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A XX. SZAZAD SZENT TANITÚ JA
Augusztus havában, Szent István napján lesz az első nap, hogy

'Sarto Giuseppe, Szent X. Pius tiszteletére a Világegyház az első
ünnepet megüli. És ez a nap mindössze negyvenedik évfordulója
.annak, hogy a hetvenkilenc éves aggastyán az első világháború
harmadik hetében bánattól megtört szívvel eltávozott az élők so
rából. 1951 június 3-án avatták boldoggá és három esztendő múl
va, május 29-Ém már szentté avatta őt e néven második utóda,
félmillió ember jelenlétében a Piazza San Pietro fenséges colon
natáí között. A Te Deum, mely a sokaság ajkán a szenttéavatés
liturgiája után felcsendült, mint minden szenttéavatásnál, ezút
tal is nagyon sokat mondott: nem többet és nem kevesebbet, mínt
azt, hogy századunk megkapta a keresztény élet szent tanítómea
terét, Tanítót nem csupán abban. az értelemben. ahogyan minden
ki a Legfőbb Tanító, Péter katedráján, hanem abban is, hogy
emberi valóságában is a legfontosabbat tanította, a szent és egy
szerű életet. Ezerszáz éválatt mindössze négy pápa lett kanoní
zált szerit, IX. Leó, .VII. 'Gergely, V. Celesztin és V. Piusz, hetet
avattak boldoggá és majd négyszáz év mult el anélkül, hogy a
világegyház trónusán az oltárok tiszteletére emelt főpap ült volna.

Korunknak jutott a dicsőség, hogy ujra eleven szent termett
meg a Szentlélek érlelő kegyelmével az Egyház kertjében, aki
rendkívül súlyos nehézségekkel küzdő, de. fényes korszaknak le
hetet -tanítőmestere, Külön öröme je,lenkorunknak, hogy az. első

szent pápa négyszáz év óta nem a hatalmasoknak, gazdagoknak
és művelteknek soraiból, hanem a népi mélyrétegből került ki;
pályája sem egyházi diplomácia és uralkodás volt, hanem sza
kadatlan szolgálat.·

Garrigou-Lagrange rnondja, hogy három formája van az életszentség
nek: vannak lelkek, kikben az erős akarat dominál, kűldetésűk Istent SUl"
retni és megszerettetni. Ilyenek voltak Illés pro.éta, Ain~iochiad Ignác vér.
tanú-püspök, Assziszi Szerit Ferenc. Borroméj Szent Károly, A második cso
-port azoké, akikben az értelern áll élvoaalcn. juvatásuk al; isteni vHágot
megismerni; ezek a kontempláció lelkei, akik nagy áttekintésekre képesek és
rnísszíőjuk Istent az emberekkel megismertetni. Ilyen volt Szent Agoston
-és Aquinói Szent Tamás. A harmadik azoknak a csoportja, akiknek híva
tása Istenb szolgálni a rníndermapí kötelességekhez való hűség áltel: a jó
keresztényeknek többsége ehhez a csoporthoz tartozik, például felhozhatjuk
Loyolai Szent Ignácet és Liguori Szent Mfonzot.

Szens X. Pdust kétségkívül a harmadik csoportba sorolhatjuk: egész éle.
tével a gyakorlati tevékenységet szolgálta a rrsindennapl kötelességeknek
tökéletes teljesítésével.

Vicarius amoris Christi

Szent Ambrus mondía a papról, hogy ennek kell lennie, azaz
legyen ,,Krisztus szeretetének helvettese", azt az emherazeretetet.,
mely a Megváltó szivében lüktet, a papnak kellaz emberek felé
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sugároznia. Az az ifjú pap, aki küzdelmes ifjúkor után, - míkor
szülőfalujából a lombard síkság egyik szomszéd városkádába na
ponta öt kilométert tett meg oda-vissza a latin iskolát látogatva
-,l858-bari első miséjét mondotta szülei és nyolc testvére jelen
létében, ezt valósította meg maradék nélkül. Huszonhárom és fél
éves volt akkor, midőn az újmise után néhány nappal egy kis
faluba, Tombolóba, helyezték káplánuak. Nem elégedett meg az
zal, hogy a szakrális papi kötelességeket végezze, bár ezekből is-o
kijutott neki bőven, mert fölöttese éppen beteg volt, mikor ő ál-o
lását elfoglalta. Mindenkit meglátogatott, a szegényeket ístápolta,
a betegeket, ha úgy fordult, sajátmaga is ápolta. Néhány nap múl
va már észrevette, mennyire műveletlen ez a falusi nép: analf'a-.
béta volt. Ö anélkül, hogy tudta volna, új intézményt: saját szo-.
bájában iskolát alapít, és sajátkezűleg tussal feketített raizlapon
tanítja a népet, írni-olvasni. Kilenc évig működött itt s a falusiak
még pápa korában is Don Bepinek,Jóska papnak hívták. De sok
munkája közepett soha nem hanyagolta el, sem akkor, sem ké
sőbb az imádságos lelkiéletet, és mindig nagyon gondosan készült
a szentbeszédekre, sokat olvasta a Szentírást, és a szentatyákat,
nagyon egyszerűen beszélt, a barokk korból maradt szóvirágos stí
lust teljesen elvetette; beszédeit ezért nagyon szerotték és sokszor
hivták másfelé is prédikálni és gyóntatni.

