
Yvcs Congar

INTEGRIZMUS ÉS KONZERVATIVIZMUS
Miért ne beszélnénk róla őszintén? Vagy talán nem lehetséges rnin

denről tisztelettel. de tárgyilagosan és kertelés nélkül szólní, tekintet nél
kül a személyekre, egyszerüen szembenézve a puszta tényekkel? Konklú
ziónk annyit fog érni, amennyit bízonyításunk, elemzésünk és okfejtésünk
él; ha ezekben hiba lesz, örömmel vesszük a helyreigazitást és ennek
meqfelelöen változtatunk véqkövetkeztetésünkön is.. Egyébként maguk éJ

tények mutatják, hogy lehet tárgyilagosan, sőt derülatőn beszélni a mo
dern - és főleg a francia - katolicizmus egyik kínzó problémájáról.
amely mögött két különbözö magatartásból eredő ellentét rejlLk.

Az egyik magatartás az inteqtizmus, •amelyen ezúttal nem bizonyos
katolikusoknak a század első negyedében a modernízmussal szemben ta
nusított reakcióját értjük, amit főleg a feljelentések és a titkos társasá
gok uralma jellemzett, hanem azt a sajátos fölfogást, amely a katolikusok
egy csoportjánál az egész újkor folyamán, és főleg a vallási válságok
korszakaiban állandóan meqtalálható. Mert az integ1-.izmus nem doktrína,
hanem magatartás; mi legalább is azt a módot értjük rajta, ahogyan
valaki katolícízmusát átéli, megvallja és kifelé megvédeni igyekszik. A!JlÍ
kor például V. Károly és Ferdinánd azt kerte az Egyháztól. hogy a
katolicizmushoz való hüség megkönnyítésére a germán országokban a
hívek két szílli alatt áldozhassanak. sok katolíkus, főleg Spanyolország
ban, hevesen ellenezte ezt a "megalkuvást", mondván, hogy kár meg
könnyíteni azoknak a visszatérését, akik vallásukat elhagyták. Nem
tanokról volt itt szó, hiszen a Szeritszék végül megengedte a kehely
használatát. hanem inkább két ellentétes mentalításról. Egyesek ilyen kül
sőségekben való könnyítésekkel szerették volna elősegíteni a kereszte
nyekegységét, mások viszont elvböl elleneztek minden - bármilyen je
lentéktelen - engedményt, és a szoros kaput igyekeztek még jobban el
szűkíteni. Ez az irányzat, amely Carafa kardinálissal. a későbbi pápával.
majd V. Piusszal győzelemre jutott, sokban hozzájárult az ellenreformá
ció magatartásának megmerevítéséhez.

E kétféle irányzat kíkrístályosodására főleg a XIX. században adó
dott alkalom. A francia forradalom nemcsak politikai, hanem spírítuálís
szempontból is fordulópontot jelent. Életbevágóan fontos választás elé
állította az embereket. Nem is annyira .a jakobinus filozófia és a katolí
kus hit közöttí választásról volt szó, mint inkább arról. elfoqadják-e
vagy a priori elutasítsak-e a modem világ bizonyos értékeit. Lamennaís,
és folyóirata, a L'Avenir például nagyon is hirtelenül és abszolút módon
foglalt állást a szabadság mellett. Lacordaire, akinek csodáljuk valóban
;,'katolikus" szellemét. színtén a szabadság oldalára állott, de meanyível
tisztább és mérsékeltebb szellemben tette ezt, mínt Lamennaís! Már ő is
észrevette, hogy kétféle irányzat alakul ki a katolikusok közőtt, aszerint.
hogy - bizonyos mélyreható módosításokkal -elfogadják-e a forrada
lom vívmányait, avagy nem.

