elegyednek vele. A vitatkozás
akkoriban nem kevésbbé kedvelt dolog volt, mint a vitézi
torna s előre meghatározott napján a kijelölt helyen fér-
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fiakhól. nökhöl, lovagokból, sőt a nép egyszerű fiaiból :s
valóságos csődület támad. Az első vita helye Szervian
városa voll, ahol az albiak két hires mcstere tanított.
Szenl Domonkos nyolc napig disputált velük, anélkül,
hogy a hallgatóság érdeklődése megcsappant volna. Külö
nöson a népre volt nagy hatása s amikor tovább utazott,
az emberek nagy tisztelettel a szornszédos Bezierig kisérték.
Ez a város az albiak Iöf'észke volt. Szent Domonkos 18
napig prédikált itt. Néhány embert meg is térített, a nagy
tömeg azonban, bár szivesen hallgatta, csökönyös maradt.
Szentünk nem csüggedt el. Sorra járta a megmételyezett
helyeket. Akad olyan, ahol meg sem hallgatják. Másutt
viszont, mint Paniersban, a grófi kastélyban, hires eret
nek tanítók és más «tökéletesek» csapatostul térnek meg.
Montreálban és Fanz.sóban (Fanjeaux) ismét nagy vitá
kat rendez. Az utóbbi helyen a vita fölkért bírái nem tud
nak megegyezni abban, hogy kinek van igaza s istenitélet
hez folyamodnak. A vitatkozás főbb pontjait akkoriban
már előre irásba foglalták. Szent Domonkos és az eretnek
vitázó kiskönyvét (a libeJlust) most tűzbe vetik azzal, hogy
amelyik írás el nem ég, annak a vitatkozának a részén
van az igazság. Az eretnek-Iibellusza rögtön Iüstté ég;
szent Domonkoset azonban a tűz nemcsak sértetlenül
hagyja, de magasra is emeli.

Á térítés munkája, a csodák és a mindeneket maguk
ImI ragadó szavak ellenére is csak lassan halad előre.

Közbon kitör az albiak ellen a keresztes háború. A fegy
verek lármájában időnként a szentnek is el kell hallgat
nia. Annál buzgóbban fohászkodik Istenhez, hogy segílse
diadalra az igaz ügyet. A mureti döntő ütközet napján,
1213 ŐSZ én, szent Domonkos is jelen van a hat püspök, a
három 8piltés sz ámos szerzetes társaságában, akik mint
hajdan Mózes Jozsue csatájában. ég felé emelt kezekkel
esdik Ie a győzelmet az alhiak seregei ellen kűzdö 111on
forti Simon Iegyvereire.

Az egyház üg\éérL és hazája társadalmi rendjéért
küzdö gróf diadalútja közben egyre nagyobb barátsággal
fordul szent Dornonkos felé. Kilenc hónappal a mureti
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csata után ő áldja meg leánya házasságát 'a viennei tar
tomány örökösével a karkasszoni székesegyházban, a tuluzí
püspök és temérdek előkelő úr jelenlétében.

A franciák mind nagyobb mért.ékben ünneplik, egy
házmegyék kormányzását bízzák rá, püspökke akarják
megtenni. Ű azonban nem téveszti el szeme elől élete nagy
célját. Fáradhatatlanul apostolkodik tovább s alázatos
marad. A narbonnei apát ez időbeli életmódjáról ezeket
jegyezte föl: Boldogságos Domonkos ugyancsak szornju
hozta a lelkek üdvösséget s buzgósága határtalan volt.
olyannyira, hogy éjjel-nappal, templomban, házakban•

. mezön, országutakon, mindenüít Isten igéjét hirdette s
társait is mindig erre unszolta. Igen szigorúan és mérték
letesen éit. Beérte kenyérrel és egy tál étellel s csak nagy
ritkán, ha mások is voltak asztalánál. lett ebben kivételt.
Nem volt nálánál alázatosabb férfiú. A világ .minden
hiúságát szívböl megvetette. az igazságtalanságot, a meg
vetést és gyalázást örömmel fogadla. Folyton imádkozott.
Élszakákon keresztül könnyezve könyörgött a bűnösök
megtéréséért. Nagylelkű volt és vendégszerető. A szegé
nyeknek mindenét odaadta. Szerelle hitét, a békél; mind
a ketlőnek fáradhatatlan apostola volt.

Amikor egyik apostoltársa, cisz tercita szerzetesböl
püspök lett, s Karkasszonból Párisba utazva, reábízza
egyházmegyéjét, szent Domonkos a püspöki palotában
a nagyböjtön Végig kenyéren és vizen él, közben fáradha
tatlanul prédikál az eretnekeknek. A franciák szint e erő

szakkal hol ide, hol oda hivják meg püspöknek. Ö azon
ban állhatatosan kitér a rneglisz í elí etés elől. Amikor
1215-ben a konszernnai püspöki székbe akai ják emelni,
azzal hárítja el az unszolást, hogy inkább vándorbetet
fog és éjjel titokban útra kel, semhogy püspök legyen.

Szerit Domonkos lelkében akkor már javában érlelő

döll a terv, hogy az eretnekség ellen való hat c céljaira
rendet alapít. Az albiak mint lat.tuk.vkűlönősen a Hőhe

vetették ki hálójukat, akik nevelöintéz eí eikböl kikerülve,
a francia családok körében terjesz t ett ék az eretnek taní
tást. Már Diego püspöknek is eszébe jutot t, hogy az eret-
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nekség karmaiból kiszabadított nők számára menedék
helyet alapít. Ezt a tervét azonban csak szent Domonkos
valósította meg.

Az albiak már szinte csecsemő koruktól fogva fogad
ták föl intézeteikbe a leányokat, különösen az elszegénye
dett előkelő szülők gyermekeit s az apáca kolostorokhoz
hasonló fegyelemben nevelték őket.

Ezek az eretnek apácák gyakran igen műveltek vol
tak s a nyilvános vitatkozásokon mindig szivesen jelen
tek meg. Szent Domonkos több ilyen nőt térített vissza
az egyházba. Ezek otthon nem maradhattak, küiönben
ismét vlsszaest ek volna az eretnekségbe; máskülönben
ehhez szivósan ragaszkodó szüleik sem tűrték volna meg
őket családjuk körében. 1206-ban Fulko tuluzi püspök
Prulyban (Prouille) szűz Mária templomát, földet és házat
ajánl föl szent Domonkosnak, a tervezett apácakolostor
számára. Kezdetben ugyan alig tíz nő lakik ebben. Lelki
pásztoruk maga szent Domonkos. Napi teendőik: imád
kozás és kézimunka. Amikor Fulko püspök példájára a nar
bonni érsek, Simon montforti gróf s más vitézek új ado
mányokkal gyarapítják az apácakolostort, tagjainak
száma is évről-évre nagyobb lesz. 1215-ben III. Ince pápa
megerősíti szeat Domonkos alapítását s ennek tagjai ülte
tik át szellemét az apácakolostorokba. amelyeket késöbb
szerit Domonkos rendjének gondjaira bíztak.

Amíg Diego püspök is Franciaországban működött,

saent Domonkos csak mint a pápától kiküldött ciszter
citák segédje szerepelt az eretnekeket térítő munkában,
Távozásakor a püspök a hithirdetők főnökévé tette s a
prédikáló papok anyagi dolgainak intézését Claret -Vil
mosra bízta. Ez a társaság lesz a magja a rendnek, amely
nek alapításában ismét Fulko püspök segíti sz ent Domon
kost. Fulko is cisztercita szerzetes volt s az eretnekséget
pártoló Péter püspök eltávolítása után került a tulúzi
püspöki székre, 1214-ben a tűzcsoda helyének, Farizsó
nak (Fanjeaux) lelkészévé teszi meg szent Domonkost,
aki e javadaImából társaival együtt gondtalanul megélhet,
különösen amikor Simon, montíortí gróf egyik várbirtoká-
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val gyarapítja s a káptalan és az egyházmegyei papság
a plébániák tizedének egyhatod részét engedik át neki.
1215-ben szent Domonkos rendjének alapjai le vannák
rakva s a rend célja· az igaz hit terjesztése és az eretnek..·

. ség kiirtása a szent prédikáció segítségével. Innen a rend
régi neve is: prédikátorok rendje. ."

Kolostora azonban az úJ rendnek még nem volt. Szent
Domonkos társai kettesben járnak ki a falvakba prédi
kálni, O maga is, hol vendégíogadókban, hol hiveinél
talál szállást, de nem egyszer az út árkában vagy patakok
partján piheni ld fáradságát. De még ugyanebben az évben
egy Péter nevű tuluzi ifjú, aki hozzácsatlakozik, szent
Domonkosnak ajándékozza házát és birtokát. 1215 április
25-ikén igy keletkezik Toulousehan az első szerit Domonkos
rendű kolostor, ahol a rendtagok közös életet folytatnak
és sajátos szokásuk szerint rendezkednek be.

Egyetlen kolostor azonban nem volt elég ahhoz, hogy
az eretnekséggel megküzdjön. Annál kevésbbé, mert az
eretnekségek Európa szinte minden országában s mind
untalan felütötték fejüket. Ma a hirlapok irányítják az
emberek gondolkodását. Hajdanában, amikor hirlapnak
se hire, se hamva nem volt, a városról-városra. országról..
országra vándorló kereskedők, mcsterlegények és egyéb
utazó felekezet terjesztette az eszméket, amelyek hol itt,
holott felmerültek s ahol a hivekre nem vigyáztak éber
lelki őrök, ott ezrével mételyezték meg az embereket.

Korunk kereszténytelen hiriapjainak mérge ellen
XIII. Leo pápa a keresztény szellemű írásokat ajánlotta
védelmül. A középkorban, amikor a nagyurak közül sem
tudtak sokan írni és olvasni, a prédikáció és a vitatkozás
volt a megtévesztett tömegekkel szemben az egyedüli
szellemi fegyver. A papok plébánia templomukban akkor
is míndenütt prédikáltak ünnep- és vasárnap. A hamis

. próféták azonban ezzel szemben úton-útfélen kiabálták
tetszetős szavakba burkolva a hivek fülébe téves tanításai
kat. Végezetül a vízcsepp is kivájja a követ. Nem csoda,
hogy sokan eltántorodtak az egyháztól. Szent Domonkos
meg volt arról győződve, hogy a szüntelen prédikálás az
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egyedüli védelem a hamis próféták ellen. Az általa alapí
tott rendet ép 'ezért az egész világon el akarta terjeszt.eni;
1215 Mindszent napjára III. Ince pápa a lateráni Lernp
lomban zsinatol hirdetett, hogy az egyházban elfajult
rendel vissz aállít sa, az eretnekséget megszüntesse és a
hit mcgerősíLéséveJ az erkölcsöket megjavítsa. Szent
Domonkos Fulko püspökkel ennek hirére szintén Rómába
utazott. A pápa a zsinaton különösen a hithirdetés és az
eretnekel\.kel való vitatkozás szükséges voltát hangoztatta,
amit szent Domonkos Dél-Franciaországban már megvaló
sított, S amikor a zsinat elrendelte/ hogy az ebben töbn
nyire akadályozott püspökök papokat válasszanak s azo
kat küldjék ki az egyházmegyébe, hogy Isten igéjét hir
dessék, szent Domonkos a pápához fordult s arra kérte, ,
hogy rendjét erősítse meg. Ennek azonban több akadálya
merült föl. A hithirdetés ugyanis az új rendre bízva úgy
f.ünt volna föl, nuntha a világi papok ezzel szemben a hát
térbe szorulnának. Az is szekatlan volf, hogy szerzetesek
plébánia nélkül akartak lelkipásztorok lenni. Végül épen
a IV. lateráni zsinat határozta el, hogy új szerzetes rende
ket nem szabad többé alapítani. Minden új kolostor
válasszon a már meglévő rendek szabályai közül egyet.
Szent Domonkos dolgavégezetlenül tért vissza Tuluzha,
IlOI rendtársaival tanácskozott s minthogy mint kanonok
is már ezek szerint élt, szerit Agoston szabályait választja
kolostora számára s ezzel a lateráni zsinat határozatának
eleget lesz. A püspök engedelmével tovább prédikál.
1216 nyarán azonban még egyszer Rómába utazik s a köz
ben meghalt III. Ince utóda, III. Honoriusz pápa ekkor
a «szent Agoston szabályai szerint élő kanonokrend» tuluzí
kolostorúnak alapítását általában jóváhagyja. Szent Do
monkos rendje azonban ezzel még nem volt eli§merve,.
hanem csak kolostora, ez is pusztán mint a szent Agoston
szabályai szerint élő kolostorok egyike. Csak a következő

év elején erősíti meg a pápa az új rendet s buzdítja bullá
jában tagjait, mint ua hit védölt és az egyház igaz vilá
gosságait» a prédikálásra.

1217. nagyböjtjét szcnt Domonkos Rómában tölti el.
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Ismételten találkozik szent Ferenccel. hozzá hasonlóan nagy
rendalapító társával, az örök város templomaiban gyakran
prédikál s a bibornokok közül különösen Hugolin, oszt.iai
püspök, a későbbi IX. Gergely pápa barátságát nyeri meg.

Mig szent Domonkos Rómában járt, Dél-Francia
országban az albials- ismét felülkerekedtek. A lateráni
zsinat ugyanis az ellenük küzdö kereszleseknek meg
hagyta, hogy a további előnyornulást szüntessék be.
Az eretnekek ezt gyöngyeségnek vélték. Merészségük újból
föléledt. Marszély (Marsailles) püspöke ellen föllázadtak.
A kereszteseket mindenfelől megtámadták. Simon mont
forti gróf csapatai visszavonultak.

A pápa békés uton akarja őket megnyerni. Apárisi
egyetemet felszólítja, hogy okos embereket küldjön ki
az eretnekek megtérítésére. Szent Domonkost is munkára
serkenti ellenük. A montforti grófhoz követeket küld,
Mindhiába. Az alhiak a keresztesek táborába is behatol
nak, a pápai követet megsebesítik, szolgáját meggyilkol
ják. Tuluz. ismét Rajmund gróf hatalmába kerül. Szent
Domonkos társai Pruly-be menekülnek, Az eretnekek
azonban már ezt a várost is fenyegetik. Szent Domonkos
belátja, hogy rendjének itt sem lesz maradása s nehogy
alapítása megsemmisüljön, világgá küldi társait. Négyen
Spanyolországba mennsk, öten, Domonkos Mannes nevű

testvére és a rend apátjának megválasztott Máté veze
tése alatt Párisba. Ketten Tuluzban maradnak, ismét
ketten a pruJyi kolostort veszik gondjaikba. Szent
Domonkos maga Metzi _István nevű társával Rómába
indul, ahová 1218 január végén érkezik meg s ismét
prédikál, a börtönöket és a szegényeket látogatja, vigasz
talja. A Rómába összefutó utak egyike, a Via Appia
mellett egy új templom állt, szent Sziksztusz egyháza,
Ezt III. Ince angol szerzetesek számára építtette, akiket
a közelben tervezett apácakolostor vezetésével akart meg
bízni. Az angolok akkor még nem voltak ott s III. Hono
riusz pápa szent Domonkosnak ajándékozta a templomot
s ő az apácakolostorba Prulyból telepít lakókat. A kolos
tor-alapítás célja az volt, hogya Rómában hanyatlásnak
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indult apácaéletet helyes irányba terélje. Szent Domonkos
nak a római apácák és világi nők közül is sikerült a szi
gorúbb, szemlélődő és vezeklő életnek hiveket szereznie,
Alig egy év mulva a vezetésére bizott apácakolostor lakó
nak száma 44 lett. A római ifjak is egyre nagyobb szám
mal követték szent Domonkost. 1219-ben már 40-en lép
tek be rendjébe. Hogy elhelyezhesse őket, III. tIonoriusz
pápa az Averitinusz-hegyen épült szent Szabina-templomot
és a mellette álló házat ajándékozza neki s ez lesz a rend
első noviciátusának. rendtagokat nevelő intézetének ott
hona, egyben félszázadig a rend főnökének is szék
helye. Az örök városon kivül azonban szent Domonkos a
kiválóbb egyetemi városokban, is akart rendjének kolos
torokat alapítani. A hithirdetés, az eretnekekkel való
vitatkozás, a rend e két főfeladata, föltétlenül megköve
telte, hogy tagjai a tudományban alapos jártasságra
tegyenek szert. Felsőbbfokú tudást pedig csak egyeteme
ken lehetett elsajátítani. Ezek a főiskolák a székesegyhá
zak és a kolostorok iskoláiból keletkeztek s közülük három
már a XII. században egyetemi rangot nyert el. A szalernóí,
a bolognai és a párisi egyetemnek országuk uralkodói sza
hadalmakat ajándékoztak, a tanárok és a tanítók szabad
egyesületévé avatták. Hogy a tudomány művelésében

semmiféle ürügy alatt senki se zavarhassa a tanárokat és
tanítványaikat, szabadalmai alapján minden középkori
egyetem maga biráskodott, hozott törvényeket tagjainak
rnindenuemű dolgában. A szaleméi egyetem leülönösen
orvostanárairól volt hires, a bolognai főiskolát, a nagy
jogászok egyeternét, I. Frigyes császár 1158;ban, a párisit
a hittudomány nagy müvelöjét.rFülöp Ágost francia
király 1200-ban ruházta föl egyetemi szabadalmakkal és
1203-ban III. Ince pápa erősítette meg. Az egyetemekre
a világ minden részéből sereglettek tanulók. A párisi egye
temnek a középkorban 20 ezer diákja is volt, akik nemze
tek szerint csoportosultak, később az általuk hallgatott
tudornánvázak szerint karokra oszlottak. Ez utóbbiak
élén a détó\lOk álltak, az egyetem feje a rektor volt. akit
többnyire évröl-évre szabadon választottak.
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Szent Domonkos, mínt láttuk,' Párisba már 1217-ben
öt rendtársát küldte el. Ezek az ottani székesegyház köze
lében egy kis házban huzódtak meg, de már a következő

évben egy párisi egyetemi tanár jóvoltából szent Jakab
templomát nyerik el, ahol buzgón prédikálnak. A párisi
világi papság nem jó szemmel nézi egyre többeket meg
hódító működésüket s a káptalan megtiltja nekik az ige
hirdetést. III. Honoriusz pápa azonban segítségükre siet
s megsemmisíti a tilalmat. A rend tekintélye egyre nö,
A kolostornak már az első év végén 30 tagja van s a
szerzetesek példás élete különösen a párisi egyetem diákjai
közül egyre többet vonz. Máté apát 1220-tól kezdve mái
a vidékre is küldhet rendtagokat új kolostorok alapítására
s ez utóbbiak száma Franciaország különbözö részében
ismét egy év alatt ötre növekedik.

A másik hires egyetemi városba, az olasz Bolognába
Szent-Domonkos a pápa ajánló írásával Rómából küldött
három tagot, akik itt a külvárosban egy kis kápolna tövé
ben telepednek le. Az orleansi Reginald predikálása itt
csakhamar seregestül hódít hiveket a rendnek. Reginald,
akit később az egyház boldoggá avatott, a párisi egyetemen
az egyházi jog tanára volt s Rómában ismerkedett meg
Szent-Domonkossal és rögtön csatlakozott is hozzá. Amikor
Bolognában lángoló beszédeinek hatása alatt az egyetem
tanárai és diákjai közül egyre többen lépnek be a rendbe, a
város Szent-Míklós-templomát engedi át Szent-Domon
kos követőinek, akik főleg Lovelio Péter adományábó!
itt birtokot is nyernek. A bolognai kolostor telepít Lom
bardiában uj rendházakat. Spanyolországba, hazájába
maga Szent-Domonkos küld rendtagokat, akik azonban
innen egyelőre eredménytelenül térnek vissza. A szent azért
nem csügged el. Az eretnekeken kivül a pogányok megtérí
tésére is gondol, ami már Diego püspöknek szintén eszébe
jutott. Mint láttuk: Diego a fejedelme fiának szánt király
leány váratlan halála után a kunok közé akart menní,
mint hittérítő. Arnikor Ivó krakói püspök 1220-ban
Rómába jön és segítségét kéri a göröghitű eretnekekkel és a
pogány lithvánokkal küzdő lengyel papság számára, habo-
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zás nélkül enged át neki rendtagokat, veszi föl a rendbe a
püspök két rokonát. A Krakóban alapitott rendházból
aztán Szent-Domonkos szerzetesei egész Lengyelország
ban szétrajzanak. Diego püspök kedves tervének megvaló
sítására, a kunok megtérítésére magyarországi Pál. bolog
nai jogtanár vállalkozik. Pál 1221-ben Szádokkal és még
három rendtársával Magyarországba költözik. Először

Győrött prédikálnak, innen Veszprémbe, majd Székesfehér
várra kerülnek s itt alapítják első kolostorukat, amelyből

a tatárjárásig 12 férfikolostorba rajzanak ki tagok. A ma
gyar dominikánusok elsőbben a boszniai eretnekek meg
térítésére indulnak. de fölkeresik a kunokat is, sót mesz
szire behatolnak Ázsiába. Julián szerzetes és társai in
bukkannak rá Nagy-Magyarországra, a magyarok régi
hazajára. ahol magyarul beszélő rokonnépeket találtak,
amelyeket azonban az 1242-ben Magyarországra zuduló
tatárjárás. megsemmisített. 1303-ban 33 férfikolostoruk
és három apácakolostoruk volt nálunk a dornonkosoknak,
Az előbbiek sorában a leghíresebb, föiskolájánál fogva a
budavári volt. Az apácakolostorok közül a török hódolt
ság koráig az ország népének legkedvesebb zarándok
helyét. a margitszigetit Buda és Pest közt, boldog Margit
királyleány. IV. Béla gyermeke szentelte meg csodás és
példás életével. A XIV. és XV. században szerit Domon
kos rendjének kolostoraiban éltek nálunk a tudományok
legszorgalmasabb müveíöí s a reánk maradt középkori
írottkönyvek közül a legtöbb Domonkos-rendűszerzetesek
és apácák keze alól került ki. Sok ezek közöt t a magyar
nyelven írott munka is ...

