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B E v E z E T É s

A harmincéves háború végétől a .francia forradalom kezde
téig tartó átmeneti jellegű etyháztörténeti korszak jellemző

vonásai: 1. a pápaság világi hatalmának háttérbeszorulása ;
2. a világi hatalmak megerősödése a középponti egyház
kormányzati hatalom rovására; 3. a janzenizmussal és az
államegyházisággal folytatott küzdelem; 4. az Ú. n. felvilágo-

sodás; a jezsuita rend feloszlatása.

Az Egyház történetében most következő átmeneti
jellegű korszak, a harmincéves háború befejezésétől,

164B-tól 1789-ig, a francia forradalom kitöréséig ér,
tehát hozzávetőleg másfél századot ölel át. A kép,
amit nyujt: sivár, majdnem vigasztalan. Európa és az
Egyház életének e 140 éve alatt, úgy tetszik, mintha
fokozatosan vonulnának ki az Egyházból mint földi
szervezetből, az életerők, szervezetének alig van olyan
eleme, amely ne mutatná a belső erők fokozatos meg
gyengülését. A pápaság, a bíborosi testület, kúria,
főpapság, papság, egyházi tudományosság: sorra mutat
ják a feladatuk szintjéről való aláhanyatlást. Velük
siemben az európai társadalomban csupa olyan jelen
ség mutatkozik, amely ellenségesen szeraléli az Egyház
természetfölötti küldetését, tanításait, életét, nem egy
esetben magát a létét, legalábbis az Egyháznak mint
földi testületnek, kormányzati hatalmát.

LEGSZEMBETŰNŰBB a pápai hatalom hanyatlása. Ez a
hanyatlás mindenekelőtt a pápaság világi hatalmának az
európai politikai életben való háttérbeszorulásából fakad.
EgyháztörténelmÜDk ötödik kötetében! sok alkalom volt
rá, hogy megmutassuk a pápaság világi hatalmának fej
lödését az 1300-as évek végé lől az 1500-as évek közepéig.
Láttuk, mint horgonyozza V. Márton pápa, a hatalmas és
okos Colonna, a gyakorlati politikus érzékével a pápaság
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világi hatalmát Rómához. A pápaságnak újra meg kell
alapoznia uralmát a Patrimonium felett i az utódok sora
fáradozik az uralom politikai és gazdasági megszilárdítá
sán s az 1400-as évek közepén, az akkor mél:! részekre
bomlott feudális Európába az egyházi állam, mint egy
nemes, nemzetekfeletti küldetés megtestesítője, valóban
hivatásának magaslatán is áll. A 15. század második
felének politikus pápái nem helytelenül látták az idők

megváltozását. Amikor kibontakoztak a nagy európai
nemzetállamok, mindenekelőtt Spanyolország és Francia
ország, nem ok nélkül kívánták a pápaság földi vonatko
zásainak hatalmi alapzatát kiterjeszteni. Ez a jelentősége

a Borgiák kísérleteinek, akik legalább egy hatalmas
középitáliai királyságot akartak teremteni a pápaság földi
támaszául, s méginkább II. Gyula álmának, amely egy
nagyjából egységes Itália élére akarta állítani a pápasá
got, az itáliai nemzetállamnak a pápaság vezetése alatt
való megvalősításában.s A terv már neki sem sikerült,
neki magának sem, aki pedig nemcsak megfogalmazója,
hanem diplomatája, gazdaságpolitikusa és hadvezére is
tudott lenni ennek a gondolatnak. Még kevésbbé sikerült
a Medicieknek : X. Leó lágysága és VII. Kelemen dilet
tantizmusa elnyelték ezt a tervet és a közben megindult
hitszakadás a pápaság működésének súlypontját más
területekre helyezte, a hozzá hü maradt Európa hitéleté
nek és egyházkormányzatának újjászervezésére. Földi
vonatkozásokban a pápaság mint kisállamiság szerepelt
az egyházi reform évszázadának politikai földrajzában.

E kisállamiságnak a már kialakult nagyhatalmi
Európa koncertjében három birodalmi szervezetű nagy
hatalommal kellett fenntartania az egyensúlyt, s Róma
Béccsel, Párizzsal és Madriddal szemben nélkülözi a
nagyhatalmiság jellegeit. a birodalmi méretű államterü
letet, az ennek megfelelő méretű gazdasági hatalmat,
a hadsereget és a flottát, de a nagyhatalmi lét eme
attributumai nélkül is tartani tudja a nagyhatalmi
egyensúlyt, mint az európai - és most már egyúttal
az Európán kivüli katolikus világ összes társadalmi
osztályainak feltétlen középpontja, lelki akcióinak írá-
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nyítója s mint ilyen, középponti jellegű politikai hatalom.
A pápaság még akkor is, a 16. század közepétől a
17. század kőzepéíg: európai politikát csinált és
különösen a harmincéves háború alatt mutatkozik meg,
hogy nélküle nincs európai politika: sem a madridi,
sem a párizsi, sem a bécsi, sem a stockholmi kancellá
riák, sőt még a német fejedelmi udvarok sem tudják
nélkülözni politikájukban a Rómára való tekinteteket.

ÁM EZ A HATALMI EGYENSÚLYa 17. századnak
éppen a közepén, 'a harmincéves háború után, elernyed.
Spanyolország a maga világbirodalmi létének tetőpont

ján úgyszólván mindenkitől függetlenül élheti a saját éle
tét abban az óriási birodalomban, amely szinte mint bel
tengert fogja körül az Atlanti-óceánt; Franciaországban
a nagy bíborosok fegyveres erővel törték meg a protes
tantizmus politikai és vallási erejét s közben a maguk köré
csoportosított katolikus erőket a gallikanizmus soha el
nem aludt hagyományai alapján szervezik az ország
középponti hatalma köré i a német katolikus és protes
táns felek közt pedig végkimerüléssel ért véget a politikai
és fegyveres harc, - egymásközt nincs győztes és legyő

zött, a Habsburgok kirekesztették a _protestantizmust a
saját öröklődő tartományaikból, a protestáns németség
pedig kirekesztette a Habsburgok hatalmi és uralmi törek
véseit a protestánsnak maradt németség területéről. A
katolikus megújhodás kora utolsó pápájának számítható
VIII. Bonifác utolsó évei alatt már folynak a westfáIiai
béketárgyalások s az akkori pápai nuncius - Fabio Chigi,
a későbbi VII. Sándor pápa - teljes eréllyel igyekszik
megakadályozni, hogy ott uralomra jusson és a békeszer
ződés egész mivoltában kifejezést és gyakorlati követke
zéseket nyerjen a katolikus Egyház számára súlyosan
veszélyes elv, az, amely az Egyházat csak mint a keresz
ténység egyik megjelenési formáját kívánta tekinteni és
mint ilyent: most adódott helyzetének megtartására akarta
ítélni, de a westfáliai béke mégis csak e paritetikus elv
alapján jött létre.

Az elv, amely ott öntudatlanul érvényesült s ame
lyet oly éles szemekkel vett észre VllI. Bonifác
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és nunciusa : ettől kezdve egyre tudatosabban uralkodó
elvévé válik az európai kancelláriáknak az Egyházzal
szemben. Számukra ezúttal a pápaság sem több, mint
egy középitáliai kisállam, politikai súlyban nem számít
többnek, mint amit kisállamiságának méretei és belső

erői jelentenek, s ai Egyház hívőinek az egyes államok
uralma alá tartozó részeire pedíg egyházpolitikai tekin
tetekben is az államkormányzatok jelentenek be egyre
erőteljesebb formákban igényeket. Ime, valóra vált a
16. század politikus pápáinak az a szorongatö látomá
nya, amelyet II. Gyula pápa politikai gondolatvilágá
ban szemlélhetünk leghatározottabb formák között: a
pápaság nem tudja a maga hivatását teljesíteni, ha jelen
tős hatalmí :kisebbrendüségbe szorul az új európai
nagyhatalmakkal szemben.

A pápaság számára ez a helyzet most a lehető

legkétségbevonhatatlanabb módon bekövetkezett. Ki
bontakozását és következményeit most a harmincéves
háboru befejezésétől a francia forradalomíg: 140 éven
át kísérhetjük figyelemmel. Következményeihez erősen

hozzájárult az, hogy a pápáknak abban a sorában,
akik e 140 év alatt a pápai trónuson ültek, alig akadt
jelentékenyebb egyéniség. Talán mindössze kettő: a
lángból való Odescalchi, a tündöklő XI. Ince, aki utol
jára tudja egyesíteni közös európai akcióra, Magyar
ország felszabadítására, a pápaság vezetése alatt Európát i
s a súlyos és tudós XIV. Benedek, a legtudósabb vala
mennyi pápa közt, aki éppen ezért ennek a korszak
nak pápái között legélesebb pillantással ismeri fel a
helyzetet és a konkordátumoknak egész rendszerével
próbál alkalmazkodni hozzá.

A pápaság hatalmi helyzetének háttérbeszoruIása azon
ban még mindíg csak egy része a változás mozza
natainak. A vele szemben felmerült erő, az állam
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nemcsak külső méreteiben növekedett meg, de benső

mivoltában is. Bizonyára nem véletlen s az ilyen törté
nelmi szinkronizmusok mőgött gyakran rejtőzik mélyebb
értelem: azokban az években, amikor a westfáliai
béke tárgyalásai folynak s a katolicizmust pusztán törté
neti jellegűnek feltüntető okmányt szővegezik: ugyan
akkor egy angol emigráns, Hobbes Tamás, filozófus és
államhivatalnok egy könyvet ír Párizsban, amelyben
azt fejtegeti, hogy az emberiség egész élete teljes zűr

zavar az állam műve és közremunkálkodása nélkül, s
az állam az a legfelsőbbrendű lény, aki az egyén minden
munkáját összegezi, a célok értéksíkjára emeli, s aki
felé az egyén erkölcsi és jogi magatartása mindenek
előtt irányul. [Leviathan, 1651.)

HOBBES MŰVÉNEK főbb gondolatai a következők: az
emberek saját önfenntartásuk és biztonságuk érdekében
önkéntes szerződést kötöttek egymással, hogy rendezett
társadalomban éljenek s az így alakult állam mestersé
ges, de szűkséges intézmény, mert állam nélkül a termé
szetes állapot: "mindenki harca mindenki ellen". Az állam
elsődleges feladata a béke fenntartása, -minthogy a társa
dalom tagjai a maguk ki nem mondott, de hallgatólagos
megegyezése folytán mindenekelőtt ezt ruházták rá, termé
szeti állapotuk idején birtokolt föltétlen jogukat a táma
dásra és a védelemre. Az államhatalomnak abszolút tekin
téllyel kell rendelkeznie, vele szemben mindenki feltétlen
engedelmességgel tartozik. Az is szükséges, hogy azt a
személytelen államhatalmat egy személyiség testesitse meg,
mégpedig abszolút uralkodó. Uralmának erkölcsi jogosít
ványai abban vannak, hogy: tulajdonképen az összesség
akaratát testesiti meg. Erkölcsi kötelessége még a nép
jólétét szem előtt tartani. Még erkölcsi és vallási kérdé
sekben is ő dönthet éppen azért, mert az erkölcsi és
vallási kérdésekben való érdeket is ő gondolja át, ő testesíti
meg, s ezek legmegnyugtatóbban mindenekelőtt az ö értel
mében és akaratában testesülnek meg.

Tévedés volna azt hinni, hogy az abszolút
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monarchiának s az állarnszemélyíségnek e kultusza s
mögöttük a fejedelmi abszolutizmus és az etatizmus:
Hobbes gondolatmenetéből vették volna eredetüket.
Hobbes csak azt írta meg, ami már megvolt. csak észre
vette a kibontakozott állarnegyéniségek irlózatos erőit

s igyekezett létüket értelmi okoskodással megnyugtatóan
megmagyarázni és egy pusztán humanista erkölcstan
összefüggéseibe ágyazni. A gyakorlati politika már
régen átélte ezeket a gondolatokat és a kibontakozott
államhatalmak mindegyikében hatalmas egyéniségek
egész sorát nyerle meg az állami és társadalmi szervezés
nek ez a mítosza s ennek gyakorlatát tették életük
főtartalmává. Azonos szabású államférfiak egész sorát
találjuk kora Európájának összes országaiban, akik az
uralkodókkal egyenrangú, sőt a programmadásban és
végrehajtásban nem egyszer azokénál nagyobb sze
repet mutatnak; ilyenek Franciaországban Richelieu,
Mazarin s közgazdasági. bel- és külpolitikai vezérkaruk,
Svédországban Oxenstjema kancellár, a Habsburgok
udvarában egy csomó kevésbbé eredeti, inkább büro
krata hajlamú, de egész mivoltukkal az állam feladatai
felé beállított udvari politikus, Angliában a gyakorlati
politikusok és gondolkodók egész sora, Spanyolország
ban pedig főkép az arisztokráciából kinőtt s szorosan
az uralkodó személyéhez ragaszkodó szintén udvari
politikusok és bürokraták. Minden bizonnyal nagyon
vékony réteg még akkor is, ha egész Európában össze
gezzük, viszont ellensúlynélküli hatalom, európai vezető

réteg, amely az Egyházzal szemben hamarosan eljutott
az államérdek primátusának elvéig és gyakorlatáig. A
kibontakozott új helyzetet az Egyháznak hamarosan
meg kellett éreznie. Az újonnan támadt modem nagy
államiságok a maguk állam- és társadalomszervező

kísérletei között felszámolják a feudális mult hagyaté
kát és benne idegen testként érzik a pápaságnak azt
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a jogkörét, hogy püspökök és jelentős egyházjavadal
mak kinevezési jogával, szerzetesrendek központi kor
mányzatának felügyeletével, jelentős közjogi súlyú állá
sok, püspökségek, apátságok és jelentős szellemi intéz
mények, szerzetesrendek, iskolarendszerek felett intéz
kedik. A kialakuló etatizmus mindenütt magának igényli
ezt a jogot. Innét a gallikanizmussal, febronianizmussal
és jozefinizmussal való harc.3

A méretekben és belső erőkben megerősödött állam
hatalmakkal szemben játszódtak le a 17. és 18.
század Egyházának súlyos bonyodalmai j úgyszólván
a kor minden egyháztörténeti eseménye mögött ez a
vonatkozás jelentkezik a legélesebb vonásokkal. Magá
nak az államhatalmi elvnek konkrét megtestesítéséért
folyik a harc, mikor már a 17. században újra szembe
kerül az Egyház a gallikanizmussal, a 18. század fo
lyamán a jozefinizmussal ; az államegyháziság gondo
lata és erői okoznak súlyos bonyodalmakat a janze
nizmus felszámolása körül, - a janzenizmus ellen
folytatott harcban a dogmatikai résznél sokkal súlyo
sabb nehézség leküzdeni az állam szerepét. Végül pedig
nyilvánvalóan állami erők - adott esetben az udvari
politika által rnozgatott formájukban - szerepelnek a
jezsuita rend megszűntetésében.

A HARMINCÉVES HÁBORÚ befejeztétöl a francia forra
dalom kitöréséig érő kor egyháztörténetének sajátos je
gyei tehát ezek: a pápaság világi hatalmának háttérbe
szorulása, a világi uralmak jogigényének és befolyásának
fokozatos erősödése egyházpolitikai kérdésekben, ennek
kűlőnböző formája leginkább a gallikanÍZDlussal folytatott
küzdelem, a janzenizmus jelentkezése és leküzdése, végül
pedig a jezsuita rend feloszlatása.

Azonban nemcsak az állam változott meg az Egy
házzal szemben, hanem a társadalom magatartása is.
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A társadalomban is fokozatosan figyelhető a társada
lom sajátos életének, az egyes társadalmi osztályok
egész gondolatvilágának talán nem is annyira az Egy
ház, mint inkább az egész természetfölötti világrend
ellen való fordulása. A 17. század folyamán a bölcse
leti gondolkodásban és szépirodalomban egyaránt meg
történik annak előkészítése, hogya 18. századnak már
első nemzedéke egyszerűbbnek, igazabbnak és kívána
tosabbnak találja a világot, ha abból kikapcsolja a
természetfölötti mozzanatot, vagy legalább is csak egy
homályos, határozatlan és bizonytalan természetfölöttit
képzel el. A 17. század közepéig tartó vallási küzdel
mekbe való beleíáradás, a bölcseleti gondolkozásban
beállott változások, szaktudományok feilödése és a hit
életben megindult hanyatlás egyaránt közrejátszottak
abban, hogy a kor szellemi mozgalrna, az úgynevezett
"felvilágosodás" egy mindenekelőtt természetfeletti világ
ellen való fordulást jelentett. A mozgalom tudósok és
gondolkodók köréből indult el, hosszú ideig kevesek
ügye volt, de azután rohamos gyorsasággal hódított
meg váratlanul nagy területeket. Akkor, amikor Osna
brückben a westfáliai békét szővegezték s Hobbes az
állam leviátánjának látomását próbálta körvonalazni,
halt meg Stockholmban, 54 éves korában Descartes, a
racionalizmus úttörője, aki - pontosan azokban az
években, amikor a harmincéves háború folyt - meg
kísérelte ugyanazt, amit valamikor a görög gondolko
dás kísérelt meg: egészen előlről gondolni végig mind
azt, amit az emberi értelem a világról és annak leg
végső előfeltevéseiről és határozmányairól megállapít
hat. Bölcseletének lényegét nem is a közismert "cogito
ergo sum" fejezi ki, hanem az, ahogy Descartes az
emberi gondolkodás tényében, az emberi értelem mű

ködésében pillantotta meg a legvégső és eleve két
ségbevonhatatlan valóságot és igazságot. Kísérlete éppen
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merészségével és szellemességével. áttetsző világossá
gával és egyszeruségével nyűgözte le kortársait, de sem
kiindulása, sem módszerei mőgőtt nem vették észre
az örvényt, amely felé tart.

DESCARTES SZÁMÁRA az ismeret első lépése: maga az
ismeret. Az anyagtalan, gondolkodó én közvetlen intuíció
val szemléli saját működését, a gondolkodást í feltételezi,
hogy ez az önmagáról szerzett ismeret igaz s ebből álla
pit ja meg az igaz ismeret kritériumait. (A kiindulás téve
dése ott van, hogy Descartes csak a gondolkodó értelem
nek sajátmagáról való tapasztalását fogadja el közvetle
nül nyilvánvalónak, holott egy egész csomó más dolog
is ugyanilyen közvetlenül nyilvánvaló és kétségbevonha
tatlan.)

Az ismeret második lépése az Isten. A róla való fo
galom megtalálható minden gondolkodó értelemben s oda
bizonyára nem kerülhetett másképen, mint hogy ő maga
vitte azt a lelkekbe. Isten fogalma velünkszületett foga
lom - "idea innata". Végül mintegy az Isten a garan
ciája annak, hogy a körülöttem lévő tapasztalati világnak
szintén valóságnak kell lennie, - ez az ismeret harma
dik lépése.

Descartes gondolatvilága erősen matematikai és geo
metriai jellegű: ő mintegy megszerkesztette az alapfogal
makat és azokból roppant erős dedukcióval vezette le a
következményeket. Hobbes, aki nagyjából kortársa volt,
az egyszerű, mondhatni, a legdurvább materializmust fe
jezte ki, idősebb kortársa, Locke már megvetette az empi
rizmus alapjait, Spinoza pedig a racionalizmust is, az empir
izmust is belevezette a panteizmusba.

A bölcseleti gondolkodás megtagadta vagy el
sekélyesítette a metafizikát, út jukra indultak s a világ
ról a természetfeletti elem kikapcsolásával készűltek

magyarazatot adni a szaktudományok ; e kettőből s a
társadalom vezetőrétegének. életideáljainak a keresz
ténységtól való elfordulásából fakadt az Ú. n. felvilá
gosodás.

Azután, hogy a hitszakadás kora ismét szenvedé-
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lyesen a hit kérdései felé fordította egész Európa n
gyeimét, a nagy vallásháboní befejezése után újabb
szekularizálódás folyamata indult meg a társadalomnak
éppen vezetőosztályaiban,mindenekelőtt az arisztokrá
ciában, köznemességben és a gazdagabb városi polgár
ságban, Úgy tetszett, mintha ezeknek a társadalmi
rétegeknek többé nem az Egyház vagy a keresztény
ség adná az életideálokat és hogy a kívánatos élet
forma, életstílus, amely előttük lebeg, kevésbbé volna
alkalmas arra, hogy az Egyház kívánságaival össze
egyeztethessék.

KűLöNÖSEN FRANCIAORSZÁGBAN indult meg a társa
dalmi élet, a családhoz való kötöttségnek eddigi zártsá
gából kilépett a nő, megkapta érzelmi élete irányitásának
szabadságát és ezzel új mozzanatot dobott a társadalom
életébe.

A változás legjobban az irodalomban tükröződik

s legjobban talán azzal a roppant távolsággal mérhet
jük le, ami ott mutatkozik, hogy 1650 körül még a
nagy spanyol drámaírok jelentik az európai irodalmat
s a nagy francia drámaírók akkor írják meg jellem
drámáikat, - száz év mulva már (1731-ben) Prévost
abbé érzelmes szerelmi regénye, a Manon Lescaut
európai esemény, a hamiskártyás kitartott férfi és egy
lehetetlenül romlott kurtizán szerelme, amit és még
hasonló tucatjait, rajongva olvasnak még az elvilágiasult
életü apácazárdákban is, újabb 50 év mulva pedig az
érzelmesen érzéki Werther az európai irodalom ese
ménye. S ez azért jelentős, mert minden eddigi kor
nál szélesebb területen és mélyreható erővel: mint
társadalmi lelkületet formáló erő jelentkezik ismét a
szépirodalom.

Filozófia, szaktudományok, szépirodalom s egy
megváltozott életforma: ezekből folyik az ú. n. fel-
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világosodás rnozgalma. Tudományos vélemények nép
szerűsítésével harcol s a propaganda eddig nem látott
szerkezetét teremti meg; vele szemben a legrosszabb
kor kell eltűnni a társadalmi és szellemi szervezés
mezőnyéről a jezsuita rendnek.

A "felvilágosodás" mellett hamarosan fellép s
mint politikai, társadalmi, sőt mint történeti eseménye
ket formáló tényező jelentkezik a szabadkőművesség.

illetőleg pontosabban : a titkos társaságok mozgalma.
Szeraplésük szintén egészen különös jellegzetességeket
ad ennek a kornak.

Végül nem mulaszthatjuk el, hogy tekintetbe ne
vegyük a politikai hátteret, amely a 17. század máso
dik felét és a 18. századot jellemzi. Ez olyan egysé
ges, hogy akár mint egyháztörténeti kornak, ezt a ne
vet adhatnék: az Egyház és a francia Európa.

A westfáliai béke utáni Európának ugyanis Francia
ország a vezető nagyhatalma. Amióta csak az egysé
ges Franciaország megvalósult. fennállásának legfőbb

politikai hagyománya volt az, hogy határain ne enged
jen egységes, nagy államiságokat kialakulni, bármiféle
hatalmi vagy dinasztikus elv kezében Franciaország
köré zárulni s akár állandó, akár időleges összemükö
désükkel Franciaországot fenyegetni. Már a 14. század
tól kezdve ezt a klasszikus hagyományt követve aka
dályozta meg a francia királyság, amikor csak tehette,
a német egység kialakulását. A westfáliai békében tel
jes lett Richelieu Franciaországának diadala a német
ség felett, - most Mazarin és XIV. Lajos Francia
országa a többi Európa felett kisérlik meg kiméletle
nül érvényesíteni a francia hegemóniát, sőt a 18. század
fordulóján a spanyol örökösödési háborúban megalkotni
még ennél is többet, a világhatalmi Franciaországot.
Látni fogjuk, mUyen nehéz a pápaságnak ez ellen a ha
talmi túlsúly ellen egyensúlyt tartani. De ez a másfél
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század - még súlyosabb megpróbáltatások előtt 
újra csak a nagy ígéretet illusztrálja, a "Non prae
valebunt" ígéretét: mint ahogy nem vettek erőt az
Egyházon azok az ellenséges erők sem, amelyeket
filozófusok tévedései, regényírók műveinek romlott és
fínom oldalai jelentettek, nem vehetett erőt rajta a
hatalom sem, sem diplomáciával, sem fegyveres erők

kel, pedig az a helyzet, amelybe az Egyház akkor
került: sokszor volt kilátástalannak tetsző, keserű és
szorongatott I

JEGYZETEK.

I L. V. kötet (Ijjas Antal: A reneszánsz és a hitszakadás
kora): 36-37. 2 I. rn.: 125-135. a Augustus de Roskovány: Monu
menta catholica de independentia potestatis ecclesiasticae ab
imperio civili. 1847-1865.
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X. Ince pápa . (Velasquez lestm énye.}





ELSÖ FEJEZET: TIZENHETEDIK SZÁZAD.

1.
X. Ince pápasága. Egyénisége. Sógornője által való befolyá
soltsága. Harca a janzenizmus első jelentkezései és a francia
államegyháziság ellen. A janzenizmus kezdetei. A Port
Royal-apácakolostor és a francia előkelő társaság szerepe
a janzenizmus terjedésében. Ellentétek a francia külpolitiká
val. Cromwell uralma és a katolikusok üldöztetése Angliában.

Az a pápa, akinek uralkodása ideje már teljes egé
szében a harmincéves háború idejére esik, VIII. Orbán,
egyénisége és egész működési területe szerint úgy tű

nik fel, mint a katolikus megújhodás utolsó pápája.
Alatta jelentkeztek az Egyház belső élete felé az

utolsó jelentékenyebb reformok, a pápaság diplomáciá
jában a pápaság európai nagyhatalom voltának öntu
data, erélye és valósága. Az elhanyatlás az ő utóda alatt
jelentkezett szemmelláthatóan.

X. Ince (1644-1655) egyéniségében mintha csak
újra a reneszánsz pápái közül lépett volna elő valaki,
pompaszeretetével, mértéktelen nepotizmusával, az élet
szentség iránt való közönyével s a földi dolgok által
való befolyásoltsággal. Megválasztásában a bíborosi kol
légiumnak elvilágíasodása jelentkezett ismét, az, hogy
a kardinálisok testülete Itália legelőkelőbb és leggazda
gabb arisztokrata családjainak válott gyülekezetévé, egy
pompázó élethez szokott nagymultú, de egyre szűkebb

szemlélet körébe zárkózó arisztokrata társaság közős

sége lett.

EGYÉBKÉNT AZONBAN AZ Új PÁPAt nem volt köznap
jelenség. Arcképét a kor legnagyobb művésze, Velasquez
festette meg: előkelő, makacs és magános nagyúr ül a
bíbor karszékben, csupaellentétekbőlösszekevert arc, amely
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egyszerre fejez ki lágyságot és energiát, gyöngédséget és
erélyt, értelmet és ősztönösségeket. Amikor rnegválasztották,
már 72 éves volt s igen fényes pályafutás állott mögötte.
Kitűnő irodalmi képzettséggel s erős politikai ösztönös
ségekkel rendelkezett, korán lett biboros, jól bevált,
mint a kúriai kormányzat egyik vezetője és mint diplo
mata s kora ellenére kiváló egészség, fölényes és finom
modor jellemezték, azonkivül páratlan munkabirás, - a
pápaság ekkor már rendkivül terhes egyházkormányzati
hivatal volt s ő tizenegy éven át, egészen 83 éves koráig
pontosan végezte ennek feladatait. Ami pápaságának
emlékezetét oly sötétté szinezi, a sógornője, Donna Olimpia
iránt érzett vak szeretete volt; ez az eszes, előkelő s valóban
nagystilű hölgy a pápaság történetében utoljára tudott
asszonyi oldalról elhatározó befolyást gyakorolni a kúria
kormányzatára. Az, amit a pápa Donna Olimpia iránt
érzett, semmiképen sem volt több, mint tiszta rokoni
és baráti szerétet és egy alapjában véve magános ember
vágya és ragaszkodása a szerétet és megértés iránt.
Azonban sógornője mértéktelenül és durván kihasználta
ezt a barátságot és befolyást s szinte nyiltan ő kormá
nyozott a pápa helyett: ő döntött a biborosi kollégiumba
való felvételek felett, a pápához Rómába érkező követek
nála tisztelegtek először, a fejedelmi udvarok legelőször

ővele igyekeztek érintkezést keresni és tartani, s véle
ményét kipuhatolni, lehetőleg megnyerni. Ö viszont ezt
pénzvágya kielégítésére használta fel, alacsony intrikákba
rángatta bele a pápai kormányzat ügyvitelét, külön
kegyeaci udvart tartott s féltékenyen őrködött azon,
hogy a pápa környezetében az övé mellett semmiféle
személyes vagy tárgyi befolyás ne jelentkezhessen. Viselke
dése már a kortársak számára is botrányos volt, pamfletek,
gyalázkodó vádaskodasok tárgya. Sokáig egy Leti Gregorio
nevű kortársa kései munkájának legendáiból és vádjaiból
ítélte meg a történetirás és emléket az elfogulatlan ku
tatás is alig birta megtisztítani, de már Ranke helyesen
ítél róla az újabbkori pápaság történetének eléggé hiányos
és csonka vázlatát tartalmazó munkájában.

Pedig nélküle X. Ince pápasága nem lett volna
egész dicstelen. Hogy a bíborosok maguk közül a
legkülőnbet választották, azt megmutatják mindazok az
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intézkedések, amelyekben X. Ince példaadön erős és
okos tudott maradni, - századok hagyományait foly
tatta és magatartása utódai számára is megtámadhatatlan
alapokat fektetett le. Alatta kezdődik a pápaság küz
delme a janzenizmussal s a Lajosok francia nagy
királyságának újjáfogalmazott gallikanizmusával.

A janzenizmusban utoljára jelentkezett egy dog
matikus szakadás az Egyház újkori történetében. A
janzenizmus legnagyobb veszélye nem az volt, hogy
dogmatikai elemzés szerint a kálvinizmusnak afféle
utójátéka, hanem az, hogy nem fejedelmi udvarokból
indult ki, nem világi területeken világi érdekekből és
világi érdekért kívánt harcolni az Egyház ellen, hanem
onnét indult el, ahol a legveszélyesebb: egyházi körök
ből, szerzetesi és szerzetesnői kolostorokból, püspöki
udvarokból és papi házakból és ott jelentkezett, ahol
a legveszélyesebb, a templomokban. S amit el akart
venni az Egyháztól, az nem valamiféle világi jogkör
volt, vagy püspökök kinevezésének joga, vagy bármi
hasonló egyházpolitikai tény, hanem az Isten iránt
való meghittség bizaimát és hitét akarta elvenni az
emberek szívéből, Isten közellétének gondolatát és
öntudatát. Hideg és idegen messzeségbe kívánta zámi
a hívők elől az Eucharisztiát. S mindez az egyháziak
rétegéből kiindulva, az áhítat nevében és a hitbuzgalom
nevében. A janzenizmus egyszerre volt téves misztikai
és hitbuzgalmi irány és téves alaptételeken felépülő

dogmatikai forradalom. Hajszálerei visszavezetnek a
már tridenti zsinat után meginduló kegyelemtani har
cokra," de ez csak a janzenista tan egyes tételeinek
felvetődését magyarázza meg és nem a mozgalmat.

A 17. ÉS 18. SZÁZADNAK ez a nagy belső eretneksége
J ansen Kornél löweni egyetemi tanár nevéhez fűződik:

az ö tételeinek közvetlen forrása a mintegy két nemze-
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dékkel előtte, ugyancsak löweni katedrán tanított Bajus
Mihály8 volt, akinek a kegyelemtanra vonatkozó 79 téte
lét még V. Pius pápa ítélte ell567-ben. Jansen, aki
hosszú időn át volt a dogmatika tanára Löwenben, majd
ypemi püspök, mintegy két évtizeden át tanulmányozta
sz. Ágoston tanításait s végül egy Bajus véleményeitől
erősen befolyásolt műben kívánta összefoglalni a szent
ágostoni gondolatvílágnak a kegyelemre vonatkozó taní
tásait í műve - "Augustinus, azaz sz. Ágoston tanítása
a lélek egészségéről, betegségéről és orvosságáról"!
1640-ben jelent meg.

Ebben a könyvben a szentágostoní tételek egyé
ni csoporlosítására támaszkodva a mellett érvel Jansen,
hogy az áteredő bűn által az ember természete egé
szen megromlott és semmiképen nem képes Isten
parancsainak teljesítésére. Az így megromlott emberi
természetnek semmiképen sem áll tulajdonában, hogy
Istent tiszta és odaadó szeretettel szeresse, hanem a
maga vétkes ösztöneinek uralma alatt áll s minden
külső tette és benső indulata önmagában értéktelen,
Egyedül az isteni kegyelem képes az anyaghoz való
kötöttségtől megszabadítani s az igazi, Istennek tetsző

tisztaság és átsugárzottság állapotába tenni. Akinek az
Isten ehhez kegyelmet ad, az megmenekült, akinek
pedig nem ad ilyen külön kegyelmet, az rnindíg az
áteredő bűn foglya marad.

Jansen véleménye alapjában véve egyszeru és köny
nyen megcáfolható dogmatikai tévedés. Gondolatainak
átütő ereje alig van, könyvének megírása éppúgy nél
külözi az eredetiséget, mint a szellem vagy művészi

előadás lendületét, és ő maga is halvány egyéniség, a
harcos lendület éppúgy hiányzik belőle, mint a szel
lemi vagy mozgalrni szervező erő. Egyébként nem
volt rossz püspök, egyházmegyéjét jól kormányozta,
gondolatai csak dolgozószobájában formálódtak ki.
Könyvének megjelenését meg sem érle, azt csak halála
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után (1638) adta ki személyes barátja és eszméinek
híve, du Vergier de Hauranne," a későbbi Saint Cyrain-i
apát, félig-meddig a szellemi élet iránt érdeklődő ember,
félig világfi, félig udvaronc,akit sok szál füzött az
előkelő párizsi társasági körökhöz. A könyv 1640-ben
jelent meg: Jansen személye kapcsán eszméi hama
rosan szószólókat kaptak a löweni egyetemen, észak
franciaországi papi és szerzetesi körökben s azon
kivül du Vergier társasági divattá tudta tenni a
párizsi szalonokban és kolostorok falai között, ahova
a divatos regények előbb találtak bemenetet akkoriban,
mint a vallási áramlatok.
EGYSZERRE SOKAN tárgyalják Jansen könyvét és vele

kapcsolatban kegyelemről beszélnek. Jansen tanitása
innét, ebből az elindulásból lett az előkelő társaság
misztikai mozgalma is. Ezt a vonását Voltaire jelle
mezte később élesen és cinikusan :

"Ha meggondoljuk, tulajdonképen nem volt valami
kedvező dolog Jansennel együtt abban hinni, hogy az
Isten mindenféle lehetetlen és végeláthatatlan kívánságot
állít fel az emberrel szemben i ez filozófiailag is nehezen
igazolható s benne hinni nem valami megnyugtató. De
mindenki számára volt valami titkos öröm abban, hogy
a vallott tan révén egyáltalán egy p á r t h o z tartozik,
hogy gyűlölheti a jezsuitákat, hogy kitűnik a sokaságból.
Ezek és az általános szellemi nyugtalanság csakhamar
valóságos szekta képződéséhez vezettek. "

A Jansen könyveinek lapjairól elindult, a löweni
egyetemen tanítási nyilvánosságot nyert, az egyháziak
körében híveket, a párizsi társaság legelőkelőbb szalon
jainak szervezetében propagandát szerzett mozgalom
hamarosan szabatos formákat, középpontot és vezető

réteget is kapott. Mégpedig egy Párizshoz közeli igen
előkelő és gazdag cisztercita apácakolostomak, a Port
Royal-nak gazdagságát és előkelő hölgyeinek királyi
udvarig és legmagasabbrangú főpapokig terjedő össze
köttetéseit.
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A PORT ROYAL a századfordulón, mint a legelőkelőbb

francia családok férjhez nem ment leányainak menedéke,
osztozott a hasonló kolostorok teljes elvilágiasultságában.
Nagystílű társasági élet középpontja volt, tagjait továbbra
is látogathatták ismerőseik és hódolóik, farsang idején
még nagyszabású álarcosbálokat is adott, amelyeken az
apácák tündöklően kiöltözve maguk is résztvettek. Az
1600-as évek elején még az sem keltett semmi feltűnést,

hogy Arnauld Antal, a párizsi parlament ügyésze, politikai
szelgálatok fejében keresztülvitte a királynál, hogy tizen
kétéves leányát, Mária Angelikát nevezze ki a kolostor
apátnőjévé. Az ifjú apátnő éppen olyan világias életet foly
tatott, mint társnői, fiatal lovagok csoportja kereste fel
rendszeresen s kirándulások, táncestélyek és ünnepélyek
váltogatták egymást.

Egy, az akkor még nem is jelentkezett janzenizmustól
teljesen független lelki élmény hatása alatt időközben

tizenhétévessé lett Mária Angelika apátnő, egy csapásra
megszüntette a kolostor világias életét, elzárta a világias
érintkezések elől, magas fallal vetette körül, elegáns ruhák
helyett vezeklő ruhák, bőjt, puszta szalmazsák következ
tek. Majd a kolostor mocsaras fekvésére hivatkozva
Párizsban szerzett anyaházat s oda költözött be.

Az elhagyott első kolostor viszont a főváros szel
lemi élettel rokonszenvező tagjainak vált vendéglátó
és pihenő helyévé, azilumává, valóságos akadémiájává.
Egymásután csatlakoztak hozzájuk az előkelő nemesi és
polgári társaság tagjai, államférfiak, ügyvédek, teológusok
és filozófusok, köztük a kitűnő tehetségű Arnauld-család
tagjai, egyre többen, mindenekelőtt maga Angelika nagy
bátyja, Arnauld Antal."

Különös, mindenképen feltűnő szerzetesi élet kezdő

dött itt, az új lakók "a Port Royal-i remeték", lecsapol
ták a mocsarakat, templomot építettek, iskolát tartottak
fenn a gyermekek számára s erős befolyása alatt állottak
aSaint Cyran-i apát érdekes és lenyűgöző egyéniségének.
Az újból egészségessé tett helyre újra visszatértek az
apácák, mire a Port Royal-i remeték az egyik közeli
majorba költözködtek. A túl buzgó apátnő most már a
francia előkelő társadalmi világ szellemi és lelki életének
reformját tűzte ki főcéljául, s hatásával és összeköttetései
vel divattá tudta tenni, hogy a párizsi társaság hölgytagjai,
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csupa nagy szalontartó dáma, a Port Royal-lal tartsanak
fenn állandó szellemi érintkezést i egyesek állandó lak
osztályt tartottak fenn a kolostorokban, hogy oda vissza
vonuljanak, mint valami romantikus lelki magányba.
Voltaire élesen gúnyolódik feleltük. A nagy Condé herceg
unokájáról, Longueville hercegnőről ezt irja:

"Egyformán hires a polgárháború emlékeiről, mint
szerelmi kalandjairól i most hogy öreg lett és nem volt sem
mi dolga, elhatározta, hogy szent lesz. Mivel gyülölte
az udvart és égető szűkségét érezte annak, hogy
továbbra is intrikálhasson, azért egyszerre janzenista lett. "7

Nem érdekesség nélkül való kűlsöségei ennek az eret
nekségnek, ahol a fehérparókás dámák, fiatal lovagok,
becsvágyó és világias papok, elegáns udvaroncok vitat
koztak a teológia végső kérdéseiről. Időközben pedig
kibontakoztak a janzenizmus teológiájának az Egyházétól
merőben eltérő hitéleti következései.

Jansen posturnus könyvét VIII. Orbán már 1642-ben
elítélte, de Löwen, néhány püspök és a szeminárium,
a Port Royal és az a társasági propaganda, amit kapott,
igen népszerüvé tette továbbra is. Mint nem egyszer
megtörtént a dogmatikai kérdések fejlŐdéstörténetében,
most is sz. Agoston feltétlen és óriási tekintélyét ját
szotta ki maga mellett az a párt, amely szembefordult az
Egyház ortodox elveivel és gyakorlatával.

Maguk a józan francia egyházi vezetőkörök hama
rosan felismerték a veszélyt és igyekeztek a tévely
terjedésének útjába állani és 1650-es ülésükön nyolc
vannyolc püspökkel az élén a francia klérus Jansen öt és
Amauld két tétel ének elítélését kérte.

X. Ince azonnal és teljes valóságában felismerte a
tan és a mozgalom jelentőséget - külön bizottsággal
vizsgáltatta meg a tételeket és majd ennek a véleménye
alapján Jansen öt tételét mint eretnek tant újból elítélte
a pápaság."