Sajnos, a helyzet idővel elmérgesedett, amiért elsősorban két szélső-
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séges és szenvedélyes temperamentumú ember viseli a felelősséget: a
forradalmár Lamennaís és a tradícíonalísta Veuillot. Helyesen jegyzi
meg Lacordaíre, hogy Veuillot lapja, a L'Llnivers szélsőségesen reakciós
magatartásával és türelmetlenül polemikus hangjával befejezte Lamennais
művét. Részben neki köszönhető, hogy a katolikusok tábora kettésza
k.adt. Egyébként kétségkívül Lamennaíst terheli a felelősség azért,· hogy
a francia katolikusok vallási és politikai vitáiban olyan szeetelen és sértő

hangnem honosodott meg. A L'Avenir körül kerekedett vihar óta jött
divatba a francia katolikusok között az a sajnálatos szokás is, hogy egy
mást Rómában feljelentgették. Veuillot viszont azt a súlyos hibát kö
vette el, hogya L'Llnioers szerkesztöséqéböl eltávolitotta a liberális gon
dolkodású embereket, akiket Páris érseke ajánlott neki, s ennek az lett
a következménye, hogy a reprezentáns katolíkus sajtó egy kétségkívül
igen tehetséges, de szélsőséges és egyoldalú ember véleményét kénysze7
ritette rá a közönségre. Az 1851-i államcsínnyel csak rosszabbodott a
helyzet. Ettől fogva egészen 1859-ig Veuillet a katolicizmust az önkény
uralomhoz való csatlakozással azonosítja, a parlamentarizmust eretnek
ségnek tartja és szenvedélyes intranzigenciájában az Egyházhoz való
hűséget összekeveri avval a nagyon is kétes orthodoxiával, amely túlzásá
val meghamísitja a katolikus vallás tekintélytiszteletét és doqmatizrnusái.

A két különbözö irányzat, amely a francia katolikusokat egymással
szembeállítja. politikai színezetü is, mert Franciaországban a politikának
egészen a legutóbbi időkig mindíg filozófiai és vallási háttere van. A fran
ciáknak a Forradalom sokkal többet jelentett, mint az előjogok eltörlé
sét, a Köztársaság többet, mint a politikai élet egy bizonyos rendszerét.
és a Modern Világ többet, és főleg mást, mint bizonyos életfeltételek
összeséqét vagy bizonyos értékek iránt érzett rokonszenvet. Ezek rnö
gött a mítosszá vált fogalmak mögött a tekintély elvének.visszautasítása
és ugyanakkor az Isten, főleg a kinyilatkoztató Isten szuverénitásának
elvetése rejlett. A francia katolikusok, sajnos, ahelyett, hogy a helyes
közepúton-találkoztak és olyan emberekire hallgattak volna, mint Lacor
daire, aki egyaránt hü volt Istenhez, Egyházhoz és az evilági hívatásá
hoz, még. súlyosbították a félreértést azáltal, hogy vagy Lamennaís-val
en, bloc elfogadták a jakobinus eszméket, vagy Veuillot-val és aharmadík
köztársaság első felének konzervatívjaival minden megkülönböztetés nél
küleIvetették azt a modern világot, amelyben dolgozniok kellett volna.
A francia katolicizmus története 1871 és 1945 között nem más, mint ·a
helyes középút lassú győzelme a két szélsőség: a modernizmus és az
integrizmus fölött. Ezt a békés hadjáratot elsősorban XIII. Leo, XV. Be
nedek és XI. Pius vezették. akiket néhány kiváló főpap segített, mint
például Verdíer és Suhard kardinális.

Nehéz küzdelem volt ez, mert Franciao-szágban a harcok eszmei
síkra terelődnek és vallásháború formáját öltik. Ráadásul a franciáknál
a középkorban és az Ancien Régime alatt a kereszténység páratlan ered
ményeket ért el, és a fényes mult emlékének bűvöletében a francia kato
likusok kötelességüknek érezték hazájukat újra meghódítani Krisztus szá
mára. Másrészt a középkor és az Ancien Regime kereszténységének tör
ténelmi súlya ís roppant erővel nehezedett a Irancía társadalomra és



olyan mély gyökereket eresztett az egész Irancía kultúrába, hogy az új
társadalmi berendezkedés hívei csak úgy véltek sikert elérni, ha támad
ták az Egyházat, sőt magát a kereszténységet is, amely annyi gyökeré
vel tapadt ehhez a multhoz.

