
Csécsényi András

"BELSŐ EMIGRÁCIO"
VAGY HITVÉDELEM?

A Kérdések és távlatok témafelvetéseít bizonyára nem csupán e
sorok írója várja egyre fokozódó érdeklödéssel, hanem a Vigilia olvasó
közönsége is, hiszen Mihelics Vid nemcsak a katolíkus gondolkodás ak
tuális kérdéseibe vezet be, hanem gyakorta abLakot nyitogat a jövö felé.
Ezt tette a Vigilia októberi számában is, amikor bemutatta Ida Friede
ríke Görres-nek a Wort und Wahrheit-ben megjelent tanulmányát. Ez
a tanulmány ugyan az európai, főleg pedig a francia katolicizmus lelké
nek az elmult száz évben kialakult vonásait rajzolja meg, de a mult tör
ténelmi képéből rendszerint észrevehető módon villannak ki a történetíró
benső világából jövőbe vetített vágyak és elképzelések" is. Ez az ész
revétel kevés történelmi műre alkalmazható robban, mint éppen I. F.
Görres Törvényesség és világmegvetés című írására.

Mihelics Vid éi német szerző felfogásában "szándékolt egyoldalú
ságot" lát. Éles bírálatát, csípős, néha szinte bántóan ható megjegyzéseit
viszont azzal menti, hogy I. F. Görres töretlen utakon jár, amikor az
utolsó száz év katolicizmusának még meg nem írt benső történetét igyek
szik megrajzolni. Ha azonban a német SIZeTZŐ tanulmányára is alkalmaz
zuk Huizingának azt a meghatározását, hogy ,,"a történelem az a szel
lemi forma, amelyben egy kuLtúra számot ad magának mult járól" , akkor
nem kell éppen szándékolt egyoldalúsáqot keresni Görres szellemtörté
neti fejtegetéseiben. Minden történetszemlélet értelmi vonásaiban Lappang
egy ismeretelméleti álláspont, érzelmi színeződései pedig elkerülhetetlenül
tartalmaznak valami szubjektívet. Ez még akkor is így van, ha pozitívebb
történeti események vagy folyamatok megfestéséről van szó, hát még a
mi esetünkben, amikor voltaképpen egy kor katolíkus társadalmi tudata
válik történelmi feldolgozás tárgyává az új utakat törő írónő kezében.
Ha tehát nemcsak az ibseni drámákban. hanem a történetírásban is ítélő

széket tartunk önmagunk fölött. akkor meg kell vizsgálnunk, vajjon
Görres súlyosan elmarasztaló ítélete a bíen pensant-ok, a jámborok fö
lött. nem indult-e ki téves elöíeltevésekböl, tárgyi, vagy logikai tévedé
sekből s nem kezeli-e témáját meqbocsájthatatlanul túlzó szubjektívíz
mussal, Márpedig éppen ezeken a pontokon sántítanak némileg Görres
okfejtéseí.

Ida Fríederíke Görres abból a tételből indul ki, hogya francia
udvari és államegyház díszes, de korhadt épületének összeomlásában a
francia katolikusok az Isten-akarta rend pusztulását látták. belső emigrá
cíóba vonultak, ez a magatartásuk a változó politikai viszonyok között
generációkon át megmaradt s jellemző tulajdonságukká vált. Mit terem
tett ez a magatartás? Veszedelmes gyümölcsöket. Igy például hamis új
purítanizmust, világmegvetést. Ebből egészen helytelen és hamis élet
érzés fejlődött ki, amely mint prüdéria jelentkezett és ez a testről val
lott ferde szemlelet átvetődött a szellemre is. Igy aztán a szabadqondol-
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kodást és a szabadelvüséqet hosszú időn át kellett egynek venni az eqy
házellenesséqqel. A francía katolikusok egyaggályosan és despotikus mó
don ápolt kollektivizmus páncéljába burkolóztak s kifejlődött bennük
az engedelmességnek egy olyan fajtája, amelynek e keresztény erényhez
semmi köze; Felekezetieskedés. egyházi patrtotizmus lett ennek a követ
kezménye. amely beérte földi ténylegességekkel ahelyett. hógy a terme
szetfölöttín munkálkodott volna a világ összes formáin át. Végül a szerzö
azt a vádat emeli a jámborok ellen, hogy az utolsó ötven esztendő egy
házellenes. majd keresztényellenes mozgalmai igen sokszor ezeknek a
hibáknak és félresiklásoknak tapasztalásaiból eredtek. S míndez a belső

emigráció eredménye!
Tudjuk. kik voltak belső emigránsok a nagy forradalom után, de

vajjon kik voltak ezek száz év multán? Olyanok. akik "kirekesztették
magukat" az uralkodó és érvényes világból. a nemzeti összesség életéből

