
A bécsújhelyi püspök próbálkozása kudarcot vallott. Csak az első pontban
foglaltakból valósult meg valami, amikor a király az 1715. évi 30 tc. alapján lét
rehívta az ún. Artikuláris Bizottságet. E bizottság elé kellett terjeszteni a sérel
meket.

Az Artikuláris Bizottság működése idején Keresztély Agost volt az esztergo
mi érsek és egyúttal győri püspök is. Kontor István győri püspöki helynök kép
viselte őt a megbeszéléseken. Ezért az artikuláris bizottságok üléseiről szóló jelen
tések a győri Püspöki Levéltárban találhatok Keresztély Ágost iratainak VI. kö
tégében. Ezekből kiderül, hogy abban az időben hazánkban a németgyűlölet után
el sem volt képzelhető nagyobb ellentét, mint a katolikus és protestáns küzde
lem. Ilyen körűlmények között nem jöhetett .létre a vallásbéke, amely után pedig
mindenki vágyakozott.

A gályarab lelkészek a lelkiismereti szabadság hősei voltak éppen úgy, mint
azok a katolikus papok és hívek, akik viszont a protestánsok vallási fanatizmu
sának estek áldozatul. Tudománytalan és történelmietlen felfogás lenne a küzdő

felek bármelyikéről is azt ál1ítani, hogy az képviselte az emberi jogokat és a lel
kiismereti szabadságot, a másik pedig a hatalmat, az erőszakot. Akkor az emberi
jogokra csak az elnyomott fél hivatkozott: amikor azonban uralomra került, a
maga "igazának" tudata megadta a lelkiismereti alapot a másik eltiprására. Az
együttélésnek csak egy formája volt lehetséges: a küzdelem.

A gályarab lelkészek hősies küzdelme nem volt hiábavaló: jelentősen hozzá
járult az emberi jogok, a vallásszabadság későbbi tökéletesebb megvalósulásához.
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zndok, 1869. évf. 8. old. 6. Pauler : A bujdosók támadása. Századok, 1869. évf. 12. old. 7.
Pauler : A bujdosék támadása. Századok, 1869. évf. 17. old. 8. Hóman-Szekfű IV. 194. old. 9.
Országos Levéltár: N. R. A. fasc. 1431. Nr. 2. N. R. A. fasc. 1462. N4. 38. A filmtekercsek
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Arz ~áz avil4~

A .,.,modernizmus" és elítélése mai szemmel
XXIII. János pápa mesélte el egy al

kalommal egy papi csoportnak, hogy
jó néhány évtizeddel korábban a Szent
-Off'icium egyszer modernizmussal gya
núsította őt. Az eset így történt: Még
a Pápai Szemináriumban folytatott ta
nulmányai idején volt ott egy jó ba
rátja, Ernesto Buonaiuti, akit később

modernista tanaiért kiközösítettek. Mi
kor Roncalli már a bergamói püspök
titkára volt, egyik külföldi útjáról ké
peslapot küldött exkommunikált barát
jának, aki azonban ezt a lapot sohasem
:kapta meg, mert az a Szent Officium

birtokába jutott. Ez a hatóság aztán fi
gyelmeztette Radini bergamói püspököt.
hogy gondosan figyelje titkárát, Ron
callit, mínthogy az Buonaiutihoz fűző

.dó barátsága révén az eretnekség gya-
nújába került.

Peter Neuner idézi ezt az esetet
Stímmen der Zeit-beli tanulmányában
("Modernizmus" és egyházi tanítóhiva
tal), amelyet abból az alkalomból irt,
hogy a múlt év szeptemberében volt
65 éve X. Pius pápa Pascendi dominici
gl'egis kezdetű, az ún. modernizmust
elítélő enciklikája megjelenésének. És
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mindjárt hozzáteszi, hogy Roncalli szá
mára a modernízrnus gyanújának nem
voltak olyan súlyos következményei,
mint mások számára, akiket ugyanilyen
alaptalan vádak ~s gyanúsítások nyo
mán helyeztek szigorú megfigyelés alá,
és akiknek ez nemritkán évtizedes szen
vedés kezdete volt. A cikkíró megálla
pítja, hogy mcstanában élénk érdek
lődés mutatkozik a modernízmus egész
problematikája iránt, már csak azért is,
mert fontos, hogy az egyháztörténet ha
sonló eseteit gondosan tanulmányozzuk
és a múlt hibáiból okulva keressük a
cselekvés ama krítéríumait, amelyek le
hetövé teszik, hogy az egyház mai ne
hézségeivel a helyzetnek megfelelőerr

birkózzunk meg.