Viszont az is érthető, hogy azoknál a katolikusoknál. akik nem lát
tak eléggé a dolgok mélyére és nem tudtak nagyvonalúan lemondani a
rögtöni és kézzelfogható eredményekről. a kereszténység védelme poli
tikai színezetet öltött. Ez pedig nagy szerencsétlenséq volt. Egyes hü
katoiíkusok azt hirdették: ha elfogadjuk a köztársaságot és a modern
világot és azokat az értékeket, melyeket magukénak vallanak, a keresz
toolység alatt vágjuk a fát. Mások, nem kevésbbé hű katolikusok, akik
a keresztényséq ügyének szolqálatát másképen fogták fel, azt mondták:
amikor a köztársaság és a modern világ ellen harcoltok. csak elmélyíti
tek a félreértést, amelynek következtében ellenfeleitek azt gondolják,
hogy csak akkor jó republikánusok és modern emberek, ha a katolielz
mus ellen forduln,3k... Így aztán a katolikusok megoszlása állandósult.
Az ellentét mind élesebb lett azok között, akik hajlandóak voltak a mo
dern világ felé "leereszteni a felvonóhídat". és azok között, akik nem
akarták áthídalní, sőt, ha lehet, még mélyíteni is igyekeztek a szakadé
kot. A félreértést még növelte az a körülmény, hogy az előbbiek "mo
dern világon" azt a történelmi korszakot értették, amelyben éltek, ösz
szes intézményeivel .és törekvéseivel, az utóbbiak viszont a forradalom
és köztársaság vívmányainak nem keresztény, sőt esetleg határozottan
egyházellenes részét. Ezért a konzervatívak az előbbieket árulóknak,
vagy legalább is oktalanoknak tekintették. akik a trójai falovat engedik
be falaik közé. Végülis a tradicionalisták, ellenezve míndazt, ami új 
nehogy a keresztényellenes elemekkel valamikép paktumra lépjenek 
elvágták útjukat a modern világ felé és a katolikusok nevében visszauta
sították az embernek azt a jogát, hogy kivegye részét az evilági életből

és magáévá tegye' kora törekvéseit, értékeit és intézményeit, amennyíben
nem bűnösek. Tragikus félreértés volt ez, amelynek eredete a francia
forradalom és nem utolsó sorban az Ancien Régime céljainak bizonyta
lan és kétértelmű magyarázatában keresendő és főleg abban, hogy ez
utóbbiban Isten és a Császár' ügye teljesen összekeveredett.

Azok alapján, amiket az integrizmusról és modernizmusról röviden
elmondottunk. két vonással összegezhetjük jellemzőiket. l. totális állás
foglalást jelentenek, rányomják bélyegüket az egész életformára, neve
lésre, temperamentumra, át- meg átszövik az Egész szellemi és erkölcsi
életet; 2. különösen konzervatív oldalon. határozott politikai magatar
tással járnak együtt. Azért mondom, hogy különösen konzervatív olda
lon, mert az integristák egész életformája pontosan megszabott dolgok
hoz van kötve. Evvel szemben az a körülmény, hogy az ember nyitva
áll a modern világ felé, még nem jelent szükséqkép határozott politikai
állásfoglalást. hanem inkább csak bizonyos szellemi hajlandóságot. Ha
viszont valaki a modcrn világgal, a forradalommal és köztársasággal
szembehelyezkedík, természetszerüleq azokhoz a dolgokhoz vonzódik,
amelyek a. régi időket jellemzik. Ezért az integrizmus majdnem mindíg
jobboldali politikai beállítottságqal jár együtt.
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Az ellentéteket növelte, hogy mindkét oldalon olyan emberek állot
tak, akik temperamentumban és beállítottsáqban meröben különböztek
egymástól. Például egy Newman és egy Manning soha sem érthették
meg égymást. Egy volt a hitük, hivatásuk, jellemük, íntellígencíájuk,
nemzetiségük és kultúrájuk, mégis rníndenben szemben állottak egymás
sal, mert meröben máskép éreztek a modern világgal szemben. Márpedig
semmi sem választja el jobban az embereket, mint az érzés. A kanadai
francia katolikusok például majdnem mindenben megegyeznek az ir kato
likusokkal, mégis nehezen értik meg egymást, mert külőnbőzőképpenél
nek és különbözöképpen éreznek. Már az egyes emberek közöttí ellen
tét is szinte legyőzhetetlen, ha különbözőképpers éreznek. hát még ha
nem egyes emberekről, hanem embercsoportokról van szó! Két egymás
sal szembenálló csoport mindig félelmetes, mert előbb-utóbb a bizalmat
lanság pszichózisát termelik ki és a klikkszellem kizárja a kibékülés min
den lehetöségét. így volt ez az integristák ésa modern világgal rokon
szenvező katolikusok esetében is. Az integristák attól rettegtek, hogy a
lebocsátott felvonóhidakon bevonul az ellenség és ellenfeleik paktumot
kötnek vele. Ez utóbbiak viszont míndíq azt gyanitották - és nem is
egészen alaptalanul -, hogya konzervatívok feljelentik őket Rómában,
ezért bizalmatlanok voltak irántuk és ez a bizalmatlanság némí megvetés
sel párosult. Az integristák maguk is érezték ezt, szenvedtek is miatta
és többnyire még merevebb doqmatízmussal, még nagyobb bizalmatlan
sággal, még több feljelentessel igyekeztek magukat túlkompenzální.