Az öt tétel a következő:
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1. Nem mindenki kap belső kegyelmet és aki
nem kap, képtelen érdemszerző jócselekedetre.

2. Aki viszont kap kegyelmet, az nem tud ellen
állani a kegyelem hatásának és tetteit ez irányítja.

3. Az érdem és a bűn beszámíthatásához elég a
kűlső kényszertől való meatesség.

4. Eretnekség azt állítani, hogy az ember saját
akaratából képes a kegyelemnek ellenállni vagy kegye
lem nélkül jót tenni.

5. Eretnekség azt állítani, hogy Krisztus minden
emberért meghalt.

A janzenisták tagadták. hogy ezek a tételek Jansen
könyvében benne vannak i ezek ebben a megfogalma
zásban valóban nem is így szerepelnek, viszont ott van
nak a könyv elvei mögött. Mikor a pápa ünnepélyesen
kijelentette, hogy a tételek benne vannak Jansen köny
vében, a janzenisták azzal válaszoltak, hogy az Egyház
tanítói hivatalának tévedhetétlensége csak arra terjed
ki, hogy megállapítsa, hogy tévesek-e ezek és azok a
tételek (tévedhetetlenség de jure), arra viszont nem
terjed ki, hogy azt állapítsa meg: valóban benne van
nak-e (tévedhetetlenség de facto) ebben vagy abban a
könyvben. Ezért nem voltak hajlandók a pápai bulla
követelte megfogalmazás alapján tanaikat és maga
tartásukat visszavonni.

A viszály most már új területre terjedt ki; egyszerre
vita tárgya lett az Egyház tanítói hivatalának, illetőleg

a pápai tanítói hivatalnak tévedhetétlensége is. Francia
országban mint valami napi szenzációról és mint valami
nemzeti ügyről kezdtek vitatkozni a tévedhetetlenségről

a "de droit" és a "de fait" viszonylatban. Ez a "de
droit" és "de fait" egészen félelmetesen kezdett emlé
keztetni azokra a vitákra, amelyek a nagy krisztológiai
eretnekségek keletkezése és hullámverése idején a
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keleti görög városokban folytak. Úgy tetszett, hogy
egy kegyelemtani kérdés kapcsán a pápai illetékesség
vitatása egy ekléziológiai eretnekség szárnyait és lehető

ségeit bontogatja itt. Erről vitatkoztak a szerzetházak
ban és püspöki kancelláriákban, az udvarban, az elő

kelő szalonokban és vidéki vendégfogadókban,9 S hogy
a helyes dogmatikai állásfoglalás szilárd körvonalazá
sán és az összes illetékeseknek az Egyház iránti enge
delmességre való figyelmeztetésén kívül még erőtelje

sebb eszközökkel lépjen fel a pápaság, azt rendkívül
nehézzé tette volna az a súlyosan feszélyezett viszony,
amelyben a pápaság a francia túlhatalommalszemben volt.

X. Ince és Franciaország között kezdettől fogva
feszélyezett volt a helyzet. Richelieu után Mazarin
ült a francia állam-miniszterek székében s a francia
politika a konklávé idején megkísérelte, hogy francia
párti pápát választhasson. X. Ince megválasztása úgy
hatott a francia politikára, mint vereség. A feszültsé
get csak fokozták a westfáliai béketárgyalásokon azok
az ellentétek, amelyekben a pápai diplomácia bátran
és egyenesen ragaszkodott az egyetemes keresztény
érdekekhez.

Ugyancsak fokozta az ellentéteket, hogy X. Ince
kardinális kinevezései nem voltak Mazarin kedvére
valók; az új bíborosok spanyol érzületüek és a franciák
tól támogatott Barberini-család ellenségei voltak. Mazarin
a legkülönbözőbb fogásokkal próbálkozott, hogy a
pápasággal minden dologban éreztesse a francia hatalom
tökéletes fölényét, minél több kellemetlenséget okoz
zon és a pápát minél súlyosabban megalázza. Ince
erővel és rnéltósággal utasította vissza a francia kül
politika modorbeli és hatalmi túlkapásait az Egyház
ellen, de kettőjük viszonyában erősen megérződött a
hatalmi rangkülönbség Európa első modem nagyhatalma
és egy kisállamiság között.
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Angliában nem sokkal X. Ince trónralépése elött
omlott össze a Stuartok uralma, saját alattvalóik verték
le öket Naseby mellett és I. Károly lefejeztetéssellakolt
uralkodása politikai hibáiért (1649). Cromwell (t 1658)
cím nélkül uralkodója lett Angliának és megalapozója az
angol világhatalmi igényeknek i korlátlanabb hatalom
és nagyobb érdekkörben dolgozó uralkodója még nem
is akadt Arigliának eddig, azért nem egyszer kínálták
meg a Brit-szigetek császára nevével. Uralma kezdet
töl fogva nem sok jót ígért a katolikusoknak, Crom
well egészen szabadjára engedte a katolikusellenes és
katolikus pap ellenes néphangulatot. amelynek nem egy
pap esett áldozatul, - "amikor a pápistákról volt szó,
muskétáink és kardjaink nem sok félelmet ismertek!"!"
- írja az idők egyik történetírója.

Ugyanakkor Cromwell alatt nött meg és fokozó
dott egyre jobban a nép vallási egységének szétapró
zódása. Egy korabeli röpirat a következő szektákat
említi: independensek, brownisták, millenáriusok, anti
nomiániusok, anabaptisták, alchimiánusok, libertinusok,
familisták, enthuziaszták, keresök, perfektisták, szocini
ánusok, ariánusok, antitrinitáriusok, antiskripturisták és
szkeptikusok. A szekták elburjánzásának szabadsága a
katolikusok felé egyetlen elnyomatást jelent, 1650-ben
a parlament egyenesen törvényt hozott, amelyben meg
tiltotta a nemprotestáns istentiszteletek látogatását. Crom
well után bekövetkezett a Stuartok restaurációja s vele
a visszahatás Cromwell szektájának makacs hívei ellen,
de ugyanakkor tovább folytatódott a katolikusok üldö
zése is.
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2.
VII. Sándor, lX. Kelemen és X. Kelemen pápasága. Két évtized
szakadatlan összeütközései a francia túlhatalommal. A janze
nizmus visszaszoritásának kísérletei. A janzenizmus hatásai
a francia egyház belső viszonyaira és életére. Jezsuita-ellenes
vonása, Pascal. A "Kelemen-féle béke". A török veszély

Európa láthatárán.

Újabb 12 évet jelent az Egyház és a pápaság tör
ténetében VII. Sándor (1655-1667) pápasága.;' Chigi
bíboros egyik legkiemelkedőbb alakja volt a bíborosi
kollégiumnak, egyéni képességei szerint kitűnő ember,
tizenkét éven át nuncius Kölnben, éppen a hanninc
éves háború utolsó évtizedében s még az utána követ
kező két évben is személyesen ismerte meg az Alpo
kon túli Európa eröit," a vallási forradalomtól és a
sokállamiságtól széfszaggatott Németországot. ismerte a
francia nagyhatalmat. a svédet és az angolt, érintke
zésben volt a spanyol monarchia követeivel is.

A pápai trónuson is megmaradt diplomatának:
síma összeegyeztetőnek, a kompromisszumok kereső
jének s alkata szerint a kezdeményezések kerülöjének.
Egyénileg jó ember volt, telve csupa jószándékkal, aki
még azt is elhatározta, hogy véget vet az előde alatt
oly riasztó vonásokkal jelentkezett nepotizmusnak, roko
nait nem is engedi Rómába Szienából és semmi szere
pet sem ad nekik. Elhatározásának azonban az lett a

. vége, hogy a pápai rokonok az ő uralma alatt is meg
jelentek, hogy Rómában a maga visszataszító valósá
gában jelentkezzen ez a speciális olasz bűn a pápaság
történetében. Uralkodásának egyik fontos mozzanata
az, hogy nem kivánta - amint nem is lehetett gyako
rolni többé - azt a korlátlan személyi hatalmat, amellyel
elődei rendelkeztek; a pápai állam kormányzatában a
megváltozott idők által megnövelt kormányzati felada
tokat rábízta bíborosaira, ő alapította meg az egyházi
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államot kormányzó bíborosi kongregációt, amelyből

később a pápai államtitkárok hivatala s a pápaság
további történetében bekövetkezett roppant szerepe
kinőtt. A kúria különböző hivatalainak hatásköre is
hatalmasan megerősödött pápaságának ideje alatt.

FRANCIAORSZÁG EURÓPAI TÚLHATALMA a pápaság
felé is kényes surlódásokban jelentkezett. A római francia
követnek a pápai közigazgatással való konfliktusa egész
Európa számára hivatva volt ábrázolni azt, hogy Francia
ország Európa legnagyobb és egyetlen hatalma. A követ
visszaélt a Rómában való területen kivüli jogával és gonosz
tevőket vett palotájának védelme alá, ezenkivül még más
módon is akadályozta a pápai közigazgatás római érvé
nyesülését. Rómában is úgy kivánt elhelyezkedni, mint
Európa feltételek és ellentmondás nélkül vezető nagyha
talmasságának teljhatalmú képviselője, akit sokkal több
illet meg, mint a többi követeket.

A pápa korzikai testőrgárdája körülvette a követ házát
és megölte a követség néhány fegyveres emberét. XIV.
Lajos azonnal megszakította a diplomáciai összeköttetést
a pápasággal. elfoglalta Avignon és Venaissin pápai hű

béreket, fegyveres csapatokat inditott Róma ellen és csak
a pápaság legteljesebb megalázkodás a árán lehetett elkerülni
a még súlyosabb konfliktust i a bűnösöket felakasztatták,
a korzikai testőrséget fel kellett oszlatnia a pápának, saját
testvérét az egyházi államból száműznie. két kardinálist
kellett küldenie Párizsba, hogy bocsánatot kérjenek s
Rómába emlékoszlopot felállitani, amelyen sajnálkozásá
nak adott kifejezést.

A 17. század alatt méreteiben és belső erőiben

egyaránt megnövekedett francia nagyhatalom befolyása
most már a pápaválasztást sem kívánta kírnélní. XIV.
Lajosnak volt a kívánsága, hogy VII. Sándor után állam
titkárja, a kiváló Giulio Rospigliosi következzék annak
ellenére, hogy az mint államtitkár franciaellenes politi
kát űzött.

MINT PÁPA A IX. KELEMEN (1667-1669)3 nevet vette
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fel, s tiszta élet, jóság, okosság, mérséklet és finom erély
jellemezték. Hosszú idő óta ő volt az első pápa, aki való
ban szakítani tudott a nepotizmussal, ugyancsak ő volt az
első, aki nem kivánta lecserélni az uralomra léptekor
hivatalban talált és elődje által kinevezett egyházi és világi
tisztviselőket. Tett ugyan néhány változtatást, de mindenkit
meghagyott hivatalában s ez a szokás utána vált mara
dandóvá a kúria hivatali ügyvitelében.

Amikor a pápai trónra lépett, már előrevetette

árnyékát a spanyol örökösödés kérdése. IV. Fülöp
spanyol király 1665-ben halt meg s örökösül gyenge,
beteg és nem egészen ép idegzetű négyéves fiúcskát
hagyott hátra; a várható örökségre előre bejelentették
igényeiket XIV. Lajos és az osztrák Habsburg-ház, sőt

XIV. Lajos megtámadta az akkor még spanyol koro
nához tartozó Németalföldet is. Lajos örökösödési igényei
ellen Anglia, Hollandia és Svédország katonai szövet
séggé zárultak össze és az új pápa Franciaország érde
kében érvényesítette diplomáciáját s tette lehetővé, hogy
az aacheni békében Franciaország nyereséggel vonul
hatott vissza a vereség elől.

Az elhatározás mögött a francia túlhatalom ellen
a. pápai székben is tovább kűzdő európai politikusnak
a tényekkel okosan számoló politikai bölcsesége állott:
a török veszély újra erősödött. A török birodalom életé
ben nagy szerepet játszó albán nagyvezéri ház újra
megszervezte az ozmán birodalom nemzetek feletti
mohamedán világhatalmi erőit s újra megkísérelte az
előretörést igényeinek azon a front ján, amelyet másfél
század óta megszállva tartott, a Duna vonalán és a Föld
közi-tengeren. Vele szemben minden fronton az egy
séges és erős államiságot nélkülöző Európa áll: párt
viszályoktól szetszaggatott Lengyelország, a Habsburgok
nak Csonkamagyarországra és a dunavölgyi német tarto
mányokra támaszkodó, egységbe eddig soha nem szer-
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vezett uralma, a Földközi-tengeren a johannita lovag
rend néhány megerősítettszigete és az ugyancsak feudális
darabokból álló, az egységes hatalmi szervezetet nélkü
löző Itália.

A legjobban veszélyeztetett fél és terület Velence
volt; Velence világhatalmi rangja ekkor már aláhanyatlott,
szárazföldi háttámasz nélkül pusztán egy gazdag Föld
közi-tengeri kishatalom szerepét játszotta csak. A hódítás
leginkább Velencének és a kereszténységnek legelőbbre

tolt fellegvárát - Kréta szigetét fenyegette.
Az aacheni béke után a pápa sürgetéseire francia

és császári csapatok mentek Krétába, de 1669-ben
ennek ellenére is elesett Kréta,

IX. Kelemen alatt helyreállt a normális egyházi
viszony Portugáliaval. Ugyancsak Kelemen nevéhez
füzödik az úgynevezett klementinusi béke a janzeniz
mus kérdéseiben.

A JANZENIZMUS FELSZÁMOLÁSA ugyanis nem sike
rült sem X. Ince, sem VIi. Sándor intézkedéseinek sem.
X. Ince bullája, a "Cum occasione impressioni" nem talál
tényleges elfogadtatásra; a janzenisták továbbra is maka
csul a questio facti megkülönböztetéssel vonták ki
magukat az Egyház előtt való meghajlás alól, s közben el
indult a sajátos janzenista hitélet; a janzenista papok ,és
püspökök azt hirdették s hívőik hitéletét is a felé vezették,
hogya bocsánatos bűnök nem képezhetik a feloldozás
anyagát, a halálos bűnök számát és a bűn nemét meg
változtató körűlményeketnem kell meggyónni: az elégtétel
nek, úgy mint az ősi Egyházban történt, meg kell előznie a
Ieloldozást: a szentáldozáshoz, különösen a gyakori szent
áldozáshoz, nem szűkséges a kegyelemnek feloldozás utáni
állapota, hanem elég a rossz hajlamoktól való mentes
ség is és éppen azért, mivel ezt nem lehet biztositani,
kerülni kell a gyakori szentáldozást, elég utána inkább
csak vágyakozni. Az utóbbi kérdésről maga Arnauld adott
ki könyvet: "Dela frequente Communion" (1642); az
orlodox oldal, különösen a [ezsuiták irodalmi harcba
kezdtek vele szemben.
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Minthogy nyilvánvaló volt, hogy X. Ince bullája elle
nére a janzenista mozgalom nem szünt meg és hívői ta
gadva ugyan azt, hogy az Egyház által elitélt tételeket
vallanának, de viszont mégis azokból következő hitéleti
gyakorlatot követtek, VII. Sándor 1667-ben még egyszer
elitélte a tételeket és elrendelte, hogy minden papnak
esküt kell tennie az elítélt tételek elvetésére.

Ennek a rendelkezésnek erélyes végrehajtása volt
az első siker a mozgalorn ellen, noha hatása nem
maradt meg állandónak, a janzenisták újból összeszed
ték magukat és újra szervezkedtek ellenállásuk közép
pontjai körül. Ilyen volt mindenekelőtt a Port Royal
és az Amauld-család szellemi vezetése alatt álló kör,
azonkívül az aletí, angersi, besuvaiai és pamiersi püs
pökök, akik nem fogadták el, csak az Ú. n. "csendes
elhallgatást" előbb is, később is többször felmerülő

formulájával. Róma eljárást indított ellenük: ez volt
az az örökség, aminek elintézése szintén IX. Kelemenre
várt; fáradozásai s a francia külpolitika mellett való
kitartó hűsége kapták meg a maguk gyümölcsét, a
francia államkormányzat maga késztette meghódolásra
a pápa előtt az engedetlen püspököket. A janzenista
püspökök a pápai szék szilárdságával szemben meg
hajoltak; a katolikus tanítás teljességének őrzését eb
ben a rendkívül nehéz helyzetben sem adta fel. Az
engedetlen püspökökkel szemben még voltak hatalmi
eszközeik, de sokkal nehezebb volt feladata a moz
galomnak azzal a részével szemben, amely a francia
társadalom testét itatta át és ott nyert magának közép
pontokat.

A janzenizmusban felötlően mutatkozott meg, mekkora
szerencse egy mozgalornra, ha a szellemi elitet és az
irodalom propagandaját a saját oldalára tudja vonni.
A küzdelemben, amit a janzenizmus folytatott, egész
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vezérkar vesz részt; írói közül legjelentékenyebb Pas
cal, aki több, főkép matematikai és filozófiai probléma
megoldása után 1654-ben csatlakozott hozzájuk és mé
lyen vallásos lelkületének egész erejével a jezsuiták ellen
fordult. Port Royal-i magányában írt Levelei-ben ragyogó
stílussal és szenvedélyes elfogultsággal támad a jezsui
tákra, vádak alá veszi a rend erkölcstanát, probabiliz
must vet szemükre és megvádolja őket először azzal,
hogy szerintük a cél szentesíti az eszközt. Ö egyik fő
forrása a jezsuiták ellen hangoztatott s később annyira
népszerűvé vált vádaknak.

PASCAL: Clairmont Ferrandban született 1623-ban, elő

kelő hivatalnokapától és mélyérzelmű anyától, kétéves
kora óta sokat és súlyosan betegeskedett egész életében,
ötéves korában elvesztette anyját, nemsokára Párizsba
költöztek, ahol kibontakoztak csodagyermeki tulajdon
ságai; 16 éves korában már értekezést írt a kúpszeletek
ről. 30 éves koráig feltalált vagy újjáfogalmazott egy csomó
tételt, azonban betegeskedése, szeretett húgának halála
korán a janzenizmus oldalára sodorták.

Még halálos ágyán is akkora elfogultsággal és szen
vedéllyel volt tele, hogy gyülölséggel fordult a janzeniz
mus ama vezetői ellen, akik a kelemeni formulát - akár
még a benső fenntartással is - aláírták.

A janzenizmus keltette vad fanatizmusra semmi sem
jellemzőbb, mint az, hogya Port Royal apácái még az
erőszaknak sem kívánlak engedni és mindenáron meg
tagadták a kelemeni formula aláírását. MegszáIlottságukra
misem jellemzőbb, mint az, amit Jacqueline, Pascal nő

vére ír bátyjának:
"Jól tudom, hogy nem a nők dolga az igazságot meg

védelmezni, most azonban, mikor a püspökök olyan gyen
gesél.:!eket mutatnak, mint amilyennek a nők természetét
mondják, talán mégis nekünk nőknek kell tanúsítanunk azt
az erőt, amit a püspököknek kellene mutatniok. És ha nem
a mi dolgunk, hogy megvédel mezzü k az igarságot, még
mindig lehet a dolgunk az, hogy meghaljunk érte."

Angelika apátnő éppen akkor súlyos vizibetegségben
szenvedett, de senki sem volt képes rábírni arra, hogya
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janzenista tano kt 61 elálljon. Halála után nővére, Ágnes
vette át a kolostor vezetését, ugyancsak ő is kitartott a
legmakacsabb ellenállás mellett.

A janzenizmus tehát végső eredményben nem
számolódott fel, - a Kelemen-féle bréve ugyan nagy
eredmény volt, mert nemcsak a janzenizmustól, hanem
a gallikanizmustól is megfertőzött francia főpapsággal

szemben jelentett fölülkerekedést, - azonban mind
össze ennyit jelentett. Az elvi kérdésben győzött Róma
elvi igazságát nyilvánosan kénytelenek voltak elismerni,
azonban a janzenizmus hitéleti gyakorlata valósággal
belső herezisként megtartotta állásainak jelentősebb

részét a francia társadalomban.
Amikor IX. Kelemen 1669 december 9-én meg

halt, az Egyház diplomáciájának helyzete az európai
hatalmak játékában roppant kényes volt, nem lehetett
más feladata, mint egyensúlyt keresni a francia túl
hatalom ellen. Franciaország belső állapota egyáltalában
nem volt olyan, hogy a pápaság és az Egyház akár
külső érdekeit is tartósan rá lehetett volna támasztani
a csontig és velőig hatoló rothadt erkölcstelenségre és
a katolikus formák mellett való kitartás ama színlelé
sére, amellyel XIV. Lajos ott térdelt szeretője mellett
a pompás udvari kápolnában és imáit, amelyeket mon
dani látszott, ágyasáéval egyesítette.

Az Egyház és a pápaság nehéz helyzete magya
rázzák meg, hogy a következő konklávén alig akadt
pápajelölt. A választás végre Altieri bíborosra esett,
aki X. Kelemennek (1670-1676) nevezte magát.

A PÁPAI TRÓNRA MEGVÁLASZTOTT AGGASTYÁN,
aki ekkor 80 éves volt, ifjúkorából még emlékezett a
spanyol hatalom virágkorára és a spanyol orientációt kép
viselte. A spanyol hatalom ugyan semmiképen sem volt az,
ami eddig, a pápai politikának viszont mégis bátrabb és
szabadabb légkört adott az új francia állam vonalvezetése.
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Az agg pápa szívesen hagyla a részletügyek vezetését
unokaöccsére, viszont nagyvonásokban helyesen és okosan
irányílott : támogatta Lengyelországnak törökellenes har
cát, az érdekelt országokból kívánt koalíciöt összehozni a
török ellen és ebben semmiféle nehézség és kilátástalanság
nem törte meg szándékait. Hétéves pápaságának ezt az
óriási hagyományát XI. Ince valósította meg.

Pápaságának majdnem egész időszakát a francia
államnak újból feléledt gallikán egyházpolitikai gyakor
latával való viaskodás tölti ki, mégpedig mind a Regália
jognak, mind a követségek azilum-jogának kérdésében.

A Regália-jog már régóta volt viták tárgya. Lé
nyege az volt, hogy bizonyos meghatározott püspök
ségek jövedelmét széküresedés esetén a király élvezte,
és a plébániák kivételével ő adományozott olyan java
dalmakat, amelyeket a püspöknek volt joga adomá
nyozni. Ez a gyakorlat onnét fejlődött ki, hogy ezek
a püspöki birtokok a francia egyház és francia király
ság történetének különböző időszakában a püspökök
nek hübérbe adott királyi birtokok voltak. A gyakor
latnak e hübéri forrása azonban idővel feledésbe ment
és ugyanezeket a jogokat a királyság szerette volna
az összes püspökségekre kiterjeszteni. Gyakorlatilag ez
meg is történt, 1673-ban XIV. Lajos a Regália-jogot
mint királyi hatalomból származó és az összes püspök
ségek felett érvényes jogot törvénybe is iktatta. X. Kele
men erélyesen tiltakozott ellene, magában a francia
püspöki karban keresett támasztékokat, azonban a
királyi kormány sikeresen szervezte meg a gallikán
hagyományhoz hü püspöki kar ellenállását. Ez a kér
dés is felszámolatlan maradt és megoldása X. Kelemen
utódj ára várt ugyanúgy, mint az azílum-jogé, amelyet
az agg pápa oly méltósággal és bátran korlátozott a
követségek menedékjogával szakadatlanul visszaélő

francia követek számára.
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3.
XI. Ince pápasága. Egyénisége. Az izlám támadásainak új ve
szélye, mint uralkodásának kezdettől fogva legnagyobb aggo
dalma. Avianói Márk küldetése. Európa politikai egységbe való
hozásának akadályai. Magyarország felszabadításának bele
illesztése a pápai világpolitika célkitúzéseibe. A törökellenes
vállalkozások hatásai. VIII. Sándor és XII. Ince pápasága.

Az új pápa, kit a bíborosok majdnem egyhangú
lag választottak meg, és aki XI. Incének (1676-1689)
nevezte magát.' gazdag és régi olasz kereskedőcsalád

ból származott, fiatal korában nem is igen gondolt
arra, hogy pappá legyen. Katona szeretett volna lenni,
és ha nem is lett az, egész lényében megőrizte azokat
a hatalmas hadvezéri ambíciókat, amelyek fiatal kora
idején a katonaság felé vonzották. Mint egyetemi hall
gató került egy bíboros környezetébe, a bíboros sze
rette volna őt az egyházi pályán látni és buzdította,
hogy mint egyházjogász, használja fel fényes képessé
geit és induljon az ott tündöklő pályafutás felé. Ö
azonban külső és fényes pályafutás kedvéért nem akart
pap lenni: nem érezte magában a hivatás hívó szavát.

AZONBAN AZT, amit nem tudott előidézni nála a fényes
pályafutás reménye sem, előidézte az isteni kegyelem:
mint nápolyi diák, kapcsolatba került a kapucinusokkaI
és szentéletü gyóntatójának hatása alatt határozta el, hogy
az egyházi rendbe lép. Amikor Rómába visszatért és
pappá szenteltette magát, két bíborosban is talált hatal
mas pártfogót, akik buzgón pártfogolták a fiatal egyház
jogász előmenetelét. Az egyik pápai biróság tagja lett, s
amikor kiderült, milyen éles érzéke van szervezési és
kormányzási kérdésekhez, a pápai állam egyik kerületé
nek kormányzói székébe került, nagyon fiatalon. Itt
mutatott teljesftményeiért kapta meg aIig harmincnégy
éves korában a bíborosi kalapot.

A "szegények atyja", - igy nevezte X. Ince az új
kardinálist, aki maga a kormányzói területén valóban a
szegények atyja volt. Négy évig kormányozta a novarai
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püspökséget és sikerült az ottani klérust reformálnia. A
jótékonysága mellett ekkor tükrözölt ki rajta jellemének
egy másik tulajdonsága: aggályos lelkiismeretessege papi
székek betöltésében. Azonban a vidék éghajlata megren
dítette egészségél és súlyos betegen vonult vissza Rómába,
ahol a jótékonyságnak élt, amíg a pestis mindenki elé
nem tárta ebben való nagyságát. Kórházakat alapitott,
hónapokon át látta el ennivalóval a Tiberis áradásától
tönkretett proletár-városrészek lakóit és e mellelt ö bíbo
rosi jövedelmének tekintélyes részét küldte Lengyelország
ba a törökellenes harcokra. Ö volt a legszentéletübb bí
boros, kora reggel mondott misét templomaiban. Az egy
szerü nép között vett részt ájtatosságaikon, így például
minden pénteken ott lehetett látni a jezsuiták templomá
ban, a Gesú-ban, ahol a jó halál kegyelméért imádkozott.
Éppen szent élete miatt választották meg pápává, - a
bíborosok között sokan voltak politikai tehetségek, diplo
maták, tudósok, de egyik sem merle vállalni az új pápára
váró feladatokat és azért tették meg pápává a szeritéletű

embert. Mint ahogy prelátus korában élt, úgy akart élni
mint pápa is: visszavonultan, jámborul és szigorúan,

Roppanlul takarékos volt. Amikor pápa lett, nem is
csináltatott új ruhákat, elődeinek ruhatárából válogatta ki
azt, ami számára szükséges volt s a fehér köntösöket
mindaddig hordta, míg szét nem foszladoztak. Csak ami
kor fülébe jutott egy magasrangú követnek erre vonatkozó
megjegyzése, akkor a tekintély kedvéért szánta rá magát
egy-két új ruhadarab beszerzésére. Ugyanilyen egyszerűek

voltak szobái is, két szobában töltötte el úgyszólván egész
életét: egy egyszerű hálókamrában aludt, dolgozószobá
jául pedig az egyik egészen dísztelen s egészen űres terem
szolgált, elintézetlen ügyek sohasem gyűltek fel asztalán,
egy egyszerű faasztal mellöl tudta kormányozni az egész
keresztény világot. Reumája és gyomorbaja a legnagyobb
visszavonultságra kényszerítették, éppen csak egészségi
okokból sétált a vatikáni kertekben, egyébként a fogadá
sok óráit kivéve úgy élt, mint valami magábavonult
remete.t

Diplomáciája elnyűhetetlen fáradsággal dolgozott azon,
hogy legalábbis rövid időre helyreállítsa a keresz
tény Európa egységét. Milyen ellenséges erőket kellett
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leküzdenie, azt misem mutatja jobban, mint az ügyet
előkészítő kitünő megbízottjának, Marco D'Avianonak
útja és az a tengernyi kaland és szenvedés, amelyen
keresztülment.

1680-ban, amikor az izlám nagy támadása való
színüvé vált, XI. Ince mint valami új Kapisztránt:
D'Aviano Márkot, a mindenekelőtt olasz területen, de
Italián kívül is ismert bőjti prédikátort és csodatevőt

küldte ki, hogy az ő rendkívüli egyéníségét használja
fel a felmerülő személyi ellenállások leküzdésére.

D'AVIANO MÁRKNAK ezen az útján ragyogott fel
a nagy keresztény népszónokok és hitszónokok stílusa
utoljára Európa történetében; ugyanaz a stílus, amelyben
Clermonti Péter a kereszteshadaknak prédikált, amely
ben sz. Domonkos és Assisi sz. Ferenc korukat átfor
máló lelki mozgalmakat keltettek, s amellyel Páduai sz.
Antal, Sziénai sz. Bemardin a politikai egyensúlyát el
veszített Itáliában tudtak politikai biztonságot teremteni,
vagy ahogy Kapisztrán sz. János tömegeket mozgatott
meg és néphangulatot keltett, míelött fejedelmek értelmét
és szívét mozgatta volna meg.

. A diplomácián kívül most újra ez, egy népmoz-
galom keltése volt a pápaság kezében az eszköz arra,
hogy a vonakodó politikai Európa vezetőit erkölcsileg
befolyásolja. A küldetést elvállalva D' Aviano 1680-ban
Bosenen, Brixenen és Clausenen át Innsbruckba ment
az ott betegen fekvő Károly herceghez. de egész útján
végig, mint a mögőtte felgyúlt tüz, a prédikációi által
felrázott néphangulat kísérte. Károly herceg a Habs
burg-rnonarchía katonai elhatározásait jelentette és nem
volt jelentéktelen számára az az erkölcsi erő, amely
céljainak kedvezően rázta fel ezekért a célokért az
elsősorban érdekelt volta ellenére is közönyös, vagy
legalább is vonakodó és bizalmatlan osztrák népet.
Ugyanez volt a hatása akkor, amikor Salzburgon.
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Braunaun és Passaun át Linzbe sietett, - ekkor már
egész Ausztria felett uralkodott a "Türkengefahr" félel
me és a császári udvar már Linzbe vonult vissza. Újból
mint valami diadalt, az ellenállásra felgyúlt nép lelkét
rakhatta Lipót lábai elé s a pápa legszemélyesebb
üzeneteit. A Lipóttal két héten át folytatott tanácsko
zásain sokat ismert meg a török ellen való európai
küzdelem problémáiból és nehézségeiből.

INNÉT VISSZATÉRT OLASZORSZÁGBA, 1681·ben Velen
cében van és ott alkuszik, a maga hatalmának alkonyatá
ban is oly kényes és gögös Serenissimával, a fenséges
velencei köztársasággal, s a mél! most is ezer érdekszál
lal Kelethez kötött bankár- és diplomataváros nagyurai
nak szivét ismét csak az ö prédikációi által hullámzásba
hozolt köznép felgyujtásával befolyásolja. Nem sokkal
késöbb Franciaországba megy és XlV. Lajost kivánja meg
nyerni egy néhány éves politikai istenbékéjének, hogy moz
gassa maga körül a néphangulatot. De itt a fejedelmi
abszolutizmus idején a politika független a néphangulattól
és veszélyes lázító, aki az állam ellen erre appelláI. A
hivatalos államhatalom egyenesen az életére tör, de maguk
az üldözésére kűldött hivatalos közegek rejtik el, dugják
szénásszekérbe és csempészik ki az országból." Erre körül
prédikálja Franciaországot, Brüsszelen, Antverpenen.!
Genfen, Brüggen, Löwenen és Lüttichen át vonszolja maga
után a tűzcsóvát, azután a Rajna-mentét tölti meg prédi
kációival, majd Svájcon át visszatér Itáliába.

1682-ben újra Ausztriában van, ekkor prédikál elöszőr

Bécsben. 1683·ban végre kibontakozik Európa felett a
veszély valósága, megindul a török támadás, de már az
előtte szállongó hírek lélektani nyomása olyan félelmetes,
hogy a császár mint pápai delegátus t kéri a sereghez.
Ej!y lelkileg tespedt, önmagában nem bízó Európa adta
a hadakat ehhez a sereghez i összetartó és ellenálló erökké
D' Avianonak kellett öket olvasztania.b

Bécs felszabadftásának legfényesebb jeleneteit is
Marco D'Aviano szereplése adja. 1683 augusztus 28-án
még Páduában van, de szeptember elsején Innsbruckon
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át már Linzbe ért s a nagy bizonytalanságban óvato
san előrenyomuló sereggel lefelé tart a Dunán s szep
tember S-án a Tulln melletti táborban ő mondja a
hadjáratot megnyitó ünnepélyes tábori misét, fellelkesíti
a hadsereget és megakadályozza a fenyegető egyenet
lenséget. Szeptember 12-én a Kahlenbergen van és ott
mond misét Bécs felszabadulásáért. A keresztény sere
gek az ő oldala rnellől vonulnak a küzdelembe.

A keresztény hadak a bécsi erdő magaslatairól
közelitették meg az ostromló sereget. Balra Lotharin
giai Károly hadserege és a szász lovasság, középen a
birodalmi német törzsek, jobbra a lengyelek és a csá
szári lovasság. A német erők megosztottságára és alak
talan voltára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy évszá
zadok óta először egyesültek közös akcióba, - és
akkor sem más hatalom, egyedül a pápaság tudta őket

úgy ahogy egyesíteni és együtt tartani.

Bécs felszabadítása óriási eredménye volt a pápai
diplomáciának. Az egyetemes európai önzés és kis
látókörűség megállt volna ennél az eredménynél, a
korabeli Európa politikai köztudata sokkal fejletlenebb
volt, a fejedelmi udvarok légköre és tényezői sokkal
zavarosabbak és ziláltabbak, semhogy túl tudtak volna
emelkedni apró dinasztikus és helyi érdekeken és viszá
lyokon. Az egyetemes Európa tisztultabb légkörét
mindenesetre kétségtelenül a pápai politika jelentette
ekkor és egyedül ő volt képes a törökellenes erőket

további működésre aktualizálni a legszerencsétlenebb,
a legelhagyatottabb és leggazdátlanabb európai q uan
títé negligeable: Magyarország javára."

Egyedül ő volt az, aki ezt szívén viselte s akara
tával végrehajtotta. Ez valószínűleg akkor fog feltárulni
a maga teljes mivoltában, amikor a történeti kutatások
egy eddig teljesen elhanyagolt oldalról, a török fél
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felől is feldolgozzák majd a megfelelő anyaget. Egészen
bizonyos, hogy a török politika világosan felismerte a
pápa szerepét, - a velencei szenátusnak azt jelenti a
konstantinápolyi követ, hogy a törökök senki mástól
nem félnek, egyedül a pápától.

Minden korok egyik legnagyobb szabású diplo
máciai hadművelete volt és marad ez a fáradozás,
amellyel XI. Ince szinte diplomáciai ostromzárral veszi
körűl Franciaországot. Ennek a kornak Franciaország az
uralkodó nagyhatalma, diplornáciáia szinte tirannikusan
szab irányt az egész kontinens számára, központi helyze
ténél fogva meg tud akadályozni nemtetsző kezdemé
nyezést. S XIV. Lajos szinte önkívületig menő világos
sággal tartja magát az irányvonalhoz : nem engedni más
nagyhatalom kialakulását Európában. Mégha az egyete
mes keresztény érdekekkel ellenkezik is ez a kegyetlen
makacsság. És mégis marad ereje, hogy ezt az elhatá
rozását végrehajtsa.

Viszont vele szemben alig van más reális erő. A
Habsburgok soknyelvű, soknépű, sok jogigényű feudális
államhalmazata a maga nehézkes és elmaradt közigaz
gatásával, ólomsúlyú feudális bürokráciájával, lelki és
földrajzi széttagoltságával, a török és francia nagyhata
lom közé szorultságával : nem jelentett komoly s kezde
ményezésre képes erőt. Az északi németség a westfáliai
béke után elgyöngültségben volt és anarchiában, a spanyol
hatalom összes belső erői holt ponton. Az északi Európa
teljes megosztottságban. XI. Ince politikája egyesített
minden egyesíthetöt, roppant űgyességgel alkalmazko
dott az adott diplomáciai irányvonalakhoz. Első Lipót
tal 1681 óta franciaellenes szővetségben volt Spanyol
ország, Nérnetalföld és Svédország. Ez volt a mag,
amelyhez a pápa hozzácsatolta még Lengyelországot
és Velencét. De Európa történetében még rövid időre

sem szerepelt ekkora méretű diplomáciai szővetség:
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XI. Ince pápa síremléke.





Krétától és Korfutól Upsaláig s Visztulától Gibraltárig.
Azonkívül a pápaság rendelkezései nyomán végre ki
alakult az az egyetemes európai közhangulat. amellyel
még a Napkirály roppant politikai és hadihatalmának
is nehéz lett volna szembeszállani. Legalább is kényte
len volt felfüggeszteni hadiakcióit és tűrni, hogy leg
kitűnőbb katonái magánvállalkozásként résztvesznek
a pápa szervezte törökellenes hadjáratban.

De volt még más nehézség is. Ott volt a had
járat pénzügyi alátámasztásának kérdése. A megmoz
dított országok között egyik sem rendelkezett financiá
lis feleslegekkel. legkevésbbé a legjobban érdekelt fél,
a Habsburg-birodalom, sőt annak reménytelen és sivár
pénzügyi helyzete nyomasztóan hatott az egész had
járatra. A pápaság viszont már megmozdító első segít
ségként is 1,200.000 forintot bocsát a hadseregszerve
zés rendelkezésére. Gazdasági és diplomáciai alátámasz
tással így sikerül 180.000 főnyi hadsereget kiállítani 
150 év után végre Magyarországért. Európa magától,
afféle érzülettől és ösztöntől hajtva erre mindvégig
képtelen lett volna, mintahogy eddig képtelen volt erre
150 éven át. Ez most történt először! 1684-től kezdve
tehát megindult a magyar felszabadító háboní s ennek
szinte rnindenegyes mozzanatához fűződik a pápának
valamilyen közvetlen ténykedése. 7

A törökellenes európai akció nagy pápájának halála
után újra néhány halványabb egyéniség következett
a pápai trónon. XI. Ince két utódjának, VIII. Sándornak"
(1689-1691) és XII. Incének" (1691-1700) alig volt
más dolga, mint hogy felszámolja elődje örökségét, a
franciákkal való ellentétet, ami meg is történt, még
pedig úgy, hogy maga a francia állampolitika volt a
kezdeményező és meghajló fél. Már maga az első követ,
aki XI. Ince halála után megjelent Rómában, megígérte,
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hogy visszaadja Avígnont és lemondott a francia követ
ség meaedékjogáról. Az eredmény a pápaság erkölcsi
magatartásának roppant következetességébőlés méltó
ságából fakad. S noha a spanyol és francia párt viszá
lya egész idő alatt kettészakította a bíborosi kollégiu
mot, mégis nyilvánvaló volt, hogy a pápai szék még
a Kúria legbensőbb hivataláig és az Egyház legmaga
sabbrangú testületéig hatoló befolyások között is
megőrzi a maga függetlenségét és méltóságát. Eleve
bizonyos volt, hogy bárki kerül a pápai székbe, meg
kell hogy hajoljon a pápai hivatalt kötelező erkölcsi
kényszerek előtt. Bizonyos volt, hogy nem akadhat
olyan pápa, aki a francia királyság bármekkora politikai
hatalmával szemben is, bármiféle politikai eszközöktől

kényszerítve is lemondhatna az Egyház lényeges jogai
ról a francia monarchia és francia állam javára. XIV.
Lajos egyéniségét nem kedvezőtlen színben tünteti föl,
hogy egy rá politikailag előnyös fordulatban hajolt
meg a pápa előtt a gallikánizmus kérdéseinek az egész
századot oly sok keserű viszállyal megtöltő ügyében.