Üjabb kilenc évig Salzanóban volt esperes-plébános, a falu-
beliek meglehetős ellenzése mellett, mer-t jól tudták róla, hogy
apja szegényparaszt és foltosószebó, és rangosabb embert óhajtot-
tak. El ir, indult egy küldöttség az uidousült plébánoshoz, hogy
megnézzék és kifogásaikat előadják; Sarto azonban szeretettel fo
gadta őket és mindjárt bort hozatott, hogy a kedves ·látogatókkal
koccinthasson. Hosszú ideig beszélgettek, közben beteghez is hív
ták; ő bíztatta őket, érezzék jól magukat, s midőn visszaérkezett
a betegtől, még mindig ott találta őket, immár egészen megbékélve.

Hamar megszerették. Itt azonban már nem hivták Don Bepi-.
nek; ebből iR korból való fényképén már kemény ráncot látunk
homlokára róva: rengeteg nyomort, testi és lelki bajt látott az
életben.

Felismerve hiveinek elhagyatottságát, napontaHz-tizenkét ór.át tölliött'
közöttük s így alig jutott ideje az alvásra, Egészsége azonban pompásan
birta az erőfeszítéseket. Korántsem elégedett meg a szoros értelemben 'Vett
papi kötelességek teíjesítésével: mindennapi feladatának tartotta, ott segí
tenl, . ahol baj van. Fáradhatatlanul járta hívei házát: akkor, amikor a lá
togatás még nem volt pasztorációs eszköz, elkészítette ügyirataikat. köz
benjárt értük a hatóságoknál és ha szükség 'Volt, betegeiket ,is ápo.ta. M'i
dőn 1873-ban kitört a; nagy kolera-járvány, nem korholita két káplánját. mert
nem érezték magukat elég erősnek ahhoz, hogy a betegeket látogassák;.
egymaga járt hozzájuk, és a Iegriasztóbb szelgálatokat is elvégezte, 'ha
kellett.

Kilenc évi plébánosi működése elég vo1t ahhoz, hogy püspöke
észrevegye, milven igazgyöngy van egyházmegyéjében, és a fi-
atal esperest kinevezte székhelyén. Trevisóban kanonokká,
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Szeretetszolgálat az előljáróságban

"Előljáróvá tettek' Ne légy felfuvalkodott, légy olvan, mint
egy közülünk, és viseld gondjukat l" - mondja a Szentírás,
-Giuseppe Sarto pályája immár emelkedni kezd, ő azonban egé
szen a világegyház trónusáig itt is a mindennapi feladatot látta
maga előtt, melvet szerétő szívvel és maradék nélkül teljesítenie
kell. Kilenc esztendeig volt kanonok egyházmegyéjének székvá
rosában (1875-1884). Akkoriban a kanonok Itáliában már nem
'Volt "úr", az egyházi birtokot másfél évtizede szekularizálták. Sze"
rény és egy&zerű megélhetés - de más soha nem kellett neki, ezt
pedig megkapta. A kanonokság csak külső keret volt, mert sze
mináriumi előljáró lett, a kispapok lelkivezetője, spirituális, majd
a papnöveide igazgatója, egyben mindvégig teolögíaí tanár. bár
doktori fokozata nem volt. Már ekkor kitűnt, mily bámulatosan
gyorsan tud alkalmazkodni az egészen új körülményekhez. Szere
-tete, jósága, egyszerű és valódi jámborság'a mindenkinek tetszett,
Mindent tudott tanítani, ha kellett, s ha egy tanárt helyettesíteni
kellett, mindig ő volt ott, akár hittudományt, egyházjogot, böl
-eseletet, latint, görögöt, vagy mértant kellett tanítania.