- olvassuk a tanulmányban -. de néhány sortal alább megtudjuk róluk,
hogy a kialakuló új világ "az élet szélére szorította őket", Úgy látszik,
míntha a belső emigráció kialakulási folyamatát a szerző nem méltatná
kellő figyelemre. holott ha a belső emigráció dogmatikus tételeiből le
vont következmények valóban jelentkeztek is, az akkori katolikusok
érzésvilágára nézve mégsem lehet közömbös, hogy önmagukat száműz

ték-e a belső emigráció bénító légkörébe, vagy pedig az uralkodó tár
sadalmi és politikai erők szorították-e őket az élet szélére. Éppen ezért
nem követjük Görrest a század katolíkus tudatának elemzésében, mig
fel nem villantjuk a bírált korszak kérdésünk szempontjából értékelhető

folyamatait és politikai eseményeit.
Legelőször ís azzal az észrevétellel kell kezdenünk. hogy anagy

forradalom nem elégedett meg az udvarí és államegyház díszes. de kor
hadt épületének lerontásával - amelyhez maga a papi rend, legalább is
formailag, önként. járult hozzá -, hanem belenyúlt az EgyháZ belső

életébe. megrohanta templomait. megzavarta istentiszteleteit s a miszti
fikált emberi ész zavaros kultuszával akarta helyettesíteni a katolíkus
vallást. Ma már tudjuk, hogy a burzsoázia váltakozó formákat kereső

mozgalma keresztényellenes gondolatok és antiklerikális érzelmek mel
lett a kereszténységből merített eszméket is sodort magával. Emberileg
érthető azonban, hogya francia egyháziak a polgárság törekvéseiben
nem a keresztény elvekkel is megegyező igazságokat ismerték fel első

sorban, hanem főleg a hit- és erkölcsellenes gondolatokra és gyakor
latra. valamint az Egyház belügyeibe történt erőszakos beavatkozásra
reagáltak. A forradalmi köztársaságok és a francia katolikus egyház
szembekerülése viszont nem azokat a rétegeket tette a klérus természe
tes szövetségeseivé, akiknek az új rend kaput nyitott a hatalom felé,
nem akíspolqársáqból, a parasztságból és a munkássáqból feltörekvő ele
meket, hanem a régi nemességet. majd később a radíkalízrnussal és a
munkásmozgalmakkal szembekerülő naqypolqárokat.

így aztán a francia katolíkus egyház a maga ötvenezer papjával
és a körülötte kitartó jámborokkal az újból és újból felmerülő restau
rációs eszme hordozójának számított. Ámde nemcsak a radikálisak azo
nosították .a katolicizmust az ancien réqíme-mel. hanem a katolikus ve-
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zetö elemek többsége is azonositotta az ancien régime-et a katolícíz
mussal. Ida Görres helyesen látja tehát az ellenzéki magatartást, de a
továbbiakban észrevesszük majd, hogy 'ez nem valami önkéntes belső

emigrációból fakadt. és a hivek, a jámborok körében nem is volt olyan
általános, mint ahogy azt a német' szerző nyomán hihetnők.

Franciaországnak abban a korszakában, amikor egymást váltogat
ták a köztársaságok és a rnonarchíák, amikor .a monarchíák alatt az el
lenzékiek vrepublíkánusok, a köztársaság idején pedig royalísták voltak,
amikor a munkásmozqalmak anarchisztikus formái és a tábornok-dikta
túrák fenyegetései között hánykolódott az imperializmus felé haladó ka
pitalista társadalom hajója: a klerus királypártisága nem volt elszíqetelö
és korántsem tekinthető belső emíqrácíónak. Olyan tőrőlmetszett polgári
lelkek, mint a Goncourt-ok. még a második császárság idején is valami
bágyadt és hamisan csengő nosztalgiával tekintettek az ancien régime
felé. Ime igy írnak egy 1857-böl való napló-jegyzetükben Balzac-ról
szólva: "Egyedül ő volt az, aki szenvedéseink mélyére tudott ha
tolni, egyedül ő látta Franciaország összeomlását 1789 óta, a törvények
uralmát az erkölcs helyett, a látszólagos rend mellett a szabadjára eresz
tett érdekek pusztító anarchiáját, a törvény előtti egyenlőség megsem
mísítését a bíró előtti egyenlőtlen elbánással. szóval mínden hazugságát
az 1789-i köztársasáqnak, mely az uralkodó nevét kiszorította az ötfran
kossal, a márkikat a bankárokkal."