Az ún. "modernizmus" azokból a tö
rekvésekből keletkezett, amelyek a ka
tolicizmust a modern tudomány világá
val akarták kibékíteni és azokat a mó
dozatokat keresték, amelyekben a hit
a jelenkor kérdései között is vallha
tóan formulázható meg. Ezt olyan mód
szerekkel és olyan igazságfelfogás ke
retében kívánták elérni, amely a nem
keresztény tudomány számára is hoz
záférhető. Ezáltal viszont az egész teo
lógiai fölfogásuk döntően különbözött
az új skolasztikus hagyományoktól.

Az új skolasztikus teológia kiinduló
pontja az egyház dogmarendszere volt,
amely a szeritírás interpretációjaként
értelmezte önmagát. Ebben a rendszer
ben az egzegézisnek. vagyis a biblia
magyarázatnak egyetlen feladata az volt,
hogy a dogmák igazságát az Írásból
igazolja: a dogmatörténeté pedig annak
bizonyítása, hogy mindenkor mindenki
ugyanígy hitte a dolgokat. Ha a dog
mák követelménye és a történeti bi
zonyítékok között konfliktus támadt, ak
kor ebből e szerint a felfogás szerint az
következett, hogy a történettudomány
még nem érkezett el voltaképpeni ered
ményéhez. Az volt az alapelv, hogy a
dogma parancsol a történetnek. Ezt fe
jezte ki Manning bíboros az I. vati
káni zsinaton, amikor kijelentette: "A
dogma győzedelmeskedett a történelem
felett". Minthogy pedig a dogmák őr

zője és az ernberek elé terjesztője a
hierarchia volt, igazhitűnek az számí
tott, aki engedelmeskedik a hierarchiá
nak. Az újskolasztikának nem minden
képviselője gondolkozott ugyanilyen se
matikusan, az efféle tisztán deduktív
módszer ellen mégis olyan széleskörű

elégedetlenség támadt, hogy az a szá
zad elején és X. Pius uralkodá.sa alatt
immár tarthatatlan konfliktushoz ve
zetett.
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A modernizmus jelensége

1902-ben jelent meg a "modernizmus
atyja"-ként emlegetett Alfred Loisy
UEvangile et l'Eglíse (Evangélium és
egyház) című könyve, amelyben Adolf
von Harnack Das Wesen des Christen
tiuns (A kereszténység lényege) című

írására válaszolt. Harnack ebben az
írásában az evangélium központi taní
tásaként jelölte meg az irgalmas Isten
Atyáról szóló üzenetet. Szerinte az Is
ten országa az Atyával való tisztán
bensőséges kapcsolatot jelenti, amit az
egyház mint közösség csak lazíthat.
Loisy ezzel szemben azt bizonyította,
hogy "a kereszténység az egyházban és
az egyház által él". Könyvének befe
jező mondata ez. Kifejtette, hogy az
Isten országáról szóló eszkatológiai üd
vösségüzenetből a történelem folyamán
szükségképpen egyháznak kellett kinő

nie, még ha a történeti Jézus nem is
alapított a voltaképpeni. értelemben
egyházat. Loisy könyvét mínt "a ka
tolikus egyház ragyogó apológiáját"
nagy lelkesedéssel fogadták, állapítja
meg Friedrich Heiler Loisyról írott
könyvében, és hozzáfűzi, hogy "főként

a fiatal teológus nemzedék körében tűz

vészként lángolt fel ez az irat". Maga
Sarto bíboros, a későbbi X. Pius pápa
is úgy nyilatkozott néhány hónappal
megválasztása előtt, hogy "végre egy
teológiai könyv, ami nem unalmas".
Nem sokkal ezután azonban már jócs
kán átértelmezték Loisy szándékát, azt
állí tva, hogy ő voltaképpen az egyház
isteni eredetét tagadja és ezáltal megin
gatja az egyház alapjait. A kezdetben
ünnepelt könyv akarva-akaratlan az
ún. "modernizmus" Magna Chartája
lett.