De most már térjünk vissza szent Domonkoshoz.
A nagy rendalapítót szerzeteseinek békés hódításai után
sem hagyja el buzgósága. Sorra járja a kolostorokat, biz
tatja, buzdít ja ezek lakóit. Útközben rninde níelé prédikál.
Utazásaiban csak egy rendtársa kisérte s alig hogy epy
egy városból az országútra ért, lehúzta saruit és mezit.ab
vándorolt naphosszat gyalogszerrel. Ha lábát Iölsehezt ék
a kövek, azzal vigasztalta társát: (Ez vezeklésünk egy
része III Holmiját mindig maga vitte s podgyászának j::na
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része szent Pál leveleinek és Máté evangéliumának könyve
volt. Ezeket olvasta útközben, a szerény vendég fogadókban,
amelyekbe rendjéhez tartozó kolostorok hiján szállásra
tért. Igy járta be Itáliát, Franciaországot. Amire vissza
kerül Rómába, Lombardiába megy, hagyott a hihetetlen
fényűzést folytató városi lakosságnak s a nagy számmal
bujkáló eretnekeknek prédikáljon. Mindenütt nagy siker
koronázta fáradságát. Visszatérőben .Firenzében is
sok eretneket hódít meg az egyháznak. 1221-ben III. Ho
norius pápa három bullát ad ki a szent rendjének érdekében.
Ugyanez év tavaszán Bolognából a rendi nagy káptalan
gyűlésérőlVelencébe utazik Hugolin biboros látogatására,
ahonnan nagy betegen' kerül ismét Bolognába. De azért
részt vesz rendtársai zsolozsmázásában. a kolostor per
jelével a rend dolgait is tüzetesen megvitatja. Nagy fej
fájása végül arra kényszeríti, hogy lefeküdjék, a földre
terített gyapjútakaróra. mely ágya volt. Amikor közel
érzi végét, magához hivatja a noviciusokat, majd a rend
tagokat s a szerzetesi élet szabályainak pontos követésére
buzditja öket, Aztán Ventura perjelnek gyón, magához
veszi az Ur szent testét s ismét tiszta életre buzdítja
társait. Betegségének kínjait zokszó nélkül türi, Társai
mindazonáltal rábeszélik, hogy anagy hőség miatt vit
tesse ki magát a várost környékezőhegyek közé. Fájdalmai
itt sem enyhülnek s amikor már halálát érzi, visszakiván
kozik a kolostorba, hogy rendtársai körében haljon meg.
Egy Moneta nevű szerzetes cellájában helyezik el, mert
neki nem volt szobája a kolostorban. Ugyanannak ruháját
adják rá, mert neki csak egy rend viseltes ruhája volt.
Rudolf testvér törli le homlokáró} a hideg verejtéket.
A többiek sírnak. Szent Domonkos még most is vigasztalja
öket. Közben ég felé emeli kezeit és így sóhajt föl: «Atyám l
Örömmel töltöttern be akaratodat, megőriztem őket, aki.
ket rám biztál. Neked ajánlom őket, hogy őrködjél felettük,
mert ime én már hozzád igyekszem l» S intésére a szerze
t.esek a haldoklók imádságába fogtak. Miközben sírva,
zokogva imádkoztak, a szent derűtől sugárzó arccal
nyugodtan pihent helyén. Az imádság vége felé kezeit az
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~ felé tárva 1221. augusztus 6-án csöndesen kilehelte
lelkét.

Isten küldötte volt. Istentől kitüzött célját soha sem
tévesztette el szeme elöl. Nem nézett sem jobbra, sem
balra. Rendületlen kitartással haladt a cél felé; fáradt,
kinl6dott a megtévesztett lelkek visszatérítése, üdvössége
érdekében. Bátran dacolt minden veszedelemmel s mint
a szikla a tenger háborgó hullámai között, szilárdan állott
meg a rá rontó viharokkal szemben. A délfrancia
országi eretnekek nem egy helyen fogadták gúnnyal, do
bálták meg sárral, csúfították meg ruhájára szórt szal
mával. Ű békében türte s boldog volt, ha végezetül mégis
meghallgatták.

Megérte nagy tervének megvalósulását. hogy az ige
és a példa erejével kell a tévelygőket Krisztus egyházába
visszavezetni. Megérte a boldogságot, hogy rendje még
életében az egész világon elterjedt.

Halálának hirére Hugolin bibornak sietve igyekezett
Bolognába, hogy eltemesse legjobb barátját. A szent testét
erős fakoporsóba zárták s a szent Miklós templomában
földelték el. Nagy kőlappal fedett sírjához ezrével tódult
a nép s Isten csudákkal dicsőítettemeg a nagy rendalapító
emlékét. Ezek hirére boldog Jordán, a rend főnöke díszes
siremléket akart a szentnek állítani.

IX. Gergely pápa, aki nem más, mint Hugolin bibor
nok, 1233-ban kiemelteti holttestét, vizsgálatot indít szentté
avatása érdekében s 1234-ben ünnepélyesen a szentek
karába iktatja.

*
Szent Domonkos rendje, hivatalos nevén a prédiká

torok rendje, a világi papság és a szerzetesség intézmé
nyének szerenesés összeolvasztása volt. Tagjai, a domini
kánusok kezdetben a világi kanonokok viseletében jártak,
hosszú fekete talárban s e fölött alján és kézelőjén fodros
karingben, továbbá posztócipöben, fejükön a világi papok
süveget viselték. Amikor szent Agoston szabályait átvet
ték, ezeket sokszorosan szigorították, Prédikálásen és taní-
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táson kivül hangosan nem volt szabad beszélnlök. Egy
mással is csak kivételesen társalogtak. Úsz kezdetétől
kezdve Húsvétig szigorúan böjtöltek. Húst soha sem ettek.

Az addig alapított szerzetes rendek tagjaira nézve a
kézimunka kötelező volt, többségük laikus testvér maradt
és mint maga a nyugati szerzetesrendek atyja szent Bene
dek, soha sem szenteltette föl magát papnak. Szent Domon
kos és első társai a kanonok rendiek nuntájára mind papok
voltak. Minthogy főhivatásukkal a prédikálással és a taní
tással nem fért meg az egy helyhez kötött kézimunka,
erre ezután sem kötelezték őket a rend szabályai. A házi
teendődet kolostoraikban külön erre a célra felfogadott
laikus testvérek, fráterek végezték. Hogy a földi javakkal
való bajlódás ne terelje el figyelmüket a lelki céloktól.
szent Domonkos nem csak a rendtagok, de a rend nevé
ben is lemondott ezekről s önként vállalt szegénységük
apostoli munkájok függetlenségének és szabadságuknak
eszköze lett. «Vesd az Urra gondodat, - mondták a zsoltá
rossal - és ő táplál téged». S az Ur csakugyan mindig
gondoskodott róluk, hogyafönntartásukra szolgáló ala
mizsna ne fogyatkozzék meg. Amikor szent Domonkos
ily értelemben változtatott szent Agoston szabályaiban
gyökerező rendjének törvényén, a ferenciek rendjéhez tette
ezt hasonlóvá. Szent Ferenc azonban a szegénységet ön
magáért szerette és az Ur Jézus iránt való szeretetéből

elsősorban a hivek lelki épülésére követte.
A böjtnek, a virrasztásnak és a vezeklésnek a domi

nikánusoknál szintén más lett a jelentősége, mint az addig
alapított szerzetes rendekben. A prédikáció, a tanulás és

Q) a tanítás érdekében ezek alól helye volt a felmentésnek..
. A tanulás sok erőpazarlással és fáradsággal jár s a don ii. nikánusoknak sokat kellett tanulniok, hogy hivatásuknak

:a megfelelhessenek. Az ő rendjük tüzi ki először a tudomány,
cl jelesül a hittudomány mivelését a szerzeteseknek hivatá
I: sul. Már szent Domonkos is nagy súlyt vetett arra, hogyi rendtársai a legkiválóbb főiskolákon tanulhassanak. -8 a

ooc dominikánusok nemsokára azután az egyetemeknek és a
keresztény hittudománynak diszei lesznek. A középkori
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hittudomány müvelésének két iránya, a misztika és a
skolasztika volt. Az előbbi a hit titkait a szív érzéseinek
közvetítésével igyekezett a hivek,lelkéhez közelebb hozni s
hőse, mint az előbbi fejezetben láttuk szent Bernát volt.
A skolasztika a keresztény hitigazságokat bölcseleti alapon
fejtegette s legkiválóbb mivelője a dominikánus Akvinói
szent Tamás volt, akinek Summa Theologiae vagyis az
istenes tudományok sommája. összessége cimű munkája
az egész keresztény hittant és erkölcstant felöleli s mint
ilyen halhatatlan értékű remekmű.

Szent Tamás az angyali egyházi Doktor (doctor An
gelicus) 122!)-ben a sziciliai királyság nápolyi tartományá
ban Akvinó mellett Rokka sziklavárában született s elő

kelő grófi család sarja volt. Iskoláit a montekasszinői

bencéseknél végezte, de amikor 1243-ban Nápolyba került,
családjának ellenkezésével dacolva szent Domonkos rend
jébe lép. Szülei erre erőszakkal kiragadják a kolostorból s
két évig fogva tartják várukban. Anyja végezetül belátja,
hogy nem tudja visszatartani hivatásától, szabadjára
ereszti. Szent Tamás visszatér a nápolyi dominikánus
kolostorba. Elüljárói innen Párisba küldik az egyetemre,
majd Kölnbe, rendjük másik nagy skolasztikusához, bol
dog Alberthez. akinek tanitványa lesz. A kitünő mester
oldalán nagy tökéletességgel vértezi föl magát a hittudo
mánnyal. Am szerény és hallgatag természetű ember, aki
diáktársai előtt nem igen dicsekszik és szót sem beszél
erről. Az ifjúság hamar szánja rá magát az ítéletre s szent
Tamást is gúnyolódva nevezik el sziciliai néma ökör
nek. Amikor azonban végre nyilvános vitatkozásra nyilt
alkalom, szent Tamás mindenkit elragadott ékesszólásá
val és érveivel szinte leterítette ellenfeleit. Boldog Albert
tisztában volt legkedvesebb tanítványa lánglelkével s
ujjongva jelentette ki: Ti öt néma ökörnek csúfoltátok ;
no de majd meglátjátok, hogy Tamás tanításával oly
nagy lármát üt még, hogy az egész világ meghallja I S amire
1253-ban a hittudományok doktora lett, prédikálásával.
tanításiva! az egész keresztény világot meghódítja. Köln
ben, Parishau, Rómában egyaránt rajongtak érte. IV. Ke-
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lemen pápa a nápolyi érseki székre akarta ültetni. Ő azon
ban elhárította magától ezt a kitüntetést. Szent Domonkos
.szabályai szerint élt ezután is a tudománynak, az egyházi
költészetnek. Nem fogadta el abiborosi méltóságot sem.
Ezzel IV. Orbán pápa kínálta meg. Éles eszével, nagy
tudományával egyetemek, szerzetes rendek között vitá
kat döntött el. Ékes beszédjével seregestül erősítette
meg a hitben, ragadta el az embereket. E mellett fárad
hatatlanul írta könyveit, értekezéseit. Szívből fakadó
egyházi énekeket szerzett. Ezek közül nem egy még ma is
szívet-lelket fölemelő hatással van a keresztényekre, mint
például a Pange lingva, a Lauda Sion. Az oltáriszentséget
senki sem dicsőítette szebben nálánál. Az úrnapi zsolozs
mát ő írta meg. Amikor c művét befejezve a feszület elé
borult, ajkáról önkéntelenül ez a kérdés szállt el: Valljon
jól írtam meg? S íme a fölfeszített Krisztus ajkai megele
venedtek.

Jól írtál rólam Tamás! - hangzott felelete.
Akvinói szerit Tamás 1274-ben a lyoni zsinatra készült,

de útközben megbetegedett s a Iosszanuovai cisztercita
kolostorban március. 7-én, 49 éves korában meghalt.
1323-ban szentté avatták. 1567-ben V. Pius pápa ünnepé
lyesen egyháztanítónak hirdette ki s mint ilyen egyike
a legnagyobbaknak az egyháztanítók sorában.

1<

Amikor szent Domonkos rendjének szabályait mó
dosította, a rendtagok ruhája is más lett. A kanonok
rendiek viseletét fehér posztóból készűlt kárnzsával, e
fölött skapuláréval és kerek galléros csuklyával cseré
lik föl. Fehér csuhájuk fölött utközben, vagy ha tanítottak,
kerek fekete köpenyeget viseltek. Fejüket borotválták s
csak egy keskeny hajkoronát hagytak meg. A. kolostorok
főnökeinek a címe perjel volt.

Több kolostor tartománnyá egyesült. Valamennyi
tartomány feje a rendfőnök, akit az egyetemes káptalan
gyülésén a tartomány Iőnöke és minden tartományból
két kiküldött szerzetes rendszerint 12 évenként. választ.
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Szerit Dornonkos halála után a prédikátor rend
o.y gyorsan terjedt, hogy kormányzása nagyon nehézzé
vált. 1256-ban a rendnek már 7000 tagja van. Ezek kö'
zött 5000 a fölszentelt pap. 1277-ben 400, 1303-ban 600
a dominikánus kolostorok száma s a rendtagoké 1337-ben
12 ezer körül vjár. Am a dominikánusokra mindenfelé
nagy szükség volt. Mindenütt és mindenkor akadtak
nyughatatlan és önző emberek. Ezek embertársaik hiszé
kenységével visszaélve üdvössége árán is hatalmukba
akarják hajtani a népet. A zavarosban való halászást
a társadalmi rend fölforgatása nagyban megkönnyíti.
Ezt pedig az erkölcsi bomlás teszi lehetövé. Mivel pedig
az egyház a hitnek és a jó erkölcsöknek mindenkor ren
díthetetlen őre volt, a gyanús célu társadalmi mozgal
mak régente ép úgy,mint ma a vallás, az egyház és szolgái
ellen irányuló támadásokkal kezdődnek.

Az alhiak és mások eretneksége velej ében többnyire
szintén társadalmi, forradalmi mozgalom volt. Szent Do
monkos korában, mint láttuk, Dél-Franciaországban ezt
húsz éves háború követte. Ebben végezetül az egyházhoz
hű francia király serege győzött. A párisi béke véget
vetett ugyan a háborúnak; az eretnekséget azonban nem
szüntette meg. Mint a hamu alatt a parázs tüze, az eret
nekség Jappangva élt tovább, terjedt titokban a nép köré
ben, amelyet kitünő szervezcte elszédített. A tévtanítók
állandó támadása a vagyonosok, uszítása a társadalmi
osztályok ellen, harca a házasság intézménye, a keresztény
társadalom ez alapja ellen, az államnak épúgy össze
dőlésére vezetett volna, mint az egyházéra. ha az eretne
keknek pogányságot felújító tanításai győznek. Hogy en
nek útját állja, mint máskor is mélyre ható társadalmi
veszedelem vagy az országot ért nagy csapások idején,
az állami hatalom most ismét egyesült az egyházival s az
eretnekek mesterkedésének ellensúlyozására hitnyomozó
törvényszéket állított föl. Ennek, latin nevén az inkvi
ziciónak vezetésével a dominikánusok bizattak meg, aki
ket a középkorban egy diák nyelvű szójáték alapján Isten
kutyáiuak neveztek el {Domiuicani, Domini canes) s akik-
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nek hivatása amúgy is az eretnek rókák felkutatása,
lefülelése és megtérítése volt. Az inkvizició révén az egyház
ellenségei tömérdek rágalmat kentek szent Domonkos sze
lid lelkű rendjére. Hadd álljon itt, amit erről Dedek
Kreszcens Lajos esztergomi prelátus-kanonok, legkiválóbb
katholikus iróink egyike ír :

«Inkvizíció I A mai kor gyermeke előtt rettenetes szó,
Emlitésekor hideg borzadály futja át tagjait. Megjelennek
előtte az inkvizició álarcos szolgái, amint az ártatlanokat
a börtönökbe hurcolják; az álarcos birák, amint komor
félhomályban a feszülettel és a halálfővel diszített asztal
nál ülnek. Látják a kínpad iszonyú eszközeit, a föld mé
lyébe épített örök, sötét börtönt. Hallani vélik a kinzot
tak jajgatását. Hogy érdekesebb legyen a dolog: mért
földekre terjedő földalatti folyosók, titkos rejtekek töme
ge iről álmodoznak, melyek az egyes kolostorok között az
összeköttetést tartották volna fönn.

Honnan e bámulatosan alapos tudás? Aljas lelkű

irók ál tal összetákolt rémregényekből és rémdrámákból.
Alapjában véve pedig mind ez: a leggyalázatosabb rága
lom, a legkörmönfontabb hazugság. Nagx elmék, kiket tisz
telettel emleget a világ, tudós és lelkiismeretes irók, pro
testánsok éppen úgy, mint katholikusok, részletesen, eset
ről-esetre vizsgálták meg e törvényszékek iratait és ezer
szer cáfolták meg az undok vádakat. Csakhogy ezek ko
moly száraz művek ; nincs bennük semmi cifra dolog,
semmi érdekfeszítő mozzanat. Ki olvas ma ilyeneket?

Ime a valóság képe I Imádságban és alázatosságban
megőszült szerzetes közeledik az eretnek felé. Tudja jól,
hogy ez az ember vad gyülölettel van eltelve iránta, hogy
nem ismer sem tulajdont, sem tekintélyi. Egy célja van
csak: eltiporni mindenkit, aki nem úgy gondolkodik,
mint ő és megse:mmisíteni mindent, ami nem az övé. Az a
barát mégis fölkeresi öt rejtett odujában. Mézédesen folyik
ajkáról a szó, vigasztalja és erősíti. Beszél eszéhez, keresi
szivét. Ha száz szor elutasítják, visszatér újból s előlről

kezdi, Ha ember az az ember, meghallgatja őt. A jégréteg
olvadni kezd szivén, elvadult arcára könnycsepp hull.



134.

Belátja, hogy rútul rászedték a kolomposok, akik lefölöz
ték forradalmi munkájának gyümölcsét s neki a száraz
kenyeret vetették oda. A megtért reá borul az ősz szerze
tes rnellére, z0kJg ... zokog ... és ha már elfogytak köny
nyei, boldog mosolyra nyilnak ajkai. Ö ismét a társadalomé
II hasznos tagja az emberiségnek».

Az állami birák küzdelme az eretnekség ellen a domi
nikánusokéval párhuzamosan folyt. Ahol a barátok jó szó
val semmit sem értek el, a megátalkodott eretnekre az
állam poroszlói tették rá kezüket, a törvényszék elé álli
tották, amely aztán a világi törvények szerint itélt, A külön
böző forradalmak ezerszeresen több embert gyilkoltak meg
ártatlanul, mint ahány társadalomfelforgató eretneket az
inkvizíció világi törvényszéke börtönre vagy tűzhalálra

ítélt, A tuluzi egyházmegyében, tehát a francia eretnekség
Iőfészkében·1245-1248 kőzött 200 emberre bizonyult rá
az eretnekség. A világi törvényszék azonban ezek közül
egyet sem itélt halálra, holott föemberük is köztük volt.
Jószágvesztésre és börtönre itélték öket. Ép így meneküit
meg a haláltól az a 35 megátalkodott eretnek, akit 13CO
ban Albi egyházrnegyében fogtak cl. Az egyházi büntetés
a csökönyös eretnekekkel szemben mindenkor csakis
a kiközösítés volt. Ezzel az eretnekek persze nem sokat
törődtek. Azért adták ki 1184-ben a császári és pápai tör
vényt, hogy az eretnekeket méltó megbüntetésük végett
a világi hatóságnak kell kiszolgáltatui. A XII. egyetemes
zsinat 1215-ben a világi hatóság közreműkődósét csak oly
mértékben engedte meg, hogy képviselője jelen lehetett
az egyháli Inkvizició tárgyalásain. amelyeken halálos ité
letet soha sem mondt.ak ki; a bűnöst csak börtönre ('S

jószágvesztésre ítélték. Az állam csak a II. Frigyes alatt
(1224-1238. között) a római jog mintájára hozott törvé
nyekben szabott tűzhalált az eretnekekre, de nagy különb
séget tett az eretnekségek terjeszt öi és ezek többé kevésbbé
jóhiszemű követöi között s halálbüntetést csak az 'előb

biekre mért.
Az egyházi inkvizició pöreit legkevésbbé sem szabad

a későbbi boszorkány-pörökkel összehasonlítani, amelyek
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kínzó eszközökkel kicsikart vallatásokkal jártak. A pápai
inkvizíció birái a súlyosabb esetekben csak a megyés püs
pök meghallgatásával hozhattak itéletet s ez ellen a pápá
hoz lehetett fellebbezni. Amikor Marburgi Konrád 1227
től, mint pápai inkvizitor kegyetlenül bánt a keze alá
került vádlottakkal. IX. Gergely pápa maga illette szemre
hányásokkal a németeket, hogy erről nem értesítették
idején s ő csak akkor szerzett hírt a szabálytalanul eljáró
inkvizitor túlkapásairól. amikor ezek miatt elkeseredett
emberek 1233-ball orvul meggyilkolták.

Az inkvizíció egyébként Déli-Franciaországon és Spa
nyolországon kivül Európa többi országaiban alig jutott
szerephez. Az alhiak eretnekségének megszüntével, a XIII.
század második felében, többnyire Franciaországban is
szünetelt. De végkép nem szünt meg, sőt a protestánsok
is átvették s Kálvin Genf városában, a Luther hivei a
kálvinistálc ellen Szászországban szintén éltek ezzel. Angol
országban pedig a protestáns inkvizició a hithű katholiku
sok eHen évtizedeken át ádáz kegyetlenséggel tombolt. Az
egyházhoz gyermeki szeretettel hiven ragaszkodó közép
kori keresztények szemében a pápai inkvízició sohasem
vált botrányköve. Az egyház rendjével együtt a társadalmi
rend felforgatására törő eretnekek ellen a harcot minden
becsületes katholikus kötelességének tartotta. Ennek bi
zonysága az is, hogy az albiak ellen folytatott háborúban
az önkéntesen jelentkező keresztesek seregei sohasem
fogytak el.

A pápai inkviziciótól velejében nagyon különbözött
a spanyolországi inkviz ició. Ez utóbbi az itt elhatalmaso
dott zsidók ellen iránvult. A lelkiismeretlen kufárkodás
és a lelketlen uzsora ·soha és seholsem ütötte föl oly
merészen fejét, mint Spanyolországban. Az ország alig
hogy felszabadult a mórok igája alól, a t artomáuyait,
városait. elárasztó zsidók uzsorajának rabságaba került.
Ez volt Itt az oka a zsidóüldözéseknek. amelyek folyamán
a spanyolok végezetül csak két dolog közt engedtek ki
szipolyozóiknak választ ást : \"3.gy kikcreszt elkedt ek vagy
pedig halállal büntették őket.



156

A legtöbben persze fölvették a keresztség szentségét,
de szivük mély ében zsidók maradtak. Mindazonáltal. szinte
az ország minden jobb egyházi és állami hivatalát hatal
mukba kerítették és így szerzett befolyásukkal ismét csak
a maguk fajtájának a diadalát segítették elő a spanyolok
fölött. Végezetül már a nemzet létezése forgott kockán s
ennek megmentése érdekében Vezette be IV. Sziksz tus
pápa jóváhagyásával 1480-ban két dominikánus az in
kviziciót Spanyolországba. Ennek élére a szintén domonkos
rendi Torquemada került s az eljárás költségeit, a birák
fizetését az egyházi inkvizícióval ellentétben a spanyol
király viselte.

Hogya spanyol inkvizicióhoz az egyháznak semmi
köze nem volt s mint rendnek a dominikánus szerzetnck
sem, annak bizonysága az is, hogy at: inkvizició itéleteit
Spanyolországban a pápához nem lehetett megíelebbezni
s hogy hatáskörébe államellenes bűntények is tartoztak.
A zsidók az inkviziciót Spanyolországban tagadhatatlanul
megsinylették s idővel annyira elkeseredtek ellene, hogy
1485-ben Arbuez Péter inkvizitort meggyilkolták. Kevés
sel azután 1492-ben a zsidókat kiűzték SpanyolországbóI.·
Az inkvizíció azonban itt tovább működött. A protestán
tizmus beszivárgását nagy mértékben megakadályozta.
Később erkölcstelen bűnök és erkölcstelen könvvek üldö
zése vált feladatává s csak 1820-ban törölte el a forra
dalmi irányú népképviselet.