Két esztendőn át folytak a tárgyalások. XII. Ince
szakadatlanul elutasította a francia papság által elébe
terjesztett formulákat, végül kénytelen volt a másik
fél kijelenteni, hogy minden, amit a francia egyház és
papság különleges jogairól a világi fórumok határoztak,
semmis és érvénytelen: "Szentséged lábai elé borulva
bevallj uk e fölött érzett kimondhatatlan fájdalmunkat!"
- írták a pápának. Ime: a pápai trónusról egy még
az átlagból is alig kiemelkedő gyenge egyéniség is képes
volt megtartani és megtartatai a pápai szék jogait és
méltóságát, és feltétel nélküli meghódolásra bírni Európa
vezető államának és nagyhatalmasságának a pápai szék
föhatalmának gyakorlását tagadni kívánó papságát.
Maga XIV. Lajos is személyesen, személyes levélben
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közölte a pápával, hogy a gallikán cikkelyeket kötele
zővé tevő intézkedését visszavonja.

Az Egyháznak a pápaság által képviselt álláspontja,
az Egyháznak árnyalatok nélkül való egysége tehát
tagadhatatlanul győzött. Azonban már maga is sokat
és súlyosan számított, hogy egy európai állam hivata
los politikája tartott ki dacosan mellette évtizedeken
át. Nem lényegtelen az sem, hogyapápaságnak egy
hatalmas európai koalíció franciaellenes harcának győ

zelmi esélyéhez csatlakozva kellett kivívnia a maga
igazát. Nagyon sokat mondott az is, hogy mig gallikán
tételek érvényességét, a francia állam hivatalos állás
foglalását ünnepélyes módon, a helyi parlamentek
gyülésein és templomok szószékein hirdették ki az
egész birodalomban, addig a visszavonás majdnem
néma csöndben történt, magánlevél útján. S azután is,
hogy ez a magánlevél elküldetett: XIV. Lajos ragasz
kodott ahhoz, hogy a gallikán tételek érvényességét
továbbra is nyiltan és szabadon hirdethessék Francia
országban. Mikor ezt egyházi részről szemére hányták,
azzal a formulával élt, hogy ő maga elismeri ugyan
ezeknek a tételeknek érvénytelen voltát, de arra nem
kötelezte magát, hogy megakadályozzon bárkit is a téte
leknek hirdetésében, ha az illető maga azokat helye
seknek tartja.

Ugyanakkor, mikor xn. Ince alatt a pápaság sikerrel
vetett véget egy benső hátránynak. a nepotizmusnak s
elvileg hosszú időre le tudta küzdeni a gallikániz
must: újabb krízíst készítettek elő az idők a spanyol
örökösödés kérdésének elhomályosulásában.

RANKE, aki a tárgyból fakadó szempontok nélkül s meg
lehetősen ellenséges szemmel először kísérelte meg a
pápaság történetének megírását,!? úgy látja - s minden
esetre erős túlzással - a pápaság helyzetét, hogy az a

43



spanyol-francia el1entétre támasztotta hatalmát, illetőleg

egész Európával szemben másfél századon át a spanyol
királyság erejére támaszkodott. Ezt a hatalmi támaszté
kot ingatta meg a spanyol élet erőinek belső válsága, a
spanyol világhatalom alkonyodása és Spanyolországnak
az aktiv európai hatalmasságok közül való fokozatos ki
iktatódása, most pedig egyenesen az, hogy Spanyolország
trónjának betöltése vált bizonytalanná.

Az európai kabineteket már évek óta foglalkoz
tatta a kérdés. Minthogy a testileg és szellemileg egy
aránt gyenge II. Károly király gyermektelen volt s
mind Lipót császár, mind XIV. Lajos az ő nővéreit

vették feleségül: a rokonság jogán mindkettő a saját
utódai egyikének szánta a spanyol trónt. Mégpedig
Lipót császár Károly Iőhercegnek, második fiának,
XIV. Lajos pedig unokájának, Fülöpnek.

A kérdés a Szentszéket ís erősen foglalkoztatta,
érthető okokból. Egy velencei követi jelentés beszámol
arról az általa hitetlenkedve fogadott információról,
mely szerint a pápaság a francia igények ellen foglalt
volna állást, hogy XII. Ince azt tanácsolta volna Károly
királynak: eleve francia herceget jelöljön ki utódjául.

A követi jelentés azért találta értetlennek a hírt,
mert közismert volt, hogy a pápa álláspontja Francia
ország ellen van. Ez valóban így is volt sokáig. Azon
ban a francia diplomácia rendkívül ügyesen fáradozott
abban, hogyapápát véleménye megváltoztatására
bírja, viszont ugyanakkor II. Lipót diplomatái nehézke
sek voltak és merevek s több érdekellentét és sértő

dési felület kínálkozott a pápaság számára. A Habsburg
politika részéről ott volt mindenekelőtt a hannoveri
választófejedelemség felállítása; tőle a pápaság mint a
német protestantizmus újabb hatalmi megerősödésétől

tartott, azonkívül ott volt a Habsburg-követség rend
kívüli azilumjogának erőltetése s Lipót követeinek nem
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egy esetben sértő fellépése. Mindezek ellenére a pápa
olyan kiutat keresett, amely egyformán ellensúlyozta
volna mindkét örökösödési és hatalmi igényét: neki
külön jelöltje volt a spanyol trónra József Ferdinánd
bajor trónörökös személyében s az ő tanácsai szerint
II. Károlynak ezt kellett volna fiává fogadnia és trón
örökösévé tennie. De a jelölt 1699-ben bekövetkezett
korai halála sok aggodalmat okozott Rómában s bizo
nyossá lett, hogy a pápai politikának vagy a francia
vagy az osztrák hatalmi igények javára kell döntenie.
A hangulat lassan, de egyre határozottabban a francia
oldal felé tolódott el, amikor II. Károly arra a hírre,
hogy az európai hatalmak fel akarják országát osztani,
a pápához fordult: XII. Ince nem ok nélkül ajánlott
neki francia örököst, mégpedig a szóbaníorgó Anjou
Fülöpöt. A pápa kijelentette, hogy ez a megoldás a
legjobb és a legteljesebb s legjobban megfelel mind
Spanyolország, mind az Egyház érdekeinek. 1700 novem
ber l-én, nem sokkal halála előtt Károly király való
ban Anjou Fülöpöt nevezte meg örökösének.

Ezzel a baljós örökségüggyel zárult le a viharos
17. század s következett az új. Ki sejthette volna, hogy
1799-ben mivel fog végzödnil
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MÁSODIK FEJEZET: TIZENNYOLCADIK SZÁZAD.

1.
XI. Kelemen pápasága. A spanyol örökösödési háború. A pápai
politika XlV. Lajos oldalán. XI. Kelemen politikai teroeinek
súlyos veresége. A Habsburg-birodalom megerősödése és vele

új államegyházisági törekvések jelentkezése.

A 18. század folyamán 1700-tól 1799·ig, mindössze
8 pápa uralkodott, köztük XI. Kelement (1700-1721) 21
éven át, VI. Pius pedig 24 éven át. Az elsőt ujjongva,
virágok között koronázták meg sz. Péter dómjában, a
koronázásról szóló rézmetszet mérhetetlen tömeget,
ünneplők tengerét mutatja Bernini oltárának bronz
oszlopai körül, - az utolsó a francia forradalom győz

tes csapatai által elhurcolva, számüzetésben halt meg
Valence-ben. A közbeeső száz év csalódások, keserű

ségek és kudarcok súlyos sora a pápaság számára.
A kezdődő század megkoronázni látszott azt a

roppant emelkedést, amit Franciaország az elmult két
században mutatott, s most úgy látszott, hogy a cél
tudatosság és szerencse kezére adják a spanyol örök
séget. A 16. századnak ezt a világhatalmát megviselték
ugyan az idők, de még mindíg vakító fénnyel világolt
a világtengerek felett messzi kontinensekre kiterjedő

spanyol dicsőség. A spanyol birodalom veszteségei elle
nére is óriási volt: az egész Pireneusi félsziget, afrikai és
indiai gyarmatok, a középamerikai szigetvilág, Mexikó,
majdnem az egész Dél-Amerika. S a Napkirály, kinek
építészei éppen ekkor fejezték be a ragyogó Versaillest
s aki Európa legnagyobb és legnépesebb országának
teljesen megszervezett hatalmára támaszkodva a leg
nagyobbnak tünt fel az európai uralkodók között
Nagy Károly óta: elfogadta ezt az óriási örökséget,
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hogy unokája reven a francia birodalom hegemóniája
alatt a saját uralmi befolyása alá csatolja.2

XIV. LAJOS EKKOR már öreg ember volt, mintegy negyven
év óta ült a trónon s páratlan önkénnyel, munkaerővel és
hatalommal uralkodott. Országának diktátora, első minisz
tere és legelegánsabb gavallérja volt, személyes életpéldája
gyalázatos bünökkel telített meg egy egész társadalmat,
csontig és velőkig megrothasztotta a francia erkölcsi életet
és sötét sebekkel borítja be azt a századot, amelyet már
életében az ő századának nevezett a korabeli történetírás.
Testi ereje ekkorra már megrokkant, értelmének átható
világosságát elborította a hízelgés s minden jó és rossz
tulajdonságának, még bűneinek is állandó tömjénezése. Am
tagadhatatlanul van valami nagyság abban, hogy megöre
gedve és megrokkaava is fel merte venni ezt a roppant
harcot Európa ellen a félvilágért, amit a spanyol örökség
jelentett. Ha számára kedvezően végződik a harc, akkor
övé Európa a Rajnától Gibraltárig, Afrika a Baleároktól
az Elefántcsont-partokig, s a mindkét amerikai kontinens
a francia uralom alatt álló Kanadától egészen a Tűzíöldíg,

Versailles fölött egy a Rómáét és V. Károlyét elhomá
lyosító világhatalom iszonyú délibábja lebegett. Meg lehetett
érteni, hogy 12 éven át harcolt ezért a délibábért s meg
lehetett érteni azt is, hogy mindazok az európai hatalmak,
akik ennek a világbirodalomnak megvalósulásától féltek:
minden válságon és kudarcon át kitartottak a harcok
mellett. Az emberiség történelmének ez volt az első igazi
világháborúia, ennek a harcnak bonyodalmaiban harcok
sora játszódott le Magyarországon éppúgy, mint a Rajna
mellett, Hollandiában, a lombard síkon, a Földközi-tengeren,
Észak-Amerikában, az Atlanti-óceánon, az Indiai-óceánon,
sőt még a Japán szigetek körül is i ez az ügy foglalkoztatta az
összes európai diplomáciákat, leginkább a pápaságót s éppen
az utóbbit kínos bonyodalmakba vonta, mert állásfoglalását
mindkét fél feszült érdeklődéssel figyelte s bármely intéz
kedését, amely az egyik félnek kedvezni vagy a másiknak
ártani látszott: egyházpolitikai bosszúállások követték.

Az örökösödési háború területileg is közvetlen közel
ről érintette a pápaságót. Nápoly, Szicília, Szardí-
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nia, Párma és Piacenza spanyol birtokok voltak s az
érettük való harcban egész Itálián csapatok vonultak
keresztül-kasul, de ettől függetlenül is Európában és
Európán kívül szakadatlan váltakozással hullámzottak
a harc fordulatai. Ebben a harcban sok keserűség és
súlyos csalódás érte XI. Kelement.a

Egészen bizonyos, hogy ő őszinte meggyőződéssel

állott XIV. Lajos oldalán. Annakidején, még mint bíboros,
tagja volt a bizottságnak, amely VIII. Sándor alatt a
spanyol örökösödés kérdésében rnérlegelte a kúria állás
foglalását s nem utolsó sorban az ő befolyása volt a
döntő a franciapárti állásfoglalásnál. Mint pápa is ezt a
felfogást képviselte s hitt abban, hogy állásfoglalása
a gyakorlati politikusé, aki a valóság tényeivel számol.
Erősnek tartotta a francia rnonarchiát a harc véghezvite
lére, hitt XIV. Lajos makacsságában és szerencséjében
s nem hitte, hogy a francia monarchia ellen tartósan és
sikerrel harcolhatna egy szétdarabolt erőkből álló s
egyenkint súlyos belső bajokkal küzdő államokra támasz
kodó s tagjaiban egymás között viszálykodó koalíció. Azt
is remélte, hogy Itáliát és a pápai államot megkíméli a
háború i ez a várakozása rnindjárt kezdetben nem tel
jesedett. Lipót francia származású hadvezére, Savoyai
Jenő, kiűzte a franciákat Észak-Olaszországból, elragadta
a pápaságtól Pármát és Piacenzát, kényszerítette apápát
arra, hogy a pápaság területén át küldhesse csapatait
Nápoly meghódítására, ahonnét a Habsburg ház hadai
ki is verték a Bourbonokat.

Még Lipótnál is keményebben viselkedett a pápa
ság mint politikai és harctéri ellenfél ellen I. József:
politikája sorra bírta elpártolásra a pápai szővetségtől

az itáliai apró fejedelmeket, csapatai sorra szállták meg
a pápai állam részeit, az egyházi állam hadserege, amely
gyakorlatlan és gyarlón felszerelt volt, csak siralmasan
tudott védekezni. A pápa a francia állásfoglalásnak ezen
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az itáliai szárnyán szakadatlanul hitt a francia győze

lemben, végül reményeinek össze kellett omolniok és
1709-ben bele kellett nyugodnia a békefeltételekbe,
amelyek nem voltak alapjában véve kedvezötlenek. A
megszéllé csapatok eltávoztak a pápai állam területéről,

viszont neki el kellett ismemie, mint spanyol királyt,
III. Károlyt. XI. Kelemen csak a neki adott határidő

legutolsó napján éjfél előtt egy órával írta alá ezt a fel
tételt, amikor a császári hadak már készen állottak
Róma, Vatikán és az Angyalvár megszállására.

A spanyol örökösödési háború megtörte a fran
cia hatalom eddigi felemelkedésének útját és a század
végéig megváltoztatta Európa képét. Legjelentősebb

eredménye az volt, hogy a francia nagyhatalom mellett
kialakult egy új nagyhatalom: a Habsburgoké.!

A változás nem jelentéktelen. A Buda felszaba
dulása előtti Ausztria afféle kishatalom, az örökös
tartományok keskeny és bizonytalan sávja Kelet és
Nyugat között i hatalmi ambícióival kiszorulva Német
országból, Kelet felől pedig a töröktől szorongatva, A
mohamedán hatalom az egész 17. századon át súlyos
nyomással feküdt rá a Duna-völgyre, nem engedte
egy pillanatra sem lélegzethez, európai akciókhoz
jutni a Habsburg impériumot. Viszont a felszabadító
háborúk után ugyanez a monarchia: európai nagyha
talom, óriási területre és népességi rezervoárra támasz
kodva, roppant gazdasági erőfeszítésekre képes i a
spanyol örökösödési háború idején már tud egyszerre
két fronton is harcolni s van idő, amikor éveken át
140,000 embert tart állandóan fegyverben. Ezeket a
lehetőségeket harctéri eszközökkel Savoyai Jenő való
sította meg:5 Ő győzött Hochstedtnél és verte ki XIV.
Lajos rajnamenti hódító törekvéseit a német földről,

Oudenardnál felszabadította a Németalföldet és V.
Károly császár örökségét, Turinnál megtörte a franciák
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lombardiai törekvéseit, az általa megezervezett vár- és
hadrendszer vonaláról pedig a Rákóczi-féle szabadság
harc kilenc éve alatt kilencszer verték vissza a
korszerűtlen hadszervezetű magyar szabadcsapatokat.
Kardja megszabta legnagyobb kiterjedési terűletét a
Habsburg impériumnak, mely az ő győzelme után vált
osztrák-magyar monarchiává. A dunamenti nagy dinasz
tikus monarchia igen nagy súllyal jelentkezett ettől

fogva az európai politikában, és ereje ellenségesen jelent
kezett a pápaság politikai hatalma felé is. Mindenek
előtt az itáliai egyensúly változott meg. Lombardia és
Toscana ettől kezdve több mint másfél századon át
az osztrákoké. Itália fele ezzel az Alpokon túli monar
chia kezére jut, s a pápaságnak nemsokára súlyos gon
dokat okoz ez a szomszédság, amely nem fog habozni,
hogy francia mintára ki ne fejlesszen egy saját dinasz
tikus állarnegyházíságot. Ez az államegyháziság már
XL Kelemen uralkodási ideje alatt VI. Károly császár és
magyar király trónralépésével jelentkezett, Mária Terézia
hosszú uralma alatt rendszerré vált S fokozódott, József
alatt pedig legvégső formájáig jutott s a mi nemzedé
künk életideéig kihatóan befolyásolta az óriási biroda
lom területeinek katolikus életét.

2.
Újabb harcok a janzenizmussal. A Port Royal feloszlatása.
A janzenizmus utolsó középpontja a párizsi érseki palotában.
A francia nemzeti zsinat és az appellánsok elítéltetése. A
harc újból a pápai főhatalom illetékességét érinti. A moz-

galom belső csődje és felszámolódása. Hatásai.

A janzenizmus körüli harcok XL Kelemen alatt újra
teljes erővel fellángoltak. Az újabb bonyodalom
annak kapcsán tört ki, hogya Sorbonne kedvező

választ adott a janzenisták által régóta bolygatott kér-

51



désben : vajjon érvényes-e a feloldozás, ha olyan pap
tól származik, aki az Egyház által elítélt öt janzenista
tételt az Egyházzal együtt kárhoztatja, de azt vallja,
hogy ezek a tételek nincsenek benne Jansen könyvében.
A Sorbonne válaszából azt következtették a janzenis
ták, hogy mindenki, aki ezt így vallja, nem köteles
egyébre, mint a fenti öt tételről való hallgatásra, 
"jámbor elhallgatásra";'
A FRANCIA EGYHÁZI KÖRÖKBEN teljes erövel fellán

golt a harc, s az Egyház helyes orthodoxiája mellett hűen
kitartó kőrök ismét a pápasághoz fordultak. XI. Kelemen
az 1705 július 5-én kiadott "Vineam Domini" pápai bullában
kijelentette, hogy a jelzett "jámbor elhallgatás" nem elég,
mindenkinek nyiltan, lelkiismerete belsejében is szakíta
nia kell a fenti tételekkel. A bulla újból felkavarta
Franciaországot. Noailles biboros, párizsi érsek úgy akarta
megkerülni a kérdést, hogy a Questio jurisban isteni, a
Questio factiban emberi hittel kell alárendelnie magát
minden hívőnek. Fenelon püspök pedig egészen elutasí
totta a bulla kihirdetését, és ez a vita már majdnem
ellanyhult, amikor újra kirobbant, mégpedig minden
villámának egész hevességével újra csak egy könyv lapjai
ról: a tudós oratoriánus szerzetes, Quesnel Pachasius, aki
Arnauld Antal halála után a janzenisták szellemi vezetője

lett, 2 egy szentírásfordítást készíttetett, amely ben janzenis
ta ízzel fordította, különösen Krísztus kijelentéseit, azon
kívül elmélkedéseket fűzött hozzá és ezeket Noailles püs
pök, aki nemsokára Párizs érseke és biborosa lett, egy
házi jóváhagyással látta el. A megértést és békülékeny
séget mutató gesztus óriási feltünést és egyuttal igen nagy
tetszést is váltott ki. Ugyanakkor az elmélkedések janze
nista tételeit roppant hevességgel kezdték támadni a
jezsuiták, és az egyházi véleményhez hű püspökök közül
sokan megtiltották a könyv terjesztését. 170S-ban XI.
Kelemen is külön brévében tiltotta be terjesztésüket.

Franciaországban újabb vihar következett. A
iezsuiták ismét ellenszenves színben tűntek fel. Voltaire,
aki pedig jól látta a janzenizmus alapvető jezsuita
ellenességét, fanyarul gúnyolódik:
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- Igaz, hogya janzenisták megint csak nem
akarnak mást, mint intrikát, de a jezsuiták sem akar
nak mást, mint magukat fontosakká tenni! 3

A helyzet újból a jezsuiták elszigetelt és magá
nos harcává változott át ellenfeleikkel szemben, XIV.
Lajos, akinek ekkori diplomáciai játékában szűksége

volt a Rómával való jóindulatra is, börtönbe vettette
Quesnelt, mint akinek szereplése politikai veszélyt
jelent. A király intézkedésére a forradalmat már ekkor,
a század elején előkészítő szabadgondolkodó szellemi
körök reakciója mozdul meg a király intézkedése ellen.
Ennek ismét Voltaire ad hangot.

- A király - gúnyolódik - elég müveletlen,
hogy ne tudja: az efféle pusztán spekulatív teóriák
maguktól dőlnek össze, ha ráhagyjuk őket saját meddő
ségükre. Ebből államügyet csinálni annyit jelent, mint
életerőt és fontosságot adni nekik!

Annak a brévének, amelyet Kelemen adott ki,
kűlőnleges francia jogokra hivatkozva ellentmondottak
a francia parlamentek, egyes püspökök, maguk a jan
zenisták, akik mellé ezúttal maga Noailles bíboros és
párizsi érsek is odaállt.

A helyzet rnerőben új vonatkozásokat vetett fel,
a pápai indextilalom Franciaországban való érvényes
ségének kérdését, a jezsuiták ellen ismét hangoztatott
vádakat, másrészt a jezsuitáktól egyes francia föpapok
ellen emelt vádakat és kifogásokat. S végül újra ott
kísértett a végeérhetetlen és szerencsétlen kérdés: most
már Quesnel könyveiben szerepelnek-e valóban az
elítélt tételek? XI. Kelemen sürgős és szorgos vizsgála
tot indíttatott meg mind e kérdésekben. Ami Quesnel
könyvét illeti, nem is öt, hanem százegy elítélendő tételt
vont ki belőle s kárhoztatott a híres Unigenitus kezdetü
bullában (1713) s a párizsi bíborost kötelezte, hogy vonja
vissza Quesnel Újszövetség-fordításának egyházi jóvá-
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hagyását. A janzenista érzületü vagy gyakorlatú püspö
kökkel szemben való eljárásnál azonban újból végeér
hetetlen zavarok merültek fel: éppen ezek vonakodtak
a pápai bullát további magyarázat és a pápai jogok
nak rájuk vonatkozó tisztázása nélkül elfogadni.

A bulla legjelentősebb eredménye azonban az
volt, hogy megsemmisítette a janzenizmus szellemi
mozgalmi központját, anyagi támaszát, a Port Royal
apátságot, eretnek fészeknek bélyegezte a kolostort és
mint pápai komisszáriust magát a párizsi biborost
kötelezte arra, hogy hajtsa végre a kolostor feloszla
tását, - az apácákat karhatalommal távoIították el a
rend más irányú kolostoraiba és a következő évben
az épületet egész az alapokig lerombolták. Azok a
villongások azonban, amelyek ekkor törtek ki, később
a jezsuita rend feje fölött csaptak össze."

NOAILLES ÉRSEK a Port Royal felszámolásakor lett
ellensége a jezsuita Le Tellíemek: és meg akarta semmi
síteni őt rendjével együtt. Kémeket uszított a nyomába,
elfogatta és felülvizsgálta egész levelezését és természe
tesen saját magáról is olvasott benne, mint olyanról, aki
közel áll a janzenizmushoz és annak szellemét képviseli.
Erre főpásztori jogkörével élve megvonta a jezsuitáktól a
gyóntatás jogát.

Maga a napkirály valósággal egy nemzeti hitsza
kadás esélyétől félt és igyekezett a kedélyeket meg
nyugtatni. Azonban most éppen a francia klérusban
mutatkozott a bullának egészen meglepő hatása. Külön
böző viták, amelyek különösen a pápaságnak a francia
klérus felé való jogköréről szóltak, oly nagymértékben
aláásták a pápaság tekintélyét, hogya francia papság
nak most már egyenesen a többsége tiltakozott a pápa
ságnak a francia ügyekbe való beavatkozása ellen. 5

Ebből újból végtelen tusakodások sora keletkezett
a francia egyházfő és Róma között: azok régi íormu-

54



lákra hivatkozva különböző fellebbezéseket terjesz
tettek fel (appellansok), élükön a párizsi bíborossal
a pápához i és a pápa tekintélyétől az egybehivandó
egyetemes zsinathoz fellebbeztek. Háromszáz évvel a
zsinati gondolat csődje után: ismét a zsinati kérdés kezd
te szorongatni a pápaságot, olyan ügyben, amelynek
dogmatikai igazsága egészen kétségbevonhatatlan volt.
Ettől kezdve lett a kúria egyik csoportjának hagyo
mánya, hogy a keresztény dogmatika épületének teljes
befejezésére ki kell mondani a pápai tévedhetetlenség
dogmáját.

Ugyanebben az évben megtörtént. hogy a nemzeti
zsinaton résztvettek az összes püspökök i többségűle

hosszú tárgyalások után hajlandó volt a bullának engedni
s a pápai illetékességet elméletileg és gyakorlatilag el
ismerni, de még mindíg maradt egy kisebbség, amely
minderről semmit sem kívánt tudni. Ez a párt maga
írt fel a pápának és közelebbi felvilágosításokat kért.
XI. Kelemen pápa és XIII. Ince kárhoztatták is ezt a
nemzeti zsinatot és a zsinat maga is kimondta az ana
thémát a klérusnak lázadó része felett. 6

A helyzet zavarosságához még inkább hozzáj árult
az, hogy a janzenista körök állítólagos természetfeletti
eseményeket hoztak fel a saját igazuk mellett való
bizonyságtételre.

MÁR 1656-BAN, még Lajos uralkodása előtt, annak kis
korúsága alatt, amikor a régens anyakirálynő már éppen
feloszlatni készült a Port Royalt, hozta izgalomba Párizst
Pascal unokahúgának, a kis Margarethe Pascalnak gyógyu
lása a Port Royal de Paris-templomban őrzött tövisko
rona egy darabjának érintésére. Az esemény már akkor
is kedvezően hatolt a janzenizmus ügyére, főkép az anya
királynő mélyen vallásos kedélyét rendítette meg. Néhány
évvel később hasonló módon, láthatóan minden természetes
beavatkozás nélkül gyógyult meg egyik pillanatról a
másikra súlyos bénaságából de Champagne festő lánya.
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A Port Royal feloszlatása után pedig egy janzenista "szent"
élete és halála kavarta fel a kedélyeket a janzenizmus
mellett, Párisi Ferencé, a janzenizmus megszállottjáé és
aszkétájáé.

Ez jómódú családból származott, de szüleinek halála
után egész örökségét, még ezüst evőeszközeit is pénzzé
tette, hogy azoknak a papoknak adja, akiket az "Uni
genitus" bulla aláírásának megtagadása fosztott meg java
dalmaiktóI. Felvette a kisebb rendeket, ő maga pedig a
legnagyobb szegénységben húzta meg magát Párizs egyik
proletárkülvárosának padlásszobájában. Hogy életfenntar
tását megkeresse, szövőüzembe állt be, azonkívül pedig
koldult másoknak és arról álmodott, hogy helyreállítja
a Port Royal-i kolostort. Szobájába egy őrültet vett magá
hoz, akinek ostoroznia és kínoznia kellett őt. A szó leg
szorosabb értelmében halálra bőjtölte magát és teljes testi
legyengültségben halt meg.

Halála után a népbuzgalom fellángolása szentként
kezdte tisztelni őt, ruháit széthasogatták: rongyait mint
ereklyéket kezdték tisztelni. Az általában szegények teme
tőjének ismert Szent Medárd-temetőben temették el és
híre járt, hogy sírja felett sorozatosan történnek csodák.
Mivel ennek kapcsán érzelmes és tumultuózus jelenetek
nek egész sora játszódott le a temetőben, a király elren
delte a Szent Medárd-temető bezárását. A párizsi köz
vélemény ellenségesen fogadta az intézkedést, az utca
érzelgős és lázongó szarkazmussal írta a temető falára:
"A király nevében I Ezen a helyen csodákat tenni még
az Istennek is tilos l"

Ez idő alatt a helyzet a jezsuiták számára kedve
zőtlenül változott meg. Meghalt XIV. Lajos, miután
utolsó éveit a janzenista zavarok töltötték meg. Az
orleansi herceg, aki a kiskorú XV. Lajos nevében a
régens volt, ellensége és gyülölője volt a jezsuitáknak s
jó barátja a párizsi érseknek, a janzenizmus támoga
gatójának. Úgy látszott, hogy a harc még míndíg nem
ért véget s a legalsóbb osztályok kivételével még mindíg
mozgásban tartotta az egész francia társadalmat.7

A pápaság világosan látta az eretnekségnek, vagy
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legalább is egy nagy nemzeti skizmának veszélyét, éppen
azért végtelen nyugalommal, türelemmel és óvatosság
gal fáradozott abban, hogy a janzenizmus fellobanásai
lehetőleg veszély nélkül égjenek ki. XI. Kelemen 1718
ban még az appellánsok felett kimondott egyházi átkot
is hatályon kívül helyezte; ennek ellenére azonban
tovább tartott azok daca és ellenkezése. Most tulajdon
képen a párizsi érsek környezetében lappangott tovább
a janzenizmus, ott húzta meg magát a mozgalom
vezérkara. 1718-ban meghalt Noailles érsek.B Nem
sokkal halála előtt aláírta a janzenizmus visszavonását, és
az Egyházzal kibékülve halt meg. Halála után megszűnt

a mozgalom utolsó titkos középpontja és a mozgalorn
hamarosan elvesztette talaját, teljesen elsekélyesedett,
végül a mag~ egységében, tudatosságában és nyilt
jelentkezéseiben megsemmisült.

Amily szilárdnak s a dogmatikai igazságok védel
mében méltósággal teljesnek, e mellett gyakorlatinak,
józannak mutatkozott a pápai politika il janzenizmussal
szemben, ugyanolyan mértékben mutatkozott meg
hatalmi eszközeinek teljes gyengesége. A mozgalorn
végeredményben úgy szünt meg, ahogy Voltaire jósolta,
ráhagyatva saját benső meddőségére. Viszont igen nagy
károkat hagyott maga után. Hagyott egy, a hitélet
számára teljesen elhidegült légkört s hatásait tulajdon
képen még rnindíg megérzi a francia hitélet. Meg
hagyta maga után a tárgyalt kérdésektől egészen függet
lenül a francia társadalomnak éles jezsuitaellenességét,
azt, hogy a francia világi körök, francia főpapság és
papság: egyaránt szembefordultak most a jezsuitákkal.
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3.
XIII. Ince, XIII. Benedek, XII. Kelemen és XIV. Benedek
pápasága. A pápaság világi hatalmának további vissza
vonulása. XIV. Benedek kísérlete: konkordátumokkal ren-

dezi az új helyzetet az államhatalmakkal szemben.

Az 1721 március 19-én meghalt XI. Kelemen halála
után súlyos személyi konfliktusokkal terhelt konklávé
következett. Unokaöccse, Albani bíboros megkísérelte,
hogy az e1húnyt pápa államtitkárát választassa meg, ez
azonban nem sikerült, noha a XI. Kelemen által kine
vezett bíborosokra támaszkodott, akik pedig többséget
alkottak, hiszen Kelemen több mint húsz évig uralkodott.
Az Albani-párt jelöltje helyett Conti kardinálist válasz
tották meg, aki a család nagy sarj ára, III. Ince pápára való
emlékezésül szintén Incének nevezte magát. XIII. Ince
pápa! (1721-1724) mindössze 3 évig uralkodott, rövid
uralkodása nyugodtan telt el és sem a franciákkal, sem
a Habsburg-monarchiával nem éleződtek ki ellentétek.
Spanyolország felé sem volt különösebb kérdés. A
szicíliai királyságnak, a Párma és Piacenza hercegsé
geknek hübéri ügye simán elintéződött; a pápa nem
volt tekintettel arra, hogy történelmi jogszerűségeit a
hatalmak mellőzték. A pápaság hatalmának lehanyat
lását jelzi ez a magatartás, amikor meg kellett elégednie
az elvi tiltakozással.

UGYANCSAK A PÁPASÁGNAK mint világi hatalomnak
helyi szűk körre való zárulását mutatja XIII. Benedek
(1724-1730) pápasága. 2 Az előkelő Orsini-családból szár
mazó bíboros gyermekkorában lépett a dominikánus rend
be, amelyből nemcsak előkelő származása, hanem szígorü
szerzetesi élete is kiemelték őt a beneventi érseki székre;
mint főpap és mint pápa is rendkívül egyszerű, áhítatos
életet folytatott s legnagyobb öröme volt, ha maga tart
hatott a hívőknek ünnepélyes istentiszteletet. Jóindulatú,
de halvány és gyenge egyéniség; helyesen látta a kor
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hibáit és mindent megtett, hogya megrendült egyház
fegyelmet és az elhidegedett hitéletet megváltoztassa i ez
azonban nem sikerült neki. Politikai téren is lágysággal
és engedékenységgel kívánt kormányozni, sikerült is ked
vező elvi dőntést érni el Szícílía ügyében, a félszázad óta
megszállt Comachióból pedig visszavonulásra bírni az
osztrák csapatokat. Csekély uralkodó képességeit és tapasz
talatlanságát az mutatja, hogy személyi dolgokban fel
tétlenül uralkodott felette titkára és bizalmasa, Coseia
Miklós, akit a bíborosi kollégiumba is "felvett s aki ízlés
telen kegyencuralmat teremtett s diplomáciai ügyekben is
megvesztegethető volt, lelkiismeretlenül harácsolt s aki
nek botrányos perrel kellett megbűnhődnie a következő

pápa alatt: méltóságától megfosztották, tízévi börtönre
ítélték és az okozott károkat meg kellett téríteni e.

A bíborosi kollégiumnak, mint a pápák személyi után
pótló testületének válságát mutatja, hogy a következő

konklávén alig akadt pápajelölt. A bíborosi testület Róma
s Itália előkelőbb családjainak volt a gyüjtőhelye s most
nem tudott mást pápául adni, mint egy 78 éves félvak
aggastyánt,CorsiniLőrinckardinálist, aki mint XII. Kelemen
(1730-1740), legalább római és itáliai viszonylatokban
nagy méltósággal és eréllyel uralkodott. 3 Felszámolta előde

bizalmasának kegyencuralmát s két elődjénél keményebb
kézzel térítette vissza a pápai politikát a világi hatalmak
kal szemben való lágy és engedékeny magatartásától az
ellenállásig. Ennek - az elvi hangoztatásokon kívül 
gyakorlati eredményei alig voltak. Az európai nagyhatal
mak kíméletlenül alákezelték a világi hatalmától oly nagy
mértékben megfosztott pápaságot. Ugylátszott, hogy élet
ereje kimerült, reális hatalma elvénhedt, s van valami
megrendítő abban, hogy egy másik, hajdan tekintélyes nagy
uralom diplomáciája ismerte fel ezt legjobban s foglalta
tapasztalatát a lehető legtömörebben szavakba. "Van
valami természetellenes abban, - írja egyik követi jelen
tésében Orsenigo velencei követ, olyan hatalomnak kép
viselője, amelynek diplomáciája szintén politikai kezdetei
től fogva tartotta szemmel az egész félszigetet - van
valami természetellenes abban, hogy minden katolikus
kormány viszálykodásban van a római udvarral és most
már gondolni sem lehet olyan megoldásra, amely ne sér
tené a pápai uralom érdekeit. Akár, mint sokan hiszik,
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a Ielvilágosodottság, akár az erőszak szelleme okozza ezt,
de egészen bizonyos, hogy az uralkodók gyors és határo
zott eszközökkel törekszenek arra, hogy a pápaségot
minden világi jogától megfosszák."!

Nyilvánvalóvá lett ez Párma és Piacenza annyit
vitatott kérdésében.

A Farnese-háznak 1731-ben bekövetkezett kiha
lása után hűbéri joguk s Párma és Piacenza feletti uralmuk
visszaszálIt volna a pápaságra, azonban V. Fülöp király
a fiára, Don Carlosra ruházta a hűbért. Ugyancsak a
Bourbonok 1733-ban felelevenítették a nápolyi trónra
való igényüket. A spanyol követ formailag felajánlotta
a pápának a hűbért és adót. A pápa bíborosi bizott
sággal szeretett volna dönteni a Habsburg-ház mellett,
de a fegyveres háború a spanyolok mellett döntött, a
nápolyi királyság az egyházellenes hangoltságú Don
Carlos kezébe jutott, aki megdőbbentöen egyházellenes
uralmat kezdetett gyakorolni miniszterével, Tanuccival.
Ilyen viszonyok között jelentős eredménynek kell el
könyvelni a spanyolokkal kötött, az Egyháznak leg
alább tűrhető szabadságot biztosító konkordátumot.

EMLÉKEZETES, hogy a hitszakadás idején milyen éles
ellentétekre adott alkalmat az elrabolt egyházi javak kér
dése, mennyire elzárta a kiengesztelődés útját s hogy
azokra mindkét fél változatlanul igényt tartott. De a
viszonyok az elmult kétszáz év alatt sokat változtak:
amikor a szász uralkodó-család újra katolikussá lett, fel
villant egyidőre a reménység. hogy vele együtt Szász
ország újra katolikussá lesz; ebből az alkalomból a pápa
bullában nyilvánította ki, hogy az annakidején elrabolt
egyházi birtokokra nem tart semmi igényt: ezek meg
maradhatnak az elbirtokl6 jogi és személyes utódainak
tulajdonában'

A század pápáinak sorában talán az egyetlen XIV.
Benedek (1740-1758) olyan egyéniség, aki pontosan
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és világosan látta mindazokat a súlyos kérdéseket, ame
lyeket a kor felvetett. ó Tizennyolc évig tartó pápasága
alatt szakadatlanul és erélyesen fáradozott, hogy mind
ezeket meg is oldja. Egyénisége és pályafutása folytán
is alkalmasabb volt az ügyek vezetésére, mint az eddi
giek: kitünő képzettségű kárionjogász volt, nagyszerű

szervező erő s mint ilyen a pápai Kűría összes hivata
laiban és mint bíboros több kongregációban megismer
hette mindazokat a kérdéseket, amelyek az Egyház
középponti kormányzatát akadályozták. 1731-től kezdve
bolognai érsek volt, egyházkertiletét kitűnően kormá
nyozta s kitűnő és eredeti egyházjogtudományi művek
egész sorát hagyta hátra i így a szenttéavatásról, szent
miseáldozatról, az egyházmegyei zsinatok jogkőréről ,
természetéről és feladatairól. Az utóbbiról az ő fel
dolgozását tekintik máig is klasszikusnak.

KÉTSÉGTELEN, HOGY az összes pápák sorában elsősorban
benne került a pápai trónra szaktudós, akinél a szak
tudománnyal való foglalkozás szenvedély volt és életforma.
De e mellett rokonszenves emberi egyéniség volt, sok
gyengédséggel s tréfára hajló szarkasztikus fölénnyel.

Éppen mint egyházjogász látta meg jól és fogal
mazta meg helyesen azt, hogy az egyre erősödő állam
hatalmak valósággal külön nemzeti és dinasztikus állam
egyházakká készülnek feldaraboini az egyetemes egy
házat. Azt is pontosan és jól látta, hogy az Egyháznak
nincsen módja hatalmi eszközökkel tömi meg ezt a
koráramiatot, sőt arra sincs rnód már, hogya társa
dalom lelki átszervezésével és lelki újjáteremtésével
vegye el e koráramiat alól az alapokat. A súlyos kér
dés éppen a társadalom felett való uralom volt. XIV.
Benedek ennek a helyzetnek tudatában tette meg intéz
kedéseit. Az, amit tehetett, lényegében abból állott,
hogy alkalmazkodva a megváltozott viszonyokhoz,
csökkentette a megsokasodott surlódási felületeket.

61



Elődei között alig van egy is, aki amióta a kon
kordátumrendszer gyakorlattá lett: a konkordátumok
ilyen tág, tervszerű és egységes hálózatát alkotta volna
meg. Konkordátumaival XIV. Benedek előfutára a 19.
század pápaságénak, amely a világi uralom formái nél
kül kellett, hogy szemben álljon a világi hatalmakkal.
XIV. Benedeknek nem lehetett könnyü belemenni azokba
az engedményekbe. amelyeket elődei közül nem egy
aligha tudott volna elismerni. Ö azonban, ha máské
pen nem ment, habozás nélkül, noha mérséklettel és
óvatosan adott fel politikai előnyöket és anyagi javakat,
csakhogy a pápaság középponti irányítását a papság és
a hívők felett közvetlenül megtarthassa. Módszerét
legtökéletesebben az 1753-ban kötött spanyol korikor
dátum mutatja. Ösi időktől fogva a Kúria rendelkezett
a spanyol javadalmak legnagyobb részének betöltése
felett, az elmult század közepe óta azonban ezeknek
betöltésére a spanyol királyság tartott igényt s a meg
üresedett helyek betöltésének gyakorlatát teljesen ki
sajátította. Az, hogy az eddigi pápák mereven fenn
tartották erre elvi jogigényeiket : szakadatlanul elmér
gesítette a légkört a spanyol államhatalom felé. XIV.
Benedek most belement az eddigi gyakorlat törvényes
ségének elismerésébe s mindössze 52 javadalom feletti
rendelkezést tartott magának fenn, míntegy cserébe más
egyházpolitikai nyereségekért. Portugáliaval szemben a
király kegyurasági körét engedte kibővíteni, a nápolyi
királyságban megengedte, hogy nunciatúrája kizárólag
egyházi természetü ügyek vitelére korlátozódjék és hogy
a papság is belevonassék az illetékek fizetésébe, a Habs
burg-birodalom területén azt, hogy az ünnepnapok
erős korlátozódást szenvedjenek, hogy a szardíniai király
ság megkapja azokat az előjogokat, amelyeket kívánt.