A konfliktushoz jócskán hozzájárult a
teológiai tudományban akkoriban je
lentkező általános erjedés. Fölmerült a
kérdés, vajon a dogmák nem olyan ok
mányok-e, amelyekben korábbi idők

vallásos tapasztalata jutott kifejezésre.
Tehát nem mint formulák szelgálták
céljukat, hanem mint segédeszközök,
amelyeken ma újfajta hit-tapasztalatok
nak kell lángra lobbanniole A gondol
kodás középpontjába az ember került.
Az apologetika is inkább az emberből

indult ki. Első virágzását élte a val
láslélektan. Jelentős irodalma támadt a
mísztikának, mint a vallásos tapaszta
lás egyik módjának, Mindez súlyos ag
godalmat keltett az egyház hagyomá
nyos kategóriákban gondolkodó felsőbb

vezetőiben.

Éppen az idén hetven éve annak,
hogy - 1903. augusztus 4-én - Sarto



bíboros X. Pius néven elfoglalta a pá
pai trónt. Mélységesen lelkipásztori lel
kületi ember volt, és mint pápa is min
den erővel az egyház lelki megújulasán
igyekezett munkálkodni. Korának tudo
mányosteológiai vitáiról sem előző te
vékenysége, sem képzettsége folytán
nem sokat tudott; ezek nem is érde
kelték. Így azután tanácsadói, akik kö
zül némelyek - mint az a későbbiekből

majd kiviláglik - meglehetősen homá
lyos szerepet játszottak, könnyen tud
ták olyan irányban befolyásolni, hogy
minden új teológiai kezdeményezésben
csak a hagyományos igazságok: megkér
dőjelezését vagy tagadását lássa. Az
egyre jobban kiélesedő vita 1907-ben
robbantotta ki a modernizmussal kap
csolatos konfliktust.

1907. április 17-én egyik allocutiójá
ban a pápa egy olyan teológiai irány
zatról beszélt, amely nem egyszeri és
magában álló eretnekség, hanem "sűrí

tett foglalata és tömény mérga minden
eretnekségnek". Nem sokkal később, jú
lius 3-án adta ki a Szent Officium
Lamentabili sane exitu kezdetű dekré
tumát, amely 65 olyan tételt ítélt el,
amelyet - ha rövidítve és gyakran el
torzított formában is - javarészt Loisy
és Tyrrell írásaiból állítottak össze. Az
idézett és elítélt tételek legnagyobb ré
sze a dogmák és a tan fejlődését állí
totta. Ez a dekrétum, amelyet a szak
irodalom "új syllabus" néven emlege
tett, általánosító elítéléseível. amelyek
még Newmann bíboros dogmafejlődés-el

méletére is kiterjedtek, viszonylag nem
keltett nagyobb izgalmat. A Lamentabi
li megmaradt elméleti síkon és nem
tartalmazott semmiféle fegyelmi intéz
kedést. Ez utóbbiakat a Pascendi domi
nici gregis kezdetű enciklika rendelte
el. 1907. szeptember 8-án jelent meg,
és minden várakozást meghaladóan éles
hangú volt.

A pápa feladatairól szóló általános
megállapításokkal kezdődik. Ezek közé
tartozik az egyház megvédelmezése el
lenségeivel szemben, a hitletétemény
megóvása az újításoktól és a hamis tu
domány tárgyi ellentmondásaitól. Az
enciklika elpanaszolja, hogy nagyon el
szaporodtak az egyház ellenségei, akik
új, "ravasz fogasokkal ígyekeznek élet
erejét megtörni". Fokozza a veszélyt,
hogy ezek az ellenségek az egyházon
belül vannak, és szándékaik nehezen
ismerhetők fel. Gyakran ugyanis "rend
kívül tevékeny életet folytatnak, állan
dóan és szorgalmasan foglalkoznak
mindenfajta tudományos munkával, és
nagy erkölcsi feddhetetlenség is jellem-

zi őket, ami csak annál megtévesztöbb
velük kapcsolatban", Mindezek alapján
"le kell rántani róluk az álarcot".

Az encíklika "modernizmus" néven
illeti a tévtanítást, amelyet zárt rend
szerként igyekszik bemutatni. Az a tény,
hogyamodernistáknak valójában egy
általában nincs átfogó rendszerük, az
enciklika szerint nem más, mint "ra
vasz fogás, hogy tanaikat ne rendsze
resen és egységesen, hanem esetenként
és .az összefüggésból kiemelve adják
elő".