Az inkvizícióval részletesebben azért foglalkoztunk,
mert félművelt elemek a dominikánusok működését szinte
csak ezzel kapcsolatban ismerik. S gyakran bizony magu
kat fölvilágosodottaknak tartó katholikusok sem tudnak
arról, hogy valamikor szent Domonkos fiai voltak a világ
tanító mesterei, a tudomány és irodalom legkiválóbb mű

velöi, hogy ők ajándékozták meg a világot Akvinói szent
Tamással, akinek könyvei a zsinatokon a szeritirás mellett
fekszenek. Európa egyetemeit ők virágoztatták föl a közép
korban. Soraikból 377 szent, 4 pápa, 69 bíboros, csaknem
ötezer püspök került ki. A pogányok között, még a mult
században is, külöriösen Kinában az ige hirdetése és a
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terítés munkája közben százával szenvedtek vértanúságot.
Ma a dominikánusok, bár számuk a virágzásuk korabeli.
hez képest nagyon megfogyatkozott, különösen a hitélet
emelése terén fejtenek ki eredményes működést, A szent
olvasó, másként rózsafüzér terjesztésének, amelyet mai
alakjában szent Domonkosnak köszönhetünk. ők a leg
buzgóbb apostolai. A Mária tiszteletét ápoló és keresztény
tökéletességre törekvő rózsafüzér - társulatoknak világ
szerte ök a szervezöi s ilyeneket csak rendfőnökük enge
delmével szabad alapítani.

Általában tisztában vannak korunknak a vallástalan
ságban vagy a hit iránti közömbösségben gyökerező sebei
vel s nagy buzgósággal gyógyítják ezeket. Ma is Krisztus
nak bátor katonái, akik különösen nagyobb városokban

.a paphiány miatt rnindennemü erkölcsi veszedelemnek ki-
tett nép érdekében szállnak sikra s lelki gondozását karol
ják fel nagy szeretettel.

Szent Ferenc és a kisebb testvérek.

Bernardone Ferenc tulajdonképen ugyanazt prédi
kálta, amit Valdus Péter ': a szent szegénységet. Ain ez
utóbbi azt hirdette, hogy apostoli szegénység nélkül nem
lehet üdvözülni s hogy világi javai miatt a római egyház
is megszünt Krisztus igaz egyháza lenni. A valdusiak a
pápát, a püspököket, papokat és szerzeteseket szidalmaz-

. ták s a gyónás szemségében a bűnös papok feloldozásának
, érvényességét kétségbe vonták. Amikor pedig az egyház

eltiltotta őket hamis tanításuk hirdetésétől, gőgösen föl·
lázadtak ellene s azzal feleseltek, hogy inkább Istennek
engedelmeskednek, mint az embereknek.

Bernardone Ferenc nem kivánta, hogy a pápa száll.
jon le trónusáról s eldobja hármas koronáját. A püspökö
ket sem ócsárolta, ha dúskáltak is földi javakban. Nem
irigyelte a gazdagokat, nem fenyegette őket a pokol tüzé
vel, pusztán azért, mert nem osztják szét vagyonukat. A
szegénységet senkinek sem parancsolta, hanem csak taná
csolta.
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Valdus az eretnekség lejtőjén egyre lejebb csúszott;
forradalmár lett.· Bernardone Ferenc meghajtotta fejét
és térdét az egyház előtt és megtiltotta követőinek, hogy
bármelyik egyházmegyében a püspök akarata ellenére
tanítsanak. Nem romboló, de alkotó reformátor volt.
Alázatosságában mindvégig szerpap, diakonus maradt
s a fölszentelt lelkészeket úgy tisztelte, becsű: te, szerette,
mint urait és gazdait. Valdus Pétert III. Lucius pápa
1184-ben kiközösítette, mint eretnek és földönfutó halt
meg s gyászos emléke már csak könyvek poros lapjain ki-

.sért; Bernardone Ferencnek és társainak III. Ince pápa
121O-ben megengedte, hogy szabadon hirdessék a szegény
ség evangéliemát. Ferencet szinte nyomban halála után
a szentek karába iktatta az egyház és emléke milliók
szivében hét évszázad multán is régi fényében és ragyo
gásában él ...

Itáliának egyik legszebb és legkedvesebb tartománya
Umbria, az Appenini félsziget közepe táján terül el.
Örökké friss szinben pompázó, zöldelő völgyek, párás leve
gőben kéklő hegyek, csillogó tavak és tengerszemek
váltakoznak szépséges vidékén. Legnagyobb völgye Peru
gia városától Spoletóig nyúlik el s úgy fest, mint valami
pompás virágos kert. Lankáin a Tiberis felé rohanó patakok
ezüstszalagjai villannak föl, lépten-nyomon terjedelmes
szöllök, gyümölcsösök. virágzó olajfa-berkek, jól megmívelt
földek, virágos rétek bilincselikle az errefelé vándorlók
szemét. A tágas völgyét hegyek zárják körül. Ezek ormaról
és oldaláról napfényben fürdő várak és városok integetnek
hívogatóan. Szinte -valamennyi búcsújáró hely s szentek
lépteinek nyoma avatta azzá, tette vonzóvá az Itáliába
zarándokoló keresztények szivében.

.A Monl c Szuh.rziónak nevezett hegy egyik lefelé nyúló
fokáról, szamos tornyával égfe1é törő, barátságos kis
város tekint alá a szépséges völgyre. A régi rómaiak
Asszisziumának helyén épült ez, amelyből csak a ma
keresztény templomnak használt Miuerva-Iemplom ma
radt fönn. Itt szüle tet t 1182-ben Bernardone Ferenc vagy
amint nevét világszerte ismerik, Assziszi szcnt Ferenc,
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aközépkori nagy rendalapítók között sorrendben az utolsó,
de winden idők rendalapítóinak sorában egyike a legna
gyobbaknak. Apja Bernardone Péter, lukl-ai származású
gazdag kereskedő volt, aki már régen letelepedett itt s
gyakori utazásai közben Dél-Franciaországhól, «Provánsz
daltelt mezóiról» hozott feleséget. Pika asszony az előkelő

vitézi rendű Bourlemont-család leánya, derűs kedvű,

de igen ájtatos nő volt. Első fiának születése majdnem éle
tébe került. Ura úton volt, amikor a nehéz 6ra rájött.
Iszonyú kíno l.at szenvedve vergődött ágyában, de nem
tudta megszülni gyermekét. Férje rokonai, a szomszéd
asszonyok Iejüket vesztve sürögtek körülötte, ápolták,
biztatták. Mindhiába. Végül valaki azzal rontott be a
gyermekágyas szobájába, hogy vigyék ki a vajudót az
istállóba, fektessék szalmára s rögtön megkönnyebbül.
A már-már fejüket vesztő asszonyok megfogadták a taná
csot. Az istállóba vitték Pikát s imhol a meggyötört asz
szony . itt minden baj nélkül a világrahozta fiát. A fiú,
mint Jézus, istállóban született s élete, viharos ifjúságának
néhány esztendejétől eltekintve; Krisztus Urunk életének
hű tükörképe lett.

Pika asszony Jánosnak kereszteltette fiát. Ura azon
ban, amikor hazajött, anyja származása után tréfásan kis
franciának, olaszul Franceseónak nevezte el. Ez a név,
magyarul Ferenc, aztán véglegesen ráragadt. Hogy fia
szülctett, Bernardone Péter most még nagyobb igyekezet
tel fáradt vagvona gyarapításán; még többet utazott.
A kis Ferenc lll-VC}(SC teljesen az asszony gondjaira hárult,
aki nagy szeretettel dcdclgct tc s akitől vidám természetét
is őrökől!c. A kereskedő házában sz inte naphosszát zcnr ett
a dal. Az eleven eszű fiú anyja ajkáról leste cl a provánszi
énekmondók nótáit, a Rolandról s a kerek asz í al hőseiről

szóló vitézi énekeket. Anyjától tanult FiCg folyékonyan
franciául is. Apja szintén í.ole volt mcsélő kedvvel s rnert
sokfelé járt, sokat tudott clhcszélni. Az akkori keresztes
háborúról mindig hozott új híreket. Tudott az Európa szerte
elharapódzott eretnekségekről. Sokat beszélt Valdusz
Péterről és követöiröl, a magukat lyoni szegényeknek
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nevezÓ tévelygökröl, Adalok, hire k, mesék mind mélységes
hatással voltak a pompásan fejlődő kis Ferenc lelkére.

Amikor anyja védőszárnyai a161 kinőtt, Ferencet
szülöi a házukhoz közel eső szent György-templom papjai
hoz adták iskolába. Itt az eleveneszű gyermek hamar
tanult meg olvasni, meg tanult latinul s a Bibliában és a
hittanban szintén kellő járatosságra tett szert , Amikor már
annyit tudott, amennyire akkoriban egy kereskedőnek

szüksége volt, apja kivette az iskolából és boltjában fogta
be munkára, Kereskedőt akart Ferencünkből nevelni,
ügyes kalmárembert, aki olcsón vesz és drágán elad,
garmadába gyűjti a pénzt; amire annak ideje megjön,
megnősül s gyermekeiböl ismét kereskedöket nevel. Ferenc
azonban nem született kereskedőnek. A pénzt nem sokra
becsülte S' ez nem is igen melegedett meg tarsolyában.
Csak úgy szerette. ha rögtön el is verte. Pazarul költött
ruhára, mulatságokra. Lakomáiról, a barátaival együtt
rendezett poharazásokról a városban egyre többet beszéltek
az emberek. Szülőhelye fiatalságának csakhamar ő lett a
vezére minden mulatságban és szeles, hóbortos csinyben.
Asszisziben elnevezték az ifjúság virágának. Apjának elein
tén nem volt kifogása a víg életmód ellen. Vagyonából
fia pazarlásaira bőven telt. Sőt még hízelgett hiúságának,
hogy Ferenc gavalléros költekezése révén a város legtöbbet
emlegetett fiatalernbere. Csak Pika asszony arca borult
el néha. Féltette fiát a léha életmódtól s amikor Ferenc
úrfi egyre elbizakodottabb lett, urát és házuk jóbarátait
is rábírta, hogy beszéljenek a mulatós ifjú lelkére. Mind
hiába. Ferencnek, mint a korabeli olasz fiatalembereknek,
ezután is csak az maradt legfőbb vágya, hogy Ieltünjön,
hírnevet és dicsőséget szerezzen. A legkönnyebben úgy vélt
erre szert tenni, hogy két kézzel szórta a pénzt, amit apjától
kapott. De szivében mindamellett romlatlan és tisztaéletű

ifjú maradt. Amikor később fájdalmasan gondolt vissza
ifjúságának viharos éveire, ezek bűnei közül azt tartotta a
legsúlyosabbnak, hogy egyszer egy boItjukba nyitó kol
dust alamizsna nélkül küldött el.

Ferencünk ifjúsága idején Itália már közel fél száz
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év óta két pártra szakadt. A guelfele pártja egészen hátat
akart fordítani a császárnak -s a r6mai pápa segítségével
független Itáliár61 ábrándozott. A ghibellinek párt ja ismét
a pápa elleni támadásokban is a császárhoz csatlakozott.
U77-ben a legnanói győzelem után a guelfek kerekedtek
felül. Assziszi városa szintén ezek pártján volt, de Rőt

szakállú Frigyes császár hatalmába hajtja s polgárai
csak 1198-ban függetlenitik magukat zsarnoki uralma alól
8 más városokat is csatlakozásra birnak. Csak Perugia
nem hallgat az assziszi ak szavára. Továbbra is a császáriak
hoz ragaszkodik. Ebből a két város között háború kere
kedett. Bernardone Ferenc szintén katonának csap föl
s bátran indul a csatába. Perugia támad. Szent János
hidjánál kerül ütközetre sor. Az asszisziakat rnegverik,
sokadmagával Ferencünk is foglyul esik. Perugiába hur
colják. Itt a gazdag kereskedő fiát az előkelő vitézi rendű
foglyok közé zárják. A váratlan kitüntetés akkora jókedvre
serkenti, hogy társai szinte megbotránkoznak ezen. Ű azon
ban hetykén veti nekik oda: «Meglátjátok, hogy még az
egész világ tisztelni fog I»

A következő évben Perugia és Assziszi békét köt.
A foglyok s velük Ferenc, hazakerülnek. Ismét egész oda
adással veti magát a mulatozás árjába. De közben súlyos
betegségbe esik. Napokon át fekszik kinlódva ágyában s
hogy ráér erre, gondolkozni kezd eddigi életmódjáról.
Ugyancsak léhának és üresnek találja ezt. Javulást fogad.
Egyhamar azonban nem tudja magát elhatározni, hogy
mihez fogjon? Csak azzal van tisztában, hogy kereskedő

nem lesz. Amikor már botra támaszkodva járni tud, a
város környékén sétálva, töpreng tovább. Meg-meg áll a
hegy oldalában s a szeme elé táruló szépséges völgy nézé
sébe mélyed. Mintha onnan várna valakit, aki tanácsával
segíthetne rajta. S egyszer egy kopott viséletű katona
igyekszik föl a kigyózó úton a város felé. Ferenc elébe
megy s szive úgy megesik szegényes sorsán, hogy finom
ruháit kicseréli a katona viseltes köntösével. lsten ezután
szól hozzá először s álmában. Ferenc azt álmodta, hogy
pompás palotában jár; ennek termeiben remekbe ková-
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csolt fegyverek voltak fölhalmozva. Valamennyirt a szent
kereszt jele díszlett. Elragadtatva kérdezte, hogy kié a sok
pompás fegyver s ezt a választ hallotta: (cA tied és baj
társaidé 1»

Ferenc álmából fölébredve, biztosra vette, hogy Isten
akarata szerint is vitéznek kell fölcsapnia. A háború a
gvelfek és a ghibellinek között ismét kiújult. Ferenc a pápa
pártján küz dö Valter gróf seregéhez szegődik. Leghőbb

vágya, hogya- harcban kitűntesse magát s lovaggá avas
sák. Jókedvűen búcsuzott el szüleitől, barátaitól s azzal
biztatta őket, hogy mint hires hadvezér fog visszatérni
szülövárosába. Aztán útrakelt a maroknyi csapattal, -ame
lyet egy odavaló lovag Assziszihan toborzott s Apuliába
készült Valter táborába. Utközben azonban láz támadta
meg s egy éjjel álmában ezt hallotta: «Ferenc, ki tehet
veled több jót, az úr, avagy a szolga, a gazdag vagy pedig
a szegény?» - «Az Úr és a gazdag» - felelte ő ; amire ismét
ez hallatszott: «Miért hagyod hát cserben a szolga kedvé
ért az urat, a szegényért a gazdagot?» - «Uram mit cse
lekedjek ?» - kiáltott föl erre, mint egykor a Pállá lett
Saul. - «Térj vissza szülövárosodba. Amit álmodtál, nem
emberi fölfogás szerint teljesedik be rajtad, de Isten aka-
Tata szerint l» -

Ferenc Spoleto alatt visszahagyja csapatát s már
korán reggel vigan igyekszik vissza Assziszibe. Itt sokan
elcsodálkozva fogadták. Barátai azonban nem ütköztek
meg visszatérésén. Csak úgy unszolták, hogy együtt mulas
son és szórakozzék velük, mint azelőtt. Ferenc természete
azonban spaletoi álma óta gyökeresen megváltozott. A mu
latság, a lakomák bora nem izlett neki többé. Oriérzete
éS' magabecsülése is leloliadt. Amiértazelótt szinte élt
halt, a víg élet, a szórakozás, most szinte undorral töl
tötte el. Társai észrevették a változást s még egy nagy
dáridót rendeztek tiszteletére, hogy elbúcsuzzanak tőle,

mielőt.t végkép szakít velük. A lakoma fényes volt, a jó
kedv végéig sem csappant meg. Sőt utána régi szokásuk
hoz hiven a fiatalemberek nyakukba vel ték a várost s
víg énekszóval verték föl utcáin az éjszaka csöndjét.
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Ferenc elmaradozott tőlük. Egyszerre megáll s merön maza
elé bámul. Társai visszafordulnak. Dévajkodva kérdik,
hogy csak nem jövendőbeli felesége jelent meg lelkének
szeme előtt. Ferenc komolyan felel: «Már van jegyesem
s szebb és előkelőbb nincs e földön nálánál l» A szent a
szegénységet értette ezalatt, .amely azóta, hogy első jegye..
sét keresztrefeszítették, özvegységre jutott. Innentől fogva
szakít a világgal, barátaival s Assziszi közelében egy bar
langba huzódik. Naphosszat imádkozva és sírva kéri
Istent, hogy bocsássa meg bűneit s legyen vezére a keresz
tény tökéletesség rútján. Majd Assziszi püspökét keresi
föl, meggyón s vezeklésül Rómába zarándokol el. Itt Szent
Péter templomának kapujánál ruhát cserél egy koldussal
s a hitvány rongyokba burkolózva, alamizsnáért könyö
rög. Miután erős fogadást tett, hogy a földi hatalmasok
kegyét mellözve, kizárólag Isten tetszését fogja keresni,
hazautazik. Asszisziban kezet csókol a bélpoklos koldusok
nak s egy tálhól eszik a nyornorultakkal, akiket betegsé
gük miatt kizárt magából az akkori 'társadalom. Szülei
házában nincsen maradása. Erdőben, a hegyek között
bolyong, omladozó kápolnákban húzza meg magát s ott
könyörög, sóhajtozik naphosszat. Ami pénzhez otthon
jutott, azt mind a szegények között osztotta szét. Ha apja
nem volt otthon, ebédnél annyi kenyeret rakott maga' elé,
amennyi elég lett volna egy egész családnak s ha ilyenkor
anyja az iránt érdeklődött, hogy miért teszi ezt, csillogó

. szemmel, mosolyogva felelte: «Anyám, a szegényeké lesz
ez, mert én minden szegény embert szivembe zártam lJl
Pika asszony szelid mosollyal arcán nézte rajongó fiát.
Bernardone Péter annál kevésbbé volt megelégedve első

szülött fiával, aki példás szorgalmú öccsével, Angelóval
ellentétben, naphosszat csavargással üti agyon az időt

s a pénzt úgy pocsékolja, mintha pelyva lenne.
Ferenc egyszer a város falain kívül szent Damján

kápolnájában a falra festett régi feszület előtt imádkozott.
A kereszten függő Megváltó festett alakja ekkor így szó
lott hozzá: «Nem látod, hogy házam düledezik? Menj,
állítsd helyre kedvemért l» Ferenc háborgó szive majd
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megszakad örömében. hogy maga az Üdvözítő beszélt
vele. Ö azt hitte, hogy szent Damján roskadozó kápolná
ját kell helyreállítania s ennek újjáépítése ugyancsak ma
gasztos feladatnak tűnt föl szemében. Pénze nem volt, s
hogy szerezzen. apja boltjában fölnyalábolt néhány vég
posztót és lóra pattanva, Folígnóba vágtatott ezzel. Ott
a posztót is, lovát is eladta s a pénzt a szent Damján ká
polna papjainak vitte el, hogy kis egyházát újjáépítse
árán. A pap azonban kívallatta, hogy mily mödon jutott
a pénzhez s nem akarta elfogadni a jogtalanul szerzett
összeget. Ferenc könyörgésére csak annyit engedett meg,
hogyegyelöre az II lakásán huz6djék meg.

Bemadone Péter akkor ismét úton volt. Amire haza
térve megtudta, hogy fia mit mivelt a posztóval és lová
val, éktelen haragra gerjedt. A fiú azonban elbujdosott
s csak hetek mulva került ismét vissza a városba. Arca
hervadt volt,. haja kócos, ruhája rongyos. Akik látták,
mint vonult ki nemrégiben, délcegen, lóháton, csörgő vért
ben, talpig fölfegyverzetten a városból Apulia felé, rá
sem ismertek. Barátai röstelkedve huzódtak el' tőle. Az
asszisziak azt hitték, hogy megbolondult. Az utcai gyer
kőcök kövel, sárral hajigálták meg. Bernardone Péter
szinte tombolt haragjában és szégyenében. Végezetül maga
ment fia után, karonragadta. házába vonszolta s egy sötét
szobába zárta. Másnap azonban üzleti dologban ismét el
kellett utaznia. Anyjára bízta a {jút. Pika asszony azon
ban szintén hiába kérleli, cirógat jaFerencet. Ennek fülében
minduntalan ott cseng Krisztus parancsa: «Menj s építsd
ujjá házamat I» .Anyja végezetül, nem tehetvén egyebet,
kiengedi az elzárt szebából fiát s Ferenc ismét a szent
Damján kápolna papjánál keres rnenedéket. Itt fölveszi
a papi hajkoronát. a tonzurát, szerpap, Krisztus katonája
lesz s immár sem atyjának, sem semmiféle világi hatal
masságnak nem engedelmeskedik. Bernardone Péter az
egyházi hatósághoz fordul segítségért. Guido püspök maga
elé idézi az ifjút s meginti: «Atyád haragszik, mert kárt
okoztál neki. Ha Isten igaz szolgája vagy, add vissza
pénzét. Különben pedig bízzál Istenben és nem csalatkozol I.
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Ferenc erre nemcsak a pénzt adta vissza, de apjától
kapott ruháit is s a püspök előtt Ievetkezve, lábai elé
rakta ezeket. Aztán reszkető ajakkal igy kiáltott föl:
«Halljátok míndnyájan, akik itt vagytok. Eddig Bernar
done Péter volt atyám, de mert eltökéltem, hogy ezután
csakis Istennek szolgálok, pénzét s minden holmiját vissza
adom és ezután csakis igy fogok szólani : Miatyánk, ki
vagy a mennyekben ...»

A püspök erre meghatottságában karjaiba zárta s
palástjával takarta be Bemadone Péter kitagadott fiát.
Arnikor még «az ifjúság virága» volt, pazar kedvteléseire
nem sajnálta pénzét, mert bízvást remélhette, hogy nép
szerűsége később csak javára válik Ferencnek a városban,
de hogy nagy fáradsággal gyűjtott vagyonát a szegények
között sz6rja szét s rombadült, vagy dűlőfélbenlevő kápol
nák helyreállitására parazolja, az sehogysem fért fejébe.