A francia klérusnak a köztársasági államforma iránt érzett ellen
szenve persze nem az egyetemes Egyház természetéből vagy elveiből

fakadt, hanem azoknak a társadalmi és politikai adottságoknak a kűlő

nős és sajnálatos összetalálkozásából, amelyre lentebb rámufattunk. Nem
csak a katolikusok, hannni szabadgondolkodók s a bonapartisták is hittek
abban, hogya korai kapitalizmus válságaitól s az ipari forradalom szo
cíális és társadalmí hatásaitól a királyság rendje mentheti meg az orszá
got. A laikus katolikusok közül azonban igen sokan érezték. hogy ez
nem így van. Tudták azt, hogy a politikai szabadelvűség alapján kor
mányzó köztársasággal való együttműködés még nem állítja őket szembe
a kinyilatkoztatott igazságokkal és az Anyaszentegyházzal. Jellemző

erre az a beszélgetés, amelyet Chateaubriand XII. Leó pápával folyta
tott a második restauráció korszakának, X. Károly reakciós uralmának
vége felé. Chateaubriand. mint szcntszekí követ "merész nyíltságqal. söt
mi több, őszínteséggel mert beszélni a Szentatyával" .- olvassuk André
Mauroís könyvében. - Rámutatott arra, hogya francia papságnak nem
volt igaza, -míkor nem fogadta el az új intézményeket, hogy Francia
országban széles alapja van a vallásnak még a szabadelvűek között is
s az Egyház a hatalom magas polcára emelkedhetnék. ha a közszabad
ságokat tiszteletben tudná tartani. A pápa, aki figyelemmel hallgatta,
így válaszok "Egyetértek gondolataival, Jézus Krísztus nem nyilatko
zott a kormányformákról. Az adjátok meg a császárnak, ami a császáré,
csak annyit akar rnondaní, enqedelmeskedjetek a fennálló hatóságoknak."

Chateaubriand éles szemmel vette észre, hogya hitükhöz ragasz
kodó franciák közűl veqyre többen hajlanak a liberalizmus politikai sza-
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badságeszméinek méltánylása felé s a második köztársaságban - amely
világraszóló módon terjesztette ki a választójogot - tevékeny szerephez
jutottak katolíkus szellemű politikusok, irók és gondolkodók. Ez a köz
társaság teljes szabadságot engedélyezett a katolikus tanügyi intézmé
nyeknek és a hitoktatásnak, sőt Rómát is visszaszerezte .a pápaságnak.
Ötven évvel III. Napoleon államcsínyje után az antiklerikális Míllerand
a puccs lehetőségét nemcsak Napoleon esküszeqésének, hanem főleg

annak tulajdonította, hogya köztársaság törvényhozó testületében túl
nagy volt a klerikális befolyás. End szemben tény az, hogy a katolikus
politikai elit, Montalembert-rel az élén, a parlamentáris elv védelmező

jévé vált a díktaturával szemben s ezt a felfogást juttatták kifejezésre
a Dupanloup püspök által szervezett hitbuzgalmi rétegek, a polgári élet
formakba és társadalmi keretekbe illeszkedő .eqyesületek is, A jámbo
rok tehát már akkor a forradalmi alkotmány legsarkalatosabb intézménye
mellert állottak a monarchíkus hatalom túlkapásaival szemben s befolyá
solni tudták a köztársaság kultúrpolitikáját és ügyeit. Míndezek a tör
téneti tények nem igazolják Görresnek azt az általánosítását, hogy a
francia katolikusok a nagy forradalom után "otthon maradtak és mégis
kívándoroltak" , és "kirekesztebték magukat az uralkodó és érvényes
világból, a nemzeti összesség életéből".