Ebben az időben lett a trevisói püspök általános helytartója.
Szemináriumi munkádát nem hagyta abba ekkor sem. Don Bepi,
a szegények embere halotthalvány lett, míkor püspöke 1884-ben
kora reggel egy napon átadta neki a pápa pergamen levelét, mely
ben mantovai püspökké nevezte ki. Sehogy sem tudta megérteni,
_hogy ő csakugyan püspöknek való. Szabódása hiábavaló volt, ki
nevezését el kellett fogadnia. Újabb kilenc éves működés követke
zett ekkor a mantovai püspöki katedrán (1884-1893). Tizennégy
-éve volt ekkor, hogy az egységes Itália megszüntette az Egyházi
Allamot; az új olasz állam és a hivatalos egyházi vezető körök
között fe&zült volt a viszony. Az új püspök két elődje kénytelen
volt ezért püspöki székét otthagyni, a szeminárium is zárva volt.
X. Pius angvali ártatlanságában nem értett a politikához, és ép
pen ezzel aratott sikert. Levelet írt a városi tanácsnak, hogy csak
lelkipásztor akar lenni, semmi más. "Annak a vallásnak vagyok
a szolgáia, amelynek zászlaja a béke zászlaja és törvénye a sze
rétet" - írta levelében, melvben arról is biztosította a tanácsot,
hogy mit sem törődik szegénységével és csak a lelkek érdekét
-tartja szeme előtt.

Pásztorlevelében közölte hiveivel, hogy Isten, aki játszva in
téz el míndent a világegyetemben. nem ritkán a legkevésbbé al
kalmas személyeket választja ki, hogy ellássák a legnehezebb hi
vatalokat, de fényesl'>égével elárasztja őket és ha akar, nagyot tud
velük véghezvinni. Mint majd pápasága idején, működésének fő

célja most is ez volt: mindeneket megújítani. Az egyidő óta szü
netelő szemináriumot megnyitotta; az első három évben 'őmaga

volt rektora és egész füspöksége alatt ő tanította a legfontosabb
tárgyat, a dogmatiká . A kis-sseminárium tanmenetét átdolgozta
és az állami tanmenethez alkalmazta. Nem mult el nap, hogy ne
lett volna kispapjai között. Leírhatatlan az a tiszteletteljes szere
..tet. mellvel fiai csüngtek rajta. Nagyon jellemző, hogy minden
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nagy eszme, melyet pápaságn idején a világegyházban valóra
váltott, már ekkor lelkében izzott.

Akkoriban vjlágszerte, de különösen Itáliában nagyon világias volt a
templomi énekkarok éneke, melyet gyakran kísérb a szentnek cseppet sem
mondhat6 instrumentális zene. Az új püspök, a régi egyiháti énekhez, a
színte teljesen ísmeretlen gregortánhoz akart visszatérni, rnelynek kultuszát
pápa korában elsőnek rendelte el. Senki sem vol:t azonban, al<li ezt a rmm
ká·t vállalhatta volna. Sarto püspök tehát ugyanazt tette, .amit egy lelkes.
káplán, vagy fiatal plébánös szokott: maga szervezte meg kispapjai között
az énekkart. Szép hangja és jó hallása volt, mélyebb zenei képzettség nél
kül; annyira magára hagyták, 'hogy a kótákat is maga készítette és húzta
le éjjelenkint kezdetleges sokszorosítőgépén: a hektográíon, .

A szeminárium után legtöbbet egyházmegyéjével törődött.
Mindjárt működése elején két év alatt végígvízítálta, éles szeme
mindent észrevett; atyai szaretettel nyult a bajok gyökeréhez, de
megértő lélekkel ügyelt, hogy a pislákoló mécsest egészen ki ne
oltsa s végkép össze ne zúzza a törött nádszálat.

Egyszerű ember maradt, mint püspök is; három hajadon nővére vezette
a háztartást Mantovában, majd később Velencében 'is. Mikor megkérdezték
tőle nővérei, mit kell ezentúl főzni, hogy immár püspök lett belőle, azt felelte,
hogy sem többet, sem kevesebbet, mmt eddíg. Nővérel azonban harnar rá
jöbtek, hogy az egyszerű étrendet bőven kell elkészítenéök, rnert ahány pap
megjelent előtte, azt tüstént meghívta ebédre. Nem szerette az ünnepélyes
fogadtatásokat; sokszor jelent meg órákkal a fogadtatás előtt észrevéblenül
a bérmálás reggelén a templomban, Ihol azormal beült a gyóntatószékbe. Mi·
kor azután lobogó templomi zászlókkel készülődtek a püspök fogadtatására,
megnyí,lt a gyóntatószék ajtaja és a püspök vidám mosollyal hárította el az
ünnepélyes fogadtatást. Székvárosában nem rnúlt el nap, hogy minden nap
ne gyóntatott volna. Betegeket is látogatott, különösen, ha makacs betegek
nem akarták a szentségeket fölvenni, ami abban az időben sokszor előfor
dult. Minden bizonnyal életszentségének kiváló jele, Ihogy szavára mindenki
meggyónt, még a legmegrögzötrl:ebb bűnös is. Jóságos szeretete itt Manto
vában is tovább izzott; udvart papja kiszabta neki az összeget. melyet a
szegényeknek adhat, hiszen nagyon csekély volt a jövedelme. Am ez a pénz
rendszerint már az első napokban elfogyott, mert rníndenkínek adott. Nem
restelte tehát a koldulást sem és mert tudták, 'hogy nála rninden jó helyre,
megy, adtak is neki, akik tehették. .