.. $ Ferenc egy szál ingben Guido püspök szolgájának köpe
nyegében, amelynek hátára téglával keresztet festett, fran
cia' dalokat dúdolva. jókedvűen fordított hátat 1206-ban
szülövárosának s elbujdosott. A Szuhazió hegyen rablók
támadták meg. Ű mosolyogva állott elébük, mert hisz
semmije sem volt. Amikor azt kérdezték tőle, hogy ki
csoda, így felelt: «Anagy Király hírnöke vagyok !l) A rablók
erre várakozásuk hiábavalóságának dühében j61 elverték
és egy h6val teli gödörbe dobták. Ferenc azonban nyu
godtan kimászott onnan s Gubhió felé folytatta útját,
ahol egyik gyermekkori ismerósével talákozott, aki remete
köntöst szerzett neki. Aztán ismét visszatért Assziszibe.

c Ferencnek megint eszébe jutott az Úr parancsa: «Men]
.... és állítsd helyre házamat I» Visszament s ismét csak. a
~ szent Damján kápolna tatarozása után látott. Hozzá
~ fogott az építéshez. A munka lassan ment. Pénze nem
'ai volt rá. A köveket, a meszet Assziszi piacán koldultai össze. Aki egy követ adott, annak egyszeri jutalmat igért,
~ aki kettőt, annak kétszereset. Közben nem fáradt el ana nak a magyarázatába, hogy rnire kellenek neki a kövek.
.. S a népet végezetül annyira elbűvölte fáradhatatlan, cso-

dás buzgalma, hogy az emberek egymással versenyezve
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hordták neki a köveket a kápolnához. Szent Damján
papja jobbfajta étellel akarta huzgólkodását megszolgálni,
Feren-c azonban a világért sem akart terhére lenni. Elhatá
rozta, hogy házról-házra járva fogja kenyerét összekoldulni.
A gazdag kereskedő fia így lett koldussá l «Atyja pedig
sajnálta s mert igen szerette, ahol csak találkozott vele..
váltig szidalmazta. Az Isten embere végezetül egy nyomo
rékot választott atyjává s azt mondta neki: Jer, osztoz
kodj alamizsnámban s amikor hallod, hogy atyám szidal
maz, vess reám keresztet és áldj meg helyette I»

Ferenc így lett, Krisztus dicsőséges szegénye s a szent
Damján-kápolna helyreállítása után a városbeli szerit Pé
ter-templom tatarozásába fogott.Aztán leszállott a völgybe
Angyalos Boldogasszony útszéli kápolnájához. mely a szu
biakói bencések birtokaihaz tartozó kis teleken épült
s azért Porciunkulának, kis részbirtoknak is nevezték.
Ez a kápolna volt a ~egrosszabb állapotban, már csak
pásztorok húzódtak meg itt viharok elől. Szent Ferenc
míndenáron meg akarta menteni a düledező épületet s
1208-ig annyira vitte, hogy ismét jókarba került.

A szerit ebben a kápolnában, imádkozott a legszíve
sebben, a boldogságos Szűz régi képe előtt térdepelve,
akitől gyakran kért 'közbenjárást, hogy végre rátaláljon
az evangéliumi tökéletesség igaz útjára. Már két év óta
minden lépésében az isteni malaszt sugallata vezérelte,
de a neki szánt nagy hivatásról még sejtelme sem volt.
S ismét csak kápolnák újjáépítésére gondolt. 1.209. feb
ruárius 24-én azonban, amikor kérésére egy Péter nevű

pap misét mondott az angyalos Mária kápolnájában. az
aznapi evangélium következő szavai meglepő kinyilatkoz
tatásként hatottak szivére : «Elmenvén pedig, hirdessétek
mondván : hogy elközelgetett mennyeknek országa. Be
tegeket gyógyítsatok, halottakat tárnasszatok föl; poklo
sokat tisztítsatok, ördögöket űzzetek ki; ingyen vettétek,
ingyen adjátók.Ne legyen aranyotok, se ezüstötök, se
pénzetek övetekben, se táskátok az rúton, se két köntös
tök, se sarutok, se bototok; rnert méltó a munkás az li
élelmére. Amely városba vagy faluba bementek, kérdezzé-
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, tek meg, hogy ki a méltó abban, és maradjatok ott, míg
tovább nem mentek. Bemenvén pedig a házba, kőszönje

tek be, rnondván: Békesség-e háznak I» (Mát_~L~'.'!: __J.?).
Szerit Ferenc úgy érezte, mintha Krisztus egyenesen

hozzá intézte volna ezeket a szavakat: «Ez az, amit keres
tem, kiáltotta ujjongva, átszellemült arccal -'- ez után
vágyódott mindig szívern hl S az út porába hajítva 'tar
solyát és Ievetvesarúit, kötelet övezett derekára és Aszi
szibe ment, hogy békét, szeretetet, alázatosságot, bűn

bánatot prédikáljon s a mennyek országát hirdesse. Sza
vait szülövárosában ép oly gúnyos mosollyal fogadták,
mint régebbi szokatlan viselkedését. Szent Ferenc azon
ban nem csüggedt el. Közel két hónapig hirdette az evan
gélium tanítását. Egyre prédikált' s ha belefáradt a be
szédbe, imádságban keresett és talált pihenést. S kisvár
tatva a hétköznapi ügyes-bajos dolgok közepette elfásult
szívek dobogni kezdtek, a' szunnyadók ébredeztek, a
renyhék mozgolódtak, a tanítványok száma egyre nőtt.

A kistermetű, kerekfejű, halványarcú, fekete szemű, ritkás
fogú, gyér szakállú, sovány ember, Assziszi ifjúságának
egykori virága tanításával csakhamar az egész keresztény
világ figyeimét magára vonta.

Első tanítványa Quintavalle Bernát, Assziszi egyik
legtekintélyesebb és leggazdagabb előkelő polgára volt.
Quintavalle .Bernát két évig kisérte figyelemmel szent
Ferenc működését. Sajátságos tanítása apránként teljesen
meghódította szivét. Végül eg-j este vacsorára hívta házába
s éjszakára is ott tartotta. A hálóházban mécses égett.
Bernát alighogy lefeküdt, tetette magát, mintha aludnék;
lopva azonban a szentet figyelte. Szent Ferenc is lefeküdt.

. De amikor azt hitte, hogy házigazdája már alszik, ismét
fölkelt, térdre borult s az egész éjszakán keresztül imád
koz ott, tuiközben egyre így sóhajtozott : Én Istenem,
én mindenem! Quintavalle Bernát meghatottan figyelte
a szent imádsilgát s reggel aztán, amikor felkelt és szent
Ferenc mozgolódására ismét ágyba bujt, azt kérdezte
tőle: «Ha a szolga kincset kapott urától s már jó ideje
nincs erre szüksége, mit miveljen vagyonával ?l) «Adja
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vissza urának !>J - felelt szent Ferenc. Bernát íölvidúltan
beszélt tovább: «Nohát én vagyok a szolga s Isten jóval
bőségesebben halmozott el gazdagsággal, sernmint, hogy
hasznát vehetném. Am még ma lemondok mindenről,

visszaadom az Úrnak és téged követlek I»
Szent Ferenc szivét nagy öröm fogta el ; de azért azt

ajánlotta Bernátnak, hogy előbb fontolja meg jól a dol
got. A templomba hivta, hogy ott a Szentlélekt öl kérjen
útbaigazítást. Utközben Katario Péter kanonokkal talál
koztak, akit nem kis mértékben lephetett meg, hogy a
város egyik legelőkelőbb férfia a koldus Bernardone Fe
renccel mutatkozik,

Szent Ferenc akkor még mindig több gúnyt és csúfo
lódást aratott a városban, mint amennyi jó szó érte en
nek lakosai részéről. A kanonok hozzájuk csatlakozott s
hogy Isten szándékát megtudják. a szentmise után a kor
jámbor szokása szerint három ízben nyitották föl talá
lomra az evangéliumos könyvet. Szemük erre a három
mondásra esett: «Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add
el, amid van és oszd szét a szegények között», (Máté 19.)
«Semmit az útra ne vigyetek.» (Márk 6.) «Ha ki utánam
akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye keresztjét és kö
vessen engem.» (Máté 14.)

«Ime a mi szabályaink I» -;- mondta szent Ferenc fel
vidultan. A kanonok és Bernát hazament, vagyonukat
a szegényeknek ajándékozták s visszatértek szent Ferenc
hez, aki az Angyalos Mária kápolnához vezette őket. Itt
kunyhót építettek s imádkozással és elmélkedéssel töltöt-
ték el idejüket. .

Alig két nappal ezután isteni sugallattól serkentve,
egy szintén jómódú as-zi szibeli fiatalember jött le a Por
ciunkulához s arra kerte szent Ferencet, fogadja föl tár
sának. Ennek neve Egyed volt. Szent Ferenc megosztotta
vele szerény ebédjét. Aztán visszamentek a városba, hogy
olyan ruhát vásároljon, mint aminőt ő és két másik társa
viselt. Szent Ferenc az olasz pásztorok köntösét válasz
totta rendje ruhájának, a durva posztócsuhát, amelyet
derekán kötéllel övezett s amelynek csuklyaja egyben
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kalapnak szolgált, Az országúton egy asszonnyal talál
koztak, aki alamizsnát kért tölük. Egyed a szent bizta
tására szó nélkül ajándékozta oda finom köpenyeget,
A városban durva posztot koldult s visszatérve, szent Fe
renc kezéből vette át rendi ruháját. Még csak négyen
voltak, de azért nem érték be azzal, hogy pusztána ma
guk lelke üdvösségén munkálkodjanak. Szerit Ferenc egy
napon Bernátot és Pétert Itáliának Bomagna nevű tar
tományába küldte, hogy hiveket toborozzanak a szent
szegénységnek; ö maga Egyeddel Ankonába ment. Min
denfelé megvetessel és gúnnyal fogadták akoldusmezben
megjelenö apostolokat. Haszontalan naplopóknak és in
gyenélőknek csúfolták őket s alamizsna helyett a szentet
is, társait is kővel hajigálták vagy csuklyajánál fogva a
földre rántották és sárba tiporták. Ök mosolyogva túr
ték a megaláztatást s rendületlen nyugalommal intették
az embereket, hogy javuljanak meg. Mint hogy erre még
nem kaptak fölhatalmazást, még nem prédikáltak,
csak egyszerű szavakkal buzdit ották a köréjük csődülő

kiváncsiakat, hogy térjenek le a bún útjáról és üdvös
ségüket keressék. Egyed testvérnek nem igen volt kenyere
a beszéd, nem is tanult sokat s azért csak azon buzgól
kodott, hogy szent Ferenc szavaira terelje az emberek
figyelmet. Végre negyediknek a rendbe 'egy Szabbatinn
nevű ember csatlakozott, ötödiknek Morico, vagy Mór
testvér, aki keresztes vitéz volt s akit súlyos betegségéből

a kórházban szent Ferenc gyógyított ki csodás módon.
Nemsokára tizenketten voltak tanítványai, mint az apos
tolok S a tizenkettő között szintén akadt áruló, mínt az
apostolok sorában Judás. Kapella János volt ez, aki az
alamizsnás szerepét töltötte be a testvérek kolostorában,
de igen kapzsi ember volt, akin szent Ferenc intése nem
fogott. Végezetül otthagyta a rendet, elzüllött és két
ségbeesésében fölakasztotta magát. Helyér- szent Ferenc
meHett, mint Júdásét egykor Máté, Vilmos testvér töl-
tötte be. .

Amikor szent Ferenc rendje, kivüle még csak tizen
két rendtagból állott, a szent rendalapító egyelőre a sze-
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génység erényében akarta társait megedzeni. Asszlsziba
jártak koldulni, de alamizsna helyett, főleg a rokonok
és ismerősök részéről, többnyire ütlegeket és .szidalmakaf
nyertek. Még Guidó püspök is megütközött a szigorúsá
gon, amelyet szent Ferenc társainak előírt, de különösen
azon,hogy lemondtak minden személyes tulajdonról.
A szent azonban végezetül mégis megnyerte jóakaratát•
.Az emberek pedig apránként mind nagyobb számmal
zarándokoltak el szent Ferenchez, hallgatták tanítását.
Sokan meg is tértek. Esténként tanítványainak beszélt,
szivükhe véste szabályait.; biztatta öket mindannak meg
vetésére. amiért a világ hiúságaiban elmerült emberek
élnek-halnak. Amikor próbaképen a világ négy tájéka
felé küldte öket, hogy tanítását hirdessék li a tanítványok,
ki több, ki kevesebb eredménnyel visszatértek, helyén
valónak találta, hogy az egyház jóváhagyását kérje kl
működéséhez. Irásba foglalta rendjének szabályait, hu
szonhárom fejezetbe osztotta ezeket s társaival együtt
Rómába ment, hogy III. Ince pápa áldását kérje művére,

Diegó püspök akkor szintén az örök városban volt s ki
eszközölte, hogyakolduscsapathoz hasonlatos társasá
got a lateráni palotában a szentatya elé bocsássák. A pápa
azt hitte, hogy a lyoni szegények vagy az albiak küldtek
hozzá követséget, akik már tömérdek gondot és keJle
metlenséget szeréztek az egyháznak. Kelletlenül fogadta
szent Ferencet s dolga végezetlen bocsátotta el, Éjjel
azonban álmában látomása támadt. Azt álmodta, hogy
a lateráni szent János templom düledezik s már-már össze
dől, ha egy koldusformájú ember vállával neki nem tá
maszkodik falának. S a koldusban felismerte szent Fe
rencet, akit nemrégiben elutasított. Erre ismét magához
hivatta s bár biborosainak egy része ellenkezett, jóvá
hagyta az új rend szabályait. Minthogy egyik főszabálya
~Z volt, hogy a rend tagjai minden közönséges halandó
nál is kisebbnek, jelentéktelenebbnek tekintsék magukat,·
szent Ferenc. kisebb testvéreknek nevezte el társait s a
kj:~bb testvérek rendjének szerzetét, A pápa őt nevezte
h rendfőnökké, alsz erpapból szerpappá léptette elő. A t öb-
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bieknek is feladta a tonzurát s felhatalmazta öket, hogy
jó példát mutatva, Isten igéjét hirdessék. Szent Ferenc
és társai erre a pápa kezébe tették le a szerzetesi fogadal
mat s áldásával boldogan visszatértek. A Porciunkula
és Foligno városa között a Torto-patak mellett egy el
hagyott kunyhóban telepedtek le. A szűk helyen a leg
nagyobb kényelmetlenségben. de annál buzgóbban imád
kozva és elmélkedve éltek s nem egyszer pusztán gyö
kereket ettek. Itt csatlakozott hozzájuk Szilveszt.er, aki
rendjükben az első f'ölszentelt pap lett. Ez a Szílveszter
szent Ferencnek a szent Damján építéséhez köveket adott.
Amikor azonban Quintavalle Bernát minden vagyonát
a szegények közt osztotta szét, megszállta a kapzsiság
ördöge s a kövek árát követelte .szent Ferencen, aki el
lensége volt minden veszekedésnek és szó nélkül szórt
neki egy marék pénzt. Szilvesztert később lelkiismeret
furdalás fogta el kapzsisága miatt s mint tizenkettedik
tanítvány szent Ferenchez csatlakozott.

A Torto melletti kunyhó olyan kicsi volt, hogy Szíl
veszternek is már alig szoríthattak ebben helyet. Szent
Ferenc ekkor egy hónapi ott tartózkodás után a szubiakói
bencésekhez fordult s a-rra kerte öket, engedjék át rend
jének az ö birtokaikhoz tartozó Poreiunkulát, amelynek
kápolnáját ő állította helyre. A bencések főapátja kész
ségesen teljesítette kérését s csak azt kötötte ki, hogy
szent Ferenc rendje mindenkor a Porciunkulát tekintse
Iökolostorának, ami mindmáig úgy is lett.

Az Ur 1211. évének elején szent Ferenc a Porcinn
kula-kolostorban összegyűjtötte testvéreit, hogy próbára.
tegye öket, mennyire haladtak a prédikálásban, amely
a térítésnek mindenkor leghathatósabb eszköze Volt. Min
denkinek ö jelölte ki a tárgyat, amiről beszélniök kellett.
S hogy valamennyien helytálltak. felosztotta közöttük
Itália tartományait és kettesévelprédikúlni küldte őket.

Ű maga Szilveszterrel egyelőre Perugiába, innen pár nap
mulva Kortonába ment. Mindkét helven. de különösen
az utóbbiban többen kérték fölvételüket rendjébe. Szent
Ferenc a cellesi völgyben kolostort is alapított az új test-



vérek számára. Hogy nagybőjt közelgett, a kolostor élére
Szilvesztert állította s ő maga hamvazószerdán a pe
rugiai-tó egyik szigetére vitette magát. AhajósoktóI
titoktartást kérve, meghagyta nekik, hogy csak nagy
szerda estéjén jöjjenek el ismét érte. Szent Ferenc Krisz
tus példájára 40 napot töltött el itt imádsággal és bőj

töléssel. Mindössze egy kenyeret vitt magával s amire a
halászok nagy szerda estéjén érte jöttek, ennek is csak
felét fogyasztotta el. A husvéti ünnepet új kolostorában
töltötte. Ünnep után Szilveszterrel Arezzóba, innen Fi
renzéhe ment. Ez már akkor hires és gazdag kereskedő

város volt, ahol a pénzt ugyancsak megbecsülték. Szent
Ferenc szívhez szóló tanítása a szent szegénységről mégis
annyira meghatotta az embereket, hogy a város a falai
előtt épült szangallói kolostort engedte át követőinek.

Ezek sorában Parenti János, a kiváló jogtudós volt a leg
hiresebb. A városnak ez az előkelő és gazdag polgára szin
tén meghallgatta szent Ferencet. Szavai azonban nagyobb
hatással nem voltak rá. Egyszer alkonyattájt a város
falain kívül sétált s azt látta, hogy egy kanász nagy üggyel
bajjal vesződik sertéseivel s iparkodik ezeket az ólba
terelni. Mikor a dolog sehogysem sikerült, nagyot károm
kodott s így kiáltott föl: «Rajta, disznók, be az ólba,
mint az ügyvédek a pokolba \» Az állatok erre egymás
után hevesen az ó1ba osontak. A hires jogtudós ugyan
csak gondollwdóba esett ezen s addig gondolkodott, míg
"Végezetül szent Ferenc rendjébe állott, ahová mindenét
a szegényeknek szétosztva, egyetlen fia is követte.

Szent Ferenc rendjének noviciátusa a Porciunkula
kolostorban volt s a nagy rendalapító gyakran visszatért
ide, hogy ujoncaival foglalkozzék. Ű maga válogatta ki
őket a jelentkezők közül, nagy gonddal figyelte meg vala
mennyit s ugyancsak vigyázott, hogy konkoly ne vegyül
jön a jó magok közé. Külöriösen a lustákat és a falánkokat
nem t ürl.e s rögtön el is küldte őket, ha látta. hogy javít
hatatlanok. A munkában maga járt elöl jó példával. Buz
dításai közben legtöbbször szeretetre intette fiait. A szere
tetet tartotta a szerz et esi élet alapjának. Enélkül a leg-
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nagyobb cselekedetek is értéktelenek. Szerétettel viszont
csekély kezdetből is nagyot alkothatunk. Aki a szeretet
ellen vétett, gyülölködést sz ított a noviciusok között,
azzal levettette szerzetesi ruháját s elküldte.

Az alázatosságot a szerétetnél nem kevésbbé tartotta
fontosnak. «Az alázatosságról ismerjük meg Isten igaz
szolgáját» - hajtogatta. - «Az ember akkor alázatos,
ha nem büszke jótéteményeire, amelyeket Isten segít
ségével tesz, de a legsilányabb véleményt táplálja magá
ról s a teremtett lények sorában az utolsónak tartja magát.
Legyetek tehát azért alázatosak. Ne nevezzétek magatokat
sem mesternek, sem tanítónak. A mester név egyedül
Krisztust illeti meg, mert ő egyedüli "birtokosa minden
bölcseségnek, csak az ő cselekedetei tökéletesek. Többet
ér az alázatosság tudomány nélkül, mint a tudomány alá
zatosság nélkül. Csak az a szerzetes boldog, aki a világ
dicséretét és gyalázkodását egyazon szívvel fogadja. Ai
ember értéke úgy sem lehet nagyobb, mint amennylre
Isten becsüli. Szerenesés a testvér, aki úgy jutott tiszt
ségéhez, hogy nem kereste s boldog, amikor ismét szabadul
hat ettől. Jaj annak, akinek gyönyörűsége telik a maga
tömjénezésében. a méltóságokban s akinek legfőbb gondja,
hogy megmaradjon ezekhen,»

A leginkább azonban a szegénységet szerette. Szemé
ben kigyulladt a tűz, arca kipirult, amikor erről beszélt.
«A szegénység a mennyország örököseh-é tesz minket,
hangoztatta. Az összekoldult kenyér az angyalok kenyere,
mert mindenkinek őrangyala súgja, hogy alamizsnát adjon.
A kisebb testvérek rendjét Isten azért keltette életre, hogy
a világnak módot adjon az irgalmasság cselekedeteire.»

Szigorú életmódja ellenére szent Ferenc szívétöl
semmi sem esett távolabb, mint a búsulás és a bánkódás.
Szinte gyülölte a szomorúságot, (j maga mindig derűs
szívvel, jókedvvel volt s mindenkit felvidít ott, aki köze
lébe került. A búsulástól úgy félt, mint a pokol kapu.
nyitogatójától s nem türte a szomorúságot társai között
sem. Amikor egyszer a Porciunkula kolostor alamizsna
szedö frátere énekeh-e került vissza gyüjtő útjáról, szent
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Ferenc elébe sietett, levette válláról a nehéz zsákot, ennek
helyén megcsókolta vállát s dicsérte a testvért, hogy örö
mest ment kéregetni és vidáman cipelte terhét. Ha a jó
kedve túláradott szivében, francia nótára gyujtott s két
fadarabot egymáshoz dörzsölve, úgy tett, mintha hege
dült volna. Az éneknek, a zenének élte végéig nagy ba
rátja volt. Fű, fa, virág, emberek, állatok, mind egyfor
mán voltak kedvesek szivének. A napot, a holdat, a csil
lagokat, a tüzet és a vizet, mint közös mennyei Atyánk
gyermekeit, testvéreiként szerette, mindenkit és mindent
szeretett és dédelgetett. Csak a maga testét sanyargatta,
szamár tetvérnek nevezte s bűnös kivánságaiért kopla
lással és ostorozással büntette.

Szent Ferenc tanítását a kolostoron kívül nemcsak
a férfiak hallgatták szivesen. Tisztelői száma a nők sorá
ban is egyre nagyobb lett s alighogy a kisebb testvérek
rendje megalakult, második rendjét a nők számára ala
pította. Ennek elso tagja a szintén assziszi születésű Klára,
az egyaránt régi családból származó Sciffi Favorino és
Fiumi Hortulana gyermeke, a város legszebb leánya volt,
aki 18 éves kor ában, amikor már szülei férjhez akarták
adni, hátat fordított a világnak és apáca lett.

1212-ben szent Ferenc Asszisziban a szent György
templomban tartotta bőjti szentbeszédeit. Klára ezek
egyikét végighallgatta s még az éjjel egyik özvegyasszony
nénije kiséretében szent Ferenc látogatására ment a Por
ciunkulába, hogy szándékában tanácsát kérje ki tőle.

A szent szivesen fogadta, de rögtön próbát is akart vele
tenni. Meghagyta neki, hogy vesse Ie otthon drága ruháit
és ékszereit s durva szörköntösben járjon házról-házra
alamizsnát gyüjteni, Klára kiállotta a próbát. Virágvasár
nap aztán ismét a Porciunkula-kolostorba ment. A szer
zetesek már hallottak róla, kezükben égő gyertyákkal fo
gadt.ik s a főoltárhoz vezették. Szent Ferenc levágta hosszú
szCL·" li.uát. sz örcsuhaba öltözt ötte, derekára kötelet öve
zett, ±~it)oll~l takarta be fejH s miután letette a fogadal
mat. 3. bencesektől átengedett szent Pál kolostorba ve-
zette. ~
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Annak a hírére, hogy leányuk apáca lett, szülei igen
felbőszültek. Ki akarták ragadni a kolostorhól. Klára
azonban állhatatos maradt. Sőt hugát, Agnest is rábírta,
hogy. Isten szelgálatára szentelje életét. Szent Ferenc a
kisebbik leányt is fölvette rendjébe. A szent Damján-
kápolna mellett egy kis házban alapított kolostort másod-
rendi nővérei számára s ura halála útán ide költözött
Klára anyja, Hortulána asszony, kisebbik nővére, Beatrix
és Bonna nénje, akivel először járt szent Ferencnél. Szenf
Feren~ szabályokat írt a rendjebeli apácáknak, akiket
Klarisszáknak neveztek el, fejedelemasszonynak sze nt
Klárát tette meg, akinek kérésére aztán IV. Ince pápa
megengedte, hogy társnőivel együtt teljes szegénységben
élhessen. Szent Klára, akit Isten már életében is szamos
csodával dicsőített meg, 1253. augusztus ll-én, huszon
két évvel szerit Ferenc után halt meg s két évvel halála.
után IV. Sándor pápa szentté avatta ...