MINDEZEK AZ ENGEDMÉNYEK kedvező légkört bizto-
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sítottak kormányzatának. Gyorsaságát, ügyességét és
kormányzati módszerének illúziók nélkül való realizmusát

. mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy ő volt az első, aki
habozás nélkül elismerte Nagy Frigyes királyi címét, mikor
ez az eddigi tisztán protestáns Poroszországhoz megsze
rezte a katolikus lakosságú Sziléziát.

Az ő pápasága alatt merült fel a vegyesházas
ságnak az a modem megíogalmazásűproblémája, amely
a vegyesen katolikus és protestáns lakosságú területeken
annyi jogi és politikai vitára és viszályra adott alkal
mat. Rendelkezései - az 1741-es "Matrimonia, quae"
kezdetü bulla tételei, az úgynevezett Benediktina 
máig is alapvetők ezen a téren.

Viszont ott, ahol dogmatikai kérdésekről volt szó,
ő is a tévedhetetlen pápa volt, élesen és határozottan
szembeszállt azzal a gyakorlattal, amely a francia
papság egyrészében még a régi janzenista időkből maradt.

Pápaságának idejére esnek a jezsuita rend ellen
intézett első döntő támadások, amelyek már összefüg
genek a rend későbbi feloszlatásávaL

4.
Az elsó nagy támadások a jezsuiták ellen. Bizonytalanság és az
áttekintés hiánya a rend központi vezetésében. A rend szemben

állása az egyház- és hitellenes koráramiattal.

A jezsuita rend a 17. század folyamán érte el munkás
ságának s befolyásának - amint ellenségei ki szokták
fejezni: - hatalmának legmagasabb fokát.

EZ A MUNKA A REND első nemzedékétől kezdve óriási volt.
A rendalapító halálakor, 1556-ban, már mintegy 1000 tagja
volt 12 provinciában, több mint 100 rendházban. Fönnál
lásának 100. évében tagjainak száma jóval meghaladta
a 15,000-et és harminchat rendtartománya volt. 1750-ben
öt asszisztencia keretében 39 rendtartománya müködött,
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24 professzus-háza volt, 649 kollégiuma, 176 szemináriuma
és konviktusa, 335 rezidenciája és 273 missziós területe.
A tagok száma 22,600 volt, ezeknek majdnem pontosan
fele volt felszentelt pap. Sem a társadalomban, sem a
szellemi életben az egész kontinensen nem volt olyan terület,
ahol ne működtek volna.' Királyi udvarokban ők voltak
a gyóntatók, az udvari szónokok és beavatott bizalmasok.
Főuri körökben ugyancsak a lelki tanácsadók. A nemes
ség és polgárság számára az ő tanintézeteik jelentették a
közoktatásügyi szervezetet; az alacsonyabb néptömegek
számára az ő prédikációik, missziós útjaik jelentették a
hitéleti mozgalmakat, ugyancsak ők voltak azok, akik elő

ször fogalmazták meg majdnem modern módszerekkel a
hitbuzgalmi szervezkedést. Ami szembeállitotta őket a
a korral, az éppen az volt, hogyapápaságnak nagy hatalmi
aláhanyatlása idején is hüek maradtak a pápai főhatalom

elvéhez és a középpontosítás gondolatához. Ehhez hozzá
járult az, hogy a rend középponti vezetésében bizonyos
hiányosságok jelentkeztek. Utoljára Acquaviva generális
nak, aki 1615-ig kormányzott (1581-1615), rnunkássága
alkot korszakot a rend történetében. 2 Megtörte a renden
belül egy bizonyos spanyol hegemöniát gyakorolni kívánó
spanyol rendtestvérek törekvéseit, elhárította a szakadás
esélyét, elvégezte mintegy a végső ecsetvonásokat a rend
egyéniségének kialakításán, a saját egyénisége valóban
emlékeztet olyan hadvezérre, aki egyúttal önmagának vezér
kari főnöke: a hidegen számoló. megfontolt értelmet
jelentette, a villámgyors és erélyes elhatározni tudást, meg
ingathatatlan parancsolókészségét, - arányos és klasszi
kus megtestesülése a jezsuita rendgenerálisnak. Ö dolgozta
ki a lelkigyakorlatok rendszerének és gyakorlatának végső

vonásait és ő dolgoztatta ki az első egységes tantervet, az
egész világot átölelő közép- és felsőfokú iskolarendszert
a jezsuita iskolahálózat számára. 34 éves kormányzata
roppant erőkkel telítette el rendjét, úgyhogy utóda alatt
a rendnek ez a hatalmas működése érvényesül markán
sabb vonásokban. Vele szemben halványabb Vitelleschi
Mutio generális alakja. Különben ő maga is engedékeny
és a kompromisszumokat kivánó ember; vele a rend leg
főbb elöljárói székében jelentkezett az az elöljárótípus,
amely legfőbb feladatának az általa kormányzott rend
akcióinak eggyéhangolását látja, bizonyos passzív kormány-
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zast, amely önkénytelenül is teret enged az erősebb
egyéniségeknek és erősebb folyamatoknak. Azok a mozza
natok, amelyek később mint vádak merültek fel a renddel
szemben, amelyek végeredményben valóban bizonyos egy
oldalúságok rendszerezödései voltak, most jelentkeztek ő

alatta, ugyancsak jelentkeztek annak hatásai, hogy kezde
ményezéseinek anyagi alátámasztásával és szilárd anyagi
körülményeivel mindíg mint fontos ténnyel törődött a rend.
Ez azt eredményezte, hogy meggazdagodott és egészen
természetes volt, hogy ennek a gazdagságnak is hamaro
san meg voltak a maga következései. Mindenekelőtt

abban, hogy a rend magán az egyházjog körén belül is, a
világi papságban, sőt főpapságban: írígységeket keltett.
Mint minden emberi intézménynek, a jezsuita rendnek is
meg voltak a maga emberi vonásai s voltak mozzanatok,
amikor a rendnek páratlan mindenoldalüsága, a rendtagok
fényes tudományos kiképzettsége, roppant összeköttetései,
a társadalom minden rétegében való szereplése, nem utolsó
sorban pedig gazdagsága: kifelé a gőg érintésével hatott.
Ez azonban inkább csak vád volt, mint valóság. A fő

tény, amely felidézte a jezsuita rendet átmenetileg meg
semmisítő erőszakot: a rendnek a korszellemmel való
szembeállása volt,"

Annakidején a reneszánsz és hitszakadás kezdeti áram
latainak rajzában vázoltuk! a minden téren való
szekularizálódás folyamatát: ugyanilyen szekularizálódás
hajtódott végre most a 17. század végétöl kezdve a
18. század folyamán az élet minden terü1etén: a kor
szellem függetlenné kívánt válni a természetfölöttitöl
mindenütt. Az úgynevezett felvilágosodás sorra jelent
kezett: a filozófiában, a szaktudományban, a magasabb
társadalmi osztályoknak a természetfölötti erkölcstől

emancipálódni kívánó testiségében. a festészetnek hol
raffinált, hol brutális érzékiségében. mindenekelőtt pedig
az államélet feladatkörére vonatkozó felfogásában.
Tulajdonképpen a janzenizmust is ez a korszellem
hozta létre. Dogmatörténeti elemzések sokat vitatták,
hogy mik a janzenizmus dogmatikai összefüggései: leg-
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inkább Franciaországban öntudatlanul továbblappangó
kryptokálvinizmust láttak benne s az összefüggés való
ban fennáll, a janzenizmus valóban afféle egyházon
belüli kálvinizmus volt j azonban a korszellemmel való
összefüggései nyilvánvalóbbak, közvetlenebbek és
nagyobbméretüek." Tételeinek rendszere lényegében
nem más, mint a hitélet melegségétöl és mélységétől

való emancipálódás vágya. A többi csak űrűgy. Ez a
vágy teremtett összefüggéseket a rideg kálvinista hagyo
mánnyal.

A JEZSUITA REND élesen és tudatosan állott szemben a
koráramlat minden e természetű jelentkezésével, a janzen
izmussal éppúgy, mint abszolút monarchiák államegyházi
sági törekvéseivel. Mindkettő az ellenfelek egész sorát
hozta számára.

Egészen kétségtelen, hogy az Egyház janzenizmus
feletti diadalának a jezsuita rend volt az áldozata és a
sebesültie." A janzenizmus mellé a francia társadalom
szellemi és irodalmi előkelőségei, a papságnak igen
nagy része álltak, sőt a főpapság egyrésze is i a töme
gek felé úgy szerepelt, mint a hitéletnek egy noha
hidegebb, de fínomabb, korszerűbb és egyszerűbb for
mája, afféle előkelő misztika, míg vele szemben az
ellene harcoló jezsuiták aszkézisét elmaradottnak tűn

tették fel, alacsonyabbrendűnek, olyannak, ami ellen
szenveket is válthat ki. A janzenizmus mellé csatlako
zott írók lettek a jezsuitaellenes irány új és nagy pro
pagandistái. Fínom tollak szegeződnek a jezsuiták ellen,
janzenista világi, egyházi és főpapi rétegek fordulnak
ellenűk. Az eredmény a rendnek roppantul népszerűt

lenné való válása volt Franciaországban,7 amely egyéb
ként sem érezte magáénak a .Iézustársaságot úgy, mint
Spanyolország vagy Olaszország. Spanyolország a rend
alapítónak és a rend első nagy nemzedékének volt a

66



hazája és sokáig hegemóníát gyakorolt a rend felett,
Itália viszont a rend székhelyének, naggyánövésének
és legtöbb tagjának országa volt. Viszont Franciaország
és a francia társadalom, éppen bizonyos nemzeti önelvű

séggel eltelve, hidegebben érzett az olasznak és spa
nyolnak tekintett rend iránt.

Ugyancsak ellenségnek látta a rendet a francia
Bourbonok etatizmusa és kíméletlen államegyházísága
is. S amikor a Bourbonok jutottak úgy a spanyol,
mint a nápolyi trónra és ugyanezt az államegyházisa
got akarták továbbra is képviselni: mint a spanyol
és az olasz társadalmakba mélyen beleágyazott s az
ortodox Egyház és a pápaság mellett álló nagyhatal
mat látták magukkal szemben a jezsuitákat. Itt leg
inkább maguk a fejedelmi udvarok, az állampolitika
s a tőle függő államvezető rétegek fordultak a társa
dalomban egyébként igen tisztelt és népszerű jezsuita
rend ellen.

Ismét más volt a helyzet Portugáliában." itt az
adott okot surlódásokra, hogy a jezsuiták az óriási
kiterjedettségű portugál gyarmatbirodalomban szerez
tek igen nagy befolyást, a bennszülöttek erkölcsi és
anyagi érdekeinek ők voltak hangadéi és vezérei, s
a gyarmatokon szemben találták magukat a romlott,
erőszakos és harácsoló hivatalnoksereggel. Ezeknek a
legmagasabb államvezető körökig érő kapcsolatai for
dították azután a jezsuiták ellen a hivatalos államhatal
mat.

Nem feledhető el az sem, hogy az európai pro
testantizmusnak is voltak okai arra, hogy ellenségnek
érezze a jezsuitákat.

A klérus legmagasabb köreitől a protestánsokig
s Franciaországtól Spanyolországon és Portugálián át
Olasz- és Németországig: íme, így fonódott és kovácso
lódott össze egy koncentrikus jezsuitagyűlölet. Mindez
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akkor kapott egységes szervezést, amikor a társadalmi
élet szellemi mozgalmainak és az államvezető körök
tevékenységének irányításában először kapott nagyobb
szerepet a szabadkőmívesség.

A szabadkőmívesség keletkezéséről, elterjedésé
ről, okairól és műkődéséről sokat és sokan írtak. Éppen
azért, mert titkos társaság, sok homály fedi keletkezé
sét és első időszakát s a 18. században való működé

sét. Eredetét egyesek a középkori építőcéh-szerveze

tek benső titkos életére és szertartásaira kívánják
visszavezetni, mások pedig egyenesen a titkos szekták
formájában tovább lappangó manicheus eretneleségre.
Akad vélemény, amely lényegében titkos érvényesü
lési egyesülésnek és érdekszervezetnek látja a szabad
kőmíves hálózatot. Azonban a szabadkőmívességnek

a 18. századi formáiban való felbukkanására, gyors
elterjedésére egyik sem ad érdemleges és kielégítő

magyarazatot.
A korszellemmel való összefüggések itt is nyil

vánvalóbbak, mint a részletekből való levezetési kísér
letek. A szabadkőmívességben szintén a kornak a ter
mészetfölöttitől való emancipálódása jelentkezett, még
pedig ezt a korszellemet hordó magasabb társadalmi
rétegeké. Arra, hogy egy nagy vallási vagy világnézeti
forradalmat hordjon, a kor képtelen volt, ez a szín
telen és személytelen deizmus, amely a főtartalma volt,
hozzá sem tudott volna férkőzni a tömegekhez, nem
is volt akalma, hogy gyujtson, viszont a felsőbb állam
kormányzati és szellemi körök mozgalma szinte mint
természetes formát kívánt afféle titkos társaságot, Ez
magyarázza meg a szabadkőmívesség keletkezését s
az európai országokban való rohamos elterjedettségét.

Mindezeknek XIV. Benedek alatt egyelőre csak
első hullámverései jelentkeztek.
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5.
XIII. Kelemen és XIV. Kelemen pápasága. Előtérben a jezsuita
kérdés. A portugál jezsuita-üldözés. A jezsuitaellenesség poli
tikai okai, XlV. Kelemen megválasztásának konklávéja és a

jezsuita-kérdés.

XIII. Kelemen (1758-1769) pápaságal alatt egész vá
ratlanul a jezsuita-kérdés nyomult az egyházi élet
vezetésének középpontjába. Pápaságának 11 évét egé
szen az a fáradozás tölti ki, hogy a jezsuita rendet az
ellene felkelt viharral szemben megvédelmezze.

Portugáliában különösen Pombal államminiszter
volt ellensége a jezsuitáknak s mint a gyenge egyéniségű

I. József alatt Portugália teljhatalmú irányítója, kíméletlen
harcot kezdett ellenük. A Szentszéknél kieszközölte,
hogyakimondottan és élesen jezsuitaellenes Saldanha
bíborost, az udvar egyik kreatúráját bízzák meg a
portugáliai jezsuiták vizitációjával.

Saldanha küldetését arra használta fel, hogya legvál
tozatosabbvádakat vettesse fel és hozassa nyilvánosságra."
A vádak között szerepel az államellenesség vádja is - a
legsúlyosabb vád ebben az államot istenítő korban. Az
szolgáltatott rá alkalmat, hogy az 1750-ben Spanyol
országgal kötött megegyezés folytán a paraguay-i jezsuita
redukciók Portugáliahoz kerültek s az új uralom el
akarta venni az indiánoktól a magas mezőgazdasági

kultúrára emelt gyönyörű területeket, amit az indiánok
vonakodtak megtenni. sőt még a kormánycsapatoknak
is ellenállottak. Már az ellenállás megszervezésével is
a jezsuitákat vádolták, ugyancsak őket okolták a csapa
toknak okozott veszteségek miatt; Pombalnak még arra
is gondja volt, hogy lázító hangú röpiratokkal terjessze
azt a vádat a közvéleményben, azt heves vitákkal két
részre szakítsa, s udvart, nemességet. papságot - az
egész portugál társadalmat - elteIítse a vád izgalmával.
Ezek között történt, hogy a gyönge és melankólikus ki-
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rályt, aki felett Pombal korlátlanul uralkodott: szélütés
érte. A helyzet akkor már olyan volt, hogy még ezt
is a jezsuitáknak tulajdonították. Minden logikai alap
nélkül, de a helyzet pillanatnyi hangoltságát és feszült
ségét kihasználva, Pombal kiutasította s rozoga hajókra
zsúfolva az egyházi állam partjaira szállíttatta a rend
legtöbb tagját, egy részüket, akik ellen súlyosabb vádak
emeltettek, vagy ellenállást tanúsítottak, bebörtönöztette
s a rend vagyonát elkoboztatta. Ez XIII. Kelemen ural
kodásának első évében történt, s a pápa hasztalan igye
kezett a rendet a vád tól és a sérelemtől megóvni 
magát nunciusát kiutasították e miatt Portugáliaból s a
diplomáciai kapcsolat Portugália és a Szentszék között
tíz évre megszakadt.3

DE A GÁTSZAKADÁS mindenesetre megtörtént. Európa
jezsuitaellenes körei ujjongtak. A sor a titokban még mindíg
lappangó janzenizmus által befolyásolt Franciaországon volt.
A támadás alkalmát egy szerencsétlen botrány szolgáltatta,
P. Lavalette rosszul végződött ültetvényspekulációi Martini
que szigetén. 4

A rendnek ugyan szorosan megtiltották szabályai, hogy
üzletekkel foglalkozzék, azonban egyes erre hajlamos és
túlbuzgó tagok megtalálták a formát, hogy ezen magukat
túltegyék. A kor egyébként tele volt gyarmati spekulációk
kal, közülük nem P. Lavalette vállalkozása volt az egyetlen,
amely kudarccal végződött. Részvénytársaságának veszte
ségei miatt azonban a janzenista és szabadkőmíves körök
felheccelték a közvéleményt, sőt kártérítési vádakat is
emeltek, úgyhogy a párizsi parlament több kollégiumct be
záratott és elkoboztatott (1762).5

Az, hogy a jezsuita rendet szüntessék meg vagy
a rend alakuljon át és váltson más formákat: most me
rült fel először és jutott a közvéleménynek igen széles
rétegei közé. Azonban mind a rendfőnök, mind maga
a pápa ellene voltak ennek: sem a rend szabályaiban,
sem a rend gyakorlatában nem volt olyasmi, ami ezt a
súlyos lépést megokolttá tette volna.
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XIII. Kelemen pápaságának utolsó évei alatt éle
sebben, mint valaha nyilvánult meg az, hogy a jezsuiták
mőgött mennyire elsősorban magát a pápai hatalmat
támadják.

Ezekben az években Európaszerte nyiltan tárgyal
ják az összes vezetőkörök a gallikanizmus egyetemes igé
nyeit kihirdető febronianizmust, amit Hontheim Miklós
trieri felszentelt püspök összegezett művében, Febronius
álnév alatt.6

MŰVÉBEN TULAJDONKÉPEN már régóta gyakorlattá
vált, régóta tudatosult elveket összegez és rendszerez s
próbál nekik jogi, jogfilozófiai, söt kánonjogi alapvetéseket
adni. Könyvének és a tételeiből következő rendszerének
gondolatmenete nagyjában a következő: a pápa csak dog
matikai kérdésekben feje az egész Egyháznak, az egyház
fegyelmi kérdések a világi uralkodók hatalmi jogkörébe
tartoznak, öket illeti püspökök személyi kiválasztásának
joga, egyházi hivatalok és javadalmak elosztása i ha a
Szeatszék bármiféle intézkedéssel az egyházkormányzati
ügyekbe bele akar nyúlni, az hatalmi túlkapás. A pápák
nak nem szabad azon mesterkedniök, hogy a királyok fölé
kerekedjenek. Mint sokan, úgy Hontheim is olyan gondo
latokat fejezett ki, amelyek nem az övéi voltak, hanem a
koréi, ö csak rendszert, összefüggést, igazolást keresett
ezeknek s élesen, szabatosan, tudatosan fejezte ki öket.

Minthogy a minden területen kiterjeszkedő állam
míndenhatóság ellen a jezsuita dogmatikai iskola igye
kezett a pápai tévedhetetlenség mellett még a pápaság
egyházkormányzati illetékességét is igazolni, éppen ezért
a jezsuita rend tagadhatatlanul kellemetlen volt az euró
pai kabinetek számára.

Ez a gondolat egyik legfőbb témája volt a Bourbon
udvaroknak, mindenütt nyilvánvalóan tárgyalt dolog.
A jezsuiták részéről nagyon súlyosan esett latba az,
hogy éppen ebben az időben, amikor a rend a maga
legnagyobb méretű kiterjedéseit érte el, úgyszólván
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egyetlenegy jelentősebb egyénisége sem akadt, aki ala
kítóan tudott volna hatni a kor és a társadalom szelle
mére j sőt még a rendfőnöki székben is olyan halvány
egyéniségek ültek, mint Visconti és főleg Ricci. Ricci
még az utolsó pillanatban is lehetetlennek tartotta és
vallotta azt, hogy a rendet feloszlathassák. 7 Úgyszólván
közvetlenül a feloszlatás előtt küldött ki egy körlevelet
a nyugtalankodó rendtagoknak és rendtartományoknak,
amelyben elméleti úton próbálja bizonyítani annak
lehetetlenséget, hogy a pápa feloszlathatja a rendet. A
rend feloszlatása - szerinte - ellenkeznék a kánon
joggal, a pápaság érdekeivel és a természetjoggal. Lehe
tetlen, hogy Krisztus helytartója ekkora igazságtalan
sággal terhelje meg lelkét és olyan szerzetesrendet
semmisítsen meg, amely az Egyház és a Szeritszék
irányában annyi érdemet szerzett, s még lehetetlenebb,
hogy ezt vizsgálat és a védekezés lehetősége nélkül
tegye meg: a természetjog alól semmiféle uralkodó nem
mentheti fel magát, legkevésbbé a pápa, és a termé
szeljogokba ütköző ítélet semmis és érvénytelen lenne.

A XIII. Kelemen halálát követő konklávé főkérdése
most már éppen a jezsuiták ügyében való állás
foglalás lett. 8 Az európai katolikus udvarok soha jobban
nem érvényesítették befolyásukat, mint éppen ezen a
konklávén j mondhatni szemérmetlen önkénnyel zárlak
ki a pápaválasztásból mindenkit, aki csak távolról is a
jezsuiták barátjának volt gondolható és fel lehetett
tételezni róla önállóbb és erélyesebb állásfoglalást a
rend fennmaradásának kérdésében. Ugyanakkor a
bíborosi kollégiumnak még épen maradt és a febroni
ánus koráramIattól nem érintett része - az úgynevezett
zelantik, akik ezen a konklávén jelentkeztek először mint
párt - az egyházi tradicionalizmust hangoztató párt:
a velük szemben álló bizantin szerepü és jellemü kardi-
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A San Miguel-redukció romja i Paraguayban.

A jezsuitáh- hi űzet ése Franciaországból. (Egykorú h ép.]





nálisok sorában nem látott egyetlen alkalmas egyéni
séget sem. Végre hosszú alkudozás után váratlanul
került előtérbe az egyik bíboros, a zárkózott, de maga
tartásában idegesen élénk Ganganelli, láthatóan bizony
talan és félénk, de határtalanul becsvágyó egyéniség.
A minorita rend egyik ágazatához tartozott és nyilt
becsvágy hajtotta először a bíbor, majd a tiara felé; s a
jezsuita-kérdést annak az emeltyünek fogta fel, amellyel
a pápai trónt elérheti.

AZOKON A TÁRGYALÁSOKON, amelyek a konklávénak
a jezsuilák ügyére vonatkozó állásfoglalásáról folytak, mind ..
két állásfoglalás híveiben reményt tudott kelteni önmaga
iránt. A későbbi vád, amellyel illették, hogy előre meg
ígérte volna a jezsuita rend feloszlatását, nem igaz. Fia
talabb korában maga is barátja és nagy tisztelője volt a
jezsuitaknak és csak később kezdte őket feltünően kerülni.
Igy semmiesetre sem lehet valószínű, hogy a jezsuita
rend feloszlatásának tervével lépett volna a pápai trónra:
mint ember bizonyára ő is azzal a gondolattal fogadla a
tiarát, hogy ahogyan csak lehet, jól fog kormányozni s
egyéniségének nem egy vonása alkalmasnak is mutatta
volna erre, mert jóindulatú volt, igen képzett, barátja a
tudományoknak és a müvészeteknek. Azonban zárkózott
volt, félénk és ideges, félt minden nálánál hatalmasabb
egyéniségtöl, követektől éppúgy, mint bíborostársaitól s
elhatározásai váratlan befolyásoktól eredő rögtönzések
voltak.

6.
A Ganganelli-pápa egyénisége. Monino spanyol követ és
küldetése. A Dominus ac Redemptor bulla. A jezsuita rend

feloszlatása.

Gyenge, makacs, habozó és hirtelen ember került
szembe XIV. Kelemenben azzal a fronttal. amely egy
öntetüen a jezsuita rend feloszlatását kívánta; ezek
kel a tulajdonságokkal keserüen nehéz, majdnemhogy
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lehetetlen volt harcolni az egész európai politikai vi
lág ellen.'

Megnyilvánult ez már a trónralépés évében is,
amikor szokás szerint megerősítette a jezsuiták búcsúit,
kiváltságait. misszióit, s a pápai udvamál időző követek
ezt nyilt kihívásnak minősítették a Bourbon-udvarok
ellen.

A FRANCIA KÖVET ekkor az a Bernis bíboros volt, aki
egyéni vélemény nélkül képviselte húsz évvel később új
urát, a francia forradalmat is.

Ebben a pillanatban a királyi megbízás mögőtt tulajdon
képen Choiseaul herceget, Pompadour asszonynak, a király
barátnőjének kreatúráját képviselte, vagyis tulajdonképen
magát a nagyszabású királyi maitresset, aki reszketett az
uralkodó kegyéért és éppen ezért kesergett és halálosan
gyűlölte a jezsuitákat. A király jezsuita gyóntatói a király
erkölcsi életének ezekben a vonatkozásaiban a legteljesebb
merevséget tanúsították az ellen, hogy az Egyház előírá

saiból és szankcióiból az ágyastartó bűnös ellen bármit is
engedjenek j különösen P. Perusseault volt hajthatatlan. Az,
hogy esetleg annak befolyása győz és a király gyónni és
áldozni kíván s ennek előfeltételeképen elküldi őt: ez
az aggodalom évről-évre kíséri Pompadour asszonyt.
"Az udvarnál sokat beszélnek arról, hogy a király
megünnepli a húsvétot - írta még 1749-ben d'Argenson
miniszter. - A legnagyobb határozottsággal állitják, hogy
a király két órán át beszélgetett gyóntatójávalj a Marquise
(Mme Pompadour) most sokat sír s kesereg és feldúltnak
látszik ..." Az 1751-es jubileumi évben ismét sok szó
esett arról, hogy a király is megtartja a jubileumi évet,
megáldozik. Akkor az egyik miniszterrel, egyik bizalma
sával igyekezett visszatartani őt Pompadour, aki egyébként
a jezsuitákkal szemben félénken, majdnem alázatosan
viselkedett, igyekezett magát minél bünbánóbbnak mutatni,
sőt amikor a király kíséretében ő is misére ment, mindíg
tovább maradt térden összekulcsolt kezekkel, mint a többi
dámák. Az is közismert volt róla, hogy ugyanezért rend
szerint csak áhítatos könyveket lehetett látni a kezében.
P. Perusseault azonban nem szünt meg eltávolítását köve
telni az udvartól, ugyancsak utóda,P.Desmarets, majd ennek
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utóda, P. de Sacy. Utóbbi nyiltan meg is mondta a királyi
kegyencnőnek, hogy térjen vissza férjéhez. Az udvar egyéb
teológusai sokat törték a fejüket, hogyan lehetne a királyt
és Pompadour viszonyát legalizálni és kettőjük kapcsola
tából legalább az ágyasság jelleget kizárni. Még azt is
megtették. hogya király lakosztályából Pompadour szobáiba
vezető lépcsőt is elfalazták és a király maga is Pompadour
lakásának főbejáratánálkereste fel barátnőjét. "Az egy fedél
alatt való élés" kritériumát akarták ezzel megszüntetni.
Azonban de Sacy kijelentette, hogy lényegesen többről

van szó, mint egy lépcső befalazásáróI. Pompadour pedig
ettől kezdve még határozottabban fordult a jezsuiták ellen
és a veszély ellen, hogy a rendi gyóntatók a szentségek
felé terelve a király szívét, megfosztják őt szerepétől és
befolyásától. Ime, ezt az asszonyt képviselte megbízói
mőgött az apostolok lábainál a jellemében és alkatában
gondtalan és velötlen Bernis bíboros I

De akkor, amikor megbukott Pompadour s vele együtt
bizalmasa, Choiseaul, s a márkinő helyébe Dubary grófnő,

Choiseaul helyébe pedig annak embere, La Brilliére
került: ugyanígy képviselte azt s a még Pompadoúrnál is
alacsonyabb és romlottabb Dubary asszonyt. Az ugyan
olyan ellensége volt a jezsuitáknak, mint elödje.f

XIV. Kelement nemcsak a francia követ szoron
gatta azzal, hogy oszlassa fel a jezsuita rendet, hanem
a spanyol is, José MOi'iino, a század diplomata-típusá
nak s ebben a színlelésnek, kétszínűségnek és ravaszság
nak megtestesítője, maga a csonttá és hússá vált 18.
századi diplomácia! Moi'iino, aki világi ember volt,
erőszakosabb és kíméletlenebb lehetett a kérdésben,
mint a mégis csak pap és bíboros Bernis és hamarosan
felismerte a félénk XIV. Kelemen gyenge pontját, négy
szemközti tárgyalásokon szorította és sugalmazta őt,

azzal fenyegette, hogy Spanyolország az összes szerze
tesrendeket kiűzi, hogyha a jezsuita rendet nem oszlat
ják fel, feloszlatási bullatervezeteket fogalmazott meg
és adott át neki, letárgyalta a Bourbon-udvarok közös
magatartását, befolyása alá kerítette a pápa titkárát s
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megvesztegette a bulla megszővegezésével megbízott
püspököt.

AZ, AMI TÖRTÉNT, kizárólag a kulisszák mögött történt.
Sem valamiféle népmozgalom, sem egyháziak részéről

készült kezdemények nem álltak a jezsuita rend felosz
latását előidéző események mögött. Pusztán udvari poli
tika és személyes erő, leginkább a spanyol követ becs
telen és kegyetlen energiája. Vele szemben a pápa részé
ről elég lett volna személyes fellépés és méltóság ereje,
sőt a nyíltság is, az, hogya Küria és a bíborosi kollé
gium tudjanak tárgyalásairól és szándékairól. Ezekről

azonban senki sem tudott, sőt a betegességig félénk és
gyanakvó pápa mindazokat, akik a rend feloszlatását elő

készítő bulla munkálatairól tudtak, esküvel kötelezte
titoktartásra.

Amikor elkészült a rendet feloszlató bulla fogalmaz
ványa, akkor hozzászólás végett, legnagyobb titok
tartás alatt, megküldték még a katolikus udvaroknak is.
A Bourbon-udvarok sietve, mintegy vaktában hagyták
jóvá, de Mária Teréziával kapcsolatban nagyon féltek
Rómában is, a Bourbon-udvarokban is attól, hogy mint
mélyen vallásos asszony és mint a jezsuiták barátja,
meg fogja akadályozni a rend feloszlatását. Azonban a
körülmények ebben a vonatkozásban is szerencsétlenül
ütöttek ki a jezsuitákra nézve. Mária Terézia háza
éppen akkor több ágon is együvé volt házasodva a
Bourbonokkal, azonkívül diplomáciája éppen akkor
tárgyalta Mária Antoinette házassági tervét a leendő

XVI. Lajossal. Nem habozás és aggodalmak nélkül azt
felelte tehát Mária Terézia, hogy ő maga ugyan tiszteli
és becsüli a jezsuita rendet, azonban ha a pápa az
Anyaszentegyház érdekében hasznosnak tartaná a rend
reformálását vagy rnegszűntetését, ő nem akadályozhatná
meg azt; a bullatervezetnek csak a jezsuiták vagyonáról
és személyéről intézkedő részét nem fogadja el, mert
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ezekről ő maga kiván intézkedni. Válaszán (voltairiánus)
és febroniánus tanácsadóinak befolyása érződik.

A PÁPA AZUTÁN IS, hogy belement Moiiinoval szemben
az igérgetésbe és tervezgetésbe, visszarettent a nyilt
akciótól, félt attól az ellenkezéstől, amit a biborosok több
ségében s a püspöki kar majdnem egyhangú véleményé
ben, a katolikus világ érzéseiben a feloszlatásnak keltenie
kellett. Azért inkább lassú halálra kivánta ítélni a jezsuita
rendet: megtiltani az új tagok felvételét, a fogadalmas
növendékeket feloldani a fogadalom alól, a felszenteltek
nek pedig megtiltani minden el!yházi ténykedést, hacsak
világi papokká nem lesznek. 1773 elején megbízta Mar
vetti bíborosérseket a bolognai jezsuiták vizitációjával í
az kíméletlenül erőszakos formák között oszlatta fel a
rendházat és iskoláikat, ami egész Olaszországban nagy
feltűnést keltett. A közvélemény azonban még mindíg
nem merte elhinni a rend feloszlatásáról szállongó híre
ket, mint ahogya pápai udvar sem tudott semmi határo
zottat, sőt maga a pápa is a feloszlatás elodázasát remélte.

De Moiiino újra határozottan lépett fel és a politikai
skizma esélyét lebegtetve meg a pápa előtt, újból
alkalmazta a diplomáciai nyomást és végre nyomdába
adatta a már régen készenálló brévét, amit XIV. Kele
men el is fogadott.

A bréve Velada műve, féléven át dolgozott a
munkán és éles elmével, összefüggések iránti nagy
érzékkel oldotta meg feladatát.

A bréve három részből áll. Az első mindenekelőtt

igazolja a pápának azt a jogát, hogy a pápa létesíthet
és feloszlathat szerzetesrendeket; második részében azt
fejtegeti, hogy a társaság ellen fennállásától kezdve
nagyon sok panaszt emeltek.

A rend sok vétséget követett el, sok viszálynak,
egyenetlenségnek lett a központja, sok vitába keveredett
más rendekkel és a világi papsággal, sőt azokkal a
fejedelmekkel is, akik a rendet országaikba befogad-
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ták. Legújabban már olyan fejedelmek is száműzték

országaikból. akiknek jámborsága és a rend iránti örök
lött jóindulata közismert. Ezért a pápa, hogy véget
vessen a sok viszálynak és rnegszerezze a keresztény
világ békéjét, apostoli hatalmánál fogva feloszlatja, meg
semmisíti és végleg eltörli a .Iézustársaságot: a médról a
harmadik rész intézkedik. A fiatalabb rendtagok egy
éven belül válasszanak más pályát, a felszentelt papok
lépjenek át más rendekbe, vagy legyenek világi papok
ká, addig is tilos nekik minden egyházi ténykedés,
szegénységi fogadalmuk megszűnt, tilos minden felleb
bezési kísérlet vagy a rendnek szóban vagy írásban
való védelme. A fejedelmek tegyenek törvényes intézke
déseket a feloszlatás végrehajtásához, a hívők pedig
fogadják rendben és nyugodtan az intézkedést.

A bréve megelégszik azzal, hogy pontosan idézve
felsorolja a vádakat, amelyek a rend ellen elhangzottak
s egyikről sem állítja a legcsekélyebb mértékben, hogy
igaz volna, a feloszlatás tényét nem a vádak tartalmára,
azoknak akárcsak részletekben is állítólag igazvoltára
alapozza, hanem a vádak keltette nyugtalanság egyedül
lehetséges levezetésére szolgáló egyházkormányzati
intézkedésnek mutatja.

Ez volt az a bréve, amelyet 1773 július 21-i kelte
zéssel kinyomatva szétküldtek az egész világban és
ugyanezen év augusztus 16-án felolvastak az összes
római templomokban és felolvastak a Gesu-rendházban
Ricci generális és asszisztensei előtt, megkérdezve.
elfogadja-e a pápai rendelkezést. Azt felelte, hogy amit
a pápa elrendel, az szent és az őhozzájárulására

semmiképen sincs szűkség. Ugyanebben az órában
kihirdették a brévét a rend összes római házaiban,
majd Riccit és asszisztenseit először az angol kollé-
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giumba internálták, majd később őt és asszisztensét az
Angyalvárba zárták.

A TÁRSASÁG FELOSZLATÁSÁT kegyetlenül hajtották
végre. Ricci mint az Angyalvár foglya halt meg, a rend
vagyonát, házait, intézeteit, könyvtárait elvették, elkótya
vetyélték, misszióit feldúlták, megsemmisítették.3 A francia
forradalom tulajdonképen az egész világot elárasztó szel
lemének ez volt az első győzelme. Valóban : egyre több
és több vonatkozást látunk a francia forradalom kitöré
sének lehetősége és a jezsuita rend feloszlatása között.
Mindazok a gondolatok, amelyek a forradalom alapelvei
voltak, most már akadálytalanul szárnyalhattak át orszá
gokat. Az eredmény meglepő gyorsasággal érett ki, tizen
hat év mulva már kibontakozott a tűztenger. Maga a
zárkózott és gyönge pápa, aki a rend feloszlatásának ezt
a súlyos tényét útjára engedte és aláírta, állandó halál
félelemmel, súlyos levertséggel küzdve, mélységes keserű

séggel halt meg. Pastor elemzései azt mutatják, hogy halá
láig hitt cselekedetének helyességében, abban, hogy amit
tett, nem lehetett elkerülni. Már kortársai úgy ítéltek
róla, mint gyenge és félénk emberről, akiből hiányzott az
erélynyugalom és a benső határozottság.

"Megvolt benne a szerzetes minden erénye, az erkölcs,
tisztaság, jámborság, feddhetetlenség: de mint pápa nem
tudott magának olyan környezetet keresni, amely hozzá
illett volna és hozzá hű lett volna . . . gyenge lélek,
középszerű szellem volt, olyan helyre került, amit nem
tudott betölteni . . . A felelősség, amelyet vállalt, össze
zúzta . . ." írja róla Pastor. Az újkori pápák történeté
nek az a nagy feltárója, aki az összes források összege
zéséből személyes közellétből ítél minden pápáról, úgy
összegezi róla véleményét, hogy ő volt a leggyengébb és
legfélénkebb, legbefolyásolhatóbb jellem a pápák sorában.

JEGYZETEK.

1.
I Pastor i. m. XV. Band von der Wahl Clemens XI.

bis zum Tode Clemens XII. 3-388. 2 Lavísse, Histoire de France.
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Paris 1901. 3 Pastor i. m. XV. 20-52. 4 Janssen. Geschichte des
Deutschen Volkes seit dem Ausgange des Mittelalters. Freiburg
1879. I-II. Erdmannsdörfer, Deutsche Gesch. v. Westf. Frieden
bis zum Regíerungsantrltt Friedr. d. Gr. 2. B. Berlin 1892-1893.
ó Schüszler: Prinz Eugen. Meister der Politik. 1922 39-65.

2.
t Pastor i. m. XV. 130-133. 2 Causa Quesneliana, Brüssel

1704. 3 Voltaire, Siéc1e de Louis XIV. Ouvres. Compl. XVII.
4 Mourret Histoire Générale de L'églíse. Ancien Régime. Paris
1912. ó U. o. 6 A janzenizmus történetére az elsődleges forrás a
kortársnak tekinthető Fleury, Histoire Ecc1esiastique (91 kötet,
Augsburg 1768), LXVII. 7 Leclerque, Histoire de la Régence.
Paris 1865. 8 Barthélémy, Le Card, de Noailles d'aprés sa corres
pondance. Paris 1886.

3.
t Pastor i. m. 391-460. 2 L m, 461-604. 3 L m. 607-754.

4 Ranke i. m. Magyarul: A pápák története. [Hely és év
nélkü1.) 676. 5 Pastor i. rn. XVl/L 1-439. Mourret nem méltá
nyolja eléggé. Alakjának és elgondolásainak az egyháztörténet és
a világtörténet nagy összefüggéseibe való beleépítése Pastor után:
még méltatásra vár.