. . 189B-ban bíboros lett és velencei pátriárka. Tíz esztendős bí
boros-pátriárkai működése ugyanúgy folyt le, mínt pÜJ8.pöki tevé·
kenysége, Mindenki szerette, mindenkivel jót tett, mindenkinek lel
killtyja volt.

Ssígorúan ragaszkodott ahhoz, hogy mindenkit személyesen ~ogadjon'

és ebben nem ísmert trélfáit. Egyszer hangos szóváltást hallott: egészen fiatal'
udvari papja' nem akart eléje engedni egy öreg asszonyt. Rögtön kinyitotta
az ajtót, egyetlen pillanat alatt felmérte a he~y~etet és nagy~ .e!kOI?olyo
dott. "Jegyezd meg magadnak - mondta neki - ez most ';1t,?IJara történt;
vedd tudomásul. minden gyermekemet magam akarom fogadmi Azután meg-



hallgatta az. öregasszonyt és teljesítette . kérését. Az diadablal vonult ki és
így szólt az utcán várakozó rokonához: "No látod, rnennyivel könnyebb egy
bíborossal beszélni, mint az. ilyen fiatalokkal, akik semmit se tudnak a tisz
tességről!"

A pátriárka pápa lesz

Hatvannyolc éves volt, mikor 1903 július 20-án XIII. Leó meg
halt. Mikor a konklávéra indult, ő maga gondolta legkevésbbé,
hogy valaha pápa lehet belőle, és senki más sem tartotta ezt va
lószínűnek. Mikor a konklávé megnyílt, egy francia bíboros-ér
sek ült mellette, aki franciául szólította meg. Sarto bíboros la
tinul mondta neki, hogy nem ért franciául. "Nos - felelte neki
a francia bíboros - akkor önből nem lehet pápa!" Szellemes tré
fának szánta ezt, s a velencei pátriárka mosclyogva felelte, hogy
- hála Isten - ezt ő is tudja. Hiszen nevét sem igen ismerték.
Egész életében csak lelkipásztor volt. Papjait, kispapjait és híveit
gondozta, semmi másra nem ért rá. Nem értett a diplomáciához,
nem voltak politikai kapcsolatai és nem ismerte az egyházkor
mányzat nehéz és bonyolult útjait.

Hogy mégis pápa lett, azt annak köszönheti az Egyház, hogy
a választék nem tudtak megegyezni. A két világtávlatokban gon
dolkodó jelölt, Rampolla és Gotti bíboros, lassankint mindinkább
háttérbe szorult, s a Szentlélek bölcs irányítása a csiszolt elméjű
diplomaták helyett az egyszerű és alázatos lelkipásztorra hívta
fel a figyeLmet. Egyre több szavazatot kapott, míg' végre a konk
lávé negyedik napján fehér füst jelezte a rómaiaknak, hogy van
pápájuk. Nagy volt a meglepetés, mikor a világ megtudta, hogy
az igénytelen velencei bíboros lett az új egyházfő. A válasatott
maga is szinte kétségbeesett. Percekig nem jutott szóhoz, lehajtott·
fővel, pergő könnyekkel állt. Midőn megkérdezték, vállalja-e a
pápaságot, így felelt: "Accepto in crucem - elfogadom keresztem
nek!" 1903 augusztus hó 4-én délelőtt történt.

A meglepetés azután folytatódott, amikor kiderült, hogya
mosolyg6arcú, szelíd aggastyánban mily akaraterő van.

Rampolla nem vállalta a blboros-államtitkárságot. X. Pius, akonkIave
titkárát, Merry del Val-t, bízta még egyelőre az államtitkárság vezetésével,
majd még a november 9-j konzlsztőrlurnban kinevezte a fiatal prelátest bi
boros-állambitkárnak. Sokan kockázatosnak és mindenképen szokatlannak
tartották ezt az egészen szerenesés választást, melynek okát egy magánbe
szélgetésben maga X. Pius adta meg: "Ot választottam, mert polyglotta (sok
nyelvet beszél). Angliában született, Belgiumban nevelkedett, spanypl a
nemzetisége és Itáliában dakik. Diplomatának a fia s ő maga is diplomata.
Ismeri az összes országok problémáit. Igen szerény és valóságos sumt.
Reggelenként idejön hezzárn s a világ mínden kérdéséről felvilágosít; azután
meg nincs senkivel semmi kompromísszurna." .