Második rendjének megalapozásával szent Ferenc
távolról sem tartotta még befejezettnek küldetését, sőt

új munkára serkent. Mindenekslött azt vitatta IDeg tár-o
saival, hogy elmélkedő, vagy cselekvő életet folytasson
rendjével? A szubiákói kolostorban vezeklő Szilveszter-:
hez és szent Klárához szintén küldött követeket, azzal
a kéréssel, hogy imádkozzanak s ha Isten felvilágosította
elméjüket, adjanak neki tanácsot. A követek Krisztus
e szavait magában Ioglaló üZé',c,td térte;, víssza : «EI-·
menvén, tanítsatok minden népet». Szent Felene két tár
sával, Masszeoval és Angelóval rögtön útrakelt, Amikor
Bevagna fejé mentek, az országút sz~lén tÖJnhdek ma
dár ugrált és esippegott a fákon. Szent Ferenc szivc túl
áradó buzgalmában megállt, a hirtelen Yes, maradó
madarakhoz fordult s prédikálni kezdett nel,i;, Isi curöl,
aki fölruházta őket, táplálja, gondjukat visoi. Yt'.;2.úl arra
biztatta a madársereget. hogy legyen hálás a Teremtő

Iránt s zengje és hirdesse mindenüt t dicseretót. A hall
gatózó madársereg erre fölrebbent s cSlcst'rcgvc repült
Széjjel a szélrózsa minden irányában.

Ha az állatok is meghallgatják, rniért ne próbátkoz-
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zék meg a hitetlenekkel, gElndolta a szent, aki mindenkor
kész volt .Iézusért vértanúságot szenvedni. S egyre erő

sebben hatalmasodott el szivén a vágy, hogy keleten a
mohamedánoknak hirdesse Isten igéjét. ,Rómába ment,.
hogy III. Ince engedelmét megnyerje.' Aztán Katané
Péterre bízva rendjének kormányzását, hajóra ült, hogy
Sziriába menjen. A viharok azonban Dalmácia partjaira
vetették hajóját s szent Ferencnek Itáliába kellett innen
visszatérnie. ptjában mindenfelé Isten igéjét hirdette.
Keresetlenül egyszerű, de szívhez sz óló szavai szinte el
ragadták az embereket; durva ruhája, tövig lenyírt haja,
sovány, sápadt arca meghatotta őket s városról-városra
mind nagyobb tömegek sereglettek köréje, szerzetébe is
mind többen s nem egyszer most is ugyancsak kiváló fér
fiak léptek, mint Vilmos, II. Frigyes császár koszorús
költője, aki Fennóban csatlakozott hozzá s akit szent
Ferenc Pacifikusznak nevezett el, mert a világ zajából
szinte hirtelen pártolt át Krisztus békéjéhez.

1212 öszén már a Tiherisz völgyében járt. Assziszi
benr ahol alig hat év előtt még kövekkel hajigálták. a pap
ság és a nép pálmaágakat lobogtatva, énekszóval ment
elébe s úgy fogadta, mint egykor a zsidó nép Krisztust,
amikor Jeruzsálembe ünnepélyesen bevonult. Szent Fe
renc nem tiltakozott az ünnepeltetés ellen s amikor egyik

c társa nem tartotta ezt az alázatossággal megíérönek, ez
zel nyugtatta meg: «Ne búsulj ezen, testvér I Minden
dicsőséget Istennek ajánlok föl. Magamnak senmmit sem
tartok meg ebből. Ha a kép előtt tiszteletet tanúsítunk,
ez sem szól a deszkának, amelyre festették, de annak, akit
ábrázol. Igy teszek én is. S a nép is jót cselekszik, ha
Urát egyik legparányibb teremtményében dicséri» ...

Harminc éves korában az ember életének napja de
Időre ér. Akkor van javaerejében. Szent Ferencet örö
kös vándorlása, önsanyargatása. böjtölése, annyira meg
gyöngítette, hogy harmincéves korában már barátai is
féltették életet , Guidó püspök nagynehezen rábeszélte,
hogy legyen egy ideig vendége s vesse magát alá az ápo
lásnak, nlig ereje ismó! helyreáll. Szent Ferenc engedett
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az unszolásnak. De alig tért valamelyest magához, meg
köszönte a püspöknek gondosságát s a templomba sie
tett. Legott nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig meg
parancsolta az "gyik testvérnek, hogy kössön kötelet nya
kára s úgy hurcolja a nép szemeláttára, mintha vesztő

helyre kisérné. Közben a csodálkozó emberek felé azt
kiáltotta: «Atyámfiai, ne tartsatok most már jámbor em
bernek. Megvetésreméltó, henye és nyalánk ember va
gyok I»

S ezután még szigorúbb volt testével, Frate Azinóval
szemben. A következő évben természetesen így gyötrő

láza ismét minduntalan kiujult. Am alighogy jobban lett,
szent Ferenc ismét csak útrakelt s fáradhatatlanul prédi
kált tovább. Terniben a nép közé vegyülve, a város püs
pöke is végighallgatta beszédjét s szive annyira megindult,
hogy a t.cmplornba gyüjtötte hiveit s a maga módja sze
rint dicsérni kezdte a koldus mezében járó apostolt. El
mondta, hogy eddig tudós és bölcs férfiak tanították a
kereszténységet s ime, mosta szegény és tudatlan szent
Ferenc útján szól hozzájuk az Úr, példájának varázsával
akarja őket a jó útra téríteni. Szent Ferenc tisztelöi kö
zül némelyek megbotránkoztak e kétes dicséreten. Ű azon
ban a püspök lábához borult s ugyancsak hálálkodott
szavaiért. mert addig még senki sem dicsérte őt meg oly
szépen, mint ő, aki Istennek tulajdonított minden dicső

séget s nem neki, a nyomorult teremtménynek.
Bár gyenge és beteges ember volt, szent Ferenc nem-

. csak Itáliában hirdette Isten .igéjét, de átkelt az Alpokon
is. Franciaországon át Spanyolországba ment s az volt a
terve, hogy átkel a tengeren és Afrikában fogja hirdetni
az evangéliumot. Az emberek itt is csapatostól léptek be
rendjébe. Spanyolországban kolostorokat alapított. Ami
kor azonban hajóra akart szállni, a betegség ismét le
verte lábáról. Isten akaratában megnyugodva, tűrte kín
jait. Amire felgyógyult, Komposzt.elián át, hol szerit Ja
kab sírhelyénél tisztelgett, visszatért Itáliába. Ez 1215
elején volt. A Porciunkula-kolostorban testvérei nagy
örömmel fogadták.
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Az Ő öröme a viszontlátáson azonbannem volt zavar
talan. Katarró Péter, akit helyettesének tett meg, távol
létében új pompás kolostort építtetett. Ennek fénye
semmiképen sem felelt meg a szegénységnek, amelyet tár
saival együtt megfogadott és szent Ferenc Ic akarta bon
tat ni. Csak a testvérek könyörgésére állott el szándéká
tól. Az új épületen kívül más dolgok is megszemontották.
A rend rohamosan terjedt, egyre népszerűbb lett; de
lrigyei is mind nagyobb számmal támadtak. Sokan azt
hányták szent Ferenc követőinek szemére, hogy bár a
pápa engedelmével alapították rendjüket. a szentszék
még nem erősitette meg, életmódjuk csak tűrt életmód s
nincsen elísmerve, ép azért bárki kárhoztathat ja ezt.
Szent Ferencnek segíteni kellett ezen. III. Ince pápa ép
akkor hirdetett zsinatot a Lateránba, Szent ünk is Ró
mába utazott, hogyalsinat elé terjessze ügyét, amelyen
hasonló járatban szerit Domonkos is résztvett. A zsinatra
71 érsek, 413 püspök, 800 apát gyillt össze. A fényes soka
dalomban a két egyszerű rendalapítót bizony alig vették
észre. Ők maguk scm tudtak még akkor egymásról. Szerit
Domonkos a zsinaton nem érte el célját, legalább is nem
úgy, mint ahogy óhajtotta. Szent Ferenc szerencsésebb
volt. Maga a nagy pápa, III. Ince emelte föl szavát ér
dekében s hirdette ki, hogy rendjét, ameiynek szabályait
1209-ben jóváhagy ta, rnost ünnepélyesen mogetösít.i. Szent
Ferenc öröme határtalan volt. Rögtön leveleket írt test
véreinek s pünkösdre nagykáptalanra, nagygyűlésre hi vta
őket. Aztán útközben prédikálva, visszatért. A bencések
ekkor ismét megajándékozták. A Careéri nevű kolostort
engedték át rendjének a Szubázió-hegyen, alig egy órá
nyira Assziszitől. Erdőbe rejtett, végtelen ül bájos hely
volt ez, inkább sziklába vájt odukkal, mint falazott cel
lákkal, tele madárdallal. Szent Ferenc társaival sokszor
Időzött itt s a kolostor még ma is ugyanabban az egy
szerű, kezdetleges állapotban van, mint 82 Ő korában
volt . . .

Szent Ferenc rendjének 1216. május 30-úJl a Por
ciunkula-kolostorban tartott nagygyülésén rendtartorná-
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nyokra osztotta Itáliát s ezek élére tartományi Iönökö
ket állitott társai sorából. Azonfelül azonban rendjének
működését az egész világra kiterjesztette s Európát rög
tön fel is osztotta kiválóbb társai között, Quintavalle
Bernátnak Spanyolország jutott, Bonelli Jánosnak Pro
vánsz, Penna Jánosnak Németország, szent Ferenc maga
Párist választotta működése szinhelyének, még pedig
saját szavai szerint azért, mert akkoriban Franciaország
Iövárosában imádták a legtöbb buzgósággal a legíölsé
gesebb "Oltáriszentségben az Ur Jézust.

A naggyűlés befej eztével szent Ferenc homlokon csó
kolta társait s megkezdődött az apostolok oszlása. Min
denki abba az irányba ment, amerre a szerit rendelte.
Szent Ferenc Masszeo testvérrel előbb még Rómába uta
zott, az apostolok Iejedeiméneksírjához, hogy apostoli élet
médjához és a tökéletes szegénységhez közbenjárásáért
esedezzék. Szent Domonkos ekkor még szintén Rómában
volt s szokása szerint éjszakánként szerit Péter sírjánál
imádkozott. Egy éjjel a bazilikában látomása támadt.
Lelki szemei előtt megjelent az Úr, haragos arccal.
kezében három tüzes lándzsával. Ezekkel Isten az emberi
sé-get akarta sújtani, hogy megbüntesse a kevélyeket,
az irigy és kapzsi embereket s az élvhajhászókat. Ám
Mária közbevetett e magát a bűnösökért s két szegény
embert vezetett az Úr elé, azzal a szózattal, hogy ök
keltik majd új életre a földön a hitet és az evangéliumi
erényeket.

Szent Domonkos az egyik emberben magára Ismert.
A másikat sohasem látta. Arcvonásait azonban jól meg
jegyezte magának. S ime, amikor reggelidlép a szent
Péter-templomból, ennek lépcsőjén ugyanaz az ember
igyekszik fölfelé, aki a jelenésben társa volt. A szent
feléje sietett. némán karjaiba zárta szerit Ferencet és
sokáig álltak így sz.ótlanul.

Ezzel kezdödött a két szent mélységes barátsága,
amely rendjükre is át.öröklödött. S ahol a ferencisk és
dominikánusok egy városban laknak, ezek templomában
szent Domonkos nevenapján mindig egy fererrerendi
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szerzetes tart nagymisét s egy másik prédikációt, szent
Ferenc névünnepén viszont a ferenciek templomában do
monkosi szerzetesek vezetik az isteni tiszteletet.

1216 július Ifi-án Perugiában meghalt III. Ince pápa
fl utódja, Cenzeo Savelli, III. Honoriusz lett, aki készsé
gesen engedte meg szent Ferencnek, hogy Franciaországba
menjen s az eretnekeknek hirdesse az igét. Firenzében
azonban Hugolin bibornok lebeszélte erről az útjáról, mert
nem akarta, hogy rendjét magára hagyja. Amikor azon
felül súlyos betegség lepte meg, szent Ferenc lemondott
arról, hogy Franciaországba menjen s maga helyett Paci
fikusz testvért s még két másik társát küldte eloda.
O pedig visszatért a Porciunkula-kolostorba. Itt egy éjjel
sajátságos álma volt.

Egy anyatyúket látott s ez a fölöttük körözö héja
elől szárnyai alá rejtette csibéit. Valamennyit azonban
nem sikerült eldugnia. Néhány csibe kívül maradt. Ekkor
egy nagyobbfajta madár repült oda s az takarta el a héja
elöl szárnyaival a csibeket.

Szerit Ferenc rögtön megvitatta társaival álmát s oda
magyarázta, hogy egymaga képtelen mindenféle veszede
lemnek kitett fiait megvédelmezni. Pártfogót kell rend
jének keresnie, akit III. Honoriusz pápa Hugolin bibornok,
a rend régi jó barátja képében ki is rendelt a Ierenciek
nek. Az őszhajú hiboros azóta többször ellátogatott a
Porciunkula-kolostorba s itt a rend szabályai szerint, mint
a leghitványabb fráter, szigorú egyszerűségben élt. Az
1219. évi május 26-án tartott rendi nagygyűlésenHugolin
bíbornok vezette a tanácskozást. Ez alkalommal már 5000
kisebb testvér gyűlt össze az Angyalos Mária-templom
körül. A kolostorban el sem fértek. Szabadban, sátrak
alatt laktak. Ennivaló sem volt számukra elegendő. A ki
csinyhitűek már azt hitték, hogy ~ nagygyűlés idején ver
senyt kell koplalniok egymással. Am a környék lakossága
Perugiából, Folignóból, sőt Spolettóból is seregestől kere
kedett föl s kínálta étellel, itallal a szerzeteseket. A nagy.
gyűlést szerrtrnisével Hugolin hiboros nyitotta meg, aki.
nek két dominikánus testvér segédkezett ezen. Gyűlés
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után a biboros sorra járta a kisebb-nagyobb csoportokra
.oszló szerzeteseket, hallgatta beszélgetésüket apostoli mun
kájukról, szenvedéseikröl, sikereikről. Végül így sóhajtot t
föl: «Valóban Isten földje vagyon itt», (Gen. 33.) Ezen a
gyűlésen határozták el a ferencrendiek, hogy minden ko
lostorban szombatonként nagymisét kell tartani szűz

Mária szeplötelen fogantatásának tiszteletére, amivel hat
száz évvel előztékmegaz egyháznak erről hozott hitcikkelyet,
Ugyanez a gyűlés szabályozta a hithirdetésre való kikül
detést is, amelyről a rend főnöke intézkedett, akinek pa
rancsára minden rendtagnak el kellett mennie oda, ahová
szent Ferenc, vagy később utódai küldték. Szent Ferenc
ekkor néhányad magával Egyiptcmct és Sziriát jelölte ki
a maga hittérítői működésének bírodalmául s a nagy-
gyűlés végeztével útra is kelt. .

Briennei János ép akkoriban vezette 400 ezer főnyi
seregét Egyiptomba, hogy a mohamedánokat főfészkük

ben lepje meg s aztán a szeritföld biztosításához lásson.
Szent Ferenc Ankónáhan szállt hajóra, Illuminátus testvér
kiséretében s Damiette környékén szerencsésen kikötött.
Itt volt a keresztesek tábora is ; ám nagy zűrzavar ural-
kodott ebben. A vezérek, a lovasok és gyalogosok egy
mással versengtek, egymást szidták, hol ismét egymást-

. megelőzve akarták az ellenséget megtámadni. Szent Ferenc
szomorúan nézte a gőgös emberek tülekedését. Semmi jót
sem várt ettől. Ugyancsak óvta öket, hogy ne ütközzenek
meg. Kinevették.

.... Erre a vezér sátrába ment s kérve kérte, ne hall

.... gasson a versengő vitézek szavára. Ez sem fogadta meg
tanácsát s másnap a kereszteseket iszonyú vereség érte.

. Hatezer emberük esett el, került fogságba. A szent most
~ bátor elhatározással az arabok táborába indult. EnnekJ őrei .megrohanták s megkötözve vitték Meledin szultán
! sátorához. Szent Ferenc itt prédikálni kezdett )üisztusróI.

A mohamedán uralkodó szive megindult. Am félt ,hogyi alattvalói föllázadnak,ha szint vall ,azért ezekkel a-szavakkal
< küldtevissza szerit.Ferencet a keresztesek táborába: Imádkoz

zál, hogy Isten őfelségetudtomra adja, mely.ih: az igaz vallás,
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Szent Ferenc a kereszt esek tanácsa, sőt tiltakozása
ellenére fordult meg az ellenség táborában s ezek ugyancsak
bámultak, amikor onnan bántatlanul visszatért. A szent
is rájött arra, hogy Isten nem neki szánta a vértanúság
pálmáját s 1219. öszén visszaevezett Itáliába. Itt arról
él tesült, hogy öt társa, akik helyette mentek el Marokkóba,
amikor őt Spanyolországban ebben betegsége megakadá
lyozta, elnyerték a vértanúk koronáját: az arabok meg
gyilkolták őket. Szent Ferenc nagy kegyelettel ápolta
vértanú testvérei emlékét, akiknek azonfelül legkiválóbb
rendtársát is köszönhette.

Történt ugyanis, hogy jámbor kereskedők a marokkói
vértanúk holttestét Don Pedro portugál királyi herceg
megbízásából Koimbrába hozták. Egy ágostonrendi kano
nokot sorsuk annyira meghatotta, hogy folytatni akarta
munkájukat a mohammedánok között. Szent Ferenc rend
jének olivarezi kolostorába lépett s feljebbvalói engedel
mével csakhamar hajóra is szállt. Am útközben súlyos
betegségbe esett. Vissza kellett fordulnia. Kedvezőtlen

szél Szicilia partjaira sodorta, ahol egy ideig betegen
feküdt; de amikor megtudta. hogy szerit Ferenc kisebb
testvérei Asszisziben nagy káptalanta készülnek, betegen
is útra kelt, megismerkedett a nagy rendalapítóval s
ékes beszédjénél és nagy tudományánál fogva csakhamar
a rend legkiválóbb tagja lett. Szent Ferencnek ez a példás
életű kisebb testvére páduai szent Antal volt, akinek élet
története röviden itt következik.

1<

Páduai szent Antal, családi nevén Bouillon Ferrian
dez 1195-ben Liszabonban, Portugália fővárosában szüle
telt. Apja _\1fonz király seregében Iőreridű tiszt volt,
anvja Tavera Teréz szint én előkelő származású s igen
mÚYcJt és ajt.atos nő. Teréz asszony 12 éves koráig maga
nc,·,.:lte fiút s clztán a liszabeni ágostonrendi kanonokok
gr;lldh\ira])izb. ahol csakhamar felvették a kanonok
rendbe. A fiata! Fernanc1cz lia::;\' jg\'ckezctld Ll1wlt tovább
s rnint1lOgy ebben a kolost~;:úb3 látogató rokonok és
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ismerősök Liszabonban gyakran zavarták, a koimbrai szent
Kereszt kolostorba helyeztette át magát. Nyolc évig élt
már itt, amikor az öt ferencrendi vértanú hólttestével a
portugál kereskedők Koimbrában kikötöttek. Ellenáll
hatatlan vágy támadt akkor szivéhen, hogy ő is vérét ont
hassa Krisztusért. Csak azt nem tudta, mint juthatna
ilyen alkalomhoz.

Rendje nem foglalkozott hittérítéssel. Tépelődései

közben egyszer egy ferencrendi kisebb testvér zörgetett
monostorának kapuján alamizsnáért. Fernandez megis
merkedett vele, megtudta. hogy Olivarez városában. a
szent Antalról elnevezett kolostorban lakik; rögtön cl
határozta, hogy ő is a kisebb testvérek rendjébe lép át.

Kanonoktársai nagy megbotránkozással értesültek
szándékáról. Nem fért eszükbe, mint hagyhatj<J, el valaki
uri rendjüket s öltözhet önként a kisebb testvérek kol
dus csuhájába. Fernandez azonban társainak gúnyolá
dása és szitkai ellenére mégis elment és tiszteletből az.
olívarezi ferencrendi kolostor védőszentje iránt nevét
AntaIra változtatta.

Amikor szent Antal meghiusull térítő útja és beteg
sége után Assziszibe jött, törékeny alakja és beteges arc
szine miatt a Porciunkulában össze~yült kolostori Iönökök
közül egy sem akarta házába befogadni; kissé félszeg és
bátortalan viselkedése miatt ostobának is tartották.
különösen akkor, amikor gyönge ember létére konyhai
és más nagy erőmegfeszítésseJ járó külsö munkára ajánl:
kezott. Szent Ferenc nagy szeretettel fogadta. Neki
nem merte megmondani, hogy Itáliában szeret.ne maradni.
Végül Grácián testvér, a bolognai rendház főnöke könyö
rült meg rajta s hogy megerősödjék, egyelőre Riminibe.
a szentpálhegyi remeteségn ek elnevezett kicsiny kolos
torba küldt.e. Szent Antal itt egészen könyveibe akart
temetkezni s istenes elmélkedéseibe merülni, Am nem
sokára Forliban a ferencick és a domonkosok közös káp
talaura gyültek össze. Erre kolostorának főnökével neki
ls el kellett mennie, A szeritpáli ferenci ek nem készültek
beszédre; mikor a tanácskozáson mégis fel kellett
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szólalniok, egymásután szabadkoztak. Végül főnökük,

szent Antalnak parancsolta meg, hogy beszéljen úgy,
ahogya Szeritlélek beszélni engedi. Némi habozás után'
a szent megszólalt s miközben beszélt, a két rendből való
szerzetesek elcsodálkozva hallgatták ékesen folyó szavait,
a beszédében megnyilatkozó mélységes tudást, szivet-lelket
megragadó fejtegetéseit. Egyhamar nem tudtak tisztába
jönni azzal, hogy nagy tudását, lánglelkét csodálják-e,
vagy ennél is nagyobb alázatosságát, amelynélfogva
kiváló tehetségeit addig az óráig véka alá rejtette.