A modernizmus, ahogyan az
enciklika bemutatja

Az enciklika szerint a modernista val
lásfilozófia alapja az agnoszticizmus,
amely az emberi értelem megismerési
lehetőségeit csupán a jelenségek világá
ra korlátozza, és Istennek és létének az.
értelem által való megismerését mint
intellektualizmust elutasítja. Isten sze
rintük immanens az emberben és. ez
által vallásos érzületünkkel közvetlenül
megtapasztalható. Az enciklika vélemé
nye szerint a modernizmus számára a
hit és a transzcendencia kinyilatkoz
tatása is a vallásos érzületben történik,
ami által a medernisták "a protestán
sok és hamis misztikusok tévedésébe
esnek".

A vallásos érzületet, amelyre az en
ciklika felfogása szerint a modernisták
rendszerüket építik, "vitális ímmanen
elának" nevezik, és olyan élő, dinami
kus erőnek tekintik, amely kialakul, to
vábbfejlődik és vallásos formák kiala
kítására törekszik. Így jött létre a val
lás minden megnyilatkozási formája, te
hát az egyház, az írás, a dogmák és a
szentségek, Ezeket nem közvetlenül Is
ten alapította, hanem az emberek igé
nyéből és vallásos vágyódásából ered
tek. A medernisták mégis ragaszkod
ni kívánnak e formák isteni jellegéhez.
Ezt úgy érik el, hogy bevezetik az ún.
"isteni jelenlétet", amely szerint Isten
a vallásos érzület mindeme formáinak
kialakulásánál közrernűködött, úgyhogy
ezek esetében közvetett isteni alapítás
ról beszélhetünk. Az enciklika szerint
a fejlődési elmélet a medernisták egész
tanításának a "quintessenciája".

Részletesen taglalja az enciklika az
"egyházzal kapcsolatos modernista fan
tazmagóriákat". Ezek szerint az egyház
a híveknek abból a törekvéséből jött
létre, hogy egymással közöljék magukat
és kielégítsék kollektivitási igényüket.
Ezáltal a hierarchia isteni alapítása is
kérdésessé válik. Az enciklika így fog
lalja össze, mit mondanak minderről a
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modernisták: "Az egyház tekintélyének
lényege eredetéből adódik és a lényege
határozza meg jogait és kötelességeit.
A korábbi időkben az a tévedés ural
kodott, hogy a tekintélyt kívülről, köz
vetlenül Isten vezette be az egyházba;
éppen ezért ezt a tekintélyt autokrati
kusnak is lehetett tartani. Ezt a néze
tet ma már túlhaladtuk. Mint ahogy az
egyház a kollektív tudatból, úgy a te
kintély is vitállsan az egyházból ered.
Tehát a tekintélynek is, éppúgy mint az
egyháznak, a vallásos tudat az alapja,
és annak van alávetve. Ha kivonja ma
gát alóla, önkényuralommá válik." Az
egyházi tekintélynek tehát "demokra
tikus formákat kell öltenie".

Ugyanilyen alapon követeli a meder
nizmus az egyházi főhatóságtól függet
len politikai szabadságot. "Minden ka
tolikusnak - idézi az enciklika a .mo
dernista' nézetet - minthogy egyidejű

leg állampolgár is, joga és kötelessége,
hogy legjobb tudása szerint szolgálja az
állam javát, tekintet nélkül az egyhá
zi hatóság óhajaira, tanácsaira, előírá

saira, sőt intelmeire".
Minthogy a modernisták szerint a hit,

az írás, a kinyilatkoztatás, az egyház,
a hierarchia és a szentségek a vallásos
érzületből és annak vitális erejéből szár
maznak, csak utána jut szerephez az
értelem, amely erre a hitre reflektál és
azt szavakba igyekszik foglalni. Ez a
szavakba foglalás természetesen csak
másodlagos, és a dogmák akkor jönnek
létre, mikor az egyházi főhatóság rög
zíti ezeket a fogalmazványokat. A dog
mák tehát csak jelképek és segédesz
közök, amelyeknek egyetlen célja, hogy
lehetővé tegyék a hivő számára, hogy
számot adjon önmagának hitéről. Ép
pen ezért a dogmáknak mindenkor al
kalmazkodniuk kell a vallásos érzés fej
lődéséhez, és az emberek mindenkori
szituációiához. Mindebből az enciklika
azt következtetí, hogy ezáltal "tárt ka
put nyitnak a dogmák belső fejlődé