Tizenegy évig volt pápa és többet tett a gyakorlati lelkipásZoo'
torkodás ssempontjáből, mínt összes elődei századokon kereestül.
A huszadik század új egybáztörténelmének alapjait lS rakta Ie
minden téren. Trónralépési enciklikájában kijelentette: "Mi sem-
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mi más nem akarunk lenni, és Isten segítségével nem is leszünk
mások az emberi társadalom előtt, mint annak 'az Istennek szol
gája, akinek nevében uralkodunk," Ebben a körlevélében körvo
nalazta először pápai működésének jelmondatát:

Instauau« omnia in Christo

"Mindent megújítani Krisztusban! Csodálatos az a meguj
hódás, mely X. Pius pápasága nyomán kelt ki Egyházunkban s
mely most termi százszoros gyümölcsét. A Magvető szerepéj szán
ta neki a gondviselő Isten. A legtöbb esetben nem érhette meg azt,
hogy saját szemével is láthassa munkájának eredményeit. Annál
inkább kell csodálnunk ezt az előrelátó tevékeny munkát, mely az
Egyház életét legbelső mélyein ragadta meg. Bámulatos a gyor
saság is, amellyel rövid tizenegy éves pontifikátusa alatt ezt a
magvetést elvégezte. Pedig a különben makkegészséges hatvan
nyolc éves férfit mindjárt pápasága első hónapjaiban ágyhoz sze
gezte a betegség.

A sajtó Ielhasználta az esetet, hogy színes riportot írjon arról, hogyan
látták el a pápát a "haldoklók szentségeível", éjjel, fáklyafény me Iletb. X.
Pius pedig elrendelte, mondják meg míndenkínek, a pápa minden nap ál
dozik betegágyában, mínt minden jó papnak tennie kell, bár vannak papok,
akik egészséges állapotban minden nap miséznek, de mihelyt megbeteg
szenek, alig lehet meggyőzni őket arról, hogy a papi Iélek számára igenis
szükséges a napi szentáldozás, Csakhamar felépűlt, és mint akinek nem
sok ideje van hátra, az Egyház belső megújulását gyors egymásutánban
megjelenő gyakorlati rendelkezésekkel kezdte el munkálni. .

Pápaságának első évében, 1903:ban, korszakalkotó intézkedése
volt a Szent Cecilia napján, november 22-én, kiadott egyházzenei
törvénykönyv, a "Motu proprio". Bál' nagyon sok pápai rendel
kezés a Mo.iu proprio-műfajhoz tartozik, par excellence ezt neve
zik egyszerűen így, annyira nagyfontosságú. A Motu propriónak
komoly előzményei vannak. Itáliában is - igaz, csak kevés vá
lasztott lelkében - lassan utat tört az la meggyőződés, hogy a
templomi zene rendkívüli módon elvilágrasodott. Franciaország
ban ekkortájt, már dolgoztak a solesmesi szerzetesek a gregorián
ének eredeti formájának visszaállításán, kiadva ennek tudományos
alapjául a forrásokat a hatalmas Paléographie Musicale eímű

vállalkozásban. Sarto József kezdettől fogva a helyes egyházi ének
mellé állott; már káplán' és plébános korában egyházi énekkart,
schola cantorum-ot alapított; mit tett püspök korában, már lát
tuk. Nagy érdeme, hogy ő fedezte fel Lorenzo Perositva klasszikus
polifónia nagymesterét, és pátriárka korában megtette a San Marco
karnagyának, pápa korában pedig végig ő volt a Capella Sistina
vezetője. Már pátriárkátusa első évében pásztorlevelet adott ki
Musica sacra címmel, melynek nagy jelentőségét mi sem emeli ki
iobban, mínt hogy az 1953-ban kiadott római Iiturg'ikus dokumen
tációs gyüjtemény (Documenia pontificia ad instaurationem litur
gicam spectantia) ezzel a velencei körlevéllel kezdődik, Már itt
megtalálhatók azok az alapelvek, melyek melletj a pápai ]Hotu
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proprio lándzsát tör: "Az egyházi zenének szeros egységben kell
állania a liturgiával és a szent szöveggel, épp ezért azoknak gon
dolatvilágából kell táplálkoznia, tehát: szentnek, jónak, katolikus
nak kell lennie." A Motu proprio sokkal több, mint egyszeru
egyházzenei törvénykönyv; a liturgikus megújhódásnak is alap
vető elindítása. Négy évvel később X. Pius megkoronázta ezt a
művét azzal, hogya solesmesi kutatások alapján az új Vatikáni
graduáléban és antífonáriumban kiadatta az eredeti dallamú gre
gorián énekek kottáit.