4.
t Astrain, Historia de la Compania de Jesus en la Assis

tencia de Espana. 1-7. Madrid 1902. Bartolí, Dell'Istoria della
Compagnía di Gesú. Torino 1825. Duhr, Geschichte der Jesuiten
in den Landern deutscher Zunge, Freiburg i. Br. 1913. 2 Gyenis
András S. J.: A jezsuita rend generálisaí. 96 l. Bp. 1938. 3 Vázlatos,
de kitűnő magyar feldolgozás: Bangha Béla S. J.: A jezsuita rend és
ellenségei. 4 Ijjas Antal: Reneszánsz és Hitszakadás kora. 5 A
janzenizmusnak ebből a szemszögböl való részletesebb felelemzése
ma még hiányzik. 6 A janzenizmusból eredő jezsuitaellenesség
finom és kitűnő feldolgozása Mourret i. m., passim. 7 Tabaraud,
M.: Essai historique et eritique sur l'état des Jésu.tes en France.
Pichard, Paris 1828. 8 Duhr, Pomba!. Sein Character und seine
Políiík. Freiburg 1891. Murr, Geschichte der Jesuiten in Portugal
unt er der Staatsverwaltung des Marquis von Pombal. Nürnberg
1787-88.

5.
t Pastor í. m. XVI/L és 444-1011. s Murr, i. m. - A

jezsuita rend feUüggesztésének egész történetét eredeti forrásértékkel

80





HARMADIK FEJEZET: A "FELVILÁGOSODÁS" SZELLEME.

1.
Az angol és francia ..feluilágosodás". Bacon. Lord Cherbury,
Hobbes, Locke: a pragmatizmustól a materializmusig. A
francia szellemi forradalom: Montesquieu. Voltaire. Rousseau.

Az enciklopédisták.

A 18. század második negyedétől kezdve bontako
zott ki és Európa vezetö társadalmainak vezetö
osztályait hamarosan elárasztotta az Ú. n. "felvilágoso
dás". Az európai keresztény gondolkodásnak ez a
krízise tulajdonképen a protestantizmus belső válsága
volt.

Ugyanaz a protestantizmus, amely 1648-ig mín
denütt fegyveres kezekkel kivánta kivívni érvényesü
lését, Németországban tartományi urak harcoltak érte
és a svéd királyság hadai, Franciaországban lázadó
feudális nagyurak és fanatikus polgárság, Angliában
pedig Cromwellnek és hadseregének az angol falvak
ból verbuvált szektái és kispolgársága. ugyanaz a pro
testantizmus: a maga gondolatvilágában és tudományos
ságában váratlan gyorsasággal jutott el olyan bomlási
tünetekhez, amelyekben most már nem az Egyházat
tagadta meg, hanem magát a kereszténységet.

A bomlás Angliából indult, ahol az állami vallás
kényszer és gáttalanul elburjánzó szektaképződés veze
tett szkepszishez és általában a vallással és a természet
fölötti világ felé való fordulással szemben bekövetke
zett kételyig és közőmbösségig. Az angol szabadgon
dolkozás elindítója, Lord Cherbury (t 1648) kétségtelenül
jól látott meg egyet, ~z angol szektáriánizmus ostoba
és értelmetlen fanatizmusát és merőben téves gondolati
vágányait és gondolkozási módszerét, s ebből azt a
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gyakorlati tanulságot kívánta meríteni, hogy a részlete
ken való vitatkozás helyett azokat az igazságokat keres
sük, amelyekben a természetes emberi gondolkodás
megegyezik. Az igazság kritériumának az Ú. n. sensus
communis-t jelölte megj s az emberiség közmegegyezése
szerint valóban létezik egy személyes Istenség, iránta
feltétlenül tisztelettel kell lennünk: az Istenség felé
jámbor és erényes élettel és a bün elhagyásával for
dulunk, a bünhödés és a jutalom kétségtelenül meg
van, ha másutt nem, ezen a világon, s ha egyébben
nem, a lélek belső nyugalmában. Elemzései aligha ha
tottak volna, ha Bacon már előzőleg alapokat nem ad
ezeknek.'

A PRAGMATIZMUS ATYJA, Werulami Bacon (1526-1561)
máig is. érezhető hatást gyakorolt az angol közgondolko
dásra, Ö még a 15. század humanistáinak típusából sar
jadt, népszerűsége és fényes irodalmi képzettsége, a hu
manista tudóslípus politikával is foglalkozó csoportjá
hoz tartozik. Fényes politikai pályát futott be, afféle
igazságügyminiszter és legfőbb bíró i rangban mint korona
ügyész és főpecsétőr s egyúttal belpolitikai államminisz
ter, de botrányos per bizonyítja róla, hogy megveszteget
hető volt. Élete második felét töltötte tudományos mun
kásságban nem kevesebb becsvággyal. mint hogy az egész
angol és európai szellemi életet, kora egyetemes szellemi
életét átalakítsa és új alapokra fektesse, az ismeret egye
dül lehetséges forrásaként a tapasztalást jelölve meg,
harcolva mindenekelőtt Aristoteles filozófiája s gondolat
kincsében mindenekelőtt a metafizika ellen. Müvének
címe: "Novum Organum", egyenesen Aristoteles Organon
című művére céloz, annak akar ellendarabja lenni.

Az érvényes ismeret forrásának a tapasztalást, egyedül
helyes módszerének az indukciót tartja. Ö utána lett ki
indulópontjává a pragmatizmusnak az az angol sziget, amely
annyi kitünő keresztény gondolkodót látott a középkor
ban, olyan fényes és úttörő elmét, mint canterbury-i
Anzelmet, olyan erős elemzőt, mint amilyen Duns Scotus
volt, olyan kitűnő rendszerezőket és rendszerfenntartókat,
mint amilyenek az oxfordi egyetem teológusai és filozó-
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fusai voltak, akik a 16. század kezdetén még Párizsba is
képesek voltak áttelepfteni Oxford teológiai szellemét,
amikor éppen Loyolai sz. Ignác és társai ott tanultak.
A katolikus teológia és filozófia sorsára páratlan hatása
volt annak, hogy ezt a szellemet éppen akkor a jezsuita
rend felvette programmjába.

Míg a katolikus gondolkodás felemelően, tisztítóan
és élesítően hatott az angol gondolkodásra, az angol
jellemre való hatóerejének kikapcsolása után a protes
tantizmusban hamarosan kifejezésre jutott az angol
nemzeti egyéniség és nemzeti szellem egyik káros haj
lama, a gondolkodásbeli tunyaság. Ettől kezdve a prag
matizmust, a gyakorlati valóság alapjaira való támasz
kodást, mint az angol jellem egyik legértékesebb voná
sát dicsőítik és kultiválják.

Bacon az érzékelésben megjelenő valóságot állí
totta be a jelen világra vonatkozó megismerés egyedüli
forrásának. Lord Cherbury a természetfeletti világra
való megismerés módszerét abban látta, hogy míntegy az
emberiség köztudatának tükre fölé hajlunk és az abban
jelentkező fővonalakat összegezzük, - Hobbes ezt a
vázlatos és bizonytalan képet már irtózatos távolinak
látja a tapasztalat által szerinte kétségtelenül helyesen
megismerhető anyagi valóságtól. Ö már materialista,
méginkább az Locke. Locke a 17. század végét jelzi,
azt az időpontot, amikor az angol előkelő világ és a
röpiratokban, politikai és filozófiai essayekben, és már
korán folyóiratokban és ujságokban kifejezésre jutó
angol sajtó divatja elterjed Franciaországban is. Angliá
ban Shaftesbury, Collins, Chutt és Bullinbrocke elmé
letei jelzik a további romlást, Franciaországban pedig
az irodalmi és szellemi élet forradalma.

Azok a gondolatok, amelyek a 17. század angol
gondolkodóinál jelentkeznek, nem kívántak könyvek
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lapjain és tudósok szobáiban maradni, hanem mint
élet- és társadalomforrnáló tényezők kívántak jelentkezni.
Méginkább ilyenekként jelentkeznek Franciaországban,
ahol az a nagyszerű mű, amelyet a királyság hajtott
végre, egy nemzetnek eddig páratlan politikai és gaz
dasági egységbe-szervezése: egyre nyomasztóbbá vált
a különböző társadalmi osztályok felett és ekkor még
senki sem számította ki ennek baljós következéseit.2

A francia társadalmi, állami és egyházi élet visz
szásságaihoz kapcsolja elemzéseit Montesquieu. (t 1755.)
Három sorsdöntő gondolatot vet fel. A "Lettres persa
nes" lapjain a francia abszolút monarchiának és ren
diségnek ferdeségeit és sebeit tárja fel s a megromlott
francia egyház visszásságait i tőle indul el Franciaország
ban a társadalomszervezet átalakíthatóságának gondo
lata! Mégpedig nem úgy, mint a kűlönbözö utópiák
ban, hanem a gyakorlati politikus látásával. A gondo
lat a század folyamán óriási karriert futott be. Másik
gondolata: a jog mivoltára vonatkozik - L'esprit de
la Lois i - a jogot nem úgy szemléli, mint a keresz
tény jogi gondolkodás, amely olyan szilárdan támasz
totta elemzéseit a természetjogról való felfogására;
Montesquieu-nél a jog és társadalom szoros kapcsolatban
jelentkezik: a jog mint kűlőnbőző helyeken és kűlön

böző társadalmakban más és más igazság-tartalommal
biró gyakorlati elv.

Elemzéseiből később a jogtörténeti iskola nőtt ki,
amely a jogot pusztán mint történeti megvalósulasi
formát fogja vizsgálni, függetlenül igaz vagy nem-igaz
voltátóI.

Harmadik gondolata történelmi jellegű i Macchia
velli után ő a második, aki megvizsgálja azt a
különös tüneményt, hogya világ történelmének
legnagyobb alakulata, a Római Birodalom miért
omlott össze. Ö a köztársasági alkotmány meg-
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romlásában látja az okokat. Elemzései mőgőtt vilá
gosan húzódik meg az a gondolat, hogy a köztár
saság mint az államnak legtökéletesebb formája és
megvalósulása nyujt legkevesebb alkalmat arra, hogy
emberi esélyeknek szolgáltassa ki egy államalakulat
sorsát, mint ahogy szerinte kiszolgáltatták Rómát a
császárok esetleg rossz személyi tulajdonságai és téve
dései a megsemmisülésnek. Az abszolút monarchiának
korában a köztársaság dícséretének ez a gondolata
igen jelentékeny és a vele államilag azonosult királyi
hatalom helyett ő az alkotmányban látja az államnak
és sorsának nagy biztosítékát és ezzel megteremti a kon
stitutionalista gondolatot.9 A descartes-i racionalizmus
tól elárasztott Franciaországban ennek a gondolatnak
igen nagy jövője volt: Sieyes abbé az utána következő

második nemzedékben mint Montesquieu-tanítvány
fogja sorra gyártani a francia forradalom alkotmányait.

Európa történetében addig páratlan tünemény a
maga hatásaiban Voltaire (igaz néven Arouet Ferenc
1694-1778). Neve egymagában jelenti a 18. század
egész szellemét. Drámaíró volt, költő, publicista s mint
ilyen, akorjelenségek élesszavú ostorozója, történetíró,
társadalombölcselő: páratlan szellemesség, irodalmi és
anyagi sikerek kitünő adminisztrációja, az egész világgal
és az egész emberiséggel szemben való gúny és fölény
jellemzik. Az európai irodalomban ő az első, aki egyedül
írásaiban valóságos fejedelmi jólétet szerez magának és
akkora szellemi tekintélyt, hogy történelmi korokról,
társadalmi jelenségeiről, kora eseményeiről való ítélet
módját abszolút igazságnak fogadják el. Fejedelmek
tekintik magukkal egyenrangúnak és van idő, a 18.
század harmadik negyede, amikor az európai szellemi
életnek befolyása szerint valósággal ő a fejedelme:
egy a maga erkölcsi felfogásában, írásaiban megnyil
vánuló nézetében és magánéletében egyaránt becstelen

86



és nyiltan erkölcstelen ember, késő aggkoráig. Nyilvá
nos és botrányos ágyasságok és szerelmi viszonyok
höse, A gondolatok, amelyeket terjesztett, egyáltalán
nem voltak eredetiek, ő csak a nagy népszerűsítő és
alkalmazó volt, sivár gúnnyal támadott mindent, amit
a kereszténység vallott, a személyes és jó Isten létezé
sét, Istennek az emberrel való kapcsolatát, Jézus
Krisztus istenséget, a kegyelmet - különösképen az
Egyházat. Irásaiban úgy tünik fel az Egyház, mint vad,
falánk, mohó és becstelen szörnyeteg. Ö tette jelszóvá
az "Écrasez l'iníáme" híres gúnyszavát: "Tiporjátok
el agyalázatost!"

A JEZSUITÁK NÖVENDÉKE VOLT. de már fiatal korá
ban romlott, becstelen ember," gúnyversei és röpiratai
miatt börtönbe került. majd Angliába kellett menekülnie,
itt ismerkedett meg az angol szabadgondolkodás szelle
mével; hazatérve époszai és drámái miatt azonnal mint
kora legnagyobb íróját emlegették. Időzött Nagy Frigyes
udvarában, később Svájcba ment és Genf közelében
fekvő kastélyából írta könyveit, végezte kora összes
szellemi és társadalmi előkelőségével való levelezését és
gyakorolt páratlan befolyást Európára. 1778-ban hazatért
Párizsba, ahol a nép, az udvar, az előkelők úgy fogadták,
mint valami szuverént . . . Halálos ágyán papot kért és
meggyónt, de egész életében hirdetett eszméit vissza nem
vonva, végül is az Egyházzal való kibékülés nélkül halt
meg. Sem mint bölcselő, sem mint bölcseleti gondolkozó
nem jelentős, bölcseleti cikkei támadóak és romboló
élűek a keresztény bölcselet eszméi ellen. de építő gon
dolat nincs bennük.

Negatívumaival szemben a kor társadalmára és
életére való tevékeny hatással volt Rousseau (t 1799).
Koldusszegény sorban született, nehéz gyermekkorral
és ifjúkorral küzdött meg, mint író lett gazdag. Köz
ismert róla az az ellentmondás, hogy miközben köny
vet írt az ideális nevelésről, ő maga lelencházba adta
számtalan törvénytelen gyermekét. Kevésbbé szépíró
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és kevésbbé publicista, mint Voltaire, inkább bölcse
leti író. Mint ember, testileg, lelkileg beteg, - egészen
különös, hogyakadhatott egy kor, amely ilyen embertől

kívánta venni ideáliait. Rousseau három gondolatot
adott korának és az utána következő két nemzedéknek.
Az első szerint az ember természeténél fogva jó, romlása
később következik be, azért, mert elfordult a természettől

és ez a természettől való elfordulás az emberi társa
dalomban uralomra jutott. A rossztól való megszaba
dulás nem a természetfölötti felé való fordulás 
ellenkezőleg: "Vissza a természethez!" A másik gon
dolat az ember és embereknek kezdettől fogva való és
alapvető egyenlősége, a harmadik a jog a forradalomra. 5

VOLTAIRE ÉS ROUSSEAU a francia társadalomra és
közgondolkodásra feltétlen hatást gyakorló egyéni na~y

ságok. Mellettük ugyanazokat az alaptételeket követve és
az új eszméket tovább sugaroeva egész szellemi mozgalom
nőtt ki, amelyet enciklopédisláknak nevezünk. Az általuk
kiadott Enciklopédiában többet kell látnunk, mint egy
tárgykör szerint csoportosItott lexikont, mint ahogy több
is akart lenni: egy új, a világot pusztán a saját értelmével
Ielíogö,s életét ezzel az érlelemmel rendezni kívánó ember
dogmatikaja. Va1ósággal a felvilágosodás nagy katekiz
musa volt. 6

A nagy Enciklopédia egyes tanulmányait F rancia
ország legjobb tollai írták, a bölcseleti részt Voltaire
mellett elsősorban Diderot és D'Alembert. Az Encik
lopédiának sorra jelentek meg új és új kiadásai, végül már
huszonkét kötet lett, és franciául is négy más európai
nyelven valóságos európai nagyhatalom. Az enciklo
pédia nyiltan és egyenesen rnint forradalmi gondolat
jelentkezett a kormányok felé, a csoport, amely kép
viselte, valóságos hatalmi állást épített ki magának
Franciaországban, mindenekelőtt a francia akadémián
többségre való jutással, valamint a francia kormányzat
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tényezőinek befolyásolásával, aszalonok meghódítá
sával. A légkör, amely az enciklopédistáknál jelentke
zett, nyugtalan volt és feszült, az irány nyiltan vallotta
és hirdette a jelen körülményekkel való meg nem
elégedését és feltétlenül szűkséges változások forra
dalmi jellegű bekövetkezését. Mielőtt még kitört volna,
már egy évtizeddel azelőtt tele volt Franciaország ezzel
a szóval: forradalom.

2.
A felvilágosodás német területen. A német protestantizmus
válsága: a teológiában, filozófiában. A válság áthatásai a
német hiüolicizmusra: Allamegyháziság. Febronius. Protes-

tantizáló irányzat a német katolicizmusban.

Ugyanaz a válság, amely az angol protestantizmust
érte, elkerülhetetlenül jelentkezett a német protestan
tizmusban is.'

A protestantizmus a westfáliai béke után merő

ben más körülmények közé került Németországban,
mint eddig. Fennállását most már nem kellett politikai
és hatalmi eszközökkel biztosítani s rnegszűntek azok
a hitviták is, amelyek között a protestantizmus főérve

egy a betükhöz mániákus makacssággal ragaszkodó
bibliamagyarázat volt. Egyszerre kiderült, hogy a száz
húsz éven át tartó bibliaimádás tulajdonképen hamis
volt: a protestantizmus n e m hitét merítette abibliából
mint elsődleges forrásból, hanem hitének védelmében
csak harci érvnek használt egy, a régi Egyház ellen
kénye szerint értelmezett s csalhatatlan és tévedhetetlen
bírónak megtett szöveget, Amint erre nem volt szükség,
a fanatikus bibliaimádás azonnal visszatért a reformá
torok elvéhez, a szabadkutatáshoz.
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A RACIONALIZMUS BEHATÁSÁT a német szellem terü
letére Leibnitz hatalmas neve és óriási hatása jelenti.
Leibnitz egyébként kora egyik legnagyobb tüneménye s
képességei szerint a filozófia legnagyobb géniuszának
egyike, egyenlő rangú Platonnal, noha filozófiai életműve

nem egy teljes bölcseleti rendszer, hanem csak néhány
nagy részlet. A filozófia utolsó nagy összefoglaló fény
kora, a barokk filozófiai enciklopédizmus óta ő az első

nagy továbbvivő. akit különösen az individuum kérdése
gyötör. 2 Ot is megkísérti a már kétezeréves probléma,
az ontológiai istenérv, Isten létének magával a fogalommal
való bizonyítása: Isten fogalmát nem lehetne megmagya
rázni Isten léte nélkül, Isten fogalma már maga bizonyí
téka Isten létének, a kérdés csak az, hogy ez a fogalom
milyen módon jelentkezik az egyes ember és az egész
emberiség öntudatában.

Egyébként univerzális zseni volt, filozófus és gyakor
lati diplomata, matematikus és nemzetpolitikus, talán
túlságosan is gyakorlati, de alkotásaiban igen nagyot
hagyott maga után. A katolicizmussal szemben megértő és
türelmes volt; ő hirdette protestáns részről először az
újraegyesülés szűkségességét. Egyébként az ő egyéniségé
ben jelentkezik a németség történetének egyik nagy krí
zise, a nemzeti öntudattól való megfosztódás. Ez a sok
államiság következménye volt: a pusztán bürokratikus
munkát végző apró államok határain belül élő németség
egy országok és nemzetek felett és között lebegő állam
talan nemzetnek - "kultúrnemzet" - kezdte magát
érezni, amelynek életéből semlegesttették a politikai lehető

ségeket és célokat. Ebből az egészből egy sajátosan német
humanizmus keletkezett, amely a 18. században gondol
kodó művészek és írók sorát kezdte ontani. E háttér nél
kül sem Kant, sem Goethe nem érthetők.

A német protestantizmus válsága azonban nem a
filozófiában, hanem a teológiában jelentkezett. Itt Wolff
(1679-1754) tudományos munkássága gyakorol szinte
megsemmisítő hatást a német protestáns teológiára és azt
majdnem teljesen megfosztotta kinyilatkoztatási alapjai
tól. Hatása ebből a szempontból a németségerr belül
nagyobb és döntőbb , mint Kanté. 1771-ben Semler
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biblikus már megtagadja a szentírási könyvek isteni
sugallatból való eredését, 1777-ben pedig publikálja
Lessing a wolfenbütteli töredéket s ebben szintén egy
teljesen pogány protestáns bibliamagyarázatot.

A nagyjából kortárs Reimarus (t 1768-ban), Wolff
(t 1754), Lessing (t 1781) nevei jelzik a német protes
tantizmus vallási és teológiai gondolkodásában beállott
változás teljességet. Közülük Reimarus és Wolff egyúttal
lelkészek is, Lessing maga világi tudós, szellemének
erejével, gondolatainak könyörtelen és hatalmas végle
tességével azonban ő a "lutheranizmus második apja".
Az, amit Wolff egyetemi tanszékeken hirdetett és amivel
elárasztotta a protestantizmus felnövekvő teológusnem
zedékeit, hogy Isten nem lehet végcélja az embernek,
hogy a Szentírás könyvei nem kinyilatkoztatott könyvek,
hogya hit, minden hit éppúgy, mint a keresztény hit
az emberiség pusztán egy részének bizonyos korban
és helyen való felfogása, ezt Lessing sugározza ki a
világi irodalomban.3 Ugyancsak ő adja a német huma
nizmus indifferens felfogását, a vallási kőzőmbősséget ;
a "Nathan der Weise" színmü ennek kifejezése; a há
rom gyűrü, a három vallás, a kereszténység, zsidóság
mohamedanizmus, egyforma és közömbös értékűek.

UGYANCSAK WOLFFON ÁT ébrednek fel Németország-
ban egy teljesen panteista ízű, sajátosan német világnézet
körvonalai. Megszületésénél, már egészen a mi korszakunk
határán, mindenesetre közvetlenül a mába sugárzó hatás
sal, Herder roppant alakja áll, - szellemi egyéniségének
körvonalai ma már felülmúlni látszanak Goethét és Schillerl
is: gondolatok szempontjából ezek nem többek, mint az
ő inspirációját befogadó tanítványok. Herder döbbenetes
összegező és képzelőerővel dolgozik, humanizmus-eszméje
és a nemzeti lélekről s nemzeti erőkről alkotott gondo
latai Németországban is éppúgy hatottak, mint az északi
szláv világban vagy a Balkánon, a cseh Palackyt éppúgy
nyugtalanították, mint nálunk Kölcseyt, vagy a szlovák
szellemi ébredés vezetőit és adélszláv író-politikusokat.
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Műve: "A történelem és az emberiség filozófiája" valósággal
úgy hatott, mint egy hatalmas látomásokkal dolgozó, most
még homályos új evangélium, amely azonban meg fogja
ragadni a titkok saisi fátyolát az emberiség küldetéséröl.

1770-töl kezdve a német protestantizmus tudo
mányos életét a Wolfftól kiinduló teológiai irányzat
keríti hatalmába, s ez irányzat nemsokára ott tart, hogy
megtagadja a természetfeletti és a kinyilatkoztatott
vallást i a német protestantizmust szinte az a veszély
fenyegeti, hogy teológiai tudományosságának vezetőkőrei

olvasztják át a kereszténységhez tartozó ágazat voltá
ból az egyetemes Egyháznak ezt a különelvü forradalmi
pártját először színtelen deizmussá és meg fogja tagadni
Krisztust. Luther harca, amely krisztológiai tévedéssel
indult, íme egyre jobban elhalványította Krisztus alakját
a protestáns dogmatikában, végül majdnem egészen
kitörölte ; Isten egyszülött Fia a 18. század végén már
már eltünni készült a nemet protestantizmusból !

UGYANAKKOR A NÉMET irodalmi élet egén megjelenik
a 18. századbeli német klasszikus irodalom, vele az iro
dalomban hivatalosan vallott és az irodalomban prédikált
elv lesz a puszta deizmus. A filozófia szintén rohammal
veszi be az egyetemeket, a kőnígsbergi egyetemen meg
jelent Kant, és övé a leghatalmasabb és legsikerültebb
kisérlet szárnycsapása arra, hogya világból kiiktassa a
természetfelettit, és megkfsérelje: a világot s benne mindent
önmagából magyarázni meg, és úgy fogni fel a világot,
mint "magánvalót".

A németségen belül a protestánsokkal közös kulturá
lis élmény testébe zárt katolicizmusra természetesen
nem maradhatott hatás nélkül a német vallásos szel
lemnek, filozófiai gondolkodásnak az a krizise, ame
lyen a többség átesett.

Jelentkezik ez a krízis a protestantizmussal közös
ideálok keresésében, jelentkezik abban, hogy a kato-
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likus bölcselet helyébe egyenesen a kanti filozófiát sze
retné állítani, jelentkezik a teológiai szemléletnek a
deizmus felé való eltolódásában, jelentkezik a hitélet
nek protestáns felfogású pietizmus felé való szürkülé
sében és humanista ideálok felé való eltolódásában.

Legélesebben és legkülönösebben ez az egyház
államiság kísérleteiben jelentkezik.

Valóban: egészen különös lett volna, ha a kornak
ez az annyira uralkodó gondolata a németségen belül
nem jelentkezik. Egyrészt a francia példa volt ragadós,
az összes európai államkormányzatok mint a köz
pontosított államvezetés legtökéletesebb példájára néz
tek a francia abszolút monarchiára, annak példáját
kívánták megvalósítani a hadseregszervezéstöl, bürokrá
ciától és a fiziokrata gazdálkodástól kezdve egészen
az egyházpolitikáig. Már maga a francia példa követése
is elég lett volna, hogya német nép és a német álla
mok területén is erőteljesen jelentkezzék az egyház
államiság kísérlete. Azonban az egyházállamiság a
katolikus német f.öldön való jelentkezéseit még erőtel

jesebbé tette az, hogy a katolikus uralkodók számára
ott voltak az államegyháziságnak és a fejedelmi egyház
főségnek példája és sugallatai.
NINCSEN TEHÁT abban semmi különös, hogy az állam

egyháziság eszmei gondolatát és elvi mivoltát a német
katolicizmus építette ki a legtudatosabban és a leg
félelmetesebben. Az, ami Franciaországban a gallikániz
mus révén konkrét történelmi hagyomány volt s egyedül
Franciaország számára kivánta igényelni a középponti egy
házkormányzattól való függetlenséget, az a katolikus
német államokban, sőt még a főpapság egy részében is
mint egyetemes elv merült fel. Az elv mint eszmerend
szer, a febronianizmusban jelentkezett és mint gyakorlat a
jozefinizmusban.

A febronianizmus egyetemes elvi alapvetéséig
hatol annak, ami a gallikánizmusban csak partikuláris

93



gyakorlat kívánt lenni: kiemeli a gallikánizmus két leg
felötlöbb vonását, az episzkopalizmust és a cezarizmust.
Az episzkopalizmus a püspököknek a pápától merő

ben független joghatóságát jelenti: a püspök rnintegy
pápa a saját területén és a pápa is csak egy püspök,
afféle tiszteleti rangja van csak, a cezarizmus pedig
egy-egy ország püspökei felett az adminisztratív hatal
mat.

Febronius írói álnév, a német elméletíró igazi
neve Hontheim Miklós. 1701-ben született Trierben;
Löwenben tanult, mely akkor ki volt szolgáltatva külön
böző egészen esetleges irányoknak. 1749-ben lett püs
pök és 1763-ban adta ki könyvét, amelynek elméletei
pontosan visszakövethetők a 15. század zsinataiig.
különösen a konstanci és bázeli zsinatok forradalmi
jellegű deklarációiig, amelyekben egy demokratikus jel
legű egyházi alkotmány jelentkezik.'

Ismeretes, hogy Konstanc és Bázel le akarták
bontani az Egyház monarchikus szerkezetét és helyette
a hívőknek, papságnak, íőpapságnak, pápának. szerzetes
rendeknek, keresztény tudományosság intézményeinek
és a keresztény nemzeteknek képviselőiből alakult
bizonytalan formájú parlamentarizmust kívántak a pápai
hatalom mellé és fölé emelni. Emlékezetes, hogy a
pápaságnak milyen erős megpróbáltatásokat kellett el
tűrnie, hogy kiállja ezt a súlyos krízist, Hatalma
azonban akkoriban érintetlen maradt, sőt a pápai hata
lom jelentősége jelentékenyen fokozódott az Egyház
felújulás időszakában, amikor az egyházi reform egész
rendszere és végrehajtása a pápaságtól indult el.

A középponti egyházkormányzati hatalom, a helye
sen értelmezett zsinati elv és a püspöki hatalom ideális
egységben fogtak össze a tridenti zsinat idején és közvet
lenül utána. Azonban azóta súlyos változások történtek.
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A PÜSPÖKI HATALOM ú. n. teljességét a pápaságéval
szemben éppen a francia uralkodók egyházpolitikai igé
nyei hangsúlyozták ki. A francia királyok egyenesen mint
a püspökök jogainak a pápával szemben való védői lép
tek fel nem egyszer5 és a francia püspökökben valóban
sikeresen is ébresztették fel a püspöki jogoknak a pápával
szemben hangoztatott öntudatát: ez az ellenkezés már
száz év óta töltötte meg harci zajjal Franciaországot s
különösen a janzenista vita vitte tetőpontjára. Az episz
kopalizmusnak újkori megfogalmazását francia kánonjogá
szok dolgozták ki, de a gondolat egyre kevésbbé volt
idegen a német területek katolicizmusa számára,
Németországban különösen az egyházi választófejedelem
ségek környezetében, Ausztriában pedig az uralkodói
érdekekkel együtt mozduló és az uralkodó érdekei mellé
szorosan záruló örököstartományok püspöki székhelyein.
Ausztriában aPlacetum regiummal Mária Terézia újitotta
fel egyenesen mint történelmi emléket, közvetlenül a
zsinati hagyományokból, amikor elrendelte, hogy ezután
tjlos pápai rendeleteket királyi engedély nélkül kihirdetni.
Allamegyháziságának egyházpolitikai gyakorlatát betetőzte
fiának, II. Józsefnek (1780-1790) rendszere, a róla elne
vezett jozefinizmus. Ez lényegében jogászi mű, elvi össze
függéseiben nem elődök nélküli, a középkor legistáinak
azokra a munkálataira támaszkodik, amelyekkel ők a
római jogból kiépitették az uralkodói hatalom új elméletét ;
most ez az elmélet igen erős ösztönzéseket kap a nagy
francia monarchia korlátlan uralkodói hatalmától és nem
utolsó sorban annak egyházpolitikai ténykedéseitőI. A
különböző német államegyházisági törekvések természete
sen ujjongva fogadták Hontheim könyvét s ő évtizedeken
át dacolt azzal, hogy a pápaság nyiltan elítélte művét.

Magatartásából sokat megmagyaráz az, hogy nem
akart rosszat. Ö nem abban az értelemben kívánt egy
pápaellenes teóriát kiépíteni, mintha azzal rombolni
akart volna, a maga részéről teljesen meg volt győződve,
hogy elméletei helyes kihatásúak, ha a gyakorlat életet
ad nekik. Mindenekelőtt a protestantizmus megszűné

sét és a protestánsoknak az Egyházba való visszatérését
látta lehetőnek, ha egységes középponti egyhézkormány-
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zat helyett az Egyház átalakul episzkopátusok laza szö
vedékévé. - noha, hogy az Egyház ilyenné alakuljon
át, ő maga sohasem fejezte ki ily végletesen, viszont
az gyakorlatba lépő elveinek természetes következ
ménye lett volna.

Az erre vonatkozó tájékozatlan és őszinte jószán
dékon kivül Hontheim még más dolog miatt is tart
hatott ki olyan makacsul.

KÖNYVE SZINTE a fejedelmi hatalom teljességének zsolozs
mája volt és megjelenése után azonnal nagy és kellemes
feltűnést keltett fejedelmi udvarokban. A fejedelmek hatal
mát ilyen elvekkel alátámasztani: nem volt kedvezőtlen

és elégtelen valami, márpedig az ő könyve olyan termé
szetű volt, hogy Lessing egyenesen a fejedelmek felé való
alias hízelkedésnek nevezte. Egyháztörténetünk e hosszú
életű és nem kellemes emlékeket jelentő alakjának egyéni
jellemében a férfiasság és önzetlenség nem volt valami
erős vonás. Már mint aggastyán 1788-ban, két évvel
halála előtt vonta vissza tanait és az Egyházzal kibékülve
halt meg 1790-ben. Ugyanebben az évben a febromanizmus
mint politikai pártállás szólal fel a francia alkotmányozó
nemzetgyűlés padsoraiban és a 20. századig kihatóan
befolyásolta a Habsburg-monarchía terűletének hitéletét.

Az államegyháziság gondolatának elfogadásán kívül
az egyetemes Európa szellemi válságai s a német
protestantizmus válsága is igen erőleljesen hatottak a
németség katolikus felére. A protestantizmus bomlását
és az európai felvilágosodás hatásait sugárzó német
irodalom fölénye, a protestantizmus hatalmi helyzeté
nek megszilárdulása, a protestánsoknak az államügyek
vezetésében való részvétele és elsőbbsége, általában a
többség hatása, a protestáns tudományosságnak a
kor gondolataival való nagyobb összhangja, a kanti
filozófiának villámgyors és feltétlen uralomrajutása : a
gyöngeség, az elmaradottság és az alacsonyabbrendü
ség érzetét keltették a katolikusokban, akik ettől szí-
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vesen megszabadultak volna. Ezenkívül szakadatlanul
kísértett - s ezt az egyre jobban erősödő nemzeti
érzés is fokozta - a legalábbis szellemi nemzetegység
vágya: a protestánsokkal való újraegyesülés gondolata.
Ezzel a protestánsok részéről való dogmatikai közele
déssel szemben katolikus részről a szertartások kűlső

ségeinek csökkentését és egyszerűsítését, a liturgiába a
népnyelv bevitelét, a pápaságtól való függetlenségét,
általában lehetőleg a középponti kormányzat feladását
s a hitbuzgalmi egyesületek megszüntetését kívánták
egyesek. Ugyanakkor a hittudományban követték a
protestáns teológiát a biblia szabadkutatási elvének
gyakorlatában és a filozófiában megkísérelték a skolasz
tikát lebontani és helyébe a racionalizmust, majd a
kantiánizmust tenni. Ausztria területén a Habsburgok
- II. József és utódai államegyházisága jelentette a
rombolásokat i az állami felügyelet alá került szeminá
riumi tantervek filozófiai, teológiai és egyháztörténeti
anyaga téves felfogású, hideg, az Egyház felé szeretet
len, erkölcsi erőben és lelki életben sekelyes papságot
nevelt, amelynek erkölcsi élete egyre több alkalmat
adott a súlyos kifogásokra. Mindenesetre azonban ma
radtak vidékek, amelyeknek egyházi és egyházias élete
megmenekedett a kor ellenséges erőinek inváziójától,
mindenekelőtt Westfália és Tirol. Westfáliában néhány
nagy püspök - így Sailer (1751-1832) hatása, Tirol
ban a papság és a nép katolikus hűsége voltak a meg
tartó erők.
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1.
Egyházi élet Magyarországon a 18. százacIban. A püspökségek
felújulása és szerepe. - A katolikus többség és a protes
tantizmus. A protestantizmus harcai és egyházpolitikai helyzete.
A keleti egyház. Uniós események. A jozefinizmus rombolásai.

Buda visszafoglalása Magyarország számára is az egy
házi élet megűjhodását jelentette. Győr, Pécs, Vác,
Veszprém, Eger, Kalocsa, Nagyvárad és Temesvár újra
püspöki székhelyek, majd az esztergomi érsekség újra
visszaköltözik Esztergomba, Pannonhalmán újra meg
telepszik a bencés rend, továbbterjeszkedik a jezsuita
rend, letelepednek és kitűnő eredményeket érnek el a
piaristák, velük versenyre kelnek tanításban és lelki
pásztorkodásban a pálosok, megindul a dominikánusok
visszatelepedése, sok apró kolostorában új életet kezd
élni a ferences rendcsalád. Az ország számára a mező

gazdasági kultúra, a társadalomszervezés a lakosság szapo
rodása szempontjából ugyanannyit jelent, mint a keresz
ténységre való téréskor az Egyházból való birtoktestek
munkája. A jövedelmekből barokk püspöki városok
épülnek európai arculattal, sok kulturális intézménnyel.

Mária Terézia - éppen azért, mert a magyar
származású főpapok résztvettek Rákóczi Ferenc szabad
ságharcában, német arisztokratákat, sőt fejedelmi szárma
zású főpapokat tett a magyar püspöki székekbe.

A MAGYAR KATOLICIZMUS számára igen jelentős volt
a katolikusok számarányának kedvező megváltozása, s így
a protestantizmusnak számbeli háttérbeszorulása, Mind
azonáltal a protestantizmus megtartotta tekintélybeli és
politikai szerepét. Pázmány térítései óta az arisztokráciá
ban kisebbségbe került, de annál inkább megtartotta
számarányát a köznemességben és a szerencsésebb gazda
sági fejlödésű alföldi parasztvárosokban s megvoltak
hatalmi alapzatai ahhoz, hogy egyházpolitikai érdekeiért
politikai eszközökkel harcoljon mindenekelőtt az ország
gyűléseken. A hitbuzgalmi és kulturális jellegű szervez-
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kedés és aktivitás, amely a mai protestantizmust jel
lemzi, teljesen hiányzik e kor protestantizmusábóI.

Buda felszabadulása után új rendezésre szorult a
protestánsok helyzete is. Most a katolikus rendek jutottak
többségbe az országgyűlésen. azonkívül a katolikus fő

urak és birtokaik felett a tulajdonjogot újra átvevő

püspökségek érvényesítik a "Cuius regio, eius religio"
elvét, az egyházmegyei újjászervezések során egymás
után veszik vissza az ugyancsak erőszakkal elragadott
katolikus templomokat. Miattuk mint sérelmek ellen
tiltakoznak a protestánsok a bécsi és a linzi békére
hivatkozva. l Az országgyűlési vitákban is, az uralkodó
részéről is azt a választ kapták, hogya törőktől vissza
foglalt területeken a békék, amelyekre hivatkoznak,
nem érvényesek, mert mikor azokat becikkelyezték,
azok nem tartoztak ténylegesen a király kormányzata
alá, különben is a bécsi és a linzi békéket mint lázadók
fegyverrel erőszakolták ki. A két szélsőálláspont közti
jogvitában alig volt lehetséges közvetítő megoldas, azért
a protestánsok végül királyi kegyelemre bízták ügyük
ben a döntést 1715-ben. Ennek a döntésnek nem egy
problémája volt, ami érthető is: mind a magyar törvény
alkotás szerint, mind a magyar egyházjog szerint a
királyt a magyar katolikus egyház felett kegyúri jogok
illetik meg: kérdés volt, hogy milyen jogok illessék
a protestánsok felett, akiket apostoli királyi hatal
mának jogtartalma szerint csak eretnekeknek tart
hatott. Végül abban az irányban történt meg a döntés,
hogy a protestánsok felett felügyeleti jog illeti meg;
1731-ben jelent meg az úgynevezett Karolina-rezolucló,
amely fenntartva és hangsúlyozva azt, hogy hitüket
és vallásuk gyakorlatát a király csak megtűrí, istentisz
teleteiket nem ismeri el hivatalosalrnak, csak magán
istentiszteleteknek : gyakorlati sérelmeiket orvosolja. Töb-
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bet engedett II. József türelmi rendelete, de még ez
is csak megtűrtnek jelezte a protestánsokat, istentisz
teleteiket magánistentiszteleteknek. II. Lipót viszont még
ennél is tovább ment és visszatért a 17. századi koronázó
hitlevelek kedvezőbb jogállására. Az új helyzetet az
1791-es XXVI. törvénycikk szabályozta. E szerint a
protestánsok szabad vallásgyakorlatot nyernek, hivatal
képesek, hivatali esküj ükben nem szerepelnek olyan
vonatkozások, amelyek hitükkel ellenkeznek, nem köte
lesek katolikus szertartásokon résztvenni, egyházi és
iskolai ügyekben a király csak felügyeleti jogot gyakorol
felettük, egyébként vallási könyveikben a cenzúrát
maguk gyakorolják, alapítványaikat az alapító szándéka
szerint maguk kezelhetik és királyi engedéllyel külföldi
egyetemeket látogathatnak. Ezzel a függetlenséggel a
protestantizmus szinte előjogokat nyert a katoliku
sok helyzetével szemben, amelyet ugyancsak gúzsba
kötözött a jozefinizmus. A katolicizmus előjogai úgy
szólván csak abban maradtak meg, hogy katolikus hívő

csak királyi engedéllyel térhet át protestáns hitre j kato
likus-protestáns vegyesházasság esetén, ha az apa kato
likus, a gyermekei mind katolikusok, protestáns apának
pedig csak a fiai lehetnek katolikusok s e vegyesházas
ságok köteléki pereiben katolikus püspök konzisztóriuma
ítél. A protestáns egyházak között a víszonosságot a
világi jogalkotás egyelőre nem szabályozta.