sének".
Mereven elutasítja az enciklika az

ugyancsak a modernistáknak tulajdoní
tott történetkritikai szentírástudományt
és egzegézist, valamint a moder
nista ápologetikát is. Az utolsó fe
jezet végül úgy mutatja be a moder-.
nizmus rendszerét, mint holmi "új re
formációt", Az encíklíka megállapítása
szerint a modernisták azt kívánják,
hogy a szemináriumokban szakítsanak
a skolasztikus filozófiával, a spekulatív
teológiát váltsa fel a pozitív teológia,
és ez elsősorban a dogmatörténeten ala

puljon. A katekézist és az Istentiszte-
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letet alkalmazzák a nép felfogóképessé
géhez, decentralizálják az egyházkor
mányzatot és biztosítsanak szerepet a
laikusoknak is az egyház vezetésében,
szervezzék át a római kongregációkat és
változtassa meg az egyház magatartá
sát a politikai és szociális kérdésekben.
"Sőt még olyanok is vannak - mondja
szó szerint az enciklika -, akik a pro
testánsok hűséges tanítványaiként a pa
pi cölibátust is szeretnék megszüntetní,
Egyszerűen semmi sincs az egyházban,
ami az ő receptjük szerint ne lenne
megreformálandó."

A modernizmus ilyetén bemutatása
után következik a már az első rész
ben is fölvázolt bírálat részletesebb ki
fejtése. Ez ismét egységes, zárt rend
szerként kezeli a modernizmust, mint
"valamennyi eretnekség összegét". Az
enciklika szerint "az első lépés volt a
protestantizmus: aztán jön a moderniz
mus: és a vége az ateizmus."

A modernizmus okait kutatva az en
ciklika arra az ítéletre jut, hogy nagy
ravágyás, gőg és az ismeretekre irányu
ló öntelt törekvés rejtőzik mögötte. "Ha
valaki nem mérsékli bölcsen tudásszom
ját, ez már magában elegendő magya
rázat minden lehetséges tévedésre."
"Minden bizonnyal a gőg a legrövidebb
és legbiztosabb út a modernizmushoz."
"Ezért, Főtisztelendő Testvérek. - (vagy
is a püspökök) - legelső feladatotok
legyen, hogy ezekkel a gőgös emberek
kel szembeszálljatok. a legjelentéktele
nebb és legkevésbé látható hivatalok
ban foglalkoztassátok s így annál mé
lyebbre nyomjátok le őket, minél ma
gasabbra törekszenek".

Az enciklika szerint a modernizmus
valóságos nemzetközi összeesküvés,
amely arra irányul, hogy az egyházat
megsemmisítse. A ,.modernista klikk
egész haragját és ellenséges érzü1etét
érezteti azokkal a katolikusokkal, akik
határozottan síkraszállnak az egyház ér
dekében", ha viszont olyan könyvek je
lennek meg, amelyek elejétől végig
hemzsegnek az újításoktól. azoknak
szerzőif mértéktelen és véget nem érő
dicséretekkel halmozzák el. "Semmit
sem mulasztanak el, hogy híveik szá
mát növeljék. A papi szerninártumok
ban és egyetemeken lesben állnak a
tanszékek megkanarlntására, hogy eze
ket a tanítói katedrakat a rombolás
eszközeivé tegvék... Könyveket. lapo
kat és tanulmányokat jelentetnek meg.
Valósággal lázas tevékenységet folvtat
nak az agitáció terén szóban és írás
ban egyaránt." Ez a beteaség az encik
lika szerint már igen súlvos stádium
ba jutott, hiszen szép számmal vannak



nagyreményű fiatalok, akik sok jót te
hetnének az egyházért, és mégis eltér
nek az igaz útról. Rászoktak, hogy olyan
kötetlenül gondolkozzanak, beszéljenek
és írjanak, ahogyan egy katolikusnak
egy általán nem illik.