Ugyancsak nehéz feladat

"Arduum sane munus" címmel alig néhány hónap múlva, 1904
március 19-én, védőszentjének, Szent Józsefnek napján, kinek kü
lőnben Iitániáját is ő írta és rendelte el, óriási horderejű intéz
ménynek rakta le. az alapjait: elrendelte, hogy az egyházjogot
kodifikálják.

Hétszáz esztendő múlt el azóta, hogy Gratianus, a kamaldoli szerzetes
a D e c r e t a l e s e ket kiadva, az első jelentős egyházi törvénygyüjteményt
megszerkeszdette. Azóta számtalan új törvény és rendelkezés jelent meg,
egymásnak akárhányszor ellentmondó törvények néha szinte kibogozhátat
Tim szövevénye; tudósnak kellett lennie, hogy valaki véleményt mondjon
sokszor oly ügyekben, amelyek magiukban véve nem is lettek volna any
nyira nehezen megoldhatók.

A bizottság, melyet ő hívott életbe, elkezdte hatalmas mnnká
ját, és tizennégy évi müködés után, X. Pius halála után, 1918-ban
megjelent az új, áttekinthető, világos jogászi remekmű: a Codex
Juris Canonici, s mely azóta is szabályozza egyházi életünk fo
lyását, és míndon bizonnyal évszázadokig érvényben is marad.
Az egyházjog terén másik nagyfontosságú alkotása a pápává
lasztást ujrassabálvozó alaptőrvény. mely a kánonjogi kódex füg
gelékében található meg.

A nagy rnunkában 1908 óta résztvett egyre tfokozódó jelentőséggel

Serédí Jusztinián, kIt X. Pius személyesen ds ismert. A magyarokat azzal
is megtisztelte a szent pápa, hogy Rómában egyszerre három magyar püs
pököt személyesen ezentelt fel, köztük Prohászka Ottokárt, és hogy 19Q5·
ben boldoggá avatta a három kassai vértanút. Kőrösi Márkot, Grodecz
Menyhértet és Pongrácz Istvánt.

Ha X. Pius semmi mást nem tett volna, mint az egyházjog
kodifikálásának elrendelését, akkor is századokra emlegetnék ne
vét. Ám sokkal jobban érezte a lelkek iránti szeretetet, hogysem
csupán jogi rendelkezésekkel megelégedhetett volna. Pontifikátu
sának második évében, 1905 április 15-én, jelent meg a hitoktatá-st
szabályozó rendelkezése tAeerbo nimis), melvben elrendelte, hogy
az olyan országokban, ahol nincsen hitoktatás, minden vasárnapon
a templomban tartsanak ilyent. "Ha napjainkban sokan veszítik
el hitüket - írja körlevelében - nem ,a tudományelőhaladását
kell okoini ezért, hanem a hitben való nagy tudatlanságot. Innen
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van, hogy ahol jobban uralkodik 8, tudatlanság, ott üt nagyobb
sebeket a hitetlenség." Meghatóa szent pápa személyes példája,
melyet bizony nem mindenki nézett jó szemmel: vasárnaponként
csoportokba osztva fel a római plébániákat, a Vatikán legnagyobb
termében délután maga magyarázta a mindig nagy számban meg
jelenő híveknek az Isten igéjét. Egyszerű emberek, felnőttek, gyer;..
niekek gyűltek össze köréde: azok, akikkel oly szívesen beszélge
tett főpap korában is nyelvjárásukon s akiket még Velencében
is meg-megszélított hálójuk yagy gondolájuk mellett.

Ennél azonban még sokkal jelentő&ebb apostoli írást adott ki
ugyanezen évben, 1905 december 20-án, a gyakori, sőt mindennapi
szentáldozásról (Sacra Tridentina Synodus). Abban az időben, öt
ven évvel ezelőtt még nem tartották megengedhetőnek a napi
szentáldozást, papnöveldékben is átlag hetenként csak egyszer
áldoztak, ugyanígy a zárdákban is; világi emberek közül a buz
góbbak havonként egyszer. A pápa új rendelkezése kijelentette,
hogy "Jézus Krisztus és az Egyház óhaja az, hogy a kereszté
nyek naponként járuljanak a szentáldozáshoz," hogy "e Szeritség
által Istenhez kapcsolódjanak és belőle erőt merftsenek az ösztö
nös vágyak ellen, le tudják mosni a naponként előforduló bo
csánatos vétkeket s el tudják kerülni a súlvosabb bűnöket, me
lvekre oly hajlamos az emberi gyarlóság." Mindenki lehet napi
áldozó, az is, aki házaséletet él, bár ezt századok óta sokan ta
gadták. X.Pius végleges döntést hozott ebben a kérdésben, vala
mint abban, hogy az áldozás nem jutalom a teljesen tökéletesek
számára, hanem éppen a gyengék számára az erő forrása. A napi
szentáldozáshoz semmi más nem kell, mínt "a kegyelem állapota,
azaz .hogy halálos bűnöktől ment legyen az ember; azután a he
lyes szándék, hogy nem szokásból, hiúságból vagy emberi tekin
tetből áldozzék valaki, hanem azért, hogy Isten tetszését nyerje
el." Ez a rendelkezés tette századunkat az Eucharisztia századává
és X. Piust az Dltáriszentség- pápájává.