Magyarország protestáns felekezeteinek egyike
sem tudta kikerülni azt a hanyatlást, amelybe az egye
temes protestantizmus jutott. Úgy a magyarországi
lutheránizmusnak, mint a kálvinizmusnak külföldi érint
kezései alábbhagynak. már a 18. század elejétől kezdve,
a század végéig mégis megjelennek a protestantizmus
összes hazai iskoláin, itt-ott a francia, de leginkább a
német felvilágosodás minden tétele, Isten fogalmát és
egyéniségét elszíntelenítő deizmus, Jézus Krisztus isten-
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ségének ha nem is nyilt tagadása, de istenfiúságának
és megváltói művének erős háttérbeszorulása, - Isten
volta és művének megváltó jellege helyett "tanainak"
erkölcsiségét hangsúlyozzák ki j megjelenik a szabad
bibliakutatás, a fílozófíában a kanti iskola j a pozitivizmus,
majd utána az úgynevezett természettudományi világ
nézet, amely protestáns iskolákból és protestánsok által
képviselve jut bele a magyar szellemi életbe a 19.
században.

Az aufklérizmus hatása a magyar protestantizmus
szellemére és tudományosságára már az 1791-ben tartott
zsinaton is kifejezésre jut,2 hitéletükön még jobban,
sokkal kevésbbé azonban öntudatukon. Politikai vonását
a magyar protestantizmus erőteljes mértékben megtar
totta j a 18. század végétől az a célja, hogy mindazok
ban a vonatkozásokban, ahol [ogalkotás szerint hátrány
ban van a katolikusokkal szemben, magának ugyan
azokat a jogokat biztosítsa. Különösen a vegyesházas
ságok kérdésében készült jelentkezni sok viszály j miután
a kérdés nem egyszer foglalkoztatta a törvényhozást,
száz év mulva az egyházpolitikai harcok kiinduló
pontja lett.

A 18. század első felében katolikus részről egyre erő
teljesebb ütemben halad a katolikus egyházszervezet
helyreálIítása után a katolikus hitélet elmélyítése.
Jezsuita, piarista és pálos iskolahálózat keletkezik. Nem
egy hitbuzgalmi egyesület még a középkorból mentődik

át az újkor új formái közé. Továbbmüködik a jezsuiták
nagyszombati egyeteme, főkép kitünő nagyszombati
nyomdavállalata. Még a barokk kor univerzális kultúrá
jának latinján nagy történettudományi gyüjtőmunka

indul meg, ekkor keletkezik a jezsuita provinciálisnak,
Hevenessynek nagy, még máig is nélkülözhetetlen akta
gyüjteménye, ekkor íródnak Pray Györgynek és Katona
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Istvánnak nagy történettudományi összefoglaló munkái,
A rend tekintélye annyira megnövekszik, hogy 
1715-ben a jezsuita provinciális ülés- és szavazatjogot
kap az alsótáblán. III. Károly magyar király (mint VI.
Károly német császár) birodalmi hercegséget ad az
esztergomi primásoknak. Mária Terézia az eddigi
püspökségek mellett öt újat állít fel, a szepesi, rozs
nyói, besztercebányai, szombathelyi és székesfehérvári
püspökségeket, Ferenc király pedig még a kassai és
szatmári püspökségeket.

A FEJLŐDÉS LENDŰLETÉRE JELLEMZŐ, hogy az
1780-as években a régi és új püspökségeken kívül 23
káptalan, 207 kanonok, 27 javadalmas apátság, 44 java
dalmas prépostság, 2782 plébánia, 7376 káplán van. A fej
lődés belső erőit a jozefinizmus töri meg. II. József csá
szár feloszlatott 134 férfi- és 6 apácakolostort, 1209 fel
szentelt pappal, 275 laikus testvérrel, 187 apácával. Maradt
81 ferences, 25 piarista, 11 minorita, kapucinus és irgal
masrendi kolostor, három-három domonkos és szervita,
egy-egy ágostonos és karmelita; 1491 felszentelt pap,
451 kispap, 502 laikus testvér."

A feloszlatott szerzetházak nagyrésze pálos, bencés,
premontrei és cisztercita; ezeket az először feloszlatott
rendeket Ferenc király 1802·ben helyreállította, mégpedig
három fiókapátsággal a pannonhalmi Iöapátságot, hat pre
montrei prépostságot, két cisztercita klastromot két rezi
deneiéban.

A püspöki szemináriumokat 1787-ben és 88-ban két
főpapnevelöintézetbe vonta össze, 760 teológus kispap
pal, akiknek száma 1802-ig 1000 fölé emelkedett; a val
lásalapböl, az eltörölt szerzetesrendek vagyonából a helyi
lelkészségek számát szaporította, a plébánosok és káplá
nok száma II. József halálakor 4767 volt, vagyis csaknem
1000-re emelkedett az előző állapothoz képest, és még
ezenkívül is 300 újabb plébániát tervezett. De a méret
beli gyarapodással szemben Magyarországra is beköltö
zött a jozefinizmus; hatásával nem egy vonatkozásban
napjainkig kellett a későbbi magyar katolikus felújulás
nak küzdenie.
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Egészen különös jelentőségű egyházi kérdés bonta
kozott ki Magyarország hódoltsági teriüeteinek felsza
badulásával és Erdélynek Szent István koronája alá
való visszatérésével, mégpedig az itt lakó igen jelen
tékeny számú keleti görög lakosság kapcsán: nagyszámú
keleti görögség újraegyesülése a katolikus Egyházzal.
Ettől az időtől kezdve Magyarország lesz az a terület,
ahol ennek a folyamatnak, az Ú. n. unionizmusnak
igazi nagy eseményei lejátszódnak. Vannak úniós ese
mények a Közelkeleten is; itt egész népek s a keresz
ténység első öt századából ismeretes nevű patriarchai
székek térnek vissza újra a római fennhatóság alá,
ezek azonban lélekszámban sokkal kevésbbé jelentős

eredmények, mint amit Magyarország területén leját
szódott úniós események hoznak.

AZ ÚNIÓS MOZGALOM első máig is igen jelentős ténye
a kárpátaljai ruszin nép igen nagy többségének uniója.
Ezt az úniót jezsuiták készítették elő két kiváló bazilita
szerzetes, Parthén és Kossovits megnyerésével. Hétévi
fáradozás után, 1746-ban meg is valósult az únió és
I. Rákóczi György halála után az ő falvai is katolikusok
lettek. A bécsi egyházpolitika ebben az esetben dícsé
retreméltóan kívánta azt, hogy a tanulatlan, műveltségben
meglehetősen elmaradt, tudományos elittel nem rendel
kező, nemrég még keleti papság élére tanult püspök kerül
jőn: kívánságára, hogy ilyent nevezzen ki, a pápa Cameli
József tudós bazilita szerzetest, a vatikáni könyvtár kéz
iratainak bölcs gyüjtőjét tette meg püspökké, aki azután
meg is írta a ruszin nép és a ruszin egyház történetét.
1692-ben II. Lipót külön dekrétummal biztosította az
úniós papság előjogait és ezeknek a jogoknak biztosítása
kedvező és vonzó hatással volt az úniós mozgalomra s
mintája lett hasonló úniós eseményeknél annak, hogy az
addig a keleti egyházhoz tartozó papok jogi és anyagi
viszonyaiknak ugyanazt a rendezését kapják meg, amivel
a katolikus papság rendelkezett.

A ruszinok után az Erdélyben élő örmények
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úniója következett; az örmények a Kaukázusból mene
kültek a Krim-íélszigeten és a Moldván át Erdélybe
mint a legközelebbi keresztény tartományba, annak
csíkgyergyói szélére. Hazájukból keleti szertartásokat
hoztak magukkal s keleti szertartású püspök is volt
Besztercén. A római örmény kollégiumból 1684-ben
misszióba ideküldött kiváló Versireseu nyerte meg az
úniónak a besztercei püspököt, aki híveivel együtt
1686-ban ki is mondta a régi Egyházba való vissza
térést. Utóda maga Versireseu lett, aki Szamosujvárra
vitte át 1700-ban a püspökséget.

A SKIZMATIKUS KELETI görögség úniós tömegeinek meg
nyerése s igy a régi egyházzal szemben való számbeli
meggyarapodás reménye hozta azt, hogy a protestantiz
mus már kezdettől fogva nem sajnálta a kísérleteket a
keleti görög tömegek megnyerésére. 1559-ben, Baselben
görögül jelent meg az ágostai hitvallás, elterjesztésén sokat,
de eredménytelenül fáradoztak a német teológusok; az
erdélyi szászok Báthori Kristóf fejedelemsége alatt, 1580
ban a miseevangéliumok oláh fordításával akarták meg
nyerni a szászsághoz tartozó oláh falvakat a lutheránus
hitnek. De mivel ezek helyzetének rendezése még Báthori
István alatt is szükségessé vált s Ő megengedte, hogy a
révi és felsőszilvási keleti monostorokban egy-egy püspök
székeljen, s megkívánta és elismerte az elhanyagolt oláh
nép keleti kereszténysége és papjai feletti jOjlhatóságokat,
a protestáns térítés akadályokba ütközött Erdélyben. A
felsőszilvási püspökség később Gyulafehérvárra költözött
át, a révi püspököt viszont érseki joghatóságának ismerte
el Bocskai. A protestáns I. Rákóczi György megkIsé
relte, hogya református püspök alá rendelje a gyula
fehérvári görög püspököt (1840), nyolc év mulya pedig a
nép nyelvére fordittatta le és nyomatta ki az Ujszövetsé
get, ugyancsak II. Rákóczi György az erdélyi románság
nemzeti szervezkedése első középpontjainak tette ezeket
a püspöki székeket és ezért a gyulafehérvári püspöknek
a szerb Brankovics Szávát teszi meg, akinek kalandos
életű unokaöccse, Brankovics György a Balkán összes
görögkeleti népeinek felszabadítását, a Habsburgok jogara
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alatt való egyesítését és egyházéleti középpontjának Ma
gyarország területére való juttatását reméli. A többi oláh
ságban, akkor mint külön tömbben elhelyezkedett foga
rasi oláhság számára, felállították a fogarasi oláh püspök
séget is (Apaffy Mihály fejedelemsége alatt).

Mikor 1687-ben .Erdély visszakerült Szent István
koronájához, és tizenkét helyőrségen többnyire jezsuiták
lelkészkedtek, céltudatosan nagy stílusban kezdtek hozzá
az úniós mozgalom megindításéhoz. Baranyi László
gyulafehérvári jezsuita plébános megnyerte Szerémi
László oláh püspököt és espereseit az uniónak: 1697-ben
tartott zsinatukon ki is mondták az úniót és ettől kezdve
egyházi szervezkedésüket és hitéletüket egyre jobban
hozzá is kívánták hangolni a régi Egyházhoz, amelybe
visszatérnek. 1698-ban Anglei Atanáz püspök és 2770
pópa a római Egyházhoz csatlakozott, megkapták azt a
királyi diplomát, amely papságuk jogait egyenlőrangúvá

teszi a katolikus papságéval. Az únió végrehajtásában
nem sokkal azután következtek be zavarok: részint a
bukaresti püspök kiátkozta őket, részint Rákóczi Ferenc
felkelése üzte el Atanáz püspököt mint a bécsi kormány
zat hívét, de 1710 után visszatért és megerősítette az
úniót.

Nagyon jelentős következményekkel járhatott
volna, de rövid ideig tartott a szerémi únió; a török
elől a Balkánra menekült ortodox népcsoportok két
püspököt is próbáltak megnyerni, de mindkét úniós
püspök halálával visszatért népük a szakadásba. E déli
végek nyugtalan politikai helyzete nem kedvezett az
úniós mozgalomnak,

NAGYON ÉRDEKESEK Magyarországnak hódoltsági részén
a török idők alatti egyházkormányzati jogviszonyok az itteni
keleti keresztények felett. A 17. században szultáni
engedéllyel a konstanlinápolyi pátriárka emelt közvetlen
metropolitai jogokat a Magyarországon élő görögkeleti
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hívők felett, püspököt küld Nagyváradra, a török uralom
idején Magyarországra és a meghódolatlan Horvátországba
átköltözött szerbek felett pedig az ipeki szerb pátriárka
igyekszik közvetlen egyházi jogokat gyakorolni. 1696·ban
Csernovics Arzén ípeki pátriárka, a szerbeknek igen
nagy részével együtt, átkel a Dunán és a török uralom
alól felszabadult délvidéken telepszik meg. Annak elle
nére, hogya felszabadító háborúnak az Aldunán való
átépítését remélte kezdettől fogva s a török uralom bal
káni pontjának felgöngyölítését, egész Konstantinápolyig
való hatolását s mint az erre vonatkozó tervek szövetsé
gese volt kénytelen menekülni, önálló nemzeti egyházfő

voltát, autokefáliáját féltékenyen őrizte a magyar király
ság területén is, ahol az egyházi jogviszonyokat állami
törvények szabályozták. Az új egyház kőzségét elismerte
I. Lipót, de a magyar kormányzat akkori középponti
szerve, a bécsi magyar kancellária figyelmeztette a pátri
árkát, hogy Magyarországon csak a magyar királynak
van joga püspököket kinevezni. O ennek ellenére is ne
vezett ki püspököket; mégpedig Károlyvárosba, Temes
várott, sőt a még régebben oda menekült szerbek, a nagy
számú telepítvény számára Budán, Egerben és Váradra
is. Püspökeit a világi kormányzat nem minősítette hivata
losan püspöki joghatóságúaknak.

A 18. század folyamán azután megérett a Magyar
országon élö görögkeleti egyházak egyházpolitikai
szervezésének szűksége. 1791-ben országgyűlésitörvény
alkotás szabályozta helyzetüket, elismerésüket ekkor
iktatták törvénybe, püspökeiknek megadták a felsötáblá
ban való ülést és szavazás jogát, püspökeik szabadon
rendelkeztek hagyatékuk felöl, mégpedig felerészben
a birodalmon belüli örökös számára, - ezzel a Balkán
s Oroszország felé való vagyonkiszivárgást akarták
megakadályozni - vagyonuk második felét nemzeti
vagy egyházi alapra voltak kötelesek hagyni. Egyházi
ügyeikben autonómia illette meg öket, főhatóságuk a
karlovitzi metropolita lett; megtörtént az ö megválasz
tásának szabályozása is; királyi komisszárius jelenlétében
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választották, a király erősítette meg, iktatta be igen
jelentős javadalmába. Egyházi közigazgatásukat Mária
Terézia szabályozta 1777-ben kelt regulamentumával,
felügyeletükre a királyt jelölte meg, szabályozta püs
pökeik megválasztását, akiket még nem a pátriárka
nevezett ki, hanem a többi püspökök választották meg
és a király erősítette meg őket.4
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NEGYEDIK FEJEZET: A FORRADALOM ELŰESTÉJÉN.

1.
VI. Pius pápaságának kezdete. Osztatlan orom megválasz
tása felelt. Tervei. A nápolyi kérdés. A jezsuita rend fenn
maradása Oroszországban. A jozefinizmus kibontakozása.
A janzenizmus Toscanában. A német egyházi választák a

pápai hatalom ellen.

Minden túlzás nélkül lehet mondani, hogy a jezsuita
rendet feloszlató pápa utolsó másfél évének tragikus
magánya, az a gyöngeség, amely tettéből és egész
egyéniségéből nyilvánvaló volt: megrendítő és tisztító
befolyással volt a most következő pápaválasztásra.
XIV. Kelement azzal az érzéssel tem ették el, hogy
halála után mindenképen rendezendő a krízís, amit az
Egyház középponti kormányzata él át. Az ebben való
reménykedés jegyében gyűlt össze az új konklávé és
választotta meg pápává Braschi kardinálist, aki VI. Pius
nak (1775-1799) nevezte magát.'

A MEGVÁLASZTOTT egyénisége szerint a legjobb tipusá
hoz tartozott a legkitünőbb itáliai prelátusoknak, megjele
néséből erő, fölény, méltóság és tisztaság áradt, maga
valóban ilyen volt bensejében is. Előkelő családból szár
mazott, aránylag fiatalon lett magas rangok és súlyos
feladatok hordozója, XIV. Benedeknek egyik meghitt tit
kára és bizalmasa volt s nagy hatást gyakorolt rá annak
tudós, de egyszerü egyénisége, mélysége és könnyed
szarkazmusra hajló természete. Kúriai feladatok kapcsán
lett az apostoli kamara kincstárnoka, majd biboros,
Subiaco kommandatárius apátja s e méltöságaiban igen
sok szeretetreméltó tulajdonsága nyilvánult meg. Szerette
a ceremóniákat, uralkodói fölénnyel tudta maga felé
vonni a nagy tömegek szeretetét s kitűnő modorban bánt
az előkelökkel.

Megválasztása mindenekelőtt Itáliában keltett egészen
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osztatlan örömet, majd az egész keresztény világban,
különösen az udvarokban. Már régen nem volt pápa,
akinek megjelenése és belső mivoltának sugárzó kegyes
sége így illett volna a helyhez; amit visel. Amikor csak
megjelent, alig tudták visszaszorftani az örömet: Quanto
e bello I Milyen szép I Később pedig, amikor pápai tró
nusán is megőrizte egyszerűségét, és életmódjának áttet
sző tisztaságát, ezt mondták róla: Quanto e bello, tanto
e santo! Amilyen szép, olyan szentJ

Róma és Itália hívei előtt való sugárzó tulajdonságán
kivül meglepőek voltak a majdnem elragadtatott rokon
szenv megnyilvánulásai a különböző fejedelmi udvarokban i
udvarok és kormányzatok egymással szinte versengve
igyekeztek kifejezni örömüket. Az a kitűnő modor, amit
a fontos szerepeket betöltő kardinális a követekkel szem
ben tanúsított, jó reménységeket keltett mindenfelé, hogy
a világi kormányzatok kellemes és egyetértő viszonyban
lesznek az Egyház új szuverénjével. Mária Terézia nem
elégedett meg hivatalos üdvözléssel, személyes levélben
fejezte ki örömét, II. József szintén, ugyanígy a többi
udvarok, köztársaságok és kormányok.

Ifjúsága mesterének és mintaképének, XIV. Bene
deknek müvét és irányvonalát kívánta folytatni.

Tervei nagyok voltak: minden függő kérdés el
számolása Franciaországgal, általában a világi kormány
zatokkal, a pápai állam belső rendjének átszervezése,
korszerűsítése és a pápaság világi hatalmának erősítése.

A diplomáciától az Egyház belső életének megújításá
ért szinte mindenre vállalkozott VI. Pius programmja,
- egy fínom, érzékeny, tiszta lélek és szentéletü lelki
ismeret aggályos pontosságával igyekezett megragadni
mindent, ami csak megjelent a pápaság feladatkörének
látóhatárán.

Ekként világosan felismerte, hogy mindenekelőtt

a korszellem az Egyház ellensége, minden más abból
fakad és első enciklikájában a kor filozófiáját ítéli el.
Nemsokára azonban súlyos állami és egyházkormány
zati problémák kötötték le, s egyre jobban.
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Elődje, négy fel nem számolt kérdést hagyott maga
után. Az első a nápolyi királyság ügye volt, a nápolyi
Bourbonok törekvése, hogy megszabaduljanak attól a
gyakorlatilag már egyáltalában semmit sem jelentő füg
géstől, amit a nápolyi uralom hübér-voltának elvi fenn
tartása jelentett volna. A második: II. József önkény
uralma az Egyház kérdésében. A harmadik: a jezsuita
kérdés néhány gyakorlati vonatkozásának felszámolása.
Azonkívül a janzenizmus megjelenése Olaszországban.

A nápolyi kérdés már az elődök alatt nem egyszer
jelentkezett. Lényege ekkor már alig volt más, mint
az, hogy a normann királyoktól kezdve nápolyi ural
kodók hűbérességük elismeréséül fehérselyem erszény
ben tízezer római tallért voltak kötelesek adni. Ennek
teljesítését 1579-ben megtagadta Ferdinánd. Az eUen
tétekből egyre súlyosabb egyházpolitikai gondok követ
keztek s átterjedtek a francia forradalom időszakára

is. Ennél súlyosabbak voltak azonban a Habsburgok
államegyháziságával való harcai.

Mária Terézia egyházpolitikája alapjában véve
enyhe kezdet volt ahhoz, ami II. Józseffel következett.
II. József nyiltan ellene szegült minden olyan intézmény
nek, amely az Egyház egységét és egyetemes szerkezet
voltát fejezte ki. Kétezer kolostorból több mint 1300-at
eltörölt, magának igényelte a püspökök személyének
kijelölését, a növendékpapság nevelési irányelveinek
megállapítását, a tanítás anyaga feletti rendelkezést, a
szertartások formáját, az oltáron lévő gyertyák számá
nak megállapítását, a harangozás idejét és tartamát, az
Egyház vagyonával való rendelkezést."

RENDELETEI rendkívüli nyugtalanságot keltettek a pápai
udvarban, mert a pápaság és az Egyház századok óta
hagyományosan számíthattak a Habsburgok jó és hűséges

katolicizmusára. Ez a katolicizmus ugyan régóta nem a
Ferdinándok katolicizmusa volt; már I. Lipót félszázados
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uralma alatt merevebb és hidegebb volt, sőt bizonyos
vonatkozásokban kizárólag uralkodó személyi vallásossá
gát jelentette s a legtöbb vonásokban csupán az állam
érdek dominált. Az államérdek egyre fokozódott Károly
uralkodása alatt, kizárólagos hangsúlyt kapott Mária
Terézia uralkodásának negyven éve alatt, de Mária
Terézia meleg, érzelmes asszonyi egyénisége sok élét el
vette az ellentéteknek és ezek még súlyosabb esetekben
is kevésbbé voltak fájdalmasak. Viszont II. József a
doktrinér szenvedélyes hidegségével hajtotta végre rende
leteit, amelyekben hitt. 3

II. Józsefből sokat megmagyaráz a németség szere
péről és mivoltáról vallott felfogása. Egyéniségének
rejtélyeit csak mostanában kezdik megérteni. Anyjának
negyven éves uralkodása alatt háttérbe szorítva, kora
uralkodói között páratlan műveltséget gyüjtve sok elvi
jellegű gondolatot alakíthatott ki magában, míg a trónra
nem került. Egész életére maradandóan befolyásolta,
hogy már fiatal korában megértette és bámulta Nagy
Frigyest és megsejtette a Hohenzollemek szerepét, mint
akik előtt végső állomásként az északi németség egye
sítése lebeg. Látta, hogya Habsburgok előbb-utóbb

kiszorulnak a német térből. azért örökös tartományok
soknépű és soknyelvű halmazából akart egységes álla
mot és népet teremteni. Látta a mesterséges népalkotás
akadályait, azért semmiféle eszközt nem tartott elég
erősnek arra, hogy a külőnbségeket megtörje.

Századok óta nem történt meg a pápaság törté
netében olyan, mint amire VI. Pius határozta el magát:
az ő személyes közbelépésével kívánta rendeletének
megváltoztatására bírni a császárt.

A császárnak nem voltak kifogásai az utazás ellen.
De az őt megillető jogokhoz ragaszkodva még azt is
megtiltotta. hogy a püspökök, akiknek székvárosain át
utazik a pápa, egyházi ügyekről tárgyaljanak az Egyház
szuverénjével. Az utazás küls öségei egyébként nagyon
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fényesek voltak, maga II. József rendkívül udvariasan
fogadta a pápát, maguk között azonban mint magán
személy, mint az Egyház tisztelő fia.4

VI. Pius 1782 márciusában tartotta bevonulását
Bécsbe, a nép rendkívüli ünnepléssel fogadta őt, a
császár saját palotájában látta vendégűl, majd pedig a
legnyugalmasabb kűlsőségek között tárgyaltak egymás
sal, azonban a pápának egyáltalában nem sikerült az
uralkodót eltéríteni akaratától.

UGYANAKKOR EGÉSZEN KÜLÖNÖS, hogy egy skizma
tikus ország skizmatikus uralkodónöjének közbelépése
telte lehetövé a jezsuita rend fennmaradását. Katalin cárnő

nem fogadla el a jezsuita rendet eltörlő pápai bullát
országaiban, megtűrte. sőt behívta az űldözött jezsuitákat,
s VI. Pius pápának a maga részéről a Bourbon-udvarok
tiltakozása ellenére is segítségére kívánt lenni abban, hogy
ne legyen törvénytelen a jezsuiták oroszországi statusquoja.
A pápai diplomácia ebben az ügyben nagystílusú, szeretet
teljes, türelmes, okos és engedékeny volt valamennyi fél
felé és ebben az űgyben való tárgyalások kitűnő és mind
két oldalon jóhiszemű összeköttetések alapjait vetették
meg a vatikáni és a cári udvar között,

Az egyházellenes mozgalmaktól eddig megkimélt Itáliá
ban most felbukkant a kor két veszélye, a janzeniz
mus és az államegyháziság is.

A Franciaországban legyőzött janzenizmus Tosca
nában tünt fel, mégpedig itt is egy lázadó főpap kép
viselte, Ricci Scipio pistoiai püspök, aki már régóta
kísérte figyelemmel a francia janzenizmus körül dúló
harcokat, a francia püspöki kar magatartását, igazat
adott különösen az appellánsoknak, olvasta és papsága
között terjesztette a janzenista könyveket, mint vérta
núkról emlékezett meg a pápaság vereséget szenve
dett janzenista ellenfeleiről, "lelki Babilonnak" hívta
a pápaság hatalmát. Mindezeknek a gondolatoknak

112



jegyében nagy cselekvő és szervező erővel lépett fel,
Lipót toscanai nagyherceg támogatásával zsinatot hívott
össze Pístoiában.

A zsinat 1786 szeptember 18-án nyílt meg, több
mint 200 pap vett részt rajta, a hit, a kegyelem és a
predesztináció legszélsőségesebbjanzenista tételeit fogad
ta el, ellene nyilatkozott a Legszentebb Szív tiszte
letének, a pápai főhatalom tartalmának és a tartomá
nyi uralkodót hívta fel az Egyház megreformálására,
az ünnepek számának csökkentésére, a lelkészek s a
plébániák ügyeinek rendezésére, a szerzeteseknek és
szerzetházaknak felügyeletére i az utóbbiakat a Port
Royal szellemében kívánta átalakítani.

A PISTOlAl HATÁROZATOKAT Ricci egy toscanai nemzeti
zsinattal kívánta megerősíteni, ezért Lipót 1787 áprilisá
ban összehívta a 17 toscanai püspököt. de a zsinatnak
már terve botrányba fulladt. A nép Ricci ellen fordult,
megrohanta palotáját, majd amikor II. József halála után
Lipót elhagyta a toscanai nagyhercegi széket, hogy bátyja
nyomába lépjen a bécsi trónon, és megszünt az állam
hatalom nyilt pártfogása Ricci személye felett, a fellázadt
nép elől Firenzébe kellett menekülnie. Róma alapos,
higgadt, türelmes, minden szenvedélytől és bosszúvágytól
mentes vizsgálat után 1794-ben elítélte a pistoiai zsinat
határozataiból kivont 85 pontot és ezt az elítélést minden
ellenállás nélkül elfogad ták.

A pápának II. Józsefnél vallott kudarca adott
bátorságot 1786-ban arra, hogy anémet birodalom
három egyházi választója: a mainzi érsek, a trieri és a
kölni érsek, a salzburgi érsekkel együtt megtették a
maguk emsi punktációk néven ismeretes nyilatkozatát.
A nyilatkozat 1786 augusztusában született és valóság
gal egy germán nemzeti egyház körvonalai rajzolódtak
fel mögötte. A pápákkal kapcsolatban nem ismertek el
mást, mint afféle felügyeletre, de nem cselekvő veze
tésre vonatkozó elsőség jogát, valósággal püspöki abszo-
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lutizmust kívántak az egyházmegyékben, episzkopális
hatalom teliességet. Az Egyház történetében ez volt
a külön német egyháziság utolsó kísérlete. Ellene
megmozdult a német földön időző mindkét nuncius,
a müncheni és a kölni: Róma nevében tiltakoztak:
tiltakozott a püspöki kar jelentős többsége és a nép
közérzülete is, amely ragaszkodni kívánt a tradíciókhoz
és megérezte a pápaellenes állásfoglalásban egy forra
dalmi dekatolizálás veszélyeit. Maga a pápa is tilta
kozott, majd 1789 november 19-én kelt brévéjében
elítélte a négy érseket. De közben 1788-ban ugyan
ezek a német egyházi választófejedelmek Febronius
elveitől ösztönöztetve új birodalmi törvényt követeltek,
amely anémet földön meg kívánta szüntetni a nunci
usoknak úgyszólván minden joghatóságát. A következő

évben Erthel mainzi püspök egyenesen a Szeritszék
ellen való kihívás ul a nemzeti zsinat összehívását kívánta
egy papjaihoz intézett kőrlevelében: a körlevél négy
nappal kelt a Bastille lerombolása előtt . . .
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ELSÖ FEJEZET: A FRANCIA FORRADALOM.

1.
Meghatározása. Racionalista eredői. A dekadencia támfalai.

Az Ancien Régime-től az anarchiáig.

1789 július 14-én előtör Párizs alvilágának szik
rázó tekintetű sansculotte népe. A vezér: Desmoulins.
Vészes hangon kiáltja: Előre! S a tömeg mint a gátat
tört ár hömpölyög a sikátorokból a főútvonalakra,

egyenest a Bastille, a királyi börtön felé. A vad nép
áradat nyomán fekete füstfelhők gomolyognak az ég
felé s eltorzult emberfejek emelkednek lándzsahegyekre
és póznákra, mint a népítélet dermesztő példái. S mikor
késő éjjel Liancourt herceg bejelenti urának, hogy
Párizsban lángok csaptak fel és vér folyik, XVI. Lajos
(1774-1793) elszörnyülködve rebegi: "Hogyan, hisz ez
lázadás '" - "Sire, - felelte a herceg - ez nem
lázadás, ez forradalom." 1

IGY IS VOLT. Hiába akarja Ballanche és Buchez a nagy
francia forradalmat úgy feltüntetni, mint a kereszténység
szociális megújulását. J o se p h d e M a i s t r e n e k kell igazat
adnunk, aki e vér- és érlékpusztitást sátáni tettnek ítéli.!
Nem tagadjuk, hogy a szabadság, egyenlőség és testvériség
kikiáltott eszméje az evangélium visszhangja, de valóra
váltásuk úgy, mint azt a Contrat Social elmélete köve
telte és a forradálom gyakorlatilag megvalósitotta, egye
nesen az evangélium megcsúfolása s de Maistre súlyos
ítéletének az igazolása.

A forradalom politikai, társadalmi és főképen vallási
közéleti irányváltoztatást jelentett. E mellett már szociális
reformjai is az utópiák világába tartoznak, amint utópista
volt sugalmazöiuk, Rousseau is. Az emberi természet
eredeti tökéletessége, a teljes egyenlőség s a Társadalmi
Szerzödés egyéb alapvető tételei mind olyan gondolatok,
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amelyek papíron csak megállnak valahogy, de az életbe
éppen az emberi természet gyarlósága és romlottsága miatt
át nem vihetők s helyüket át kell adniok a kiegyensúlyozott
társadalmi hierarchiának. S lehet-e beszélni a kereszténység
nyereségéről ama sorozatos támadások után, amiket a
forradalom a vallás és az E~yház ellen intézett? 1789-től

egészen 1799-ig, azaz Mirabeau-tól Robespier-ren át
egészen Barrasig nem telt mást, mint véres kézzel pusztí
totta az Egyházat, elveit, papjait és intézményeit, hogy
ezáltal eljuthasson a maga szektárius istentelenségéig.

Az a t e iz mu s mint viharthozó, fekete felhő borult
rá a forradalom egész rendszerére. Az emberi jogokat ki
zárólag a 18. század racionalista filozófiájáből vezette le
és valósította meg. Ennek kapcsán meg kellett buknia
még az egyébként megokolt politikai megújhodásnak is.
Ha eddig kifogás tárgyát alkotta a királyi abszolutizmus,
most erre következett a C o n ven t rémuralma. utána pedig
a Directorium deszpotizmusa. Nem valósulhatott meg
az egészségesebb társadalmi elrétegezödés sem, hiszen a
régi arisztokrácia helyébe az ideolégusok oligarchiája
lépett, az Ú. n. kevesek demokráciája, s ezt T a i n e méltán
nevezhette biborágyon fetrengő krokodilusnak." No és mit
mutat a hierarchia? Itt az udvari papságnak megint csak
azért kellett eltűnni, hogy utána következzék az alkot
mányos papság, mely azonban éppoly uszályhordója lett
a forradalmi kormányoknak, akárcsak az előbbi volt a
Lajos királyoknak.

E jelenségek szűkségszerű következménye volt,
hogya kat. államvallás a Taygetos sziklájára kitett
nyomorék gyermekek sorsában osztozkodott. A forra
dalom egyenesen gyilkot rántott rá. Ha Voltaire egy
évtizeddel korábban meg nem hal (1778), most kajánul
örvendhetett volna, hogy mindennapi könyörgését:
tapossátok el a gyalázatost, ennyire szószerint telje
sítették! Nem volt az Egyháznak egyetlen része, amelyet
gyalázatosan meg ne gyötörtek, s a kat. vallásnak olyan
elve, amit a forradalom el nem vetett volna. Maga a
forradalom lett új vallássá, elindítói pedig új istenségek
képét öltötték magukra s ugyanolyan hódolatot köve-
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teltek maguknak, mint hajdan Nero vagy Callígula
Rómában. Elveiket szenteknek, törvényeiket sérthetet
leneknek kodifikálták s jaj volt annak, aki szembe
helyezkedett velük, hiszen a guillotine kíméletlenül
csapott le reá. Mourret szavai keveset mondanak azzal,
hogy a forradalom új államvallást alapított. Önmaga
lett új vallássá, hogy a régit helyettesítse, s a francia
állam az ellenegyház szerepében kéjelgett, Látszólag és
egyideig : sikerrel.

Az oltár szolgáit lemészárolta vagy számüzte, s
csak a szerencsésebbek tudták életüket a búvóhelyeken
vagy számkivetésben megmenteni. A templomok be
zárultak, a fényes szertartások elnémultak, a dogmák
eltöröltettek, s ennek ellenére az Egyház túlélte ellen
ségeit. Két évtizednek sem kellett elmúlnia, s az új év
század hajnalán a tűzben és vérben megtisztult francia
papság a feltámadás boldog allelujáját énekelhette és
Chateaubriand: Genie du Christ ianism e-je le
fordítva minden nyelvre, hirdette a katolicizmus
új jász ület ését.!

Amíg azonban a szél jobbra fordult, a vihar kegyet
lenül tombolt s rengeteg erkölcsi és anyagi értéket
temetett maga alá. Az elkövetkezendő pusztulás csírái
rég belefurakodtak a francia állam és társadalom orga
nizmusába s Lord Chesterfield már 1753 karácsonyán
így írt Párizsból : mindazok a jelenségek, amikkel nagy
kormányváltozásokat és forradalmakat megelőzően a
történelemben találkoztam, felbukkannak most s nap
ról-napra szaporodnak Franciaországban." A kóros el
változások elsősorban a gazdasági élet terén jelentkeztek.
Az bizonyos, hogy a gazdasági bajoknak is részük volt
a forradalom kirobbanásában, de mint kizárólagos ható
erőt Aolarddal s a pozitivista történetírással szemben
kétségbe vonjuk. E helyett Taine-nel tartva az idealista
iskolához szegödünk s elfogadjuk azt a tételt, hogy a
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francia forradalmat az eszmék sötét játéka robbantotta
ki. Robespierre és társainak a keze nem párologhatott
volna a vértől és bűntől, ha nincs Voltaire és Rousseau,
ha nincsenek az enciklopédisták s ha utat nem tör
magának a racionalista filozófia.

A RACIONALIZMUS gyökérszálait természetesen nem
szabad a 18. században keresnünk, mert ezek jóval
korábbra mélyednek le. Első jelentkezésüket a humaniz
musban s a renaissanceban találhatjuk meg, melynek stí
lusa átváltotta a középkor teocentrikus világnézetét az
antropocentrikus világnézetre. Ez vetette ki magából a 16.
század hitszakadását is, amit a történelem szebb csengés
sei reformációnak nevezett el. A történelemnek eme súlyos
tehertétele lassú léptekkel elvezet a 18. század racionaliz
musához, A kettő közé ékelődik be az olasz, angol, holland
és német szabadgondolkodók élhada. Ezek a természet
tudományok újabb eredményeivel s az egyéni szabadság
elvével merészen hirdették az elkövetkezendő aranykort,
amikor az embert nem kötik a kinyilatkoztatás, a pozitív
vallások s az egyházak kölöncei, hanem tisztán józan
eszére támaszkodva alakíthatja ki és élheti belső világát.
Ennek alapján fejtik ki a hagyományokkal szakító, sokszor
zavaros és ellentmondó világnézeti, állam elméleti és társa
dalmi tanaikat, melyek gyakorlati kiteljesedését a forra
dalom vállalja magára.

A racionalista ideológia kikeltette magából a deiz
must, mely első iramában még elismerte Isten létét s
világteremtő tényét. De már kormányzását és gond
viselését megtagadta tőle azon az alapon, hogya világ
mindenségbe oltott törvények egymagukban is képesek
a fizikai és erkölcsi világrend irányítására. Ide csak egy
lépés kellett, hogy eljusson a görög Stoa panteizmu
sához és végső fokon a teljes ateizmushoz. Ez a salto
mortale is megtörtént. Míg ugyanis a racionalizmust
megelőző korban az angol Morus Tamás kat. színe
zéssel írja meg államregényét, az Utópiát s az olasz
Campanella Napállamában védi a tiarát a koronák
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felett, addig az utánuk jövők teljesen eltérnek tölük.
Hobbes Leviathanja már az államot isteníti a földön
s Isten vallásának csupán tömegfékező erőt tulajdonít.
Nem sokban különbözik tőle Locke. Ö halványan
még elismeri a kinyilatkoztatást, de igazságait az ész
kritikájára bízza. - Híve a vallási türelemnek, de ugyan
akkor ellensége a pápaságnak. A felvilágosodás kora
azonban a saját ízlésére megírt katekizmusát vallási,
erkölcsi és politikai tekintetben Hume-tól kapja meg.
Mivel nem hisz a metafizikában, természetes, hogy el
veti a vallást és az erkölcsöt s mindkettőt az érzelem
megbízhatatlan körébe utalja. Nála Krisztus csodás
müködése nem más, mint merő szemfényvesztés. Még
rikoltóbb Spinoza, aki Istent egyenesen le akarja
taszítani trónjáról.

AZ ELTÉVELYEDÉSEK sűrű köde üli meg a német filo
zófiát is. Metafizikája W olfft ól Kan tig s racionalista
vallásbölcselete Semlertől Goetheig nem más, mint a
forradalom melegágya. Wolff Leibnizből kiindulva hadat
üzen az összes tételes vaUásoknak. - Szerinte a társa
dalom csak földi érdekeket tűzhet ki maga elé, igy az
ember végcél ja sem lehet az Isten. Kant szintén itt köt
ki. Filozófiájában az ész előtt ismeretlen fogalom az objek
tív igazság, minek következménye, hogy a vallás alap
tételei: - Isten, a lélek halhatatlansága, az örök élet tan
tételei követelményei lehetnek a gyakorlati észnek, de
objektív val6ságuk nem bizonyítható. A dogmáknak, sőt

az egész teológiának csak annyi jelentőséget tulajdonít,
amennyiben támaszai az erkölcsiségnek. de csakis addig,
míg az ember el nem jut "a tiszta ész vallásáig" . Ez már
a legridegebb naturalizmus, mely előtt bezár6dik a transz
cendentális világ kapuja. Ilyen szellemi áramlásban nem
lehet csodálkozni, ha Semler avval lepi meg a világot,
hogy isteni sugalmazás nincs s ennek folytán a Szentírás
tanai sem méltók arra, hogy az erkölcsöket szabályozzák.
De az sem meglepö, hogy Lessing a szépirodalom terén
mételyezi az emberiséget, amikor a Bölcs Náthánban a
vallási indifferentizmust dramatizálja, a WoUenbűUeli töre-
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dékekben pedig azt hirdeti, hogya csoda nem létezik,
Krisztus feltámadása ámítás, amint ámítók voltak apos
tolai, maga pedig a dicsőségkeresés fantasztája. Ezért tet
szik Herdernek a dogmamentes vallás. Schiller viszont
azt sajnálja, hogy a klasszikus isteneknek éppen Krisztus
miatt kellett eltűnniök. Goethe pedig azzal kérkedik,
hogy nem keresztény, sőt gyűlöli a kereszténységet.