Rendszabályok a modernizmus ellen

Az elmondottak alapján érthetővé vál
nak azok a rendszabályok, amelyeket
az enciklika harmadik része írt elő a
modernísták ellen. Ezek lényegében a
következők: 1. Az enciklika ismételten
és hangsúlyosan megállapítja, hogy az
egyházi tudományok egyetlen módszere
a skolasztika. - 2. Szígorú előírásokat

tartalmaz a szemináriumok és katolikus
-egyeternek vezetői és tanárai számára:
"Bárki legyen is az, akit valamikép
pen a modernizmus megfertőzött, a
tanári katedrától feltétlenül távol kell
tartani, ha pedig már alkalmazásban
lenne, el kell távolítani; továbbá ha va
laki akár titokban, ak~r nyíltan a mo
dernizmus iránti rokonszenvét kimutat
ja és a modernistákat esetleg dicséri,
vagy hibáikat mentegetní igyekszik, vagy
hibáztat ja a skolasztikát, a szentatyákat
és az egyházi tanítóhivatalt, vagy az
egyházi főhatósággal vagy egyik képvi
selőjével szemben az engedelmességet
megtagadja. továbbá mindenki, aki a
történettudományban, az archeológtában
vagy az egzegézisben újításokkal pró
bálkozik, hasonló eljárás alá vonandó."
Ugyanilyen előírásokvonatkoznak a pap
jelöltekre is. - 3. A püspököknek kö
telességükké tétetik, hogy a moderniz
mussal fertőzött írások olvasását meg
tiltsák, sőt ha lehet, már a megjelené
süket is megakadályozzák. - 4. Ezért
minden egyházmegyében "megfelelő szá
mú" cenzort kell alkalmazni. - 5. "Pa
pi gyűléseket a püspökök a jövőben

csak egészen ritka alkalmakkal engedé
Iyezhetnek." Ez a ritka engedély csak
azzal a feltétellel adható meg, ha a
gyűlésen"semmi olyasmiről nem tár
gyalnak, ami a püspökökre vagy az
apostoli szentszékre tartozik; semmifé
le olyan javaslat vagy kérvény nem
hangzik el, amely az egyházi tekintély
bitorlásával volna egyenlő; és a vitából
mindent kizárnak, ami modernizmus
ra, presbiterianizmusra, vagy laicizmus
ra emlékeztetne". - 6. Minden egyház
megyében felüg;yelő hatóságót kell fel
állítani, amelynek feladata, hogy a
könyvekből, az oktatásokból és a pro
fesszorok előadásaiból a modernizmus
nak még a nyomait is eltüntesse. A ha
tóságnak különösen feladata, hogy "a
termlnológiában semmiféle újítást ne

engedélyezzen", - 7. Egy évvel az en
ciklika kibocsátása után, majd pedig há
rom évenként a püspököknek "eskü
alatt kell az apostoli szentszéknek lel
kiismeretesen beszámolni arról", hogyan
hajtották végre a rendelkezéseket, és
mi a helyzet egyházmegyéjükben.

Amint az várható volt, az enciklika
tartalma és hangja óriási vihart kel
tett, és - mint Peter Neuner megálla
pítja a protestantlzmus körében
ugyanolyan vísszhangot váltott ki, mint
a katolikusoknál. A nagytekintélyű pro
testáns Ernst Troeltsch például, - aki
az enciklikához fűzött kommentárjában
azt írta: "Szeptember 8-án Dante
mennyországában a szentek, annak el
lenére, hogy állandóan Isten változat
lan köreit látják, sírtak a föld miatt"
- elmondta, hogy a Ictelí főszuperinten

dens ugyanúgy járt el vele, mint a
pápa a modernistákkal szemben.

A katolikus állásfoglalások tekinté
lyes része azon fáradozott, hogy az en
ciklika kötelező voltát, amennyire csak
lehet, korlátozza, hogy a pápa döntése
iránti tisztelet ne jelentse a tartalom
feltétel nélküli elfogadását; és hogy a
tudományos becsületesség összeegyeztet
hető legyen a Róma iránti loyalitás
sal. Róma azonban ezt az interpretációt
is elutasította. Egy 1907. november 18
án kiadott Motu proprtóban a pápa el
rendelte, hogy "ha valaki, amitől Isten
óvjon, olyan vakmerőségre ragadtatná
magát, hogy azoknak a tételeknek, vé
leményeknek vagy tanításoknak egyikét,
amelyeket a két fentebb említett ok
mány (a Lamentabilis és a Pascendi) el
ítélt, vallja vagy képviseli, az ipso fac
ta kiközösítés alá esik". A német püs
pöki kar 1907. december 10-én kiadott
közös pásztorlevele az enciklika óvatos
és differenciált interpretációját adta:
"Nem lehetne X. Pius pápát és bennün
ket alapvetőbben félreérteni, mintha va
laki a pápa encfklikájából és a mi pász
torlevelünkből a tanulmányozás tilal
mát vagy a tudományos kutatástól való
eltanácsolást akarná kiolvasni. Ennél
semmi sem áll távolabb tőlünk. Nincs
szó kicsinyes gyámkodásról vagy a sza
badság szűkmarkú korlátozásáról. Fel
adatunk nemcsak az, hogy a kinyilat
koztatás igazságait hűségesen megőriz