Még egy akadályt le kellett a pápának győznie ezen ll. téren:
hiába. tárta fel a tabernákulum ajtaját, még mindig akadtak,
akik az Úr előtt legkedvesebbeket, a gyermekeket távol tartották.
X. Pius rendelkezését ezért 1910-ben kiadott utasításával egészí
tette ki ("Quam singulari" dekrétum), melyben elrendelte, hogy a
gyermekeket már hétéves kortól, vagy akár korábban is :a ssent
áldozáshoz kell bocsájtani. Nálunk akkoriban csak tízéves gyer
mekek áldozhattak először, Francia- és Németországban ellenben
Igen sok helyen csak 13-14 éves korúak. .

A'It év "instaurációja" nem merült ki ezzel a három dokumen
tummal; ugyancsak 1905-ben látott napvilágot az oly nagy jelen
tő&égre emelkedett Ac.tio Catholica alaptörvénye,a június ll-én
kibocsátott Firmo proposito kezdetű apostoli körlevél.

KorbáccBal kezében,

A pápának is követnie kellett a példát, amelyet Krisztus adott;
ha kell, .korbáecsal rendet feremteni, Akkoriban ugyanis a mo
demlJég jelszava alatt papok és teológiai tanárok között szellemi



mozgalom keletkezett, mely az Egyházat alapjában: hitében tá,..
madta meg, a régi dogmákat elavultaknak tartotta és az emberi
értelem próbakövének vetve alá, belülről üresítette ki őket. Ha
kevésbbé erélyes pápa foglalja el 'a világegyház őrhelyét, talán
akkora ssakadás keletkezik Krísstus varratlan köntösén, mínt
négyszáz évvel uzelött a hitújítás korában. X. Pius azonban már
régen észrevette a rendkívül fenyegető veszélyt. Még mantovai
püspök korában előadást tartott a francia modernisták veze,tője,
Alfred Loisy ellen. Az említett Loisyt, George Tyrrelt, akkor
még jezsuitát, Houtint, Le Royt és másokat nagyon sokan ün
nepelték, mint a modern katolicizmus zászlóvivőit, pedig a leg
meg'téveszfőbb eretnekségeket hirdették, az Egyházról, a Szení-
írásról, sőt Krísztuaról is.

A szelíd pápa kíméletlenül lesujtott. 1907 július 3-án tette kös
zé a Lamentabili sane exitu kezdetű dekrétumot, melybena mo
dernisták 65 téves tételét kárhoztatta. Nagy felzúdulás támadt,
erős sajtóvisszahang; a medernisták fejei egyáltalán nem érez.
ték találva magukat. Két hónappal később, Kisasszony napjá,n
kiadta a Pascendi Dominici gregis kezdetű enciklikát, melyben a
modernizmust minden eretnekség foglalatának bélyegeai és öss
szefüggően tárgyalja téves tanításait; rámutat azoknak forrásaira,
és gyógyszerül a skolasztikus bölcselethez és hittudományhoz való
visszatérést sürgeti. Néhány hónapi várakozás után a rnoderniz
mus vezetőit névszerint kiközösítette az Egyházból; többen közű
lük makacsul megmaradtak tévedéseikben él'> az Egyházzal való
kibékülés nélkül haltak meg. Két évvel később azonban méltán
látta meg az élesszemű Paul Bourget, hogy a modernízmus veszé
lye megszünt: "Szólt la pápa és a modernizmus meessünt létezni.
Igaz, medernisták élnek, de felismerhetők mérgük révén, téve&
tanítá~ukat már széttaposták s a méreg elvesztette gyilkos erejét:'
AkkorIbl:!-n sok. nagytekintélyű férfiú kíméletet ajánlo~t X. Pius
nak, pedig neki volt igaza: a tévedésből nem lett szakadás és az
óta már régen elmúlt.

A szervező

A gyakorlati érzékű pápa mindenre gondolt Éppen ő, akinek
semmiféle jártassága nem volt a római legfőbb egyházi hiva.talok
vezetésében, csakhamar látta, hogy itt is szükség van változta~

táara, korszerűsítésre. Igy tehát 1908-bán, Péter-Pál napján ki
adott rendeletével ujjászervezte a római egyházi f6hi....átalokat
(Sapienti consilio konstitució). .