V égeredményben mí .a lényege annak a jobboldali beállítottsáqnak.
amely vallási téren az ínteqrízrnusban nyilvánul meg?

Azt szekták mondaní, hogya jobboldali ember a rendet az igazsá
gosság fölé helyezi, a haloldali viszont többre becsüli a rendnél az igaz
ságosságot. Nem biztos, hogy az érdekeltek e személyleírásban magukra
ismernek, mégis azt gondolom, hogyajobboldaliaknak valóban legna
gyobb gondjuk egy bizonyos rend, Kétségkivül megtalálhatjuk náluk .a
rendszeretet és a hüséq erényét, ami nem megvetendő, f6leg ha keresz
tény felebaráti szerétet koronázza meg. Elsősorban egyfajta rend embe
rei ök, akik egész lelki alkatuknál fogva azt szeretík, amit kívűlről,

tekintélyi alapon, előirásokkal szabnak ki az emberre. Ha például Veuíl
lot egyili alapvető művét, az Illusion libérele-c olvassuk, szembeötlő,

mennyire vonzódik míndahhoz, ami felülről jön, akár törvény írja elő,

akár hagyomány vagy dogma; viszont bizalmatlan mínden iránt, ami az
embertől ered. Jellemző rá a bizalmatlanság a "világ" és a világ hala
dása iránt és a vonzódás az ",erős kéz" politikája és az önkényuralmi
módszerek felé. Alighanem ebben a mentalításban keresendő annak a túl
zott nyugtalanságnak az oka, amit Franciaországban az úgynevezett
"amerikanizmus" keltett. Az "antiamerikanisták" részben jogos, részben
alaptalan félelme mögött az attól való rettegés bújt meg, hogy tekintély
uralmi rendszerüket; amelybe a vallást bezárták, esetleg veszélyezteti az
a két hatalmas erő, amelyet Hecker atya olyan szenvedéllyel hirdetett:
a vallási alany és a Szentlélek, aki közvetlenül beavatkozik az emberi
életekbe és szétfeszíthetí gondosan felépített rendszerüket.
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Mindezt a tapasztalat is megerősíti. Előfordul ugyan, hogy egyes
jobboldaliaknak naqyvonalú és határozott szocíálís elgondolásuk van, a
nép azonban míndíg atyáskodást gyanít náluk és soha sem fogja azt
érezni, hogy valóban az ő pártjukcin állnak. A rend hívei u. i. azt kép
zelik, az emberek csak akkor csinálhatnak valamit jól. ha azt felülről

előírják nekik. A jobboldaliak nem bíznak eléggé az emberben. Az egyéni
kezdeményezessel szemben való magatartásuk visszautasító, elítélő, leg
jobb esetben leereszkedő. Az ő szemükben csak annak a cselekedetnek
van értéke. amelyet tekintélyi alapon viszünk végbe. Világnézetük hie
rarchikus. De vajjon az életben csak annak lehet értéke, ami a hierarchi
kus elvnek engedelmeskedik?

Minthogy az Egyház szervezete hierarchikus, egyesek csak azt tart
ják jó katolikusnak, aki az Egyház iránti hűséqét jobboldali magatartás
sal köti össze. Ez a hibás kapcsolás az inteqrizrnus alapja. Ehhez járul
még a "természetfölöttiségnek" az a helytelen felfogása, amely "natura
lizrnust" szimatol az emberi természet legegészségesebb meqnyílatkozá
saíban.Is.