A belső emigrációba való visszahúzódás tétele elnagyolt általánosí
tás. A harmadik köztársaság történetéből is az derül ki, hogy a kato
líkus rétegek nemhogy nem húzódtak vissza az uralkodó és érvényes
világból, hanem éppen ellenkezőleg, a kor szokásos és rendelkezésükre
álló eszközeivel birkóztak vele. Hiszem a politikai katolicizmusnak a
legitimizmusra esküvő része is csak kilencven-száz évvel .a forradalom
után szenvedett végleges vereséget, a harmadik köztársaság megszilárdulása
nyomán. Ekkor indul meg az egyház-ellenes küzdelem második és har
madik szakasza Gambetta, Ferry, Constans s a francmaccn-ok irányítá
sával. Kezdődik a jezsuiták 74 iskolájának és szemináriumának bezárá
sával, a hitoktatás eltörlésével, majd 1886-ban 14.000 katolikus iskola
kapujának hosszú időre szóló bezárásával, Vajjon ezek az intézkedések,
vagy a század elején a Combes-féle fegyveres erőkkel vívott kultúrharc,
a "bloc" minden felekezet ellen meginditott támadása, Allard-nak a ke
reszténység eltörlésére vonatkozó "javaslata", végül pedig 5214 szerze
tesház és 3494 szerzetes-ískola bezárása megmagyarázható lenne-e egy
magát liberálisnak nevező hatalom részéről, ha a francia katolikusok
valóban belső emigrációba tokosodva, csupán egy új puritanizmus prü
dértájával utálkeztak volna maguk között a liberális. eszméken? Úgy
véljük, hogy Görres erre, vonatkozó magyarázata és vádja sem a szel
lemtörténet, sem a politikai események történetével nem igazolható. ]\k
kor már sokkal közelebb áll a valósághoz az antiklerikalizmus hivatott

. történetírójának. Debídour-nak a véleménye. A L'Éqlíse catholique et
lÉtat szerzője szerint a század végén a "trón és az oltár szövetséqc"
helyett a "kard és a szenteltvíz-hintő szövetséqe" ellen kellett harcolni,
mert a hadsereg a jezsuiták befolyása alatt áll és a szerzetesi iskolák
növendékei elárasztják a hivatalokat, a haditengerészetet és oa nagy-
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vezérkart. Brunettere megtérésének hat oldalt szentel és soraiból kive
hető az a megdöbbenés, amely a vallásellenes köröket elfogta, amikor
észrevették, hogy a szerintük szellemi téren elintézett katolicizmus újból
feltör a lelkekbeni s a fe1tünéstkeltő megtérések következtében ismét hó
dító erővel kezd jalentkezni a francia társadalomban. A Dreyfus ügy
zsidó történésze, Relnach sem beszél katolíkus ge~tóról, hanem a radi
kálisoknak arról a meqlepetéséröl, hogy a "Forradalom fiai, az állami
közép- és főiskolák növendékei és tanárai úgy beszélnek már, mint ők"

- t. i. a katolikusok.
Ezek az utalások talán eléggé igazolják, hogy az egyházellenes

mozgalmak mögött nem 'a Fríederíke Görres által jellemzett jámborok
jellemvonásait kell keresnünk, hanem mély világnézeti ellentéteket, ame
lyek a politika síkjára kívetődtek. Talán XIII. Leó pápa éles szeme és
messzire néző tekintete mégis csak helyesebben ismerte fel a helyzetet,
amikor azt kívánta a francia egyház vezetőitől, hogy oszlassák fel a
királypártI katolikusok ligáját, a .Katolíkus Franciaország Unióját", is
merjék el a köztársasáqot. fogadják el a rallíement-t és szűneessék meg
- nem a belsőemigrációfl -, hanem a köztársaság ellen vivott harcot.

Kétségtelen azonban, hogy az egyháziak többsége a ralliement előtt,

de még utána is hosszú ideig tartózkodással, bizalmatlansáqqal, sőt ki
mondott ellenzéki érzelmekkel tekintett nemcsak a köztársaságra. hanem
annak demokratikus eszményeire is. A sajtószabadság, a szólásszabad
ság és a tanítás szabadságának intézményeiben a' vallás és a keresz
ténység eszméit veszélyeztető eszközöket látott. "Fájdalmas - mond]a
Görres -, hogy" oly hosszú időn át kellett egynek venni a szabadgon
dolkozást és a szabadelvűséget az egyházellenességget sőt a keresztény
ellenesseI." Szerinte a jámborok közül sokan tanusagát adták a tudás
és gondolkodás, mint nyilvánvalóan káros és veszélyes tevékenység iránt
érzett aggályoskoclásuknak és ellenséqeskedésüknek, Úgy véljük, hogy
Görresnek ez az észrevétele találó s az egyházi kollektivum páncéljába
menekülö jámborok közül igen sokan veszélyesnek érezték a gondolatok
szabad kíformálását. Ez azonban megérthető, ha nem is helyeselhető.