V. Sixtus pápa állította Ilel az. első tizenöt föhivatalt, Kon.gregác.iót 1587.
ben mert már lehetetlen volt mínden egyhá:r-i ügyet a bíborosok konnisztő

ri~ban le'tárgyalni. Azóta azonban egy~s Kongregációk rnegszűntek, úja
kat a'Iapltottak, sok volt a vi,tás kérdés, ~Z metékess~g kér~ése sem 'Volt
tisztázva. X. Pius 135 lapos rendelkezésevel modermzálta es meggyorsí
totta az Intézmények műkődését; emellett elrendelte, hogy a szegényeket In
gyen kell kíszolgálnl. Ez a nagyjelentőségű rendelkezés az Mtala alapitott
hivatalos lapban, az Acta Apostolieae Sedisben jelent meg 1909 jal!Jlllárjában~



Több ízben bocsájtott ki rendeletet a papnöveldék szervezetére
-és tanulmányi rendjére vonatkozólag. A tanulmányi időnek négy
évről öt évre való felemelését írta elő és pontosan meghatározta
a felvétel és felszentelésre bocsájtás feltételeit, valamint II szemi
náriumok belső életének folyását

Egyéb korszakalkotó alapításai kőzül meg kell említenünk a Pápai
Szentírástudományi Intézetet (I íii. s t i ,t u t u m B ,ib l i c u m). Nagy zavar
uralkodott a katolikus szentírástudomány területén. sokan kritika nélkül kő

vették a racíonalisták kellően meg nem alapozott véleményeit, Ezzel az inté
zettel a pápa megtalálta a helyes orvosszert: a .fiatal teológiai dokitorokat
többéves kurzusban a legkiválóbb szakemberek a szentírástudomány tel
jességébe 'Tezetik be. Az azóta már v.ill-ághirű tudományos kutatóintézef a
bíblíakutatást igen magas fokra fejlesztette és szerte a világra mindenüvé
'szakképzett. a Szentírásban jártas tanárokat kűld, - Rendkívül jelentős az
a reform ís, mellyel korszerűsítette és eredeti formájába visszaállította az
Egyház zsolozsmáskönyvét, a breviáriumot és a misekönyvet (D i v i n o
af f l a t u, 1911 november I). A misekönyv új kiadását XV. Benedek hoz
hatta napvalágra 1920-ban, a rnunkálatokat azonban még X. Pius ideje alatt
és az ő rendeletére végezték el.

Emberfölötti módon

Mindez szakadatlan munkát jelentett. A pápa minden nap öt
órakor kelt és egész nap dolgozott. Maga tervezte, nagyobbrészt
maga is fogalmazta rendeleteit, és leveleit. A bíborosoknak, fő
papoknak sajátkezűleg apró gyöngybetűivel oldalakar írt gyö
nyörű latin nyelven; naponta több órán át kihallgatásokat adott.
Sokszor rendelt magához atyai mazánkíhallgatásra a világ leg
különbözőbb tájairól püspököket, sőt papokat is. Sokan már éle
tében éreztés, hogy szenttel állanak szemben.

Pápasága idején már rendkívüli dolgok történtek vele, melyeknek szem
tanú:i résziben még ma is élnek. Néha misézés közben magánkápolnájában
urfelmutatás alatt a levegőbe emelkedett; jövendőléseí beteljesüléséről sokan
beszélnek, valamint arról az adományáról is, hogy az emberek lelkében tu-'
dott olvasni. Kiihalll,gatások alkalmával nagyon sokszor történt, hogy bénult
betegek könyörögtek, tegye rájuk kezét. "Si, sil" - igen, igen felelte, mély
rehatő szemével rátekíntve aziUetőre, a~i pillanatok a'latit meggyógyult. A
ki,törő lelkesedés zaját egyetlen parancsoló kézmoz.dulattal azonnal elhall
gaHatta.

Emberfölötti módon teljesítette állapotbeli kötelességeit és hő
sies fokon gyakorolta ,az erényeket, amint ezt 'az 1923 óta folyó
és 1954-ben végleg lezárt hivatalos vizsgálat megállapította. Bá
mulatos testi erőkészlete szinte ktfogyhatatlannak látszott, mikor
1914 augusztus elején Európában elhangzottak az első világháború
-első ágyúlövései. Augusztus 2-án adta ki utolsó apostoli iratát,
melvben esedezve hívja fel a világ hatalmasait a béke megőr
zésére. Semmit sem tehetett. Atyai szive nem birta el ezt. Augusz
tus elején halálos betegségbe esett, és 20-án visszaadta fényes
érdemekben tündöklő lelkét Teremtőjének.
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