zük, hanem az is, hogy az állandóan
fejlődő megismerés segítségével megra
gadjuk és kifeitsük őket."

Az effajta értelmezések alapján per
sze fölmerült a kérdés, kire is gondolt
és kit is ítélt el tulajdonképpen az en
ciklika. Ha ugyanis csak azokat tekin
tették volna modernistáknak, akik az
enciklika által előterjesztett egész rend-
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szert képviselték, akkor voltaképpen
egyetlen modernista sem lett volna a
világon. Ilyen alapon mindenkí könnyen
elháríthatta magától a gyanút. Jellemző

példája ennek, hogy Németországban
Christian Meurer föltette a kérdést:
"Vajon a német viszonyokra is gon
dolt-e az enciklika? Van-e német mo
dernizmus? A válasz csak egy lehet:
nincs. Németországban nem beszélhe
tünk modernizmusról a voltaképpeni ér
telmében." Mercier bíboros Belgiumban
ezt írja pásztorlevelében: "Ezek a té
vedések, amelyek főleg Franciaországot
és Olaszországot árasztották el, nálunk
Belgiumban, hála Istennek, nem találtak
jelentős számú követőre."

Az enciklikának azonban nyilván nem
ez volt a szándékában, és szerzőí nem
gondoltak a modernizmus fogalmának
szoros értelmezésére. Mercier bíboros ér
telmezését vissza is utasították és meg
állapították, hogyamodernizmusnak kü
lönböző fokozatai vannak. Ez a széle
sen vett értelmezés gyakorlatilag min
dent magában foglalt, ami nem újsko
lasztika. Az a követelés pedig, hogy ne
csak magát a modernizmust, hanem
nyomait és rokonszenvezőit is el kell
tüntetni szem elől, lehetővé tette Um
berto Benigni számára, hogy íntegralis
ta ellenőrző szervezetét kiépítse.

Benigni szerepe

Benigni előzőleg az egyháztörténet
professzora volt. és mint ilyen tanította
a fiatal Buonaíutrt, a későbbi XXIII.
János pápa ifjúkori barátját is. Buonalu
tira különösen a második század apo
logetikus írásairól szóló előadások vol
tak nagy hatással: ezek nyomán merült
fel benne az ötlet, hogy a keresztény
ókor példájára ma is el kell mélyedni
a kortárs szellemi áramlatokban,
amennyiben azok lehetőséget adnak a
keresztény üdvösségüzenet kifejtésére.
Amikor azonban a gondolatait elmon
dotta tanárának, Benigni ezt válaszol
ta neki: "Kedves barátom, te igazán el
hiszed, hogy az emberek képesek va
lami jóra ebben a világban? Az egész
történelem nem más, mint folyamatos,
kétségbeesett kísérlet a lázadásra, és az
egyetlen dolog, amire az emberiségnek
szüksége van, az inkvizíció." A diáknak
persze akkor még sejtelme sem volt
róla, hogy tanárának ez a szellemi ma
gatartása milyen közvétlenül is beleszól
majd életének alakulásába.

Benigni 1906-ban a rendkívüli egy
házügyek kongregációjának helyettes ál
lamtitkára lett. Ebben a minőségben

"hatalmas titkos szervezetet épített ki,
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amelynek feladata volt, hogy a püspö
kök megkerülésével mindazokat megfi
gyelje és följelentse, akik gyanúsnak
látszottak. Ö maga tizenkét különbö
zö álnéven írta alá az okmányokat, és
szervezete titkos kódot használt a bi
zalmas levelezésnél." Benigni uralma
alatt került Roncalli említett levelező

lapja is a Szent Officium irattárába.
X. Pius pápa tudott ugyan Benigni üzel
meiről, de naivul csak kissé túlzó hit
buzgalomnak tartotta és eltűrte őket.