Ha a modern életet a maga egészében tekintjük, elsősorban úgy jel
lemezhetjük. hogy felfedezte az alanyt. A középkort és az Ancien
Régime-t főleg két vonás külőnbözteti meg a modern kortól: l. az objek
tivitás, amely nem tartja fontosnak. hogy valamely dolgot ki és hogyan
mond, mert kizárólaq csak a tárgyi igazság érdekli. Lélektani és törté
nelmi szempontok a középkorí embert nem izgatják. 2. A hagyomány
tisztelet: az eszméktől nem annyira újdonsáqot, mint inkább folytatola
gosságot vártak, azt, hogy az új ideák a régiek nyomába lépjenek.

A modern világot, amelynek születésí idejét a XV. század végétől

1680 körülig tehetjük, aszerint, milyen oldalról nézzük, az- előbb elsorolt
vonásoknak pontosan az ellenkezője jellemzi. l, Az alany felfedezése és
az alanry szerepenek hangsúlyozása. Az ember és az ember lehetöséqeínek
felfedezése; ráeszmélés arra, hogy az igazság felismerésében és megszer
késztésében milyen nagy szerepet játszik az ember egyéni hajlama.
A modern ember szemében kevéssé fontos, hogy, valami igaz-e vagy
nem, inkább az érdekli, hogyan jut el valaminek a Eelísmeréséhez és mi
képpen fejezi ki azt. Még az igazság kutatásában is elsősorban lélektani
és történelmi szempontok vezetik. 2, Új igazság kutatása, szenvedélyes
érdeklődés az új igazságok iránt. A mult elvetése csak azért, mert mult,
óvakodás attól, hogy hogy az előző nemzedéknek a nyomába lépjen.

Hogy ebben a magatartásban van sok túlzás is, és hogy a meder
nízmussal kapcsolatban jogos az ítéletalkotás betegségéröl beszélnünk,
azt fölösleges bővebben fejtegetnünk. Avval is tisztában vagyunk. hogy
az alany túlbecsülése a szujektivizmushoz vezetett (Kant). a túlzott bi
zalom pedig mindaz iránt, ami az embertől indul ki, az ideolóqiai Taiciz
mushoz (Rousseau), amely a priori elvet rníndent, ami nem az ember
től ered. Akadtak azonban olyan megfontolt szellemek és közöttük nem
egy katolíkus, akik azt gondolták, hogy az igazság az alany szempont
jából is nézhető és a megismerés feltételei között az egyéni hajlam sem
hanyagolható el. Ezek felhasználták az. új szemponcokat. sőt a fejlődés

gondolatát a kereszténységre is alkalmazták. e téren szintén jogosnak
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ismerve el a pszichológiai és történelmi nézőszöqet. Ez volt Möhler és
Newman nagy újdonsága; helytelen azonban a modernizmus őseit látni
bennük. Hiszen már Pascal megnyitotta az utat egy újfajta teológia és
apologétika felé, amelyet - egészen más körűlmények között - később

Dechamps és Blondel folytatott. A XIX. század vége felé az alany
szempontjainak elismerését sürgető irányzatok mind sűrűbben kopogtat
nak az Egyház kapuján, elfogadásukat és megkeresztelésüket kérve. Ez
volt a' Hecker-féle irányzat alapja is, és helytelen volna benne "amerika
nízmust" látnunk. Az úgynevezett "keresztény demokrácia" és "új apolo
qétíka", .továbbá a történelmi szempontoknak az egyházi oktatás terén
való érvényesülése is ennek a mélységes szellemi igénynek ,a megnyilvá
nulásai. Kétségtelen, hogy a modernizmus is ebből az igényből születétt.
de bizonyos téves moderm filozófiák és a protestáns liberalizmus útjára
tévedt, s ezért az Egyház nem fogadhatta el.. A baj csak az, hogy a
modernízrnus tévtanítása olyan reakcíót szült, amely azt is fenyegette.
ami az előbb vázolt irányzatban jó volt. Csodálatos, hogy az Eqyház
milyen gyorsan felismerte, mí az, ami belőle átvehető, és mi az, amit el
kell vetnie. Ennek köszönhető, hogy megmentette, ami benne értékes
volt; mert ha a "keresztény demokrácia" és az "új apoloqétika" kapott
is nehány aknát a harcban, amely az Eqyház iránti hűség nevében folyt.
mégis sikeresen túlélte a modernizmust.