A megszélaltatott néhány bábeli hangszerelés az
el nem soroltakkal együtt még nem tudta az európai
embert haláltáncra vinni. Hiányzott belőle a zenei rit
mus s az élvezhető stílus, amelynek a kiformálása a
franciákra várt. Az ő könnyed és sziporkázó szellemük
túlságosan pótolta a formahiányt, sőt még tartalomban
is adott hozzá s ezzel az Egyház-, állam- és társadalom
bontó gondolatoknak szalonképességet biztosított a felső

tízezrek palotáiban, a klubokban és társaskörökben.
De a pikantériának az árát is elsősorban nekik kellett
megfizetni, hiszen a kölcsönvett, de kicsiszolt ideák itt
találtak a legtöbb olvasóra, következőleg itt kellett elő

ször kitermelniök a forradalom vérvirágait. Fel nem old
ható felelősség terheli ezért Voltaire-t és Rousseau-t,
e két különálló nagyságot, de nemkevésbbé az enciklo
pédisták körét is, akik a racionalista problematika fel
fogásában és kidolgozásában Voltaire-nál és Rousseau
nál vérszegényebbek. de annál hangosabbak és meré
szebbek voltak. Tudománytalanságukat a gúnnyal és
élccel pótolták, amihez még Mallet, Morellet és
De Prodes abbék is odaadták nevüket.

Az oltárokra és trónokra végzetes volt, hogy ami
kor a deizmus és ateizmus ilyen élhaddal csatározott,
a katolikus teológia egészen elgubbadt, sőt lassan a
racionalizmus zsákutcájába tévedt. Pedig a veszély
nagyságát eléggé kiélezték a pápai enciklikák, amelyek
ezt a hitetlen irányt elitélték s az éberebb őrállásra
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figyelmeztettek. Megismételte ugyanazt uralma kezde
tén VI. Pius (1775-1799) is, aki már első körlevelé
ben rámutatott azokra a romboló hatásokra, amiket a
hitetlen filozófia a vallás, az erkölcs s a társadalmi élet
minden vonatkozásában kivált. De mit ért vele, mikor
a trónok nem támogatták az oltárokat, sőt szolgáit is
magukhoz rabszíjazták. Maga a főpapság az udvarok
fényétől elkápráztatva, a pompatól körülvéve, s a fel
világosultságtól félrevezetve nem vette észre, hogy
parázslik alatta a tűz s engedte, hogy az államegyházi
elméletek elszakítsák Rómától. H er ge n r o e th e r szerint
nemcsak a francia, de a német püspökök közül is
sokan voltak, akik a nemzeti egyházat akarták hazájuk
ban meghonosítani. Ez a gallikanizmus és a febronia
nizmus eredménye, aminek ikertestvére az osztrák
magyar birodalomban a iozefínizmus." Mindhárom
áramlat a Rómától való függetlenítést tűzte ki célul.

A JOZEFINISTA EGYHÁZPOLITIKA még. Mária Terézia
idejében indult meg, de II. József alatt és után vált
teljessé. Az utóbbi előtt Fessler vetette fel a kérdést:
"Was ist der Kaiser?" S válasza: "A földi ügyekben a
legfőbb fórum, aki egyedül csak Istennek felel."? Ö még
az égieket átengedte az Egyháznak, de József tanácsosai,
mint a volteriánus Kaunitz, a janzenista Van Swieten,
Sonnenfels és Rautenstrauch bencés apát már ezek
től is megfosztotta. Kaunitz igyekezett urával az állam
egyházat megvalósíttatni, ahol az Egyházat a politikai köz
igazgatás egyik ágának tekintette. A pápa hatalmát csupán
a dogmatikai kérdésekre korlátozta, de azzal a megsze
rítással, hogy dogmának csak az tekinthető, ami Istentől

s nem a pápáktól származik. Ily felfogásban nem meglepö,
ha egész sereg egyházi intézmény elsatnyult, szerzetes
rendek oszlottak fel, s a hitközöny, a hitetlenség hatalmas
sugarakban terjedt szét. Elriasztó példái ennek a renge
teg pamflet, mely német és magyar fordításban megje
lenhetett; ugyanígy az emsi pontok, a pistoiai zsinat
határozatai, melyek mind a pápai tekintély és joghatóság
ellen irányultak. VI. Pius ezt látva Bécsbe utazott, hogy
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visszatartsa a császárt veszedelmes újftásaitól, de ez neki
éppúgy nem sikerült, mint annak a néhány derék belga,
osztrák és magyar főpapnak, akik nem hallgatták el
rosszalásukat. A pápa nem tehetett mást, mint elítélte e
veszedelmes irányt, a pistoiai zsinat végzéseit pedig az
Auctorem fidei c. bullájával külön is kárhoztatta.

Az államegyházi rendszer nagy mértékben meg
bontotta a papság sorait s a helyett, hogy egyetemle
gesen küzdött volna egyházának elveiért, egyszerűen

meghódolt kora egyház- és vallásellenes divatj ának.
Ennek bélyege verődik ki még a teológián is, amely
Löwentől Páviáig, Luxemburgtól Pozsonyig a deizmus
elmosódási folyamatát tünteti fel.

MEGÉRTJÜK tehát Herdert, amikor az Egyházat régi rom
hoz hasonlította, ahol az új életnek nincs mit keresnie.

A bomlás penészvirágai még dúsabban verődtek

ki a francia katolicizmuson, amelyet már a forradal
mat megelőzően kikezdett a gallikanizmus és janzeniz
mus. Nagy hiba, hogy az Ancien Régime a gazdag
stallumokat csak az arisztokrata sarjaknak osztogatta.
Ez a társadalmi réteg pedig romlott volt, akárcsak a
Lajosok egész udvara. S Massillon hiába intett, hogy
az Egyháznak nem nagy nevekre, hanem nagy erényekre
van szűksége, ennek ellenére az 1788. évi királyi
Almanach olyan neveket is felsorol az érseki és püspöki
méltóságokban, mint Rohan bíboros, Lomenie, La
Rochefoucault, Talleyrand stb. Javadalmaik óriási
jövedelmet biztosítottak, hiszen egyik-másik főpapnak

évi bevétele 100-400.000 livres között mozgott." S ebből

vajmi kevés jutott egyházi, iskolai és szociális célokra.
Du TilIet, Orange püspökét kevesen követték a noblesse
oblige elvének követésében. A legtöbbnek anyagi erejét
a költséges udvari életmód annyira felemésztette, hogy
örülhetett, ha nem jutott Rohan sorsára, akinek a nevét
az Ú. n. "nyakék-pör" dicstelensége feketítette be.
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A. francia főpapság nagy mértékben felelős, hogy
a volteriánus szellem oly végzetesen elöntő hullámokat
gyürüzhetett egybe. Tett és vett ellene, de nem sokat.
XV. Lajost (1715-1774) rávette, hogy az Enciklo
pédiát tiltsa el a megjelenéstől. azonban Le Breton
mégis csak kiadhatta. Pásztorleveleiben is óvta papjait
és híveit a hitetlen és felforgató nyomdatermékek olva
sásától, de ezek hangja annyira színtelen és tartalma
oly üres volt, hogya jóra indítani, a rossztól vissza
tartani alig tudott. Egyébként a pásztorlevelekkel ki is
merült a papsággal és néppel való kőzössége, mert az
egyházkormányzat egyéb feladatait vikáriusaira bízta.
A két előbbi szét is hullott mint az oldott kéve. Az
alsópapságnak súlyos anyagi nehézségekkel kellett küsz
ködnie, hiszen évi jövedelme nem volt több 800-1500
franknál. A nép hasonlóképen nyögött a mérhetetlen
adók terhe alatt. Övé volt ugyan az ország földbirtoká
nak a 3/ó- e, de a terhek ó/ö-e is, mivel a 2/ó birtok
arisztokráciája és főpapsága nem adózott. Az igazság
talan rendszer megkövesítette szívét s így a vasárnapi
prédikáció és katekézis még akkor is nehezen talált
volna utat hozzá, ha történetesen - mint kellett volna
- az evangélium nyelvén Isten országáról szól.

S mit mutat a francia szerzetesrendek hatalmas háló
zata? Szintén sivárságot! A hierarchia szellemi és lelki
frontja a kolostorokban is meggyengült azóta, hogy
XIV. Kelemen pápa a Dominus ac Redemptor c.
brevéje (1773) eltörölte a jezsuita rendet s ezzel a leg
bátrabb és legképzettebb hadosztályától fosztotta meg
az Egyházat. Nélkülük a forradalmi szellem betolako
dott a kolostorokba is, ami annál könnyebben ment, hisz
a rendfőnökök szintén távol szerzeteseiktől Párizs és
Versailles fényében sütkéreztek.
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EZ A SZELLEM EREDMÉNYEZTE, hogy a forra
dalom hajnalán a francia papság világi és szerzetesi ré lege
nagyrészt már nem sz. Bemát, Aquinói Tamás, Liguori
Alfonz és De Paul Vince papsága volt, hanem Rousseau-é
és Voltaire-é. Ami világosságot a nagy elődök a hit és
erkölcs s a keresztény tudomány terén kigyujtottak, azt
ök a racionalizmus kormos oltogatójával elsötétílették.
A Sorbonne sem esküdött már a régi tudós és szent magisz
terek hagyományaira, hanem a modern haladás prófétáira,
akiknek Isten helyett a népfelség, a tiara és korona
helyett a jakobinusok csörgő sapkája kellett. De mind
ezzel Franciaország elérle azt a kétes gloire-t, hogy az
Egyház leghívebb leányából a forradalom perditája lett.

Mindennek, amit a francia állam és társadalom
szerkezetének mélyén XIV. Lajos királysága, majd az
utána következő régensség és XV. Lajos uralma elő

készítettek, mindennek tragikus végkiíejletét XVI. La jos
nak (1774-1793) kellett látnia. Amikor a trónra lépett,
mindössze húszéves volt. Egyénisége sokkal gyengébb,
akarata emyedtebb volt, semhogy az örökségül ráma
radt kérdésekkel meg tudott volna birkózni, Tanácso
sai nagyrészt a régi világot képviselték s közülük egyik
másik, mint pl. a pénzügyek legfőbb őre, Lomenié érsek
olyan gyűlöletet váltott ki maga iránt, hogy már az első

forrongasok nyilvánosan megégették papírmasé-szob
rát. A nagyszerű pénzügyi technikus, Turgót egyelőre

költségvetési kérdésnek látta a rezsim belső, erkölcsi
bajait s a kiadások helyes csökkentésével akart gyó
gyítani, de sem a notablek tanácsa, sem a királyi
hitves, Maria Antoinette nem tudtak lemondani azok
ról az életformákról, amelyek milliók adóját emésztet
ték fel s az állam legális jövedelmeit az uralkodóház,
az udvar, azonkívül egyes kiváltsagos osztályok személyi
jövedelmeivé tették. Turget ebbe a mérsékelt tervbe
is belebukott; méginkább utódja N ecker, aki már
alkotmányváltozást kívánt, a rendiség lebontását j a köz
élet pedig tovább romlott és poshadt.
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1788-ban már oly sötétek voltak a francia pénz
viszonyok, hogy XV. Lajos a következő év május ele
jére összehívta a rendek 1614 óta szünetelő gyűlését:

ezen a tiers état, vagyis a nép 600, a papság és a
nemesség 300-300 képviselővel szerepelt. A válasz
tási kampány nagy erővel indult meg s radikális törek
véseit eléggé kifejezi a rousseau-ista abbé Sie yes
programmja, amely a harmadik rend fontosságát ekként
határozta meg: "Micsoda a harmadik rend? Minden!
Mi volt az eddigi kormányformákban ? Semmi! S mi a
célunk? Hogy valamivé legyen!

A választás megtörtént s a rendek gyülése május
4-én megnyílhatott. A francia feudalizmus még egyszer
és utoljára megcsillogtatta fényét s utána helyét átadta
a harmadik rendnek. Ennek képviselőimár most farkas
szemmel néztek a nemesekre és papokra, de az alsó
papság 208 tagja is ugyancsak komoran a lila talárokra.
Sieyes már június 17-én kijelentette, hogy ők, a nincs
telenek képviselik a nemzet 98 %-át, következőleg ne
rendi, hanem nemzetgyüléssé alakuljanak át. Ez volt
az új politika első hadüzenete, a második Mirabeau
grófé, aki ellenállt a háromkamarás rendszernek s a
király feloszlató végzésére azzal felelt, hogy nincs az
az erő, amely őt és elvtársait eltávolíthatná. Egyűtt
maradnak s nem távoznak addig, míg az államnak
alkotmányt nem adnak,9 A disszidensek erre átalakul
tak alkotmányos gyüléssé s ezt a király Necker taná
csára kénytelen volt jóváhagyni. Igaz, hogy tanácsáért
Neckert hamarosan elbocsátotta s a rend fenntartására
30.000 katonát mozgósított Párizs alá, de az elégedet
lenek erre Desmoulins vezetésével elfoglalták a párizsi
városházát, a régi hatóságokat eltávolították s helyükbe
az új idők új embereit állították. A rombolásnak esett
áldozatul a sz. Lázár-kolostor, honnan a kenyérosztó
és betegápoló lazaristákat kiverték s vandálmódon el-
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pusztítottak mindent. Július 14-én bekövetkezett a
Bastille ostroma és felgyujtása, ami jeladás volt a
vidék számára is. A csőcselék derekasan kitett magá
ért, mert alig volt kolostor, apátság és várkastély, amit
meg ne támadott és ki ne fosztott volna j számos pap
és szerzetes e banditizmusban lelte halálát.

A rablást és vérontást a király Necker vissza
lúvásával s a csapatok visszarendelésével akarta meg
szüntetni, de már késő volt. A királyság belső ereje
összeomlott, felette a rendeké bontakozott ki. Augusz
tus 4-én rnegszűntek a rendi előjogok, hercegek, grófok,
bárók, érsekek, püspökök és apátok versenyeztek egy
mással, hogy lemondjanak privilégiumaikról j így került
a sor a papi tized eltörlésére. Itt különös, hogy éppen
az a Sieyes, aki a népet tartotta mindennek, nem akart
áldozatot hozni népe javára. Mirabeau szemére is vetette:
"Kedves abbém, ön szabadjára engedte az ökröt s most
fél és panaszkodik, hogy szarvaival fel akarja ökleini1" 10

De Sieyes ellenére is sodort az ár. Amint Juigné,
Párizs érseke kijelentette: lia francia papság letette tize
dét az igazságos és nagylelkű nemzet kezébe s nem
kételkedik, hogya nemzetgyűlés méltóképen gondos
kodik róla s ő szent hivatását továbbra is méltóképen
teljesítheti". Ez a reménye azonban éppúgy szertefosz
lott, mint később az 1848-as magyar papságé, mely
tizedéért csupán "a nemzeti becsület védőpajzsának"

szépen hangzó szólamát kapta meg, de nem többet.
Mindenekelőttmagának a papságnak magatartásá

ban ébredtek fel a gallikanizmus legerősebb hagyomá
nyai. Grego íre pl. simoniának tartotta a pápai meg
erősítésekért és felmentésekért járó taxák kifizetését
Rómának s azt javasolta, hogy a nemzetgyűlés tiltsa
el ezeket. Camus ezen fellelkesedve egészen felesleges
nek tartotta, hogy a francia főpapok kinevezését a
pápa erősítse meg. Szerínte a püspökökét megerősítheti
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a metropolita, ezét pedig a nemzeti zsinat. Mindkét
javaslatot elfogadták. a francia gallikanizmus sohasem
rokonszenvezett a pápai főhatósággal, a forradalom
pedig elég erősnek érezte magát, hogy végleg leszámol
jon vele, méginkább akkor, amikor a forradalom meg
semmisítette magát a királyságot.

JEGYZETEK.
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MÁSODIK FEJEZET: AZ EGYHÁZ LAICIZÁLÁSA.

1.
A szekularizáció. A szerzetesrendek eltörlése. A nemzeti egy

ház. Róma és Párizs harca. A hierarchia kettéhasitása.

A forradalmi alkotmányozó nemzetgyűlés korántsem
mondta ki az utolsó szót, amikor először nyirbálta
meg az Egyház jogkörét; az igazi rombolás csak ez
után következett. Mindazért, ami történt s aminek terhé
vel majdnem az egész 19. századon át kellett viaskodnia
az Egyháznak a liberális állammal: a felelősség a nemzet
gyűlés ú. n. egyházi bizottságára nehezedik, amely
nek szellemi irányítói Durand, Lanjuinis, Treil
hard és Martineau voltak. Ök lettek a forradalom
új kánonistái; mint ahog"! középkori elődeik az Egy
házat a királyi hatalomnak, ők a polgárság vezette
államnak akarták alávetni. Törekvésük dühös támoga
tókat nyert a párizsi jakobinus klubban és ennek vidéki
fíókjaiban. E forradalmi szemináriumokba sereglett
állástalan színészek, újságírók, ügyvédek, orvosok és
tanárok kizárólag mint a régi rendszer támaszát tekin
tették az Egyházat, s nyilvános előadásoknál a karza
tokon és agitációs beszédeiknél az utcán lázadó cső

cselék természetesen egyetértett velük. De nem ellen
kezett a nemzetgyűlés sem, mikor tagjai és árnyalatai
lassanként és tisztán aradikálisokra cserelődtek ki. Az
Egyháznak pedig az uralomra jutott politikai irány
együttfutói között kellett látnia saját abbéit, sőt Talley
rand vezetésével még néhány püspökét is. Közülök
egyesek csak akkor kaptak észhez, mikor Marat, Danton
és Robespierre rémuralmát hozták el azok, akikhez
csatlakoztak s a forradalom hullahegyeken járt.
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A támadás - mint általában mindíg - először

az Egyház anyagi alapjai ellen irányult. A francia egy
ház vagvona már az Ancien Régime számára olyan
valami volt, amit csökkenteni kívántak. Az állam már
1749-ben eltiltotta a holtkézi birtokok növelését. Turgót
pedig felállította azt az elméletet, hogy az állam jogo
san rendelkezhetik az alapítványi javak felett, a forra
dalmi Raynal abbé egyenesen az állam tulajdonának
kívánt látni minden egyházi birtokot; a szekularizáció
nak ők az elméleti megalapozói. Mirabeau és társai,
amikor rátették kezüket az egyházi javadalmakra, nem
tettek mást, mint gyakorlatilag is megvalósították eze
ket az elméleteket.

A forradalomnak már első két éve költségesebb
volt, mint amilyen a háború. Necker annakidején még
csak egy milliárdban jelölte meg azt az összeget, ame
lyet az Ancien Régime mint pénzbeli terhet az egész
18. század folyamán felhalmozott, - Mirabeau 1789
október 1O-én már másfél milliárdról kellett hogy be
széljen; a többlet a forradalom eredménye volt. Juigné
érsek felajánlotta az államháztartás rendbehozatalára
az Egyház összes nélkülözhető aranyát és ezüstjét,
Bois ge lin Aux-i érsek pedig 400 millióért vállalt kezes
séget, csakhogy a szekularizációt kikerülhesse. A forra
dalom vezérkara úgy tudta, hogy az egyházi vagyon
3 milliárdot ér.' minek fordultak volna ők kegyes ado
mányokhoz, mikor Raynal szerint az összes egyházi
javak az államot illették meg. Elvételükre Talleyrand,
Autun püspöke biztatta a nemzetgyűlést. Boisgelin
megkísérelte megmagyarázni neki, hogy az Egyház
vagvona nem papi öncélokat szolgál, hanem a papság
megélhetéséri felül mindenekelőtt intézmények eltartá
sát. A nemzetgyűlésben Mirabeau megnyugtatta az érse
ket, hogy mindama célokról, amiket ezek szolgálnak,
ezentúl majd a kormány gondoskodik, a papság meg-
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élhetéséről is i a lelkipásztoroknak legalább évi 1200
frankot fizet. Chapelier Rennes követe viszont feles
legesnek tartott minden magyarázkodást: a privilégiu
mok eltörlése megtörtént. tehát a papság sem tarthatja
meg vagyonát, mert ezzel továbbra is külön rend lenne
az államban, ami a jogegyenlőséget boritaná fel.
Maury abbé ezt álokoskodásnak tartotta s az érvek
hosszú sorával bizonyítgatta az Egyház vagyonjogi
képességet és azt, hogy tulajdonjog nélkül lehetetlen
ség szabadságról beszélni, holott a szabadság a forra
dalmi gondolat alappillére. Nem hitt Mirabeau ígére
teinek sem, Talleyrandnak pedig szemére vetette, hogy
kétszínű játékot üz, mert míg perigoreli apát korában
szentnek és sérthetetlennek hirdette az egyházi vagyont,
most mint püspök, közprédának akarja odadobni. De
figyelmeztette összes képviselőtársait. hogy jól fontol
ják meg lépésük következményét, mert példájuk köve
tőkre talál s rövidesen elkövetkezik az idő, amikor
őket is éppen úgy megrabolják, amint ők szándékoz
nak most az Egyházat. Intése nem használt. A
Versaillesből Párizsba költözött nemzetgyűlés nagy
többsége 1789 november 2-án megszavazta Talleyrand
indítványát és kimondta, hogy a katolikus Egyház javait
- a protestáns felekezetekét érintetlenül hagyva - az
állam veszi kezelésbe s ugyancsak ő gondoskodik a
kultuszkiadásokról s a papság fizetéséről. Boísgelín
érsek lemondóan jegyezte meg erre, hogy a klérus ügye
elveszett.2

1789 NOVEMBER 19-TÖL egészen 1793 március 19-ig
a legdurvább szekularizáció dühöngése szakadt a francia
egyházra. A nemzetgyülés az elidegenített oltár- és korona
javak terhére 400 milliós értékben 50f0-os kötvényeket
bocsátott ki, az Ú. n. assignátákat. Necker ellenezte ezt,
de Mirabeau mellette volt, s míg Necker elvesztette nép
szerűségét és valósággal menekülnie kellett Franciaország
ból, Mirabeau nép szerüsége és befolyása mindenki más-
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nak fölébe nőtt. Ellenzéke már nem is akadt: a jobboldali
lassan az emigrációba szivárgott ki, a radikális pártárnya
latok pedig amúgy is az Egyház ellen voltak. Sorra sza
vazták meg, hogy az egyházi birtokok kezelését az egyes
departementek és kerületek vegyék át, valamint azt, hogy
a templomok, kollégiumok, szemináriumok és kórházak
kivételével az Egyház tulajdonában lévő összes ingatlan
vagyontárgyakat áruba kell bocsátani. A hirtelen piacra
került óriási földterületek fantasztikus mértékben lenyom
ták a földárakat és összezavarták a gazdasági helyzetet,
azonkívül a föld nem is a nép, hanem a vagyonos polgár
ság kezébe került i ekkor kezdett földet szerezni Francia
országban is a zsidóság, de bőségesen jutott az összeíró
és végrehajtó közegeknek is.

Mirabeau, aki köré Franciaország politikája fonódott,
nem jelentett szabatosan körvonalazott programmot, csak
a demokrácia lángeszű demagógját, akinek azonban két
ségtelen érzéke volt a legbonyolultabb politikai helyzetek
felett való uralomra. Nem lehetetlen, hogy sikerrel kísé
relte volna meg a királyi hatalom köré középpontosítani
az új rendszer még alaktalan politikai erőit, de meghalt.
Hamvai a Pantheonná átalakított sz. Genovéva templomá
ba kerülhettek, míg Robespierre irígy féltékenysége szét
nem szóratta őket éppúgy, ahogyan Mirabeau a francia
egyház földi vagyonát. Elmúlása után tovább folytatódott
a másfélezeréves francia kereszténység roppant örökségé
nek szétszórása, elad ták a püspöki palotákat, a szeminá
riumokat, a kolostorokat, utánuk a kiszemelt templomo
kat, egyházi kincseket és felszereléseket, végül már a
kórházakat is.

A francia egyház birtokai idegen kezekbe kerültek;
templomai kaszinókká, magazinokká és színházakká ala
kultak át. Az apátsági monostorok és püspöki paloták új
urak várkastélyaivá lettek s a rengeteg műkincs és kegy
tárgya rablott jószágok sorsában osztozkodott s a mű

kereskedők bolt jait gazdagította, akárcsak kevéssel azelőtt

nálunk, amikor II. József eltörölte szerzetesrendjeinket.
Az ily eljárásról elmondhatta Minitier püspök: szolga
ságba süllyedt az Egyház, papjai pedig az állam fizetett
szolgáinak sorsára kerültek."

Közülük, akik azt hitték, hogy most már gondta-

21



lanul élhetik világukat, nagyon csalódtak, hiszen még
a lelkipásztorok is a megígért 1200 frankot késedelme
sen, majd csökkentve kapták, 1795-ben pedig a kor
mány végleg beszüntette. Kegyetlen jövő várt rájuk.
Sajnos, nem akadt, aki ezek érdekében hathatósan el
tudott volna járni. Amíg a diplomáciai viszony meg
nem szakadt, VI. Pius a várakozás álláspontjára helyez
kedett s legfeljebb atyai szeretettel kérte Franciaorszá
got, hogy ne rohanjon vesztébe. De hiába, hiszen
Dugnan i párizsi nunciusát jóformán meg sem hallgat
ták. A forradalmárok előtt a pápa rnegszűnt a Világ
egyház feje lenni s személyét nem becsülték többre,
mint bármely más püspökét. S ha Franciaország bíbo
ros követét, Bernist egyideig még Rómában felejtet
ték, az ő hatásköre csupán arra terjedhetett ki, hogy
a befejezett tényeket jelentse a Szentszéknek. A pápa
XVI. Lajosra sem támaszkodhatott, hiszen a guillotine
készen állt, hogy bármely pillanatban nyakát szegje,
ha szembefordul a forradalom intézkedéseivel. A pápa
szíve mélyéig szánta sorsát, de szentesítéseit még így
sem helyeselhette s így a szerencsétlen király két világ
nézet malomköve között őrlődött, de vele együtt mál
lott szét a hierarchia is.

Nem lett volna teljes a szekularizáció, ha a vesz
tesek listáján nem szerepeltek volna külön és egészen
súlyos tételekkel a szerzetesrendek. A nemzetgyűlés

1790 február lJ-án mintegy 4000 kolostort s 60,000
férfi és női szerzetest érintve törölt el minden fogadal
mat és oszlatta fel az összes szerzetházakat. A nem
zetgyülés előtt ott volt a Párizs melletti sz. Márton
monostor 13 bencésének nyilatkozata, melynek értel
mében készek voltak évi 1500 livres nyugdíj ellenében
apátsági javaikat az államnak kiszolgáltatni, fogadalmu
kat megszűntnek jelenteni ki és úgy élni, mint bármely
más szabad francia polgár.
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Szereplésük nem áll elszigetelten, különösen a
férfi szerzetházak elvilágiasodását eléggé előmozdította

a korábbi gallikán állampolitika, amely különböző ren
deleteivel meglazította a rendi regulákat, elmosta az
eredeti célkitüzéseket; így egészen természetes, hogy a
forradalom eseményeinek nyugtalansága átcsapott az
elvilágiasodoít életű kolostorok falain s nem egyből

érkeztek a nemzetgyűléshez memorandumok a kérdés
rendezésére.

A nemzetgyűlés hajlandó volt erre, de tévedett,
mikor azzal szerette volna magát igazolni, hogy a
szerzetesek között sok konkoly feketéllett, mert azért
aranylott ott a tiszta búza is. Példáját adták ennek a
Marolles apátság bencései, akik viszont a szentmárto
niakkal ellentétben odanyilatkoztak, hogy abban az
életformában akarnak élni, sőt ha kell, meghalni, melyet
szabadon választottak.4 S minél vastagabb falak válasz
tották el őket a világ szellemétől, mint pl. a kapuci
nusokat, trappistákat és karthauziakat, annál nyomaté
kosabban jutott kifejezésre a kolostor imádságos magá
nyának a szeretete. Az apácák pedig még a férfiakat
is megszégyenitették felemelő heroízmusukkal. Kevés
kivétellel készek voltak inkább a halált választani, mint
Istennek tett fogadalmukat megszegni.5 De mit törődött

ezekkel a nemzetgyűlés, mikor Treilhard és társai fejük
be vették, hogy véget vetnek a szerzetesi intézménynek.

A KÉRDÉS GYORS elintézésére az egyházi bizottság tS-ös
számát kétszeresére emelték, de eleve úgy, hogya több
séget a radikális világnézet hivei alkossák. De egyébként
is az volt a légkör, hogy az Egyház volt a régi rezsim
minden bűnének vádlottja s alapjában véve vita nélkül
fogadták el azt a tervet, hogy a nemzetgyűlés törölje el
a fogadalmakat, oszlassa fel az összes szerzetesházakat s
a szekularizált rendtagokat részesitse nyugdijban. A
nemzetgyűlés azonban nem hagyta szó nélkül a bizott
ság munkáját, a javaslat itt legalább elvi ellenzékre talált.
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Bonal és La Fare püspökök próbálták megvédeni
a szerzetesség megtámadott intézményét, amelyben a
forradalom zilált pénzügyi viszonyait rendezni kívánók
csak a felosztásra és értékesítésre váró anyagi javakat
látták. A nemzetgyűlés valóban mint ilyent látta a szer
zetesség intézményét s a forradalmi irány fenntartását
klvánó koalíciója is ebből a szempontból itélte meg: a
szerzetesi vagyon a forradalom financiáinak további ren
dezéséhez kellett - viszont a szerzetesség megszüntetését
eszmei alappal kívánta megokolni. Az a néhány szónok,
aki a szerzetességnek mint intézménynek védelmében
szót emelt, tulajdonképen hiába és feleslegesen döngette
a javaslat érveit, amelyek mögött nem volt kimondva az
igazi cél í a forradalmi pártkonglomerátum viszont a fel
indulás valóságos orkánjával fogadta a javaslat ellen való
érvelést s egyértelműleg a szerzetesrendek feloszlatását
követelte. Barnave egyszeruen minden Igéret és kárpót
lás nélkül akarta feloszlattatni a szerzetházakat, Garat pedig
azzal érvelt, hogy a szabadság Istennek a legszebb aján
déka és ezt az Egyház nem törheti bele a megkötöttség
örök bilincseibe. Egyébként a vita mindössze két és fél
óráig folyt, az eredmény természetesen az lett, hogy a
nemzetgyűlés kimondta, miszerint a francia állam nem
ismeri el többé a szerzetesi fogadalmakat s ezeket nem
csak a jövőre, de a muItra nézve is megszűntnek tekinti.
Mindkét nembeli rendtagok szabadon elhagy hatják kolos
toraikat, s akik ezt önként megteszik, évi 700-1200
livres nyugdíjban részesülnek. A törvény azonnal életbe
lépett és a forradalom sietett birtokába venni az egyes
házakat és rendi vagyonokat. Annyit megtett. hogy a
rendek elöregedett és tehetetlen tagjai részére fenntartott
egy-egy házat, de oly kikötéssel, hogy hátralevő életüket
minden szerzetesi forma nélkül élik le. A többiek elszé
ledtek. A lazábbak közül sokan szegödtek a forradalom
szolgálatába, azok, akik előrelátták az események fordu
latait, részben külföldre menekültek, részben rokonaiknál
és ismerőseiknél húzódtak meg.

A forradalom egyházpolitikájában ezután nyiltan fel
emelkedett a gallikán hagyományok igézete, a nem
zeti egyháznak az a kisértése, amely korszakról-kor
szakra ott lebegett Franciaország felett s magában a
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francia hierarchiában és papságban is megvolt hagyo
mányának töretlen vonala. Csak az Egyház végtelen
óvatosságén és türelmén s a 16. századi nagy hitszaka
dásban szerzett tapasztalatain múlott, hogy a hierarchi
kus jogrend teljes felboritásának ez a kísérlete s a
papságnak az Ú. n. polgári alkotmányba való belekény
szeritése nem lett skizmává vagyeretnekséggé. Pedig
gondolati alapjai nyiltan skizmatikusak voltak: az volt
a cél, hogy a francia egyházat kiszabadítsák a római
pápa joghatósága alól, nemzeti jelleget adjanak neki s
mint ilyen morális támasza és fenntartója legyen az
új politikai irányzatnak.6 A nemzeti egyház előkészítő

munkálatait vezető kör egyik tagja, Martineau nyugodt
lelkiismerettel jelentette ki, hogy munkájuk az őskeresz

tény Egyház fegyelmét fogja visszaállítani.7 Ö készí
tette el a papság alkotmányát, míg szolgálati szabály
zatát Expilly abbé, amiért jutalmul az alkotmányos
püspökök közé emelkedhetett. Végül Durand az egy
házi alapok s a patronátus kérdését oldotta meg.

Kiindulópontjuk az állam teljes szuverénitása
volt, amelynél fogva az állam önhatalmúlag szabályoz
hatja az egyházi életet. Elgondolásuk szerint csak azokat
a papi állásokat szűkséges meghagyni, amelyek a nép
oktatására és lelki szükségleteinek kielégítésére szolgál
nak, a többieket el kell törölni, mindenekelőtt a nem
lelkipásztori rendeltetésű benefíciumokat, a kanonoki
és egyéb javadalmakat nyujtó stallumokat. Kívánatosnak
tartották az egyházszerkezetnek látszólag ideális, de
valójában politikai célokat szolgáló demokratizálását
s hivatkoztak az első keresztény századokban dívó
szokásra, amely szerint a nép választotta meg püspö
keit, s ezek is csak azokat szentelhették papokká,
akiket a hívők közössége kívánt. Ezután a francia nép
is így válassza meg lelkipásztorait. Igy lesznek ők a
nép barátjai, akik megérdemlik, hogy a nemzet ne-
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csak akkor gondoskodjék róluk, mikor még munka
képesek, hanem azután is, ha már a munkából kidőltek.

Ily beállítással kétségtelennek látszott, hogy a
nemzetgyűlés ezt a tervet is megszavazza. Treilhard
az 1790 május 29-én megindult általános vitában azt
bizonyította, hogy amennyiben az államhatalom bizonyos
reformot szűkségesnek lát, annak keresztülvitelét nem
akadályozhatja meg senki sem, az állam intézkedési
joga még a vallásra is kiterjed. A javaslat másik támo
gatója, Camus ügyvédi rabulisztikaval bizonyította,
hogy a nemzet egyetemét képviselő Conventnek megvan
a joga, hogy a vallást megváltoztassa, - noha ők ezt
nem teszik, mert lelkiismeretfurdalás nélkül nem tudnák
vallásukat elhagyni. 8 Nagyon kevesen voltak, akik
nyiltan vagy óvatosan a javaslat mögött meghúzódó
okokat és célokat tagadni rnerték. Boisgelín nem tagadta,
hogy voltak hibák, elismerte, hogy ezek kiküszöbölé
sére helyes lenne az Egyhéz eredeti tisztaságát vissza
állítani, viszont kétségbe vonta, hogy erre a feladatra
akár a világi hatóság, akár pedig a király lenne az
illetékes. Rámutatott, hogy Krisztus nem ezeket bízta
meg szent missiójának a folytatásával, hanem az
apostolokat és ezek utódait, akiknek lelki ügyekben
a világi hatóságok és királyok egyaránt engedelmesség
gel tartoznak. Amikor tehát ilyen mélyreható refor
mokról van szó, szükséges az ő tanácsaikat kikérni és
azokat követni. Még világosabban kifejtette ezt Goulard
abbé, amikor azt ajánlotta a nemzetgyülésnek, hogy a
tervezetet küldie el a királyapápának felülvizsgálás
végett, mert különben a skizma kikerülhetetlen. A vita
most már átcsúszott elvi térre s a javaslat védelmezői

közül többen éppen az Egyház egész mivoltának való
ságát és igazságát kezdték támadni.

Robespierre, Rousseau Contrat social-jára támasz
kodva érvelt a mellett, hogy semmi jelentősége sincs a
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papság lelki feladatainak, s csak annyiban van lét jogo
sultságuk, amennyi hasznot hajtanak a társadalmi
szűkségletnek. Értette ezalatt a családalapítás kötele
zettségét is.

1790 MÁJUS 31-ÉN befejeződött az általános vita s mielött
megkezdődöttvolna a részleges tárgyalás, Bonal, Clermont
püspöke a nemzetgyűlés józanságára hivatkozva mégegy
szer kérte, hogy fogadják el Boisgelin javaslatát s a
kérdést előbb tárgyaltassák le legalább az összehívandó
nemzeti zsinattal, mert különben nem teremt közmeg
nyugvást. Egy másik csoport nevében Guégan abbé újból
hangoztatta, hogy a gallikán egyház szabadsága mellett
vegyék tekintetbe a szent kánonok előírásait is. Ha hinni
lehet Durandnak, az egyházi bizottság hajlandó lett volna
ezt elfogadni, de az újból közbelépö Camus dialektikájá
val felborított minden józan megegyezést. Érvei közé bőven
merített az evangéliumokból, a trienti zsinat határozataiból,
nemkülönben a Pontifikáléból s ezek egyoldalú felsorakoz
tatásával hangoztatta, hogy az El!yháznak a jelen kérdés
megoldásában nem lehet szava. Elismerte, hogy az ordo
kizárólagos forrása az egész világra szóló-papi és püspöki
joghatóságnak s csupán a jó rend kívánja meg, hogy ez
mégis határok közé szoruljon. De ki illetékes erre?
Szerinte nem az Egyház, hanem az állam, mivel az elób
binek nincsenek területi határai, az utóbbinak pedig igen,
s ezeken belül korlátlan hatalommal rendelkezik. Ha tehát
az Egyház elvileg magának követeli is a lelki joghatóságot,
gyakorlatilag csak az állam valósíthatja meg. Ha a nemzet
gyülés nem félt volna az i.,gazságtól, Camusnak csattanós
cáfolatot adhatott volna. Amde ennek lehurrogása már
szokássá vált, éppen ezért az ellenzék elhallgatott, csupán
annyit jegyzett meg, hogy a képviselők illetéktelenek az
egyházi reformok bevezetésére s ezzel otthagyta az ülés
termet. Igaz, hogy ezzel még inkább a malmukra hajtotta
a vizet, amelynek eredménye az volt, hogy július 12-én
nehézség nélkül megszavazták a nemzeti egyházat.

Nemzeti jelleget abban domboritották ki, hogy idegen
püspök vagy metropolita többé nem gyakorolhat jogható
ságot a francia katolicizmus felett. Ha kifejezetten nem is
emlitették a pápát, de az idegen értelmező mégis csak reá
vonatkozott, hiszen Lanjuinais többször utalt rá, de csak

27



a "római" püspök kitétellel. Camus pedig felvetette a
kérdést: mi a pápa? S felelete ez volt: püspök, Krisztus
szolgája, mint a többi, akinek a hatósága a római egyház
megyére terjed ki, éppen ezért itt az ideje, hogy a francia
egyház megszabaduljon szolgaságából.9 Az új püspökök a
nemzeti egyház alkotmánya szerint többé nem fordulhattak
hozzá megerősítésért, s ha mégis bejelentették megválasz
tásukat, ez nem jelentett többet, mint hogyahitegységet
meg akarták vele őrizni.