Hogy nagy tudományáról és 'fényes lelki tehetségei
ről szent Ferenc is értesült, rögtön levelet írt neki, amely
ben a hittudomány további művelésére buzdította s
evégből Vercellibe küldte. Amikor már mestereit is fölül
multa s hire egyre nőtt, a kisebb testvérek unszolására
a ferencrendi kolostoroknoviciusait oktatta. Megfordult
Franciaországban, majd Bolognában és Páduában taní
tott és hirdette Isten igéjét. Ahol prédikált, az emberek
seregestől hagyták félbe a munkát és tódultak a tem
plomba, ahol beszélt. Néha a templomban el sem fértek
s ilyenkor szent Antal a hivek kérésére a szabad 'eg alatt
tartotta meg a prédikációt. Egyszerűen beszélt, de min
denkit magáyal ragadó érzéssel. Az emberek visszafojtott
lélekzettel hallgatták tanítását, amely oly vonzó és vilá
gos volt, hogy a legsúlyosabb hitigazságokat is könnyű

szerrel értette meg mindenki szavai nyomán. S ha vége
volt a beszédnek, a hallgatóság szivéböl ellenállhatatlanul
tört ki a lelkesedés. Ujjongva, örvendezve kisérték kolos
torába s útja valóságos diadalmenet volt. Amíg a nyom
tatott betűt föl nem találták s amikor az úri renden
levők közül sem sokan tudtak még olvasni, a j ó szó
nekokat mindenfelé nagyra becsülték, a szeritbeszéd
nagy szellemi élvezet volt. S ahol szent Antal fellépett,
az egymással sz űnt elenűl marakodó, veszekedő talián
városokban helyreállt a béke, az erkölcsök megjavultak,
az emberek megsze1iclü!tek, a tolvajok visszahozták a
lopott holmit, 8 tCvelygők az egyház hitére tértek meg,
mindenrendü bÜlI('lsök hamut hintettek fejükre és veze-
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keltek. Csak Riminiben nem akarták meghallgatni az ott
felburjánzott eretnekség követői. Szent Antal nem elége
dett meg azzal, hogy a templomban prédikáljon. Akik
nem jöttek oda, azokat ő kereste föl. Igy történt, hogy
egyszer Hirnini városának. kikötőjében tűnt föl szelid,
szeretetrernéltó alakja. Az itt lézengő olaszok mord kép
pel fogadták; amikor pedig barátságosan köszöntötte
öket s beszélni kezdett hozzájuk, haragosan. gyülölködve
hátat fordítottak neki. Szent Antal felsóhajtott, majd a
tenger felé fordulva, nagy szóval így kiáltott föl: «Jertek
ide nagy és kis halak. Hallgassátok Isten igéjét ti, ha
már az ernberek nem akarják meghallgatni {>1 S ime min
denek csodálkozására a tenger csöndes tükre fodrozni,
porzani, pezsegni kezdett s mindenféle fajta hal ezrével
úszott a part felé, ütötte föl a vízből fejét, meredt szemé
vel szent Antalta. A szent beszélni kezdett a halaknak
s ezek utolsó szaváig mozdulatlanul veszteg maradtak.

A riminiek megszégyenülten hallgatták végig a halak
kal együtt a csodás beszédet s még aznap az egész város
megtért.

Elete végét szent Antal Páduában töltötte el. Itt volt
része a látomásban, amikor nagy nyitott könyvén gyermek
alakjában jelent meg Jézus s a lelkében és szivében gyer
mekhez hasonlatos szent Antalt megölelte és arcát ciró
gatta.

Pádua lakosainak megjövendölte, hogy városuk nagy
hírnévre tesz szert, csak azt hallgatta el, hogy falai
között nyugvó holtteste miatt lesz az egész keresztény
világban hiressé és tiszteltté.

LSzent Antal 1231. június 13-án, harminchatodik évé
ben halt meg. A következő évben május 30-án, pünkösd
ünnepén, IX. Gergely pápa, az egylzori Hugolin bíbornok,
szentté avatta: Amikor sirját évek mult án f'elbontot.ták,
teste már elporladí.. Csak nyelve maradt ép s ezt fl páduaink
arany ereklyetartóba foglalták. Szent Antal ~irja Iölött
nagy, kupolás templom épült. Ereklyéit pompásan Iaru
gett márvány emlékbe Ionlalták. A j,í~;Y !!:iborli!~'. a
világ minden részébő! tömegesen zurúudokolt ak cl sirjn-
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hoz az emberek. Eletszentségének hatása ma is csodálatos
21 mintha ma is a hivek közott járna, különösen a szegé
nyek, mindenütt dicsérik, ahol a példáján felbuzdul6k
áldozatkészségéből a nyomorban siuylödöket állandóan
megsegíti szent Antal kenyere.

-f<

Amikor szent Ferenc a Szentföldön járt, a kissé erő

szakos természetű Illés testvér ujításai megzavarták szer
zetének rendjét. Ezzel a hírrel utazott utána István
testvér Sziriába. A vértanúság reménytelenségén kivül
ez is oka 'Volt annak, hogy visszatért Itáliába. Minthogy
az 1220-ik év szent Mihály napjára kitűzött nagy káp
talanig még sok ideje maradt, visszatérése után szent
Ferenc ismét sorra járta Olaszország városait s hirdette
Isten igéjét. Meglátogatta rendjének bolognai kolostorát.
prédikált Bergamóban, Páduában, Mantuaban. Krernonában
még egyszer találkozott szent Domonkossal; akivel, bár most
útjaik végleg szétváltak, mindenkor egyazon cél felé
törekedett. Vándorlásai közben Isten nem egy csodával
dicsőítette meg, aminek eredménye az lett, hogy az embe
rek még nagyobb számmal sereglettek hivei sorába.
Gubióban a város környékén egy ritka nagyságú vérengző

farkas garázdálkodott s nemcsak az állatokat támadta
meg, de gyermekeket is elragadott, sőt felnőtt embereket
is fölfalt. Szent Ferenc megszánta a város népét s fegy
vertelenül ment a hegyek közé, hogy felkeresse a fene
vadat. Farkas testvérnek szólította s a lelketlen állat az.
Úr nevében hozzá intézett szavaira csakugyan megju
hászkodott. Szent Ferenc arra birta rá a város lakosságát,
hogy ezután ők lássák el a farkast élelemmel. Azóta ~Z

erdők vadja szabadon járt ki és be a városba, de senkit
sem bántott többé.

Végre aztán visszatért a Porciunkula kolostorba, hol
miudeuekelött Illés testvért regulázta meg. Illés testvér
szivét hatalmába ejtette a kevélység. Örökös bőjtre a~arta

kényszeríteni társait; ruha dolgában azonban már Jóval
elnézőbb volt. Amikor szent Ferenc haza jött, finom
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posztóból szabott köntösben pompázott. Szerit Ferenc
rögtön észrevett e, de nem sz ólt semmit. Csak pár nap
mulva kérte, hogy adja rá ruháját. Illés engedelmeskedett.
Amire szent Ferenc kopott, durva köntöse fölé huzta a
finom ruhát, tréfásan illegctni kezdte magát társa előtt,

mellét kifeszítve, fejét hátra szegve, nagy büszkén ment
föl s alá néhányszor. «Igy fognak rendünk hamis testvérei
járnil» - mondta közben. Aztán hirtelen lehúzta magáról
a finom ruhát s eldobta. Most kopott köntösében, egy
szeruen, alázatosan lépett el a jelenlevő testvérek előtt

s ezt mondta: «Igy pedig az igaz kisebb testvérek 1»
lJJés testvér elszégyelte magát, de ezután sem okult

szent Ferenc példáján s a szent kevélysége miatt meg is
jövendölte neki, hogy nem a rend kebelében fog meg
halni, ami úgy is történt. Szent Ferenc halála után Illés
testvér lett a rend főnöke, de hibái miatt IX. Gergely
1330-ban megfosztotta állásától. Késöbb Illés Il. Frigyes
pártjához szegődött, levetette rendi ruháját, amiért
1244-ben IV. Ince pápa kiközösítette. Élte végén meg
tért ugyan s Istennel és az egyházzal megbékülve halt meg.
de nem a rend kebelében.

Pár nappal a szent Mihály-ünnepére kitüz ött nagy
káptalan előtt szent Ferencnek sajátságos látomása volt.
Óriási szebrot látott. Ennek aranyból volt a feje, ezüst
ből a keze, bronzból a törzse és agyagból a lábai. Isten
közben lelkét is felvilágosította s ő rögtön tisztába jött
azzal, hogy a különbözö anyagok a sz oborban a szerze
tesek rendjében a fegyelemf'ek különbözö fokú meglazu.
lását jelentik. E látomás hatása alatt szent Ferenc a
nagygyülésen megfosztotta Illés test vért főnölehelyett esi
hivatalától és semmisnek jeledette ki rendeletét az örökös
böjtről. János testver szent Ferenc parancsával dacolva,
Bolognában a hittudományok tanárának csapott föl s
azért őt kizárta rendjéből. Végül buzdító beszédet
intézett t estvereihez s maga helyett Katario Pet.ert jelölte
ki főnöküknd·: s clbúcsuzot t t.ölük, Tc~t2 már nacvon
gyönge és törődött volt, semhogy kellő erővel és igyek~zet
tel int ózhett e volna tovább rendje kormányzását; Társai
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azonban nem akartak megválni tóle. Végül abban egyez
tek meg, hogy amíg él, szent Ferenc lesz főnökük, •de
voltaképen Katano Péter fogja, mint helyettese, intézni
ügyes-bajos dolgaikat.

Szent Ferenc példás életének hatása alatt a vágyódás
a kolostori élet után mind szélesebb néprétegekben terjedt
el. Sokak elé azonban leküzdhetetlen akadályok tornyosul
tak, amikor szándékukat meg akarták valósítani. Ezek
szintén szerit Ferenchez fordultak s szabályokat kértek
tőle, hogy ezek szerint a világ zajában élve, mégis lelkük
üdvösséget segítsék elő, Szent Ferenc világí testvéreinek
írt szabályaival a keresztény családok magánházaiba is
átültette a kolostori élet szellemét. Ennek világi követői

ból került ki harmadik rendje. Az első harmadrendű

testvér Lukézió, szent Ferenc ifjúkori jó barátja volt,
aki a szent példáján felbuzdulva, letett régi pazar élet
módjáról és feleségével együtt alamizsnát osztogatva,
betegeket ápolva töltötte el szabad idejét. Szent Ferenc
szürke ruhába öltöztette régi jóbarátját, többszörösen
csomóra kötött kötéllel övezte derekát s azt kivánta,
hogy a kötél legyen a harmadik rend jelvénye. Ez 1221-ben
történt. A szabályok szerint a harmadik rendnek csak az
lehetett tagja, aki a jogtalanul szerzett vagyont vissza
adta, ellenségeivel kibékült és fogadást tett, hogy Isten
nek, az egyháznak s a rendnek törvényeit mindig figyel
mében tartja. Asszonyok csak uruk engedelmével lép
hettek a rendbe s a mindkét nembeli tagokat a belépéskor
arra figyelmeztették, hogy önként vállalt életmódjuk csak
akaratuktól függ, tehát nem jár egyéb áldozattal, mint
szeretettel és rokonszenvvel szent Ferenc rendjének élete
iránt. A családot akarta szent Ferenc szentéllyé avatni
harmadik rendje segítségével. A tiszta erkölcs alapja a
tisztességes családi élet, a rendezett társadalomnak és az
államnak fenntartója viszont ez utóbbi. Mind hamis prófé
ták tehát azok, akik a családi élet, a házasság felbont
hatatlansága ellen harcolnak s ha sikerül érvényesülniök,
nyomukban pusztulás és romlás jár, mint ahogya világ
biró rt'gi Róma is erkölcstelensége miatt omlott össze,
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vált a népvándorláskorabeli r8mlatlan, bár műveletlen

népek martalékává.
Az esküt szent Ferenc harmadrendi testvéreinek is

csak a legsúlyosabb esetekben engedte meg. A hazájuk
hoz való ragaszkodást lelkükre kötötte s tanítása szerint
a harmadrendi testvérnek csak hite, egyháza és hazájá
nak védelmére szabad fegyvert fognia. III. Honoriusz pápa
már 1221-ben jóváhagyta a harmadik rendet, IX. Gergely
1230-ban mezerösítette.

Szent Ferenccel körülbelül egyidőben szent Domonkos
is alapított harmadik rendet s Jézus Krisztus harcos
seregének nevezte el ezt. A rendet IX. Gergely 1227-ben
erősítette meg.

Szent Domonkos az eretnekség leküzdésére s az egyház
jogainak védelmére alapította harmadik rendjét. Sient
Ferenc inkább a családi élet nernesítésére, mely mint a
tiszta erkölcs alapja mindenkor az egyháznak és országok
nak is támasza s talpköve volt. Mind a két harmadik rend
tagjainak nagy száma nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
a császárság és a pápaság közötti küz delemben végzetül
az egyház győzött.

Italián kivül szerit Ferenc harmadik rendjének első

tagja magyarországi szent Erzsébet lett, akinek a nagy
rendalapító tisztelete jeléül köpenyeget küldte el emlék be.
A harmadik rend tagja volt IX. Lajos francia király,
akit később szentté avatott az egyház; Magyarországon
IV. Béla király. Tagjai sorában ezután is nagy számmal
látunk pápákat. császárokat. királyokat és fejedelmeket
s még napjainkban is kiváló szellemű, hires világi férfiakat.
A porciunkulai nagy káptalan után szent Ferenc Masszeo
testvérrel együtt Perugiába ment, ahol akkor lll. Hono
riusz pápa tartózkodott s búcsut kért tőle rendjének
anyaegyháza számára, még pedig oly formán, hogy akik
töredelmes szívvel az Angyalos Mária templomúban gyón
nak és áldoznak, azok teljes búcsuban részesüljenek e
földön és a másvilágon.

A pápát meglepte a húcsu szokat lan alakja, amel.) et
szent Ferenc rendjének főtemploma részére kért, de
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amikor a szent arra hivatkozott, hogy nem a maga, hanem
Krisztus nevében kéri a búcsut, megadta a Porciunkula
egyháznak töredelmes látogatói számára az itt és a más
világra sz óló teljes búcsut. S azóta napjainkig augusztus
2-án az assziszi Angyalos Mária templom, vagyis a Por
ciunkula búcsuján 15-20 ezer zarándok verődik itt össze,
akik a búcsuva[ kapcsolatban sorra járják a hegyoldali
város és környékén el): mindarna pontjait, amelyeket szent
Ferenc életében megszentelt ...

1222-ben szent Ferenc ismét hosszabb útra indult.
Itália déli részének városait járta sorra, mindenütt Isten
igéjét hirdetve. Szubiákóban is megfordult. Könnyezve
borult térdre a tövisbokrok előtt, amelyek tüskéivel szent
Benedek testét marcangoltat ta, amikor kisértések fogták
el. Szent Ferenc megcsókolta és megáldotta a töviseket s
a dudva és gaz rózsabokorrá változott át, amelynek rözsái
ma is nyilnak.

Délvidéki útjáról visszatérve, határozta el szent
Ferenc, hogy rendjének III. Ince pápa által jóváhagyott
szabályait rövidebbre és velősebbre foglalja. Rieti közelé
ben a Monte Kolomba kolostorban mondta tollba ezeket
gondos megfontolás után két társának. Aztáll 40 nap
mulva Illés testvérnek adta át a szabályokat avégből,

hogy megvizsgálja és a többi testvérnek ajánlja. A meg
átalkodott szerzetes azonban túlságosan szigorúaknak
találta az új regulát. Ám nem szólt semmit. Csak amikor
szent Ferenc megsürgette véleményét, jelentette ki neki,
hogy az irásokat elvesztette. Illés testvér azt hitte, hogy
most már az új szabályoknak is befellegzett. SL.ent Ferenc
azonban még egyszer leíratta ezeket s amikor néhány
kolostori főnök Illés testvérrel együtt követségbe ment
~oLZá, hogy regulaján enyhítsen, szent Ferenc már maga
IS habozott. Ekkor azonban fényes felhő kerekedett a
szeut Ferenccel disputálők feje Iölöt.t s ebbő! ez a szózat,
hal!atszott: «Te kishitű, miért habozol? En vagyok e
szabályok szerzöje s rád csak az hárul, hogy elöterjesszed
ezeket. Akarom, hogy sz ószerint, szószerint, szöszerint,
változatlanul, változatlanul, változatlanul megtartsátok,
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Akik nem tartják meg, hagyják el a rendet. Másokat hívok
meg helyettük s ha kell, e hegy köveiből is teremtek
rendtagokat».

Illés és társai is megértették a mennyei szózatot s
kövé dermedten, sápadtan maradtak veszteg. Szent Ferenc
térdre borult: «Mcgérthettétek ! ...» kiáltott föl s a szigo
rnsága ellen tusakodók megszégyenülten távoztak,

Szent Ferenc szabályait 12 fejezetre osztotta s fogla
Jatuk röviden így hangzik: «A kisebb testvérek törvénye
ez: kövessék Jézus Krisztus Urunk evangéliumát s enge
delmességben, szegénységben és tisztaságban éljenek».
Akik a rendbe jelentkeznek, azoknak a Iönökök «mondják
meg az evangélium igéit, hogy menjenek és adják el S
osszák szét a szegények közt mindennemű javaikat.•
«Akik letették a fogadalmat, azoknak legyen egy rendbeli
csuklyás csuhájak s ha kivánják, még egy csuklya nélkül.
Aki szükségcsnek látja, sarukat is viselhet. Minden testvér
hitvány ruhát viseljen s maga foltozza ezt durva rongyok
kal ; közben dicsérje az Istent. S mindenkit nagyon figyel
meztetek, hogy ne itélje meg az embereket, ha tarka,
finom ruhát viselnek, ha jól esznek-isznak, de mindenki
csak magamagát ítélje meg s becsülje kevésre.» «Ne vitat
kozzanak, szavakkal ne vetélkedjenek, másokról ne itélje
nek, de szivesek, béketűrők, szelidek, szerények és alá
zatosak Iegyenek, mindenkivel szemben, ahogy illik.s
«Szigorúan meghagyom valamennyi testvérnek, hogy pénzt
sem közvetlcnül, sem mások közvetítésével el ne fogad
[on.» «Munkájukért jutalmul csak annyit fogadjanak el,
ami megélhetésükhöz okvetlenül szükséges, de yh1Zt soha
sern.» «Ne szégyeJjék a koldulást. mert az Ur e földön
miérett üuk vájt szegénnyé. Ez a legmagasabb foka a
mélységes s7.egénységnek, amely a mennyország örököseivé
és királyaivá avat benneteket, legkedvesebb testyéreim,
hogy földi javakban szegények, erényekben gazdagok
legyetek. Ez legyen osztályrészetek, ez vezessen az élők
'országába.»

A középkori társadalom életére szent Ferenc szabá
lyainak mélységes hatásuk volt. Kiegyenlítette a nagy
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ellentéteket, amelyek a vagyonos osztály és a szegény
emberek között, az uralkodók és az elnyomottak között
mindig megvoltak. Szent Ferenc és a kisebb testvérek
példája a hatalmasokra sem maradt hatás nélkül s hogy
szivüket emberségre serkentette, az elnyomottak sorsa
is hamarosan megenyhült. Csak békés úton lehet a
szociális ellentéteket kiegyenIítep.i. Irva vagyon, hogy aki
fegyvert ragad, fegyverrel vész el. A forradalmak nyo
mában, ha diadalmaskedtak is; mint a világtörténe
lem tanítja, mindig a réginél is kegyetlenebb zsarnok ül
a népek nyakára, mint például a francia nagy forradalom
után Napoleon ...

Toszkána szivében Arezzó és Firenze között, az
Apenninek közepén, sziklás hegy emeli föl büszkén fejét
a magasba, az Alverna hegy. Orlando montefeltrei gróf
egy alkalommal szent Ferencnek ajándékozta ezt a hegyet,
aki köszönettel elfogadta s két társát küldtc el, hogy
megtekintsék s ha kolostor alapítására alkalmas, birtokukba
vegyék. A kisebb testvérek el voltak ragadtatva a nehezen
megközelíthet ő hegy ormaról föltáruló szépséges kilátás
tól s fából rögtön kolostort hevenyésztek ott. Történt
azonban, hogy egy katonából rablová leU kóbor lengyel
is befészkelte magát a hegy sziklái között., akit bántott
a szerzetesek örökös zsolozsmázása. Megüzente nekik,
hogy álljanak odébb, vagy leüti őket. A J ablót kegyetlen
sége miatt farkasnak nevezték a környéken. Amikor a
szerzetesek nem hallgattak szavára, mindenféle bosszan
tással akarta őket elűzni, végül maga is ott termett. Szent
Ferenc történetesen szintén az Alverna-hegyen időzött

akkor. Nyugoatan elébe ment s oly sz ívhezszólóan beszélt
vele, hogya rabló térdre borult s arra kért.e, engedje meg,
hogy néhány napig mellette maradjon. Szent Ferenc nem
tett kifogást ez ellen. Pár nap mulva azonban már arra
kért.e a ragadozó farkasnak elhireszt elt bűnös ember, hogy
vegye föl rendjébe. Szent Ferenc meghatottan zárta kar
jaiba, fölvette a kisebb testvérek közé. Igy lett a farkas
ból bárány s a szent is ennek Fráter Angellónak ne
vezte el. Szerit Ferenc ezután is gyakran kereste föl az
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alvernai kolostort. Itt dicsöltette meg Krisztus 1224-beJl
szerit sebhelyeivel.

«Amikor a szeráfi atya egy reggel a szent kereszt föl
magasztaltatásának ünnepe (szeptember 14.) fáján az
Alverna hegyén imádkozott, szemei előtt egy szeráfra
emlékeztető jelenés ragyogott föl, szállt alá hat lángoló
szárnyon az égből sebesen, mint a nyíl. A szent világosan
felismerte a szárnyak közt a megfeszített Megváltó képét,
kereszthez szegzett lábait és kezeit ... A tűnemény bámu
latra ragadta szent Ferencet, szivét fájdalom és boldog
ság járta át; fájdalom, mert a Megváltó oldalat lándzsá
val átütve, kezeit, lábait a kereszthez szegezve látta;
boldogság, mert a szeráf képébell Jézus- Kl isztust látta,
aki jóságosan nézett le rá ... A jelenés eltünt, ele távolról
sem nyomtalanul. Szivébe csodás fájdalom nyilall, testén
pedig sebek támadtak, mintha a Megváltó sebhelyei nyo
módt ak volna ebbe, mint viaszba a pecsét. Kezeit és lábait
átlyukasztották a szegek, ép úgy, mint ahogya Megfeszített
testén látta. Két tenyerén és lábai felső részén gömbölyű

fekete fejük látszott, a szegek hegye viszout az ellenkező

oldalon meggörbülve nyúlt ki a húsból. Jobb oldalán
lándzsa döfés nyoma, sebhely piroslott s ebből időnkén t
vér folyt és átszivárgott ruháján.»

Szent Ferenc haláláig viselte a titokzatos scbhelyeket,
de ugyancsak titkolta őket rendtársai előí.t,

'<Tudod, hogy mit tettem veled? - kérdezte Krisztus
Szent Ferenctől az Alverna-hegy fokán. - Hogy zászló
hordozóm légy, a sebhclyeket, kínszenvedésem jeleit
adtam neked».