Ne felejtsük el: e század a racionalizmus és a természettudományos
világkép bűvöletének kora. A jámbor hívőknek színte úgy tetszhetett,
hogy az emberi értelem fellázadt Isten és az ő erkölcsi parancsai ellen.
Amikor az ipari forradalom alapjaiban gyúrja át a társadalom megszo
kott képét, amikor már a harmincas évek Párísának egyharmada maradt
kereszteletlen, a nyolcszázezer Iakosú városban százötvenezer az utcára
kitett gyermekek száma s a munkásnegyedekben csak mínden huszadik
pár él törvényes házasságban - a megdöbbent hívek míndezt épp úgy,
mint a szocíálís nyomorúságot az új rendszernek, a hitetlenségnek és a
vallástalanságot terjesztő "tudománynak" tudhatták be. Hiszen nekik is
észre kellett vennlők. hogy a kor természettudományos műveltsége ki
kezdi a jámbor hitet, látntok kellett, hogy az akadémíák talár jában egy
új hit papjai terjesztik eszméíket, s az egyetemek szürke katedrái oltá
rokként emelkednek a társadalom fölé. És ami még ennél is súlyosabb,
maguk a jámbor hivők is érezték .a természettudományos világkép bú-
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völetét, amellyel még a kor apologetái is alig tudtak megbirkózni. Mi
mást tehetett volna a jámborok sokasága, mint hogy görcsösen megka
paszkodik a doqmákban, amelyeknek a valláson túlfekvő tudományos
és társadalmi jelentőségét és értelmét még nem ismerhették s beilleszt
hetetlennek vélt ék a kor tudományos világképébe. így aztán elfordítot
ták fülüket a kivédhetetlennek érzett modern igéktől s lassanként aggá
lyos gyanakvás alakult ki bennük nem csupán a kor gondolkodása, ha
nem általában a gondolkodás iránt. így burjánzott fel lelkükben a natu
ralizmust és pozitivizmust lehelő irodalom és az ,,,erkölcstelen" művé

szet megvetése, vagyis az a puritanízmus és prüdéria, amelyről Görres
oly találó és megvesztegető képet rajzol.

A német írónő azonban ott téved, amikor a. gondolkodásellenessé
get a kifejlődött puritanizmusból vezeti le és a prüdéria szellemi vetüle
tének tekinti, holott az a szellemi fegyverekkel megvédhetetlennek tetsző

hit sajátságos pszichikai reakcióiból fakadt. Magától értetődő, hogy a
szabadon és nierészen gondolkodókkal szemben kialakult bennük a csök
kentértékűség be nem vallott érzése s egy olyanfajta ressentíment, amely
hamis puritanizmusban és prűdériában ütközött ki. E korszak katolikus
jámborsága elrejtette arcát a századot formáló szellem fényei elől és bor
zadva gondolt a hitehagyás vallásos és morális árnyékára, míg Görres
szelleme ma azt a katolicizmust sugározza, amely a gondolat fegyverei
vel is megvédhető igazságainak sziklájáról, derűs arccal tekint az em
beri történés változó formáira és a természettudomány eredményeire.
Abban a korban azonban a katedrák szellemével szemben érzett belső

gYöngeség kifejlesztette az Ida Fríderíke Görres által is említett tehe
tetlenségi érzést. Ez hajtotta a jámborokat az egyesületi életbe, hogy
maguk között legyenek, a természettudományok hazátlanságából az egy
házi patríotízmusba, a hamis szellemi viláqkerűlésbe, amely azonban ugyaru
akkor duzzog, lázadozik és egyesületi csörqösapkákban tüntet a sóvárgott
világ ellen. Nyilvánvaló, hogya jámborok sokaságának e csökkentérté
küségi érzése fejlesztette ki az e~yháziak iránti kollektív engedel
mességnek azt az új jelenségét is, amely a katolíkus szellemű századokban,
az azonos világnézetű, lelki és világi hatalom egymásmellettiségének
kettőségében így még soha sem jelentkezett. Ez a Görres által kifogásolt
engedelmes felzárkózás a hierarchia mellett ugyancsak abból a kishitű