De térjünk vissza az integrizmushoz és lássuk, hogy vallási téren
miben nyilvánul meg ez a magatartás. 1. Az integristák túlságosan hang
súlyozzák az eredeti bűn következményeit és az emberi természet rom
lottságát, éppen ezért naturalizmusként ítélnek el sok, magában véve ár
tatlan és egészséges dolgot - például a sportot ~; gyanakodva nézik
a modern ember kedvteléseit és a vallásgyakorlatokból szivesen emelik
ki a Ieqnehezebben teljesíthetöket. 2. Hajlamosak az erős kéz politikája
és az önkényuralom iránt, s a pedagóqía terén is hasonló. elveket valla
nak. 3. A priori ellenszenvet éreznek a fejlődés gondolata iránt és hom
lokráncolással fogadják, ha "életről", vagy "egyéni élményekről" van
szó. 4. Visszautasító magatartást tanusítanak mindavval szemben, ami
kívülállóknál a katolicizmushoz való közeledest megkönnyíti. 5. A hit
fogalmát intellektuális irányban fejlesztik. hangsúlyozzák annak objek
tív arculatát (fides, quae cteditut) és dogmatikus jelleget: nem szivesen
hallják, ha a hit szubjektív realitásáról ([ides qua cteditui) és a hozzá
vezető utakról van szó. 6. Különösen vonzódnak a hit racionális elemei
hez, szeretík az okoskodás útján való bizonyításokat ésa dedukcíót, vi
szont kevéssé hajlamosak az indukció iránt; gyanakodva fogadják az
egyéni élményre és a lelkiismeretre való hivatkozást. Nagyon szeretik a
skolasztíkát és ,,~eresztény filozófiának" csak Szent Tamást szárnítják,
Szerit Anzelmet, Bonaventurát és Ágostont viszont mellözík. A modern
bölcselőkről azt tartják, hogy tudatlanok, mindennek kiforgat ják az ér
telmét és semmiértékeset nem hoztak, még a problémák felállítása terén
sem. Egyébként a problémák sokkal kevésbbé érdeklik őket, mint a ken
klúzíók bizonyítása és az elért eredmények védelme. Ha az övéktől el
térő gondolattal állnak szemben, nem azt nézik, milyen belső igényből

fakadt, sem azt, mílyen életrevaló elemeket tartalmaz, hanem igyekeznek
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saját defínícíóík alapján kimutatni, milyen tévedéseket rejt és mcnnyíre
nem ér semmit. 7. Az Egyház tanításának értelmezésében. ragaszkodnak
a szavakhoz. az irányelveket, amelyeket Róma ad, végleges formuláknak
tekíntík, jóllehet azok a katolikus élettel együtt fejlődnek, mintegy belül
ről irányítják azt. Az igazságot nem úgy fogják fel, hogy annak eléré
sére más szellemek társaságában törekszik az ember, hanem mint valami
készen kapott dolgot, amit passzív módon el kell fogadni. Mindjárt eret
nekséget szimatolnak azoknál. akik még csak keresnek és egyelőre inkább
csak problémákat, mint konklúzíókat ismernek. 8. Ennek a magatartás
nak megfelelő az Egyházról vallott tanításuk is; elismerik ugyan a ke
gyelem nagy szerepét, de inkább csak az egyes ember életében; ha az
Egyházról van szó, akkor nem annyira mísztikus értelemben beszélnek
róla, inkább mint a Legfőbb tekintélyt emlegetik, amely mínteqy kívül áll
a vallás alanyán. (Ebből a szempontból nagyon jellemző A. Dörner.
Sentire cum Ecclesia címü műve.)

Amint látjuk, az integristák kűlönös vonzaimat éreznek minden
iránt, ami ..kész", amit felülről határoznak meg és szabnak az ember elé.
Már most ami az egyházi reformokat, vagy poetosabban a haladással
való szembehelyezkedés okait illeti, mi következik a fent vázolt menta
litásból? Az inteqrísta nem ellenzi a reformokat. még azt sem mondhat
juk, hogy formalista lenne, sőt ellenkezőleg: sokat ad a belső életre.
De: 1. hajlamos azt gondolni, hogy mínden morális kérdésekre vezethető