Testén Krisztus sebeinek pecsétjével szent Ferenc
1224 szeptemher 30-án búcsúzott el végleg az alvernai
kolostortól. Hogy apránként rájöttek a sebhelyekre. maga
köré gyűjtötte társait: Angelót. Szilvesztert, Illumi
natuszt és Masszeót. Egymás iránt való szeretetre buzdí
totta őket s meghagyta neki, hogya stigmatizáció hegyét
soha megszentségteleníteni ne engedjék, de inkább arra
törekedjenek, hogy az emberek mindig változatlanul tisz
teljék és becsüljék. Aztán könybelábadtak szemei s iniköz-
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ben társai szintén sírtak, Igy búcsúzott el a szent helytől,

«lsten veled hegy! Eg veled angyalok hegye! Isten veled
drága hely! Isten veled Alverna hegye I»

Szent Ferenc halála után nemcsak rendjének tagjai,
de a pápák és császárok, sót a korunkbeli kolostorokat el
törlő olasz kormány is gondoskodtak arról, hogy Alvemát
bántódás ne érje. Kolostorának mindenkor a ferenclek
legjobbjai voltak lakói, közöttük magyar ferencesek is s a
zarándokok időnként még ma is ezrével lepik el a szent
hegyet, szent Ferencnek Kálvária-hegyét. A kolostor nagy
templomából fedett folyosó vezet a kápolnába, amelynek
helyén szent Ferenc a Kriszt.us sebhelyeit nyerte. Ennek
oltára előtt rácsozattal körülzárt márványlap fedi a szik
lát, amelyen akkor a szent a szabad ég alatt térdepelt.
S az alvernai szerzetesek mind máig, mindennap, a ve
csernye után körmenetben vonulnak át a kápolnába,
szent Ferencnek Krisztus sebhelyeivel való megjelöléséról
himnuszokat énekelve. A kápolnában körülállják a csoda
helyét. A legfiatalabb két fráter a márványlapra mutatva
új énekbe fog: «Itt jelölted meg Uram, szolgádat, Ferencet,
üdvösségünk jeleivel». Az ének és az imádság elhangzása
után a barátok letérdepelnek, kitárt karokkal, kifelé for
dított tenyerekkel, mint ahogy a szent képek szent Feren
cet a szeráíi Krisztussal szemben ábrázolják. Halotti csönd
ben igy maradnak egy ideig veszteg ...

Ez a szertartás időtlen idők óta itt napról-napra is
mótlödik. Amikor sok száz év előlt szörnyű hóvihar miatt
a barátok nem mertek kimozdulni a kolostor nagy tem
plomából, másnap a hóban lábnyomok mutatták, hogy
helyettük az erdő vadállatai végezték el a szokásos kör
meriet ot, A templomot lÓS a szent sehhelyek közlésének
helvét ekkor köt ött ók össze fedett Iolvosóval.

. A szent sebhelyek Krisztus ajándékai voltak, azért a
'Végtelen szeretetért. amelyet szent Ferenc iránta táplált.
A róla szóló legendák irói szehbnél-szebb eseteket jegyez
tek föl az áhitatról és elragadtatásról. amely a meg
testesülés titka fölött véazett elmélkedései közben el
fogta, a határtalan örörnrŐí, amely szinte szétvetette szi-
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vét, valahányszor Jézus születésének ünnepe, a karácsony
beköszöntött. Egyszer azt kérdezték tőle: szabad-e kará
csonykor húst enni, ha péntekre esik első ünnepnapja.

- Hogyne lenne szabad! - felelte a szent.- Sőt

szeretném, ha e napon a világ fejedelmei és urai mind
húst és búzát szórnának sz ét a földeken és az utakon•.
hogy még az ég madarai és a föld állatai is vígan lakomáz
zanak az ünnepen».

Szent karácsony napját szent Ferenc óta üli csak meg
igaz áhitattal minden család gyönyörűségére a keresztény
világ. Karácsony ünnepére ő állított föl először jászolt•.
amiből a karácsonyi betlehem keletkezett. Ez a ferenci ek
kel együtt terjedt el világszerte. 1223. karácsonyán szent
Ferenc a pápa engedelmével Greccióban nagy fénnyel ülte
meg az ünnepet. Összegyűjtöttea testvéreket s a környék
népét. Az erdőben oltárt s emellett jászolt állított föl, az
utóbbihoz egy ökröt és egy szamarat kötözött, hogy a
betlehemi istállót szemléltesse. Éjfélkor János pap fáklya
fénynél itt misézett s szent Ferenc mint diákonus segéd
kezett neki. Az erdőn diadalmasan zúgott végig a kará
csonyi ének. Szentmise után szerit Ferenc megható beszé
det mondott a Messiás fenségéről és végtelen irgalmáról.
S valahányszor ajkain felhangzott Jézus neve, pár pil
lanatra elhallgatott, inert a Megváltó nevének puszta
említése is erős dobogásra gerjesztette szivét ...

Az Alverna hegyéről a szent sebhelyek vétele után
szent Ferenc szamárháton utazott Porciunkulába. A gya
loglás sebei miatt már igen nehezére esett. Testi ereje a
sok utazás, fáradozás és nélkülözés miatt egyébként is
megtört. Utja haza felé valóságos diadalmenet volt. A cso
dák hírére, amelyeket vándorlása közben tett, egyre több
ember sereglett köréje. Bánnily fáradt volt, minden köz

-ségben prédikált, vigasztalta az embereket, akiket mód-
felett szeretett.

Rietiben meglátogatta III. Honoriusz papát. De nem
palotájában szállott meg, hanem egy szegény megtért
szaracénus kunyhójában, Innen utolsó erejét összeszedve,
tovább vándorolt. Csak amire ereje teljesen cserben hagyta,
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került Assziszibe, ahol Guidó püspök palotájában szállá
solta el és maga ápolta. 1226. tavaszán Szienába vitték a
.hármas hegyen épült népes város enyhébb éghajlata alá,
110gy állapotán javítsanak. Szent Ferenc azonban csak
-hamar visszakivánkozott Assziszibe s Guidó püspök palo
tájában töltötte el utolsó napjait. Arca sugárzott az öröm
től, amikor meghallotta az orvos kijelentését, hogy már
órái is meg vannak számlálva s dicsőítő énekre gyujtott
Halál testvér tiszteletére. Aztán megáldotta társait, de
mert ott akart meghalni, ahol istenes pályája kezdödött,
Porciunkulába vitette magát. Amikor a völgybe értek,
Assziszi városa felé fordittatta hordozható ágyát s egyik
rendtársára támaszkodva fölemelkedett. Jobb kezét Asszí
szi felé tárva, áldást mondott szülövárosára : «Áldott légy
Assziszi - mondta - mert falaid között és általad sok
lélek szabadul meg. Nagy lesz itt a Mindenható szelgála
t.ába szegödök száma. Polgáraid közül sokan lesznek a
választottak az örök életre. Béke veled !II

Ekkor sirva fakadt s keresztet vetett Assziszi felé.
Társai a Porciunkula kolostorba vitték. Itt egy este ismét
ágya köré gyüjtötte testvéreit. Angelo testvérnek tollba
mondta végrendeletét, amelyben a rend szabályainak hű

séges megtartására buzdította őket. Arra a kérdésre, hogy
hol temessék el, a Pokol-dombot jelölte ki sirhelyének,
ahová az asszisziak a városukban kivégzett gonosztevő

ket temették. A testvérek sírtak. Ű azonban már nem törő
dött semmivel. Lelke Istenben merült el. Angeló és Leó
testvért még arra kérle, hogy felváltva énekeljék el a
napról és a halál testvérrőlszerzett énekét. Közben levetette
Ielső ruháját, hamuval hintette be a földet s arra feküdt.
Menyasszonyához, a szegénységhez utolsó pillanatáig hű

akart maradni. Kérésére társai még Kriszt.us kínszenvedé
sének történetét olvasták föl szent János evangéliumából.
Végezetül ő maga gyujtott szent Dávid király 141. zsol
túrára s miközben társai tovább énekeltek 1226. október
3-án 44 éves korában kilehelte tiszta lelkét. Másnap, októ
ber 4-én, szinte diadalmenetben vitték vissza holttestét a
városba s ideiglenesen szent György templomában temet-
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tékel. 1228. július Ifi-án IX. Gergely pápa Ferenc testvért
a szentek karába iktatta. Pika asszony akkor még élt s
mint harmadrendü nővér tanúja volt fia Iölmagasztalásá
nak, aki egykor oly sok gondot szerzett neki és apjának
akkor előttük még érthetetlen viselkedésével. Illés testvér
társaival aztán a Pokol-dombon ásott sírba akarta el
temetni szent Ferencet, ahogy halálos ágyán meghagyta
kisebb testvéreinek.

Assziszi városa felháborodással utasította vissza, ami
kor kérésével uraihoz fordult. Nem akarták tűrni, hogy
városuk hires szenlje a gonosztevőkkel kerüljön egy sorba.
IX. Gerge1y pápa azonban megértette, hogy a szent alá
zatosságának tartoznak azzal, ha ott temetik el. A domb
nevét Mennyország-halmára változtatta s meghagyta Illés
testvérnek, hogy gyűjtést indítson meg a sir fölé építendő

templomra s maga nemcsak nagy összeget áldozott erre,
de a nagyszabásúnak tervezett templom alapkövét is le
rakta. Az óriási templom és a hozzá csatolt kolostor alig
két év alatt épült föl. Szent Ferenc holttestét szent György
templomából 1230. május 20-án vitték át a róla elnevezeft
nagy templomba.

Szent Ferenc halála után rendje két részre szakadt.
Az egyik szigorúan az evangéliumi szegénység hivének
vallotta magát, minden tulajdonról lemondott. Ezek vol
tak az obszervánsok, szent Ferenc szigorú követői. A má-

t:'! sik csoport előljárói megengedték, hogy a kolostorok némi
,... ingatlannal is rendelkezzenek s korlátolt mértékben kegyes

alapítványokat is elfogadjanak. Ezekre azért volt szük
.... st'gük, hogya dornonkosok példájára, ahittudományokat
~ is művelhessék s terjesszék. A konventuális íerenciek ré
'é szére szent Bonaventura fekete szinű csuhát és kötél
'g helyett fehér zsinórt írt elő s a hegyes csuklya helyett
~ elől galIérrá szélesülő kerek csuklyát. A rend világszerte
~ rohamosan terjedt el. Magyarországon is korán honosodott
..; meg. Az 1217. évi nagykáptalan hazánkba is küldött

térítő frátereket. A hegyek között bujdosó pásztorok
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azonban kutyáikat uszították rájuk, lehúzták ruháikat és
megcsufolva kergették őket vissza a magyar határról. Az
1221. évi nagykáptalanban azonban már magyar kisebb
testvé,' is részt vett: Ábrahám fráter. 1228. körül már
több ferences is akadt Magyarországon s 1239-Uil 1247-ig
független magyar tartományuknak János testvér, II. Fülöp
francia király öccse volt főnöke. De azután fl tartományi
főnökök is szinte mind magyarole A ferenciele Iöérdeme
hazánkhan a kunok és a tatárok megtérítése volt. Irodal
munk művelöi is szép számmal kel ültek ki soraikból.
A legrégibb magyar könyv szerzöje (Ehreníeld codex)
ferencrendűszerzetes volt.

A török háborúk idején ők ajándékozták meg Hunyadi
.Iánost legjobb barátjával s leghivebb baj társával: kapisz
tránói szent Jánossal.

Amikor az ország nagyobb része török uralom alá
került, bujdosó ferencrendi barátok gondoz ták a rabságba
került magyarok hitét és lelki életét. Szent Ferenc rendje
idővel még több ágra oszlott. Népszerűségének legfénye
sebb bizonysága az, hogy 252 tartományában 20 ezer
kolostorral dicsekszik. Palesztinában 5, Törökországban
a háhorú előtt 30 kolostora volt. Szerit Ferenc rendjének
tagjai közül 7 pápa, 3000 püspök lett. A szentek sorában
3000 a ferencrendi szerzetes; közülük 1700 szenvedett
vértanú halált.

Szent Bonaventura, akiről feljebb esett sz ó, szent
Ferenc rendjében ugyanolvan szerepet töltött be, mint
Aquinói szent Tamás a dorninikánusok rendjében. Az
egyház a szerafi tanító cnuóvcl (Doctor Seraphicus) Hin
telte ki. Bonaventura 1221-bell a toszkánai Bagnarcában
született. Három éves ko-ában szent Ferenc csodás mó
don halálos beí cgségböl gyóg'-i!olta ki s Bonaventurának,
jósz erencsének nevezte el. Neve addig mint apjáé Fidenzai
.Iános volt. Anyja Ritelli Maria szent Ferenc rendjének
nevelle föl. A rend főnöke a párisi egyetemre küldte, itt
szent Tamással egyszerre t et l doktorátust s a dorniniká-
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nusok tudós szeritjével haláláig szoros barátságban élt.
35 éves koráhan rendfőnökké választották meg, később

híbornok, albánói püspök lett. Mint láttuk, a tudományok
nak élő konventuális ferencieket ő szervezte. Megirta szent
Ferenc életrajzát, 1247. július l3-án halt meg. 1482-ben
szentté avatták.

A köz épkori nagy rendalapítók föllépése óta a sz er
zetesi szellem hol erőteljesebben, hol gyöngébben lángolt
föl. Amikor virágjában volt, a történelem az emberiség
békés, boldog és nyugodt szellemi és anyagi fejlődéséről

számolhat be. Valahányszor leloliadt vagy hiveit üldözték,
rögtön nagy történelmi viharok felhői is feltűntek a lát.
határon. S nincs nagy ember, akinek szivében legalább
részben nem lakoznának szerzetesi erények. A szerzetesek
szent Benedeken kezdve, a középkoriak és az ujabb.
koriak egyaránt tagadták mindazt, ami miatt az emberek
szivében, az országokban, az egész világon a legtöbb
háborúság kerekedik: a kapzsiságot, a nagyravágyást és
az érzéki gyönyöröket. Ha ez utóbbiak rabja egy-egy
nemzet vagy ember, ügyességével, tehetségeivel ideig-óráig
elkápráztathatja a világot; cselekedetei, tanításai nyomá
ban azonban bűn, nyomor, szerenceétlenség támad. S ha
felocsudtak a mest erséges fényből, amelyet magul, árasz
tottak bálványukra. tetteik cmlékét nem egyc;ier ember
társainak átka homályosítja el.

Szent Ferenc vír:ínos ker-tje,

Alig vall sz cnt, akiről több i s szebb ]egenda maradt
fönn, mint szent Ferencről. Ezeket a kisebb testvérek
rendjének tagjai már Asszis zi sxcnt Ferenc detiben kolos
torról-kolostorra terjesztet t ek leírták s halála után épülés
okáért ebéd közben időről-időre a kolostorokban Iel is
olvasták. A legendákat először egy magyar ferencrendi
szerzetes gyüjtölte össze. Magyar Fábián testvér volt ez.
(Fabianns Hungarus), aki 1316-1328 között Avignonban
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járt s nagy szorgaíommat másolta le a kisebb-nagyobb
könyvekben talált legendákat. Latin nyelven írt művét

1504-ben valószinűleg szintén egy magyar szerzetes Velen
ezében nyomatta ki. Itáliában ekkor már egy másik olasz
nyelven írt legenda gyüjtemény is forgott közkézen szent
Ferencről, amelyet Fráter Hugolinusz deák nyelvű könyve
nyomán 1356 körül minden valószinűség szerint Firenzei
János testvér írt. Ez a legendain végigömlő bájnál és
zamatos olasz nyelvénél fogva világszerte híressé vált
könyv olasz eredetiben a Fioretti (Kis virágok) eimét
viseli s legszebb magyar fordítását Kaposi Józseftől bir
juk, aki 1913-ban kiadott könyvét Assziszi Szent Ferenc
Virágoskert jé-nek nevezte el. Ebből merítettük mutató
nak az itt következő néhány szépséges legendát.

Miképen oktatta ki szent Ferenc menet közben Leo testvért
a tökéletes vigasságról.

Szent Ferenc egyszer télvíz idején Perugiából jövet,
Leo testvér kiséretében Angyalos Boldogasszony klast
roma felé tartott. A kemény hidegben fázva és dideregve,
magához hívta Leo testvért, ki előtte mcnt s így szólott
hozzá: Frate Leone, ha mindjárt megesnék is, hogy a
kisebb testvérek az egész földön nagyszerű példáit adnák
az életszentségnck és az istenfélelemnek, azért írd és
jegyezd szorgosan, hogy nem ebben van számunkra a
tökéletes vígasság.

Aztán tovább menve, másodszor szólítá : O Frate
Leone, ha testvéreink vakokat és bénákat gyógyítan á
nak, ördögöket űznének, a süketeknck visszaadhatnák
hallásukat, a sántáknak járásukat, a némáknak beszé
düket s ami még ennél is több, négy napos halottakat
támaszthatnának föl: írd, hogy nem ebből áll a tökéle
tes öröm és vígasság.

Kevéssel utóbb ismét hangosan felkiáltott: O Frate
Leone, ha a kisebb atyafiak minden nyelvben, az összes
tudományokban és írásokban jártasak lennének, úgy hogy
jövendölni tudnának s .!ünyilatkoztathatnák nemcsak az
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<eljövendöket, hanem még a lelkiismeret legrejtettebb tit
kait is: írd, hogy nem ebben van a tökéletes vígasság.

Majd kissé előbbre jutva, mondá : Ó Frate Leone,
Istennek juhocskáj a, ha a kisebb atyafiak az angyalok
nyelvén beszélnének s tudnák a csillagok járását és a
füvekben rejlő titkos erőt; ha föltárulnának előttük a
föld mélyének kincsei; ha ismernék a madarak, a halak,
az állatok, az emberek, a fák, a kövek, a gyökerek és a
vizek erejét: írd, hogy még ebben sincs tökéletes vígas
ság. Egy darab úton csak hallgattak, de aztán szent Ferenc
harsányan felkiáltott: Ú Frate Leone, ha atyánkfiai úgy
tudnának predikálni, hogy az összes hitetleneket Krisztus
vallására téritenék, még ebben sem állana a tökéletes
Vígasság.

S ily módon beszélgetve jó két mértföldnyi utat tet
tek meg, mikor végre Leo testvér nagy csodálkozással
kérdezte: Ugyan atyám, az Isten szerelrnére kérlek, mond
meg hát, miben áll a tökéletes Vígasság. S szent Ferenc
felelé: Ha majd átázva, a hidegtől vacogva, sárosan és
éhesen elérjük Angyalos Boldogasszonyt. zörgetünk az
ajtón s a kapus mérgesen ránk rivall: Kik vogytok? s mi
azt mondjuk : Ketten atyádfiaitok közül, ő pedig így vála
szol: Hazudtak; ti gaz naplopók vagytok, kik csaljátok
a világot s ellopkodjátok a szegények elől az alamizsnát;
fakarodjatok - s nem nyitja ki az ajtót, hanem otthagy
bennünket ácsorogni késő estig a hóban és Vízben, éhezve
és fázva, - akkor, ha ezt a kegyetlen igazságtalanságot,
ezt a gyalázatot békében, zúgolódás nélkül l ürj ük el s
szerényen és szeretettel azt gondoljuk maglll\khall, hogy
a kapus csakugyan jól ismer bennünket s hopy az Isten
akarja, hogy így támadjon ellenünk: oh írel. Frate Leone,
hogy ebben van a tökéletes vígasság. Aztán, ha tovább
is állhatatosan zörgetünk s ő fölháborodva jön ki újra s
mint alkalmatlan tolakodókat szidalmakkal ó s ökölcsa
pásokkal űz el és így szól : El innen, hitvány csavargók,
menjetek az ispotályba, itt nincs számotokra hely. Ha ezt
is jókedvűen, nyugalommal és szeretettel viseltük el, oh
Frate Leone írd föl, hogy ebben van a tökéletes Yigasság.



182

S ha mi aztán elkényszeredve, összegémheredve az éhség
től és hidegtől, ismét kopogunk s nagy siránkozással-az
Isten navében bebocsátásért esedezünk s az most már
még dühösebben ordítja: Tűrhetetlen gazfickók. majd
elpüföllek én benneteket érdemetek szerint s azzal kezé
ben íütykössel kijön, megragad bennünket esuklyánknál,
földhöz ver, belehemperget a hóba s botjával hatalmas
ütéseket mér ránk: ha mindezt békével és vidáman tűr

jük el az áldott Jézus szenvedéseire gondolva, oh írd Frate
Leone és jegyezd föl, hogy ebben van a tökéletes Vígasság.
És most halld a végét. A Szeritlélek összes malaszt jai és
ajándékai között, malyeket Krlsztus az ő választottjai
nak adott, a legfőbb, ha valaki önmagán győzedelmeskedik

s a Krisztus szeretetéért minden bajt, igazságtalanságot
és gyalázatot készséggel elvisel. Mert az Isten többi aján
dékaiban nem dicsekedhet.ünk, mivelhogy nem a mieink,
hanem az Istenéi. Azért mondja az apostol: Van-e vala
mid, ami nem az Istentől volna? s ha nincs, miért dicsek
szel, mintha a tieid lennének? De a nyomorúság és a
szenvedések keresztjében bátran diesekedhet.ünk, mert az
apostol is mondja: Nem akarok másban dicsekedni, hanem
csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében.

Szent Ferenc és Fráter Masszeusz alamizsna-kenqeriikei
uolamelu forrás mellett egy kölapra rakják. Szent Ferenc
lelkesen magasztalja a szegénységet, kéri továbbá J stent,
szeni Pétert és stent Pált, ho,gy szivét a szent szegénység
iránt szerelemre guúlasszák. Végül arról szól ill az irás,
hogy szent Péter és szeni Pál tniképen jelentek meg szent

Ferencnek.

Az Üdvözítő csodúlDtos szolgája és követ öje, szent
Ferenc, miudcnbcn hasonlíl ani akarva Mcsí.eré hez, ki az
evangélium szeriut két-két tanítványt szekott volt kül
deni ama városokba és falvakba, melyekbe msnní készült,
Kriszt ns p0Jclújúra tizenkét í.ársat toborozva. szintén :ráro
sával küldöí.te őket a világba prédikálni. Es hogy az Igazi
engedelmesség tükrét mut.assa nékik, előbb maga kelt útra,
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mert Krisztus is hamarább kezdett cselekedni, semmint
tanítani. Miután pedig társai számára kijelölte a föld
kerekség egyéb részeit, ő Masszeusz testvérrel Francia
ország felé, Provánsz-ba indult.

Egy napon szörnyűéhesen jutottak valamely városba,
hol a Regula szerint Isten nevében eleséget koldultak s
szerit Ferenc az egyik utcát, Fráter Masszeusz a másikat
járta végig. Szent Ferenc kistermetű, vézna emberke volt
s bizony aki Hem ismerte, nem sokat hederített rája, ezért
aztán csak kevés és hozzá száraz kenyérfalatokat kapott ;
Fráter Masszeusznak ellenben, aki tekintélyes kűlsejű,

szép szál ember volt, sok, nagy és friss darabokat, sőt

egész .cipökat "IS adtak.
Mikor már eleget koldultak, a városon kívül egy for

rásnál találkoztak. A forrás meliett hatalmas, síma kő

darab hevert. Erre rakták a gyűjtött alamizsnát.
Szent Ferenc látva, hogy Masszeusz testvér nálánál

több, nagyobb és szebb kenyérdarabokat kapott, örömé
ben felkiáltott: Ú Fráter Masszeusz. valósággal nem va
gyunk méltók íly töméntelen kincsre. S miután e szavakat
többször ismételte, Masszeusz testvér mondá: Drágalátos
atyám, ugyan mint beszélhetsz kincsekröl, hol ily nagy
szegénység és a legszükségesebbeknek ekkora hiánya va
gyon. Nincs se ahroszunk, se késünk, se tányérunk, se
tálunk, se házunk, se asztaluni.. , se szolgánk, se szolgáló
leányunk. Szent Ferenc válaszolá : Eppen azt tartom Iöl
mérhetlen kincsnek, hogy semmiféle emberkéz t öl eredő

holmink nincsen, amink pedig vagyon: alamizsna-kenye
rünk, ez a szép kőasztal és kristalytiszf.a Iorrúsvíz , mind
egytől-egyig a Gondviselés-készítette égi adomány. Kér
jük tehát Istent, hogyaszellt slt'gényseg nemes l.incset,
mellyel maga rt Min denható saf'arko dik, sz erett esse meg
velünk egész szivünkböl. Ezek után imádkoztak s kenyér
rel és forrásvízzel töltözve. Iölkerekedtek, hogy Francia
ország felé aprózzák lépteiket.