ségból eredt, amely a hitet és vallást ostromló laikus és természettudo
mányos szellem erői előtt fogta el a jámborok lelkét. A kor szellemi
légkörében nehéz volt a dogmákban hinni, de' még nehezebb volt a hit
szerínt viselkedni. Nem volt könnyű feladat a soha nem tapasztalt nép
szaporodás és Malthus tanai ellenére kitartani az Egyház morálja mel
lett (ne feledjük, hogya francia etnikumot a nacionalizált bevándorlók
és a hat-nyolcgyermekes jámbor családok mentették meg). Smith és
Ricardo diadalmasan uralkodó tanaival szemben észrevenni e rendszer
morális és szocíálís veszélyeit, ugyanakkor felismerni a materíalísztíkus,
de legalább is naturalista és vallásellenesen jelentkező munkásmozqalmak
mögött rejlő keresztény igazságot - lángelmék számára is nagy feladat.
hát még egyszerű jámboroknak. Valóban - igaza van L F. Görres-
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nek --o nem tudták megérteni az ellenfél vallástalan problémáinak val
lási magvát. De ne feledjük, ezt maga az ellenfél sem ismerte fel. Sőt!

Fennhangon hirdette. hogy problémáinak a hithez semmi közük, azok
közömbösek a hittel szemben s vallásos jellegüket a könyvek és újsá
gok egész kelléktárával álcázta. S nem volt. aki ezt az álarcot lerántsa.

Görres-szel szemben nem a belső erníqrációt, hanem sokkal inkább
a szellemi emigráció pietisztikus tüneteit ismerjük fel a kor jámborainak
magatartásában. Ez a magatartás azonban - hitvédelem: a sokaság
ösztönös apológiája! Észre kell venni. hogy a világkerülésnek ebben a
légkörében virágzanak ki a katolíkus transccndcncia jelenségei., a Lisieuxi
Terézek rózsái s ebben fakadnak fel a Bernadette-ek lourdesi forrásai.
A jámborok közössége tehát a természetfölötti áradasát legalább úgy
szolgálta akkor. mint ma azok az intellektuelek, akik ezt szerétnék szét
sugározni a világ minden formáin át.

Kétségtelen, hogy a vallásosság ilyen módon védett belső életébe.
mondhatnánk sündisznó-állásába is belepakodott az elitélt és kárhoz
tatott világ szelleme. de leginkább éppen a belőle kíemelkedö s a világ
szellemével érintkező elemeken keresztül. És nemcsoda. ha éppen
Bentham korszakában oly sokan fogták fel az Egyházat hasznos társa
dalmi intézményként, akár királypártiak voltak. mint Balzac, akár libe
rálisok, mint Montalembert, akár pedig fasizmus felé hajlok, mint a
..király ríkkancsai" a két világháború között. Közülük kerültek ki .azok,
akik a francia történelem utolsó másfél századában a jámborok engedel
mességéveI a hátuk mögött nem annyira a lelkek kereszténnyé tételével
kívánták átformálni a hatalmat, hanem főleg a batalom intézményeivel
akarták kereszténnyé tenni a lelkeket. A történetírás törvényszéke nem
a jámborok sokaságától, hanern főleg az ő nemzedéküktől kérhetné szá
mon, hogy olyan sokan közülük némák maradtak korunk legnagyobb
botrányával, a szocíálís nyomorúsággal szemben. Igaz. a vallás mélyén
ott lappang az a felismerés, hogy nem az emberek közöttí viszonyt, ha
nem magát az embert kell elsősorban átalakítani, s így éppen az ellen
kezö oldalról igyekszik megoldani az emberi viszonyok kérdését, mint
karunk szociális mozqalmaí. Ezzel azonban még sem menthetök teljesen
a korszak társadalmi és politikai vezetői.

Végezetül nem nyomhatjuk el azt a felmerülő kérdést, vajjon nem
az a visszhang hatott-e a német írónő lelkére ragyogó történelmi tanul
mányának meqírásakor, amelyet Lisieuxi Kis Szent Teréz reallsztikusan
rneqírt életrajzával keltett á katolikus világban. Az édeskés életrajzokhoz
szokott jámborok épp úgy megütközhettek ezen az íráson. mint a zene
rajongók egy Beethovenről rajzolt reális portrén. Lehet. hogy a szub
jektiv élmény vezette az írónő tollát. amikor a belső emiqrácíóból, a
puritanizmusból és prűdériából vezeti le a jámborok gondolkodás-elle
nességét és mindazokat a hibákat és következményeket, amelyeknek
nagyrészét mí sem tagadjuk, ha nem is vezetjük vissza egyetlen s nem
is bizonyítható magatartásra. Valljuk- azonban. hogy Ida Friederike
Görres írása mindezek ellenére a katolikus gondolkodás bátorságának
és szabadságának értékes dokumentuma marad.
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