vissza és elegendő, ha az ember csak önmagát reformálja meg, vagyis
ha tisztább, buzgóbb, jellemesebb . lesz. 2. A reformokat úgy képzeli.
hogy visszatérést jelentenek bizonyos szíqorúan körülhatárolt szabályok
hoz, ami a gyakG.rlatban annyit jelent, hogy minden kezdeményezést fe
lülről vár. 3. Nem gondol arra, hogy az Egyház bizonyos dolgokban
kénytelen alkalmazkodni a világ folyásához. Eleve bizalmatlan minden
nel szemben, ami még nem kész, ami még születöben van. 4. Sokszo:
úgy érzi, hogy az élet sérti az igazságot; minthogy azonban bármerre
nézünk, az élet vesz körül bennünket, míndenürt ellenséges erőket lát.
amelyeket többé-kevésbbé azonosit míndazzal, ami él, mozog és születni
vágyik. Az integrizmus nagyon hajlamossá teszi az embert arra, hogy
eretnek ősszeesküvésnek tartsa míndazt, ami a világban a középkor,
illetve a francia forradalom óta történt.

Az 1895-191O-es évek modernízmusa kétségkívül eretnekség volt.
amely, mint X. Pius mondta, magában foglalja az összes tévtanokat.
Az integrizmusról viszont nem mondható, hogy herezis lenne, még ha
egy magasabb igazság szempontjából vannak is benne tévedések. Azt
szekták mondaní, hogy az integrizrnus legfeljebb avval vétkezik, hogy
az erény irányában túloz, ami míndenesetre jobb, mint az ellenkezője,

mert például a mértékletesséq vagy szelidség terén való túlzás kevésbbé
térít le az erény útjáról. minta mértéktelenség vagy a szertelen hevesség.
Ezért mondják egyesek, hogy az integrizmus inkább halad az ortodoxia
útján, mint a modernizmus és kevésbbé árt a katolicizmusnak, mint a túl
zott engedékenység és alkalmazkodás.

Ez a megítélés azonban helytelen, mert ami érvényes az erények
terén, az nem mindíg alkalmazható az igazságosság terén. Aki az orto-
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-doxía irányában túloz, éppen úgy letérhet a katolicizmus útjáról,· rnínt
a modernizmus hívei. Talán inkább azt mondhatnók, hogy a moderuíz
znus az Egyház szerkezete ellen vét, amikor megváltoztatja a dogmák
értelmét és félreismeri az Egyház hierarchikus rendjét: az integrizmus
viszont az Egyház élete ellen vét, amíkor nem ismeri fel a fejlődés, az
alkalmazkodás és az asszimiláció jogos követelményeit. Mert az Egyház
felülről épül ugyan, de alulról szívja magába az életet.

Végül hadd idézzük Newman kardínálíst, aki az integristákról a
következőket mondta: "Egyházat építenek maguknak az Egyházon belül
és saját nézeteiket dogmává emelik. N em is annyira nézeteik ellen for
dulok, mínt inkább szakadár szellemük ellen." Valóban, az integristák
általában nem hajlandók ablakot nyitni mások felé és eleve elítélnek mín
<len kutatást, eretneknek tartván azt. aki az elfogadott eszméket kétségbe
meri vonni; s hajlanak arra, hogy a katolikusok hűséqét avval mérjék,
mekkora buzgalommal gyanusítanak másokat eretnekséggel. Ezek az em
berek egyéni ítéletüket az Egyház itélete fölé helyezik és a katolicítást
saját korlátolt szellemük méreteire zsugoJ:itják. Az integristákból hiány
zik a bizalom és szeretet az igazság iránt, ezért nzrn is képesek felis
merni és relatív meqvalósításaíban is tisztelni az igazságot.

"Uram, tágitsd ki lelkemet" - imádkozta Szíénai Szent Katalin.

A MULT IOÓ

A honvágy igy-ugy csillapítható.
A törtető patakra vár a tó.
A föld ölére hull a pipitér,
S a vágyó vándor egyszer hazatér.

De hogyha hivón feléd intene
Gyermekkorod elsülyedt Édene,
Mig szép emlékek árja zúgva zúg,
Tudd meg, hogy ana elrekedt az út.

Hisz éppen ez a lélek otthona:
Szülök, játszótér, néhány jó koma,
Iskola, osztály, templom, rokonok:
Bujdosó szív, ez a te otthonod.

A mulandóság? Nem az fáj nekem.
Halál sem borzong már a szivemen.
Csak az a honvágy, amely húz oda,
Hová nem visz út, nem visz út soha.

Székely László
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