Egy templom elé érve, szed Ferenc így sz ólt társá
hoz: Gyerünk be imádságra. Amint befordultak. szenf
Ferenc az oltár mögé bujt és imádságba mélyedt. Imád-
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ság közben az Istennel való beszélgetés oly égő buzgalmat
öntött szivébe s a szent szegénység iránt akkora szeretetre
gyúlasztotta, hogy arca tüzelt s nyitott szájában mintha
a szeretet lángjai lobogtak volna. Ily fölhevült állapotá
ban társához mant s rnondá : A, A, A, Fráter Masszeusz,
add nékem magadat és ezt háromszor ismételte. Harmad
szorra szent Ferenc lehelletének fuvalmával Masszeusz
testvért fölemelte s maga előtt lándzsa-hossznyira lódí
totta, ami Fráter Masszeuszt rendkívül meglepte. Beszélte
később társainak, hogy szerit Ferenc fuvallatától a leve
göbe emeltetve, akkora édességet érzett s a Szentlélek
nek oly nagy vígasztalása árasztotta el szivét, mint még
soha életében.

. Ennek utána moridá szent Ferenc: Kedves bajtár
sam, menjünk szerit Péterhez és szent Pálhoz s kérjük
őket, hogy tanítsanak és segítsenek megszerezni a szent
séges szegénység kifogyhatatlan kincsét, mert ez oly be
csülendő isteni drágaság, hogy ami gyarlóságunk nem
méltó azt hordozni. E~ az az égi erény, mely lábbal tapossa
a mulandó dolgokat. Altala lelkünk minden nyügét lerázva
szabadon egyesülhet az örök Istennel. Ez az az erény,
mely a lelkel képessé teszi, hogy még itt a földön angya
lokkal társaloghasson ; ez kísérte Krisztust a kereszt ma
gaslatára ; Krisztussal eltemettetett, Krisztussal föltáma
dott, Kiisz tussal fölméne a mennyekbe s mert az igazi
alázalossúg és szeretett fegyvereit őrzi, égbe törő szárnya
kat ad a hozzája ragaszkodó lelkeknek. Kérjük tehát
Krisztus szent séges apostolait, kik ez evangéliumi gyöngy
tökéletes szeretöi valának, esdjék le számunkra Urunk
Jézus Kriszt ustól a kegyelmet, hogy szentséges irgalma
ból érdemeket szerez ve, hűséges sz ereí.ői, követői és alá
zatos tanítványai lehessünk a drágalátos, szerelmetes
evangéliumi szegénységnek. .

Beszélgetés közben Rómába értek s egyenesen szent
P2Ler templomába siettek. Szent Ferenc a templom egyik
szögletében borult térdre, Fráter Masszeusz a másikban.
Sokáig fohászkodott szent Ferenc égő áhítattal és köny
hullatással, mikor nagy fényességben hirtelen megjelentek
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neki szent Péter és szerit Pál apostolok és mondák : Mivel
hogy kéred és óhajtod megtarthatni, rnit Krisztus és az
apostolok megtartottak, az Ur Jézus Krisztustól küldetve
hírül adjuk, hogy könyörgésed meghallgatásra talált saszent
szegénység kincse Istentől néked, valamint követőidnek

a legtökéletesebben engedélyeztetett. Ugyancsak Jézus
nevében tudomásodra hozzuk, hogy miridazok, kik példád
nyomán hasonló tökéletes kívánságot zártak keblükbe,
biztosak lehetnek az örök üdvösségről. Igy leszesz te
Isten áldottja követőiddel együtt l

Amint ezt mondották, elenyésztek. Szeut Ferenc
vidáman állott talpra s társához ment, hogy megkérdezze,
vajjon részesült-e ő is isteni kinyilatkoztatásban. Felelé,
hogy nem részesült. Szent Ferenc tehát elbeszélte láto
mányát s közölte vele, amit a szent apostolok néki jelen
tettele S ezen örvendezve elhatározták, hogy fölhagynak
a tervezett franciaországi úttal és visszatérnek aspoletói
völgybe.

Miképen étkezett szent Klára szent Ferenccel és szerzetes
társaival Angyalos Boldogasszony klastromában.

Szent Ferenc, mikor Asszisziben időzött, gyakran föl
kereste szerit Klárát, hogy üdvös oktatásokban részesítse.
Szent Klára igen szeretett volna legalább egyszer veje
ebédelni, de bármint könyörgött, szent Ferenc sohasem
akarta néki ezt az örömet megszerezni. Éppen azért a
fráterek, kik ismerték szent Klára óhajtását. egy napon
igy szóltak szent Ferenchez: Atyánk, úgy látjuk, hogy
szigorúságod nem az isteni szeretet szerint igazodik, mikor
Klára nővért, ezt a szent és Istennek tetsző szüz ct , nem
hallgatod meg oly csekély dologban, mint az, hogy veled
ehessék, noha prédikációdra mondott le a világ gazdag
ságáról és pompájáról. Valósággal, ha nagyobb kegyet
kívánna, azt is meg kellene tenned lelki palántádnak.
Ekkor szent Ferenc kérdé: Hát csakugyan azt vélitek,
hogy meg kell őt hallgatnom? Mondák a túrsak : Igen
atyánk, méltó, hogy vigasztalásul megtedd néki ezt a
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szivességet. Szerit Ferenc felelé: Ha gondoljátok, nincs
kifogásom ellene s hogy még inkább örüljön, akarom.
hogy ama bizonyos étkezés Angyalos Boldogasszony klast-,
romában menjen véghez. Különben is sokáig volt már el..
zárkózva szerit Damján. egyházában s kétségtelenül ked
vére lesz, ha láthatja a Boldogságos ama helyét, hol baját
föláldozva, Jézus Krisztus mátkája lőn. Ott fogunk lehat
az Isten nevében együtt ebédelni.

Mikorou az ebédre kitűzött nap megvirradt, szent
Klára egy apácával, szent Ferenc társainak kiséretében
elhagyta a kolostort, Angyalos Boldogasszonyhoz sietett
s ájtatosan köszöntötte szűz Máriát amaz oltára előtt,

melynél haja lényiratott és feje fátyollal boríttatott.
A barátok körülvezették s megmutatták neki a hajlékot,
míg az étkezés órája el nem érkezett. Eközben szent
Ferenc, szokása szerint, a puszta földön teríttetett asztali.

Ahogy ebédre harangoztak, szent Ferenc és szent,
Klára, továbbá szent Ferencnek egy társa és szent Klára
társnője együtt letelepedtek s a többi atyafiak is szeré
nyen asztalhoz ültek. Az első tál ételnél szent Ferenc oly
nagy édesen. oly magasztosan, oly csudálatosan kezde
szólani, hogy az isteni kegyelem bőven áradt szét reájuk
s mindnyájan Istenhez ragadtattak. Amint így, kezüket
és szemüket égre emelve önkívületben ültek, az assziszn.
bettenai és a többi környékbeli lakósok űgy látták.
mintha Angyalos Boldogasszony temploma s az egész
kolostor, meg az erdő, mely akkor a kolostor melíett
terült el, kigyuladt volna s mintha mindent : a templomot,
a klastromot, az erdőt pusztító tűz emésztene, miért is
az assz iszibeliek a hegyről sietve lerohantak, hogy elolt
sák a t tizet, mert biztosra vették, hogy ott minden láng~

tengerben úszik. Mikor azonban a klastromhoz értek, a
tüzet seho! sem látták. Bementek tehát az ajtón s szent
Ferencet és szent Klárát társaikkal az elmélkcdésúltal
Istenhez ragadtatva a sz erénv ~;s~·tal körül ülve találták.
Ebbül yjL\:ios~\'1 megértették: hogy nem anyagi, hanem
isteni tűz okmLt az c'öbnc;;!Í fé'1yességet. Az Isten pedig
e csodát az.ért rnűveelt, hogy megmutassa és jelezze általa
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az isteni szeretet tüzét, melyben a szent barátok és szent
apácák lelke égett, minek okából a nép szivében vígas
sággal és szerit áhitattal oszlott széjjel. Hosszabb idő

mulva szent Ferenc, szent Klára és a többiek magukhoz
tértek s mert a lelki étel kielégítette őket, nem sokat
törődtek a testi eledellel.

Igy vége lévén az áldott ebédnek, szent Klára kisé
retével visszatért szerit Damján klastromába. Mikor az
apácák közeledni látták, boldogok voltak, mert már-már
azt hitték, hogy szent Ferenc valamely más kolostor
igazgatására rendelte, amint ezt Agnes szórorral, az ő
szent hugával cselekedte, kit mint apátnőt Firenzébe
küldött a Monticelli-kolostor kormányzására. Visszaemlé
keztek egyébként arra is, hogy szent Ferenc néhányszor
mondotta volt szent Klárának. hogy legyen készen, ha
valamely más helyre kellene távoznia. O persze, mint a
szent engedelmesség leánya így felelt: Atyám, mínden
percben kész. vagyok bárhova menni, amint parancsolod.
Ezért örvendeztek oly nagyon az apácák, mikor viszont
látták és szent Klára fölötte megvigasztalódott.

A sunt Ferenchez tóduló nép tniképen dézsmálta meg és
tépte le a fürtöket a rieti pap szőllőjében, kinek házánál
szent Ferenc imádkozott. A nevezett pap ezen az őszön csoda
média mégis több bort szüretelt, mitii valaha, tniként szent
Ferenc azt néki megigérte. Miképeti mjilaikoztaiia ki továbbá
Isten szent Ferencnek, hogy a mennyországba fog jutni.

Egy időben szent Ferencnek nagyon fájtak a szemei
s Hugolin kardinális, a Rend védője, a gyöngédségnél
fogva, mellyel iránta viseltetett, írt néki, hogy jöjjön
hozzája Rietibe, hol akkor kitünő szemorvosok voltak.
Ahogy szent Ferenc a kardinális levelét kézhez vette,
előbb a Szerit-Damján-kolostorba, Krisztus ájtatos je
gyeséhez, szent Klárához ment, hogy őt megvigasztalja
s aztán a kardinálishoz siessen. Szent Ferenc szembaja
a következő éjjel annyira rosszabbodott, hogy már a
világosságot sem látta s mivel így lehetetlen volt útra
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kelnie, szent Klára egy kis nádkunyhótcsinált ;szá
mára, hogy abban jól pihenhessen. Szent Ferenc azon
ban részint a betegségével járó fájdalmak, részint az
egerek miatt, melyek folyton háborgatták, se éjjel,' se
nappal nem tudott aludni. S mennél tovább tartottak
kínjai, annál erősebb lett benne a hit és meggyőző

dés, hogy ezeket az Isten fenyítékül küldi reá bűneiért;

Szívvel-sz ájjal hálát adott tehát Istennek s fenhangon
kiáltá: Uram, megérdemlern e fenyítéket, sőt rosszabbat
is megérdemlele Uram, Jézus Krisztus, te jó pásztor,
ki különbözö büntetések és testi sanyargatások által mu
tatod ki irántunk, bűnösök iránt való könyörületedet.
adj nékem, juhocskádnak, malasztot és erőt, hogy semmi
féle betegség, szorongattatás vagy fájdalom el ne válasz
szon tőled.

Míg így fohászkodott, égi szózat hallatszott, mely
mondá : Ferenc, felelj nékem, ha az egész földkerekség
aranyból, az összes források és folyók vize balzsamból
volna, a hegyek, halmok és sziklák mind drágakövek
ből valók "Volnának és te egy más, ezeknél annyival be
csesebb kincset találnál, mennyivel aranya földnél, bal
zsam a víznél, drágakő a hegyeknél és sz ikláknál becse
sebb s kórságodért ez a sokkal értékesebb kincs adat
nék jutalmadlll, nemde elégedettnek és boldognak kel
lene lenned? Felelé szerit Ferenc : Uram, nem vagyok
meltó ily óriási kincsre. - Es az isteni szózat: Vigadoz
zál, Ferenc, mert az örök élet kincse az, melyet számodra
t.artogatok s mcstantól néked hűbérül adok, betegse
ged és szorongattatásod pedig záloga ennek a boldog
ságos kincsnek.

Ekkor szcnt Feren c az ily dicső igéreten érzett öröm
mel hívla t úrsát és mondá : Gyerünk a kardinálishoz l
S miután sz.en t Klárát istenes szavakkal megvigasz
talta, tőle alázatos hucsut vett és Rieti felé indult.

Közel Rietihez oly nagy néptömeg jött eléje, hogy
e miatt nem akart bemenni a városba, hanem azon ki
"Vül körülbelül két mértföldnyire egy templomba rejtő

zöl t. Amint alakósság megtudta, hogy hol van, sere-
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gestül özönlöttek látására,ugyannyira, hogy a nevezett
templom szöllöjét egészen összetiporták és a tökékről a
fürtöket leszaggatták. A pap e miatt szíve mélyén szo
morkodott s bánta, hogy szent Ferencet házába fogadta.
Isten a pap gondolatait közölte szent Ferenccel, ki is
öt magához hivatta s rnondá : Drágalátos atyám, hány
akó bort szokott neked ez a szöllö hozni a legjobb esz
tendőben? - Válaszolá: Tizenkét akóí.. - Mondá szent
ferenc: Kérlek atyám, tűrj meg itt még néhány napig,
mert nálad nagy nyugalmat találtam. Engedd továbbá
Isten kedvéért, a szegénységemért, hogy vendégeim sza
badon dézsmálhassák szöllödet, Viszonzásul Uram JézUS
Krisztusom nevében igérem, hogy szöllöd ezentúl húsz akó
bort fog teremni évente. Szent Ferenc pedig ezt azért
tette, mert látta, hogy ottmaradása nagy lelki haszon
nal biztat. Sokan ugyanis, kik Iölkeresték, az isteni sze
retettöl mintegy ittasan távoztak s akárhányan közülük
végleg hátat fordítottak a világnak.

A pap hitt szent Ferenc igéretében s hagyta, hogy
szőllőjét a látogatók szabadon dézsmálják. S csodák
csodája! A szőllö, bár teljesen meg volt szedve s le volt
tarolva. úgy hogy alig maradt rajta néhány íürtöcske,
mégis mikor elérkezvén a szüret ideje. a pap összeböngészte
és kádba gyűjtötte a gyér bilingeket, szent Ferenc igérete
szerin húsz akó pompás mustot sajtolt belőlük.

E csoda nyilván mutatja, hogy miképen a letarolt
szöllö szent Ferenc érdemeiért bőséges nedűt adott, azon
képen a bűn által erényekben immár terméketlenné vált
keresztény nép is, szerit Ferenc érdemei és tanítása követ
keztében szaporán és dúsan termette a bűnbánat érett
gyümölcseit.

A szentséges csodáról. melyet szent Ferenc műoelt, mikor
meqjuluiszilotla a gubbiói vérengző farkast.

Abban az időben, mikor szent Ferenc Gubbio vá
rosában tartózkodott, Gubbio környékén egy szörnyű

nagy, ijesztő, fene farkas ólálkodott, mely nem csupán
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az állatokat szaggatta széjjel, hanem az embereket is
fölfalta. Gyakran egészen a falakig jött s a lakósok, a
félelem mián, akár csak háboruba mentek volna, fegy
ver nélkül nem marték elhagyni a várost. És még így sem
manekedett meg, aki egymagában találkozott vele. A far
kastól való félelem oly nagy volt, hogy végre senki sem
bátorkodott a falakon kívül mutatkozni, miért is szent
Ferenc a gubbióiak iránt való könyörülettől indíttatva
elhatározta, hogy fölkeresi az ordast, jóllehet a pol
gárok erről őt lebeszélni igyekeztek. Istenbe helyezte
teljes bizodalmát, keresztet vetett magára és társaival
kivonult a városból. A többiek kissé húzódtak. azért
szerit Ferenc egyedül ment a farkas-tanya felé. És íme,
egész sereg polgár szemeláttára, kik jöttek, hogy tanui
legyenek a csodának, a szóban levő farkas tátott szájjal
egyenesen szent Ferencnek rohant és amikor már csak
pár lépésnyire volt tőle, a szent megjelölte a kereszt
jelével, magához intette s mondá néki: Gyere ide farkas
testvér l Krisztus felől parancsolom, hogy se nekem
se másnak ne ártsál. - Csodálatos dolog! Rögtön, a
hogy szent Ferenc a kereszt jelét a levegőbe írta, a rette
netes farkas berekesztette száját, megsz ünt rohanni,
teljesítette a parancsot, szeliden kullogott mint valami
bárány s meglapult szent Ferenc lábainál.

A szent mostan így szólott hozzája: Farkas testvér,
te nagy kárt teszel a vidéken. Irgalmatlan gonoszságo
kat cselekedtél" rnikor elpusztítottad és megölted Isten
teremtményeit az ő engedelme nélkül s hozzá nemcsak
a barmokat szaggattad széjjel és faltad föl, hanern az
Isten képére teremtett embereket is meg merted ölni
és széjjel merted tépni. Ennek okáért, mint a leggaládabb
lator és gyilkos, érdemes vagy az akasztófára. Mindenki
vádol, panaszkodik reád és ellenséged az egész város.
Am én, farkas testvér, békét akarok szerezni közted
és ezek között, olyaténképen, hogy te ezentúl nem bán
tod őket, ők meg megbocsátják a multban elkövetett
gonoszságaidat és sem az emberek, sem a kutyák nem
Oldöznek többé. A mínt e szavakat mondotta, a farkas
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t est mozdulaí ával, Iarkcsóválgatással, szemhunyorgatás
sal, fejének intésével jelezte, hogy elfogadja az aján
latot és a föltételhez igazodik. Ekkor szent Ferenc meg
ismételte: Farkas fráter, minthogy kedvedre van ez
a békekötés és annak megtartása. igérem, hogy amíg
élsz, ellátásodat e város embereivel megadatom néked,
hogy a jövőben ne kelljen koplalnod. rnert tudom úgyis,
hogy éhségből követtél el minden rosszat. De mikor ki
eszközlom ezt a kegyet, akarom, farkas testvér, hogy
viszont megfogadd. hogy se emberben, se állatban nem
t eszesz kárt többé. Igéred? A farkas bólintott s ezzel
nyilván jelezte, hogy igéri. Szent Ferenc mondá : Far
kas testvér, kivánom, hogy - megnyugtatásomra 
hitet tégy mcstan ez igéretedröl. Es hogy bizonyságot
nyerjen. szent Ferenc kezet nyujtott néki, a farkas meg
fölemelte jobb lábát és gyöngéden szerit Ferenc tenyerébe
tette, ezzel nyugtatva meg őt úgy, a mint tőle tellett.
Szent Ferenc pedig mondá : Farkas testvér, parancsolom
a Jézus Krisztus nevében, hogy tüstént velem jöjj s mitöl
sem tartva menjünk együtt megpecsételni ezt a békét az
Isten nevében. S a farkas engedelmesen ment vele,
mint valami szelid bárány, minek láttára a polgárok rop
pantul csodálkozának.

Az ujság híre hamarosan elterjedt a városban s aki
csak tehette, férfiak és asszonyok, nagyok és kicsinyek,
fiatalok és öregek, a piacra tódultak, hogy lássák a far
kast szent Ferenccel. Mikor már az egész Iakósság együtt
volt, szent Ferenc magasabb helyre állott, predikált
nékik s egyebek közt azt mondotta, hogy ilyen csapást
és szerencsétlenséget a bűnök büntetéseül enged meg
Isten és hogy a farkas garázdálkodásánál sokkal nagyobb
veszedelem 3' pokol lángja, mely örökké gyötri a kárhozott
kat. Mert a farkas csak a testet ölhet] meg s mennyivel
inkább kell félni a pokol torkától, mikor már egy kis
állatnak a torka is rettegésben és rémületben tart ily nagy
sokaságot. Térjetek vissza, drágalátosim. Istenhez, tartsa
tok méltó bűnbánatot s az Isten megszabadít benneteket
a jelenben a farkastól, a jövőben a gyehenna tüzétől!
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A predikáció után mondá szent Ferenc: Halljátok
atyámfiai, farkas fráter, ki itt áll előtetek, megigérte s
szavát adta nékem, hogy békét köt veletek snem báritja
soha semminemű jöszágotokat, ha ti viszont igéritek, hogy
minden szükséges eleséggel ellát játok és én kezese leszek,
hogy a békeszerződést szigorúan meg fogja tartani. Erre
a nép egyhangulag megigérte, hogy a farkast élete végéig
gondozni fogja. Szent Ferenc mindnyájuk előtt mondá
néki. Es te, farkas fráter, igéred, hogy a szerzödést ezekkel
megtartods nem bántod sem az embereket, sem az álla
tokat, sem egyéb teremtményt? A farkas letérdepelt,
meghajtá fejét s amint csak tudta, testének, farkának és
füleinek .mozdulataival jelezte, hogy a szerzödés minden
pontját megtartja. Mondá szent Ferenc: Farkas testvér,
akarom, hogy amint nékem ez igéretet illetőleg a kapun
kivül becsületszavadat adtad, úgy itt is tégy bizonyságot
az-egész nép előtt fogadásodról s arról, hogy nem fogok
csalódnif mikor néked igéretet tettem s érted kezességet
vállalt am. Ekkor a farkas fölemelte jobb lábát és szeat
Ferenc kezébe tette. E cselekedet s az előbb mondottak
olynagy örömet és ámulatot okoztak a népben, hogya
szent iránt való tiszteletből is, a meglevő csoda és a
farkassal kötött szerzödés rniatt is mindnyájan egetverő

kiáltozást vittek véghez, magasztalva és áldva Istent,
hogy hozzájuk küldötte szent Ferencet, Iti érdemei által
megszabadította őket a kegyetlen vadállat torkától.

A történtek után ama bizonyos farkas még két esz
tendeig éldegélt Gubbióban, szeliden házról-házra, kü
szöbröl-küszöbre járva, anélkül, hogy bárkinek ártott
volna, vagy hogy őt bántották volna s a nép kegyesen
táplálta. Az utcákon és házakban való jártában-kelté
beh egyetlen kutya sem ugatta meg sohasem. Végre,
két év multán, farkas fráter végelgyengülésben kimúlt
s a lakósok nagyon sajnálták, mert amikor őt a város
ban szeliden baktatni látták, jobban visszaemlékeztek
szent Ferenc szentségére és erényeire.
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