Benigni így mindaddig hatalmán ma
radt, míg XV. Benedek pápa közvet
Ienül trónralépése után el nem bocsi
totta és szervezetét fel nem oszlatta.
Mindaddig azonban "virágzott a denun
ciáció és kémszolgálat". (Peter Neuner).

Teológusok, történészek, filozófusok,
költők és politikusok műveinek egész
sora került a tilalmi listára. Hogy a
szervezet mílyen gyorsan reagált, azt
élénken bizonyitja a híres Bremond ab
bé esete. George Tyrrell, az elsők egyi
ke, akiket a modernizmus miatt ex
kommunikáltak, halálos ágyán csak sub
condítíone, tehát föltételesen kapta meg
az utolsó kenetet. Barátja, Friedrich
von Hügel a londoni Times 1909. jú
lius 16-i számában megjelent jegyze
tében elmondotta, hogy az elhunyt nem
akarta azon az áron felvenni a szerit
ségeket, hogy visszavonja mindazt, amit
teljes őszinteséggel és a dolog igazsá
gáról meggyőződve mondott vagy írt.
Erre megtagadták tőle az egyházi teme
tést. Bremond Franciaországból átuta
zott a temetésre. Polgári ruhában kí
sérte a koporsót, majd a sírnál el
imádkozta a halottak imáit és gyászba
szédet is mondott, Már a következő na
pon felfüggesztették és minden papi
funkciótól megfosztották. Később aztán
visszavonták a feltüggesztést, mint
ahogy sok teológust is, akiket a mo
dertrista krízis idején vád alá helyez
tek, később egyházhatóságilag rehabi
litáltak.

Tanulságok

Ha a Pascendí domíníci gregis en
ciklikát mai szemmel tesszük mérleg
re - fejezi be tanulmányát a [ezs•ri
tálc nagytekintélyű folyóiratában, a
Stímmen del' Zeítben Peter Neuner -,
akkor, figyelembe véve, hogy sok olyan
álláspontot ítél el, amely azóta a teo
lógiában általános elfogadásra talált,
nehéz az enciklikában valami pozitív
értéket is fölfedezni. Ez azonban tör
téneti szempontból igazságtalan lenne.
Az enciklika ugyanis olyan időben je
lent meg, amikor a teológia átmeneti



álla potba n volt, és ez valób a n nehéz
zé tet te a helyes szempontok m egt a 
lálá sá t. Ké tségt el enül voltak olyan teo
lógiai elképzelések , a m ely ek jo gga l
oko zha t tak gondo t a hivatalvisel őknek.

Azon kí vül nemcsak az egy ik félről

ha ngzotta k el sértő m egn yilatkozások .

Az encik li ka alapvető szánd ék a két
ségkí vül a z "volt. hogy az egy ház egy
ségét szolg álja , Ez a z egy házi ta nítóhi
vatal legsa játabb feladata . Megmuta tko
zott azonba n, ho gy az egy há z egysége
nem biztosítható azza l, hogy el zárkózik
a világt ól, a tudománytól, a z em berek
től és probl ém á ik tól ; főleg nem azzal,
ha ez t a szell em i elszigetelődést és egy
szin űs éget felülről aka rják k ik énys ze
r íten i. Vil á gossá vált, hov á vezet az ,
ha a tan ítóh ivatal egységes ítő fe lada -

tát úgy véli ell átha tn i. ho gy az új sze 
r ű kérd ésföltevéseket egyszerűen a kér 
dés t fölt evő tuda tlansá gával vagy szel 
lemi g őgj é vel m agyará zza , és csak el
ít él éssel m eg fe gyelm i in tézked ésekkel
reagá l rájuk . A tan ít óh ivatal alapvető

feladata , hogy az egy házat fo lyamato
san vezesse , tehá t hogy kezdeményez
zen , koordin ál jo n , integr áljon . " J ól lá t
ták ezt a fe ladatot már X. P iu s pápa
id ején is, az alkalmazot t eszközök azon
ban károsnak és végzetesnek bi zon yul
ta k ' és olyan se beket ütöttek, amelyek
mindmáig nem gy ógyultak be - írja
a Stim men der Ze it. - Ta nulnunk kell
te há t a t ö rt é nelemb ől. és a mai fela
datok m egold ásában is érvényesít enünk
kell a megfelelő következtet éseket. "
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