Eddig Franciaországnak 18 érseksége és 108 püspök
sége volt. Ez a szám most a 83 departementnak megfe
lelöen leapadt 10 érsekségre és 73 püspökségre, a többi
pedig töröltetett. A leendő főpásztorokat és plébánosokat
a nép választotta, ugyanúgy, mint a képviselőket és a
tisztviselőket. S a választók névjegyzékéből hiába akarta
Gregoíre abbé kirekeszteni a nemkatolikusokat, ezt a
kiváltságot megkapták a másvallásúak is. Egyébként a
nemzetgyűlés az államra ruházta a Szentszék eddigi jogait.
Ez lett a legfőbb bírói fórum, ahová a papságnak nézet
eltérése esetén fellebbezni kellett, s annyira alárendelt
viszonyba került, hogy pl. a püspök vagy plébános még
székhelyét sem hagyhatta el 15 napon túl a megyei,
illetve [árási direktórium engedélye nélkül. S hogy az
állami joghatóság teljes legyen, a püspököknek, mielőtt az
érsek felszentelte volna öket, a plébánosoknak pedig a
püspök által történt megerösítésűk után esküvel kellett
megfogadniok, hogy gondosan őrködnek híveik felett, a
nemzethez, törvényekhez s a királyhoz hűségesek marad
nak s a polgári alkotmányt minden erejükkel fenntartják.

De számfthatott-e a forradalmi alkotmány a papság
egyetemére, mikor ennek jogait ennyire megnyirbálta? Az
eddigiek azt mutatták, hogy nem egészen, a továbbiak
pedig még élesebb ellenállást váltottak ki. Ennek előszele

megcsapta a nemzetgyűlést már az utolsó napon, amikor
Target képviselő azt indítványozta, hogy júl. 14-én, a
Mars-mezei szövetség ünnepén kivétel nélkül mindenki
tegye le a hűségesküt. BonaI tiltakozott ellene, kijelentvén,
hogy nagyon jól tudja, mivel tartozik az Istennek s mivel
a császárnak s az előbbit nem hajlandó megrövidíteni az
utóbbi kedvéért. Felfogása igen sok pap helyeslésével
találkozott s bizony szép számmal akadtak, akik kedvet
lenül vettek részt azon a Te Deum-os misén, amit az
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antik-motívumokkal feldíszített "haza oltárán" Talleyrand
pontifikált s elcsuklott hangjuk, mikor a félárbocra enge
dett zászlóerdő előtt kinyílt a 300,000 ajak, hogy elmondja
az új alkotmány "Esküszöm" igéit. Az ilyenek Róma felé
tekintettek s onnan várták az utasítást.

A pápai diplomácia mindeddig mintha passzívnak
mutatkozott volna a Párizsban lejátszódott jelenségek
kel szemben. Pedig a kúriában jól látták, miről van
szó. VI. Pius az 1790 március 29-én tartott titkos
konzisztóriumon szerencsétlennek nevezte önmagát,
akinek eddig hallgatnia kellett, azonban nincs kihez
fordulnia: a püspökök meg vannak fosztva minden
tekintélyüktől, a papság megaláztatott, a király elvesz
tette minden hatalmát." A mőgött, hogya középponti
egyházkormányzat miért nem volt eddig is erélyesebb,
elsősorban az állt, hogy a pápai diplomácia hitt és
remélt, s eljárásait mindfg a simaság jellemezte. Igy
akarta VI. Pius az Egyház védelmét biztosítani II.
Katalin ellenében Oroszországban, Lipót nagyhercegnél
Toscanában s II. Józsefnél Bécsben. Másodsorban a
köztársasági kormányzat egészen kényes kérdésekben
igyekezett a tényeket legalább kifelé elferdíteni. Igy a
szekularizáció s a szerzetesrendek eltörlése már befe
jezett tény volt, amikor a leülügyek minisztere, Mont
morin azzal áltatta Bemist, a bíboros-követet s általa
a pápát, hogy nincs ok az aggodalomra, hiszen a
szentesítés joga a királyé, ő pedig még nem mondta
ki az utolsó szót. S amikor Dugnani megírta, hogy ez
megtörtént. sőt nagyobb veszedelmekre is készen kell
lenni, a pápa imát rendelt el, hogy a francia egyház
ezeket elkerülhesse. Szegény XVI. Lajos csak abban
tudott ragaszkodni elődeinek régi "nagy" stilusához,
hogy szemrehányásokat tett ezért a "sértésért" ; vádjai
ellenében szelíd iróniával hangzik a pápa e válasza:
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"Az Isten adja, hogy a legkeresztényibb királyt ne
fenyegesse nagyobb csapás, mint a mi imádságunk!"!'

A FORRADALOM szellemi tartalmában hovatovább nyiltan
felmerült a pápaellenesség. Sajtópropagandája a pápa egy
házi és világi íöhatösága ellen fordult, személye élclapok
nevetséges karikatúrája s pamfletek torzfigurája lelt.
Avignont fellázították ellene, hűséges alaltvalóit a jég
vermekbe dobálták, s az ősi pápai hübér Franciaországhoz
csatlakozott. De a pápa csak a nemzeti egyház kimondá
sakor szakította meg hallgatását. 1790 július to-én levelet
írt Lajos királynak, szemére vetette Avignon forradal
masítását, de legfőképen a nemzeti egyházzal való kísérle
tezést. Hangsúlyozta, hogy atyai szeretete nem szünt
meg irányában, de egyházfői kötelessége előírja, hogy
ezután necsak a kérés és ima fegyverét használja,
hanem a keményebb eszközöket is, ha szentesíti a nem
zetgyűlés határozatát. Azt még a király sem hiheti
el, hogy a politikai testületnek jogában állna az Egyház
tanítását és egész jogrendjét önkényesen változtatni. Az
ilyen eljárás csak arra alkalmas, hogy vallásháborút szítson,
amire sem a koronának, sem a tiarának nincs szüksége,
Kérnie kell, hogy ez esetben hallgassa meg püspökeit,
főkép két tanácsosát: Cicé bordeauxi és Pompignan
viennei érseket s azután cselekedjék.

Lajos viszont az utóbbit már megtette s a két
érsek tanácsa az volt, hogy a nemzetgyűlés ellenséges
áramlatainak vezéreit nem lehet tovább ingerelni s
bizonyos korrektívumok végrehajtása után végzését
szentesíteni kell. A király ezt megígérte s most a pápa
vétó-t mondott. Lajos helyzete nem volt könnyű két
fél között, mindenesetre azzal próbálkozott, hogy időt

nyerjen. A nemzetgyűlést arra kérle, hogy várjon még
a szentesítéssel, a pápát pedig arra, tekintve saját és
országa veszélyes helyzetét. adja meg ideiglenesen hozzá
járulását legalább a tervbevett egyházmegyei rende
zésekhez, a káptalanok feloszlatásához s a pűspökök

megválasztási módiához, merl ha ezt megtagadja. a
szakadás bekövetkezik.
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A pápa számára is súlyos volt a kérdés: ha a
király kívánságát elfogadja, egy forradalmi törvényhozó
és konnányzótestület kerekedik fölébe a francia
egyháznak, ha megtagadia. elszakadhat tőle Francia
ország. A veszélyes következések mindkét megoldásban
egyforma súllyal fenyegettek. A pápa legalább követ
kezetes akart maradni s azért ragaszkodott a kimondott
vétóhoz, annál inkább, mert bíborosai s a Rómába
emigrált papok szintén ezt ajánlották neki. Azonkívül
legalábbis a skizma ellen számíthatott a hierarchia belső

ellenállására, amikor Boisgelin érsek harminc püspök
társával kiadott egyemlékiratot, amelyben síkraszállt az
Egyház jogelvei mellett s az egész nemzeti egyház
tervezetének elfogadását a kűriától tette függővé.Egymás
után jelentek meg a püspöki pásztorlevelek, melyek
szintén élénk tiltakozást jelentettek az új rend ellen.
Megszólaltak a feloszlatott káptalanok tagjai, az egyház
megyék püspökei és érsekei, akik ugyancsak ragasz
kodtak állásukhoz s kijelentették, hogy csak az erőszak

hurcolhatja el őket székhelyeikről. Melléjük állt igen
sok város és falu népe, ami a pápa lépésének bizton
ságátbizonyos mártékben növelte.

IGAZ, hogy ezekkel szemben ott álltak a renegátok, Loménie
sensi bíboros-érsek, Savine viviersi, Jarente orléansi
és Talleyrand autuni püspök s az alsópapság selejtes
rétege. Ezek azon voltak, hogy a nemzetgyűlés ne enged
jen, a király pedig teljesítse szentesitési kötelezettségét,
Felesleges volt az előbbit biztatni, mikor a mérsékletre
semmi kedvet sem érzett. Ellenkezőleg, amikor megtudta,
miért késik a király ígéretének a beváltása, a legkímélet
lenebb hajszát indította meg a pápa ellen. Urával még
nem gorombáskodott, legalább is kerülte annak külső
megnyilatkozását. Amikor egyik kűldöttsége 1790
augusztus 24-én névnapja alkalmával felkereste, hogy
üdvözölje, követendő mintaképül védőszentjét, sz. Lajost
állította elébe, mint aki vérbeli gallikán volt s e miatt
állandó ellentétben élt a római küriával.'! Gyönyörű
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gratuláció, melynek jogosultságát azzal iparkodtak alá
támasztani, hogya pápa az európai udvarokat Francia
ország megtámadására uszítja. De még hazugabb vádak
is elhangzottak ellene a nemzetgyűlés csarnokában, melyek
utolsó akkordja mindíg az volt, hogy a pápa és a francia
klérus egyetemesen vesse magát alá a nemzetgyűlés

határozatainak, mert semmiféle ultramontán vétót nem
hajlandók elfogadni s a hangoskodó papság szájkosarat
kap s állásától fel lesz függesztve.

A sok fenyegetésre hiába figyelmeztette Maury abbé
társait, hogy vigyázzanak és szükség nélkül ne legyenek
mártirok, mitsem használt. Nem egy főpap és abbé
szólásra emelkedett s kijelentette, hogy neki az alkot
mányos Egyház és az eskü nem kell I Mégkevésbbé
szánhatta rá magát a pápa, bármennyire kérte a király;
hiszen ha elfogadja, olyan árt indít meg, amely keresztül
hömpölyög Európa valamennyi államán, ha pedig javításokat
végez rajta, nem marad belőle semmi, s így csak a régi
rendhez ragaszkodhatik. Szánta XVI. Lajost, hiszen a
csőcselék szennyes torka már nemcsak az ő személyét
bántotta, hanem brutálisan támadta feleségét is. Már
erre való tekintettel is újra kérte, hogy könyörüljön meg
rajta s szabadítsa meg országát a biztosan bekövetkezendö
skizmától. Ez Igy is, úgy is kikerülhetetlennek látszott.
Ha nem-et mond, csak Franciaországot veszíti el, de
ha igen-t, hozzá még a becsületét is, hiszen elvtagadást
követ el, amikor Egyházát kalózok kezére játssza át.
Piusnak tehát meg kellett maradnia az egyszer már kimon
dott szó mellett.

Lajos számára nehezebb volt a választás. Alter
natíva előtt állott. Ha a szentesítést megadja, valószínű

leg a pápa közösíti ki, ha megtagadia. a jakobínus
areopág ítélkezik felette. Fühőz-fához kapkodott taná
csért, de sem az alkotmányosok, sem az alkotmány
ellenesek nem tudtak neki megnyugtató kiutat mutatni.
Végül is az előbbiek terrorját veszedelmesebbnek tartva,
megadta magát sorsának s 1790 december 26-án szente
sítette az egyház új alkotmányát.

MÁSNAP, aki az alkotmányos esküt elsőnek tette le,
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Gregoire abbé volt. Erre annál inkább lekötelezve érezte
magát, mivel a nemzetgyűlés még november 29-én ki
mondta, hogy mindazok a pűspökök és lelkipásztorok,
akik a polgári alkotmányra a szentesitést követő 8 napon
belűl meg nem eskűsznek, elveszitik hivatalukat. Lelki
ismeretét azzal igyekezett megnyugtatni, s a maga mód
jának másokat is megnyerni, hogy az új törvény nem
sérti a dogmákat,.. sem a hierarchiát, de még a pápa jog
hatóségát sem. Onámítása csak 62 képviselőt tévesztett
meg, s ezek utána szintén letették az esküt. De a többi nem
igen jelentkezett. A nemzetgyűlést kínosan lepte meg a nem
várt ellenállás s csak akkor derült fel, mikor 1791 január
2-án addigi magatartásához híven Talleyrand is letette az
esküt. Csatlakozott hozzá Gobel, akit ő szentelt fel
püspöknek s jutalmul megkapta a párizsi érsekséget. Ide
kell számítanuk még Loméniét, Savinet és Jarentet, de
a többi bizony elmaradt. A nemzetgyűlés 40 főpapjának

nem Talleyrand volt a mintaképe, hanem Bonal, aki meg
merte kockáztatni, hogy az előirt esküt ő bizony le nem
teszi. Hiába zúgott ellene a jakobinusok hangorkánja.
hiába üvöltötte kint a csőcselék: lámpavasra a rebellisek
kel, erre a feleletet Poitiers aggastyán püspöke adta meg,
mikor így szólt: 70 éves ember vagyok, ebből 35 évet
töltöttem a püspökségben, de úgy, hogy erőmhöz képest
mindíg jót gyakoroltam. Az idő és munka terhétől meg
görnyedtem, nem akarom hátralévő időmet úgy leélni,
hogy megbecstelenítsem azt oly esküvel, ami lelkiismere
temmel ellenkezik. E helyett inkább választom a szegény
séget és a reám váró megpróbáltatást.P

Hitvalló megnyilatkozása nem maradt hatás nélkül
társaira, de az abbé képviselökre sem. Mikor hozzá hason
lóan beszélt Agen főpásztora, ennek egyik papja így tette
nevetségessé a nemzetgyűlést : ti állítólag az őskeresztény

egyházat szándékoztok visszaállítani; helyes, tehát én is úgy
cselekszem, mint akkor sz. Lőrinc: követem pűspökömet.P

Öt pedig követték mások, úgyhogy január 4-én, mikor
lejárt számukra az eskütétel utolsó határideje, mindössze
107 papképviselö tette le az esküt az alkotmányra, de
ezek közül huszan csakhamar megbánták lépésüket és az
esküt visszavonták.

Az alsópapság árulóinak az arányszáma másutt
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sem állt rosszabbul, ami annál inkább értékelendő,

hiszen a kényelmesebb megélhetés ígéretével csalogat
ták öket az államegyházba. És mégis ennek ellenére
Párizsban, ahol legjobban tombolt a jakobinus terror,
50 plébános kőzűl csupán 23 szegődött hozzá. - Strass
burgban és Bordeauxban 3-3; Revennesben 2 i Nimes
ben, Arrasban és Aixben 1-1.15 Orléans, Lyon és Nantes
kivételével a többi városokban is a papság nagyon
tiszteletreméltóan viselkedett, bár számolnia kellett vele,
hogy kenyere ezután az üldözés lesz.

De a klérus frontja végeredményben mégis ketté
szakadt, az Ú. n. alkotmányos és alkotmányellenes pap
ságra. A forradalomnak megnyert rétegek közvéleménye
hiába tömjénezte a forradalomhoz csatlakozottakat, a
a hívő kereszténynek megmaradt tömeg érzésvilága
és ösztöne az Egyházon kívűli elveknek és joghatá
soknak alárendeltek ellen fordult i Gobel hiába kapta
meg a párizsi érseki méltóságot, Expilly a quimperi,
Gregeire a loir-cheri püspökséget, a nép egyiket sem
becsülte. A hívők serege elfordult tőlük, olyannyira,
hogy még a szentségeket sem akarta elfogadni azok
tól a szökevény szerzetesektől, felfüggesztett német és
holland papoktól, akiket a hatalom küldött hozzájuk
plébánosoknakI 6 A közérzületre jellemző, hogy még
Lajos király is csak az alkotmányellenes papokat tűrte

meg környezetében. Korábbi lelkiatyját kizárólag azért
bocsátotta el, mivel letette az esküt j s kápolnájának
küszöbét csak olyan pap léphette át, aki hű maradt
az Egyházhoz. Ezt persze csak titokban tehette s mikor
az ügy kipattant és a jakobinus csőcselék megtudta.
hogy a húsvéti ünnepekre azért utazik ki St. Cloudba,
hogy ott fel nem esküdt papnál gyónhasson és áldoz
hasson, megtámadta kocsiját s gúnyos szitkok kísére
tében követelte, hogy térjen vissza a Tuilleriákba. Az
eset élesen rávilágít arra, hogy a nemzeti egyház meny-
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nyire nem volt szívügye s csak a félelem szentesíttette
vele azt. Alkotmánya csak üzlet. Sokkal határozottabb
fellépést mutatott római követe, Bernis bíboros, aki
nem törődve azzal, hogy megbizatását visszavonják,
még februárban közölte kormányával, hogy az esküt
nem teszi le. Elmozdítása után meg is szünt Francia
ország római képviselete, mert VI. Pius viszont utód
ját, gróf Se gu rt éppen alkotmányos érzelmei miatt
nem fogadhatta el. Erre Montmorion válasza az volt,
hogy a kormány Dugnani pápai nunciust menesztette
vissza Rómába.

A diplomáciai kűlsöségek szerint való szakítás
már nem számított a forradalmi Franciaország és az
egyházi főhatalom kapcsolataiban. A nuncius eddig is
csupán megfigyelője lehetett az eseményeknek i feladata
most már pusztán az lett, hogy átadta a párizsi kormány
nak VI. Pius 1791. április 13-án kelt kárhoztató brévé
jét, s azután haladéktalanul indult vissza Rómába. Mi
előtt VI. Pius rászánta volna magát a Franciaország
ban uralomra jutott irány nyílt kárhoztatására, próbálta
Franciaországot az egyházi körökre gyakorolt magán
jellegű nyomással, a francia hierarchia főbbjeinek kül
dött levelekben a hitbeli heterodoxiától visszatartani.
Csak amikor látnia kellett, hogy minden kísérlete dugába
dől s e mellett Spanyolországtól is megkapta szűkség

esetén a támogatást, akkor mondta ki sujtó ítéletét.
Kárhoztató brévéjében most sorra vett minden jogtalan
ságot, amit a forradalom eddig elkövetett: a konkor
dátum sorozatos megszegését, a vallásszabadságnak álta
lános és korlátozások nélküli s egyházellenes éllel
való kimondását, a papi javak elkobzását, a szerzetes
rendek feloszlatását, a szerzetesek és apácák üldözését.
Az új állam a papság polgári alkotmányávál hadat üzent
a pápai primátusnak s a papi rendet elszakította az
egyházi főhatalomtól, akárcsak hajdan VIII. Henrik az
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angol hierarchiát - olyan esküt kényszerített rá, mely
nemcsak a fegyelmet, hanem a dogmák határát is érinti.
Kánonellenesen rendezte az egyházmegyéket s Luther
és Kálvin módján a főpásztorok megválasztását. Gyűlö
lete kizárólag a katolicizmus ellen irányult, hiszen csak
a római Egyház ellen követte el e sorozatos túlkapá
sokat. A pápa eddig tartózkodott attól, hogy az alkot
mány szerzőit kiközösítse, de ettől már nem állhatott
el, mert a polgári alkotmány szőges ellentétben volt a
dogmákkal. az Egyház egész szervezetével, s célja nem
volt más, mint a katolikus vallás megsemmisítése.

Névszerint is kiközösítette Talleyrandot. Mind
azokat a papokat, akik az esküt letették, felfüggesztés
sel fenyegette meg, ha 40 napon belül nem vonnák
vissza esküjüket. Nem hiányzott buzdító szava a klérus
hűséges rétegéhez sem. A francia népet pedig a leg
komolyabban figyelmeztette, hogy ősei hite mellett
tartson ki és álljon ellen a skizmának. Szakítson meg
minden lelki közösséget az ú. n. alkotmányos papok
kal s legyen továbbra is egységben az Egyház látható
fejével."?

Dugnani e nevezetes okmányt május 2-án nyuj
totta át Montmorinnek s 31-én már elutazott. Uditoreja,
Quarantotti még egy ideig Párizsban maradt, de
augusztus 2-án ő is elhagyta a forradalom városát.
Ettől kezdve titkos megbízással Salamon abbé kép
viselte a pápát az üldözőbe vett francia hívők között.

A kormány leplezni szerette volna e kemény
iratot, de többen titokban lemásolták s hólabda-rend
szer szerint terjedt városról-falura. A jakobinus tömeg
azzal akarta magát megbosszulni, hogy VI. Pius képét
meggyalázta s nyílvánosan elégette, a forradalmi kor
mány pedig A vignonorr kívül a másik pápai birtokra,
Venaissinre is rátette a kezét.

36



JEGYZETEK.

l.
1 La Groce pontosan 2.992,538,140 livresben állapította meg

a francia egyház vagyoni álladékat. V. ö. L. Madelin: La Revolu
tion. I. k. 6. I. 2 F. Mourret: i. rn. VII. 92. I. 3 U. o. 94. I. 4 U. o.
5 L. Pastor: i. m. 439. I. 6 V. ö. Mathiez: Rome et le Clergé
francals sous la Constituante. 78. I. 7 Nouvelles Ecclesiastiques.
Année 1790. pag, 92. 8 V. ö. Moniteur 1790. évf. jún. 2. 262. I.
il L. Pastor: i. m. XVI.3 458. I. 10 F. Mourret: i. m. VII. 110. I.
11 L. Pastor: i. m. XVI.3 454. I. 12 V. ö. L. Paslor: i. m, XVI.a
459. I. la L. Pastor: i. m. XVI.a 472. I. u U. o. 471. I. 15 De la
Gorce: Histoire de la Revolution francaise. 1. k. 363. és 377. I.
16 V. ö. Ch. Seígnobos (Cs. Szabó László fordítása): a francia nem
zel őszinte története. 264. I. 17 V. ö. L. Pastor: i. m. XVI.a 477-81. I.
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HARMADIK FEJEZET: A FORRADALOM ÖRJÖNGÉSE.

1.
A könny és vér kereszténysége. Szakítás a keresztény rend

szerrel. Az emigráció.

A forradalom eddigi útvonalában volt még valami mér
séklet, mert legalább a vérontást nem engedte meg,
de a forradalom rohanó eseményei között az értelem
nek fölébe kerekedtek az indulatok. Az 1791 október
l-én összeült törvényhozógyűlés már a régi társadalmi
rend romjai felett ült egybe. Az ezerkétszáz évet meg
élt francia monarchia nem bírta megőrizniaz észszerűség

legelemibb követelményeit s gátat nyitott ama örvénylő

árnak, mely kidobta magából Robespierre, Danton,
Marat mellett az Ú. n. "szeptemberi gyilkosokat",
Vendée hithű népének a felkoncolóit s a rémuralom
többi szörnyetegeit,

XVI. LAJOS LETÉTELÉVEL végleg megszűnt a monarchi
kus államforma s helyét a köztársaság váltotta fel. A
legfőbb hatalmat a nemzeti konvent, majd az Ú. n. jóléti
bizottság gyakorolta.

Az a szőges ellentét, amely a forradalom és az
Egyház között megvolt s már eddig is iogfosztottá tette
ez utóbbit, ezután valóságos hajtóvadászatot indított
ellene. S szabad-e ezen megűtköznűnk, mikor a hang
adók közt ott találjuk a reverenda aposztatáit, az oltár
pártütő angyalait. Ezt az elnevezést ugyan Fauchet,
az egyik alkotmányos püspök adományozta annak a
papságnak, mely tőle eltérőleg hőslelkűen ki mert tar
tani az Egyház mellett és semmi hajlamot nem muta
tott, hogy letegye a hírhedt polgári esküt. Fauehet az
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ilyeneket a forradalom mérgének tekintette s megindí
totta ellenük a harcot. Hiába akarta szeIídebbre han
golni másik társa, Torné, mert nem engedett ama
indítványából. hogy a törvényhozás az ellenforradalmár
papoktól vonja el a fizetést s ha tovább is mozgolód
nának, 5 évi gályarabsággal kell őket e1csendesíteni.
A radikális képviselők kapva-kaptak az inditvánvon s
1791 november 29·én kimondották határozatilag. hogy
mindazon egyházi személyek, kik a forradalom rende
leteinek ellenszegülnek. két évi börtönnel bünhödnek.
Ez a rendszabály nem bizonyult elég hatásosnak, mert
rá félévre újabb panaszok hangzottak el, hogy az esküt le
nem tett papok száma még mindíg megűti a 15-20,000
et.' Következett erre a büntetés szigorítása, Az ilyen
papokat eltiltották a misemondástól, az általuk "meg
fertőzött templomokat" áruba bocsátották, s ha a szent
cselekményeken kapták őket, internálták s amennyi
ben az internálás helyét elhagyták volna, mint szö
kevényeket 10 évi börtönnel fenyítették meg, majd a
gályarabsággal s a délamerikai számkivetéssel. Mind
ennek természetes következménye volt, hogy tilos
lett a reverenda nyilvános viselése, megszűnt a coeli
bátus, s a plébániák lelkipásztorok, az iskolák kated
rái a paptanárok, a kórházak termei pedig ápoló apá
cáik nélkül maradtak.

A jogfosztott és üldözött papság némán tűrt és
várta, hogy hol végződik számára a kijelölt Golgota.
Magas orma véres árnyékkal tekintett le rá, hiszen a
forradalom kétes dicsőségéreLimoges, Clairac, Marseille
és Bordeaux már 1792 júliusában megkezdték a papi
vérontást. De a gyilok hiába villogott, a szent hűség

nem törött meg s a pápa szava Rómából, mely egy
részt erősítette és bátorította az oltár hőseit, másrészt
elítélte és kárhoztatta annak Júdásait, sokkal hatásosabb
volt, mint Párizs jakobinizmusának vérfagyasztó kegyet.
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lensége. A nép széles rétege nem hagyta cserben lel
kének hűséges gondozóit. Bátran szállt síkra értük
most már a király is, hiszen a megtorló határozatok
szentesítésének a megtagadása volt az egyik ok, ami
ért a dühöngő tömeg a vörös Santerre vezetésével
megtámadta a királyi palotát s urát a halál vagy a
szentesítés választása elé állította. Lajos nem félt s a
veto-ját továbbra is fenntartotta. Ez egyszer támadói
Petion szavára még fogcsikorgatva takarodtak el, de
nem azért, hogy megnyugodjanak. hanem hogy a tör
vényhozást elsöpörjék s újult erővel követelj ék és
kapják meg uralkodójuk fejét.

NEMZETI KONVENT lett a jelszó, amelynek eszméje a szep
temberi gyilkosságok vérfürdőjében fogantatott meg. Dan
ton irtóhadjáratot indított azok ellen, akik a forradalmi
tébolynak nem akartak behódolni. Sokan voltak ilyenek;
köztük XVI. Lajos is, akit a jakobinusok az áldozatok
koronájának szántak s egydőre a Temple börtönébe zár
ták, hogy alkalmas időben leüthessék s a vértlihegő csőcse

léknek megmutathassák fejét. Kolostorok és monostorok
átalakultak börtönökké, s celláikba tömegesen szállították
az egyháziakat és hívő világiakat. A külföld megdöbbent
e pokoli készülödésen és sorban hívta vissza követeit.
Ausztria és Poreszország egyesülve a koblenci emigransok
kaI, seregét Párizsnak irányította. A fenyegető veszély
nem bírta jobb belátásra a forradalom vezérkarát, ellen
kezőleg, még csak jobban szabadjára eresztette szilaj
iramát.

A nagy leszámolás első fejezete 1792 szeptember
2-án kezdődött s amikor 7-én a nap nyugovóra tért,
mintegy 1400 áldozatnak, közte 225 papnak kiontott
vére festette pirosra a különböző vesztőhelyek tereit
és árkait, Párizs egyik angol vendége elrettenve mon
dotta: ehhez hasonló gaztettet nem tudnak felmutatni
az emberi gonoszság évkönyvei.2 A bün nagyságát és
borzalmát csak fokozza, hogy ártatlanokat koncoltak
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fel és fejeztek le, akiknek rovására nem lehetett mást
írni, mint hogy politikai érzületük nem egyezett a for
radaloméval. Ez azonban elég vádpont volt arra, hogy
bebörtönözzék és pusztán formai tárgyalás után ki
végezzék őket. A bebörtönzöttek annyi szenvedésen
mentek át, hogy örömmel fogadták, amikor rövid úton
történt kihallgatás után. vagy nem egyszer annak mellő

zésével vesztőhelyre vitték őket. A hősiesség felemelő

példáját hagyta az utókorra Arles szentéletű érseke, a
87 éves Dulau. Előbb a párizsi karmelita kolostorba
zárták több társával, mint Hébert, a király gyóntatója,
Gagniéres, a nagytudású jezsuita, Lafranc, a két testvér
püspök : La Rochefocauld Ferenc József és Péter Lajos.
Danton eleinte délamerikai számüzetésbe akarta őket

küldeni, de azután a deportáció helyett a halál mellett
döntött. Ezt nem is titkolták előttük. Dulau bátran
nézett sorsa elé s buzdította társait is a kitartásra.
Vigaszát az imából merítette, melyet csak akkor szakí
tott meg, mikor nevén szólították. Az érsek térdenállva
végzett imájából felemelkedett s Mesteréhez hasonlóan
eléjük lépett s emelt hangon mondotta: akit kerestek,
én vagyok. Ha magatartása pillanatra meg is hökken
tette hóhérait, csakhamar felocsúdtak s elvégezték vé
res feladatukat: testét felkoncolták, fejét pedig szét
roncsolták." Igy halt meg; a szegények iránti könyörü
letes szívét még napjainkban is emlegetik Franciaország
ban. De úgy haltak meg a többiek is, akiknek hősi

bátorsága még az egyik hóhér nyelvére is ezeket a
szavakat adta: oly bátran és örömmel mentek a halál
ba, mintha legalább is menyegzöröl lett volna szó."
1926-ban az Egyház hivatalosan is elismerte vértanú
ságukat.

A nemzeti konvent a vértanúk vérén át jutott a
hatalomhoz. A 749 újonnan választott képviselő a
monarchiának és az Egyháznak legfanatikusabb ellen-
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sége volt s közöttük 48 hajdani pap, ezek között pedig
17 püspöknek a krizma adott apostoli hatalmat. A
forradalom az őt jellemző racionalizmus naívságával és
a terror könyörtelen erőszakával kívánta megsemmisí
teni azt, ami a francia állam eddigi szerkezetében a
királyságra, a francia társadalom szerkezetében az
Egyházra vonatkozott. A királyság gyakorlatilag meg
szűnt ugyan XVI. Lajos fogvatartása óta, de megsem
misítésére csak most került a sor, midön szeptember
21-én kikiáltották a kőztársaságot. Hogy mindazokat a
jogi és politikai bonyodalmakat, amelyek egy fogva
tartott, de még életben lévő királyhoz fűződnek, el
kerüliék , minél hamarabb végezniök kellett vele i 1793
január 21-én fejezték le hosszú és zavaros per utáni
az oly régi s nemes királyi család sarja elődei bünei
ért és saját gyengeségeiért lakolt. VI. Pius megadta
neki a vértanú címet, hiszen utolsó szavai szerint ártat
lanul halt meg; megbocsátott ellenségeinek s azt kívánta
hogy Isten is bocsásson meg nekik s halála mozdítsa
elő Franciaország jólétét."

A konvent már nem is annyira mint a régi Európa
óvatossági rendszabályait, hanem mint az egyetemes
emberi érzés visszahatását hívta ki maga ellen Anglia,
Hollandia és Spanyolország háborúját. Ez azonban
nem tartotta vissza, hogy ne folytassa üldözését az
Egyház és szolgái ellen. Még mindíg sokan voltak a
legforradalmibb városokban is, akik elkészülve a leg
kegyetlenebb halálra, nappal elrejtőztek, éjjel pedig
lelki vigaszban részesítették azokat, akik még nem
vesztették el eszüket és hitüket. A Párizstól távolabb
eső vidékeken, mint Elzász, Vendée és Bretagne, pedig
annál nyíltabban végezhették az istentiszteleteket, mert
a nép nagy része velük tartott. Ennek hallatára a kon
vent kegyetlenüllecsapott rájuk, de a népre is, amely
ragaszkodott szent hitéhez. Rendeletet bocsátott ki,
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melynek értelmében bárki végezhetett azzal az egyházi
személlyel, aki esküjével nem csatlakozott a forrada
lomhoz. Sőt megkezdte a templomok és szent helyek
rombolását, köztük a st. denisi apátságban még a kirá
lyi halottaknak sem kegyelmezett. A forradalmi hordák
sorra járták a szentélyeket. Elpusztították a műemléke

ket, megcsonkították a szentek szobrait, darabokra tör
ték a feszületeket, szétzúzták az oltárokat, szétszórták
a szent ereklyéket s elrabolták a szent edényeket,
hogy így a kereszténységnek még az cmlékét is el
feledtessék.

A RÉMURALOMMAL oly idők szakadtak Franciaországra,
amiket Pastor jogosan hasonlit össze a hunok és mongo
lok vandalizmusával. Robespierre a legelvetemültebb
cinkostársait bízta meg "a vallás és a szabadság ellen
ségeinek" kinyomozásával és öldöklésével. Körülbelül
44,000 guillotin működött, s nem volt város, melynek
áldozatot ne kellett volna hoznia a forradalom Molochjá
nak. A legembertelenebbül bűnhödött Vendée katolikus
lakossága, mivel fel mert kelni Istenért és a hazáért.
Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulon, Arras és
Orange városai hihetetlen nagyszámú vértanúit úgy siratta,
mint hajdan Rachel gyermekeit. Turreau és Carrier kon
venli biztosok minden időkre hirhedtté tették nevüket
nemcsak azért, mert szemrebbenés nélkül gyilkoltattak
tízezreket, hanem oly módon, mely az állattá-fajulás
fogalmát teljesen kimeríti. Carrier csupán Nantesban
négy hónap lefolyása alatt 16,000 embert pusztított el,
éspedig oly módon, hogyakiszemelteket a Loire folyón
bárkára rakatta, ennek padozatát mesterséges résekkel
kifuratta s a nyilt vízen egész rakományával elsülyesztette.
Sátáni humora ezt "úsztatásnak" nevezte s annál nagyobb
örömét találta benne, minél nagyobb tömeget temethetett
a hullámsírba. De volt egyéb gyilkos módszere is. Nevét
fenntartotta az u. n. polgári házasság kegyetlenségével is.
Ez nem volt más, mint a férfiakat a nőkkel összekötöz
tette s úgy dobálla a Loireba. Még az ártatlan kis gyer
mekekkel szemben sem ismert irgalmat. Ezeket farkas
kölyköknek nevezte, s hogy félelmüket fokozza, négerek-
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kel szedette őket össze s ugyancsak a vízbe hajigáltatta
s élvezte velőtrázó sikoltásaikat.

Robespierre és a többi forradalmi hatalmasságok el
felej tették azt az igazságot: aki kardot emel, kard által
pusztul el. Ez lett a sorsa jóformán valamennyinek, mert
az erősebb mindíg felfalta a gyengébbet. Elsősorban az
alkotmányos papok és püspökök kerültek terítékre, akik
hiába dobták Ie a reverendát, házasodtak, istenítették a
forradalmat és kárhoztatták a keresztény világnézetet.
Fauchet, Lindet és Torné sok más alkotmányos pappal és
püspökkel épúgy kegyvesztett lett, mint G o b e l, a hirhedt
párizsi érsek, akt még az Istent is megtagadta s az ész
vallás lett mindene, de életét még ezek árán sem tudta
megmenteni. Egalité Fülöp, mikor kifogyott pénzéből,

szintén fölöslegessé vált s pusztulnia kellett. Bailly, Ma
nuel, Barnave, Lanjuinis stb. képviselők rabszíjra füzték
az Egyházat, s jutalmuk szintén a halál lett. Lanjuinis
közvetlen kivégzése előtt borzadva jósolta: látom a dik
tátori és zsarnoki szőrnyeteget romokon és holttesteken
járni. amint mindnyájatokat, egyiket a másik után nyeli
el. 6 Igaza volt I Politikusok, akik megdöntötték az Ancien
Regime-L költők, akik ódákat zengtek a forradalom dicső

ítésére, tudósok, akik "jogalapot" szereztek neki, gyilko
sok, akik a "tisztogatás" munkáját végezték, nagyrészt
erőszakosan haltak meg. Robespierre látva Marat halálát,
örült neki. Megmaradt vetély társától, Dantontól is meg
szabadult, de ez mielőtt feje törzsétől elvált, megfenyegette:
Robespierre követní fog engem, magam után viszem őt. 7

Danton lelke csakugyan bosszút állt rajta, amint bosszúért
kiáltott az égbe az ártatlanok kiőmlött vére, a felperzselt
és elpusztított falvak és városok sokasága is. Komor végzete
1794 julius 28-án teljesedett rajta, amikor Tallien vezeté
sével a thermodiorionisták mondták ki felette a jól meg
érdemelt halálítéletet.

Amikor Robespierre és követői azt hitték, hogy
a kereszténységet sikerült guzsbakötni, megkezdték
annak dogmatikai, erkölcsi és szertartási felszámolását.
Erre annál inkább elkötelezve érezték magukat, mivel
még az alkotmányos papi elvetemültség is azt hirdette,
hogy az egész kereszténység csupa ámítás. 8 Ezt
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ismételgette nap-nap után zavaros hangszerelésével
Hébert lapja: Pater Duchesne. Istent, keresztény
séget s Egyházat mint a forradalom ellenségét gúnyolta
és pellengérezte, hogy ezáltal a teljes vallástalanságnak
nyerje meg a franciák millióit.

MIVEL A KÖZÉLETBÖL SZÁMŰZTÉK az Istent, hivata
losan is kimondták nemlétezését. Egyelőre Brutus és
Mara t foglalták el helyét: az utóbbi a következő meg
dicsőüléssel : Krisztus próféta, Marat isten I Tiszteletükre
szobrot faragtak, képeket festettek, himnuszokat írtak,
nevüket rákényszerítették az egyes falvakra, melyek
azelőtt valamely szentnek a nevét viselték. Isten után
rákerült a sor a szentekre, kiknek nevét még a nap
tárakból is kitörölték. Imakönyv, rózsafüzér, szentkép,
ereklye mind olyan tilos tárgy lett, amely tulajdonosát
könnyen a halálra juttatta. Hitvány élcelődést üztek a
kereszténység szent szertartásaiból : mise, áldozás, körmenet
stb. mind olcsó élceknek lett a középpontja. Szamarakra
főpapi infulát raktak, kazulába öltöztették, előttük

keresztet és misekönyveket vittek s így jártak-keltek a
maskarás körmenetek. Az ész lett minden, melynek istení
tését Párizsban az egyik színésznő személyesítette meg.
A Notre Dame székesegyházban ő kapott most trónt és
oltárt C h a u me tt e, Párizs főügyészének e felavató szavai
kíséretében: halandók, ne remegjetek többé a képzelet
szülte istennek tehetetlen villámaitólI Ne ismerjetek el
más istenséget, mint az észt, melynek legnemesebb,
legtisztább képmását itt látjátok. 9 A szertartások rend
szerint Chenier szabadság-himnuszával kezdődtek, majd
valamelyik szónok a forradalom vivmányait dicsőítette

s befejezésképen olyan bacchanáliákat csaptak, amikre
csak a pogány Róma legfeslettebb korában találunk
példákat.

Akikben még nem aludt ki a keresztény hit utolsó
szikrája, még azok is tompa fásultsággal nézték ezt a
pogánynál-pogányabb kultuszt. Sajnos, a francia nép
vezetői elvesztették józan eszüket s nekik tetszett ez. Még
a polgári esküt tett papság sem mondott ellen, csupán
az egyetlenegy Grego ír e, aki a konvent szemébe mon
dotta, hogy megmarad püspöknek s mint ilyen a vallás-
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szabadságot követeli saját vallásának is. De a többi
magára hagyta. Gobel párizsi érsek teljes főpapi díszben
jelent meg a konvet előtt és sorba rakta le az asztalra a
püspöki gyürüt, keresztet s kijelentette, hogy ezután az
ész vallásának a szolgálatába szegődik.!" Követték öt
mindazon püspökök és papok, kiknek nem volt kedvük
újjat húzni a forradalom mal. De ugyanígy tettek a zsidók
és protestánsok lelkészei is. A józan ész ily hihetetlen
süllyedése mellett tagadásba lehetett venni mindent, amit
a katolikus Egyház szentnek hirdetett. A forradalmárok
részére a lélek feleslegessé vált, mert bennük ördögi módon
nyilatkozott meg. Megszünt a halhatatlanság és örökélet
is az ember végcéljául szolgálni. A temetők letört keresztjei
és levakart felíratai mind a földi befejezettséget és azt
hirdették, hogy a halál örök álom. Az időszámítást nem
Krisztus születésétől, hanem a forradalom kitörésétől

keltezték. Megváltoztatták a hónapok neveit, amennyiben
azokat az egyes évszakok jellegzetes jelenségei és ter
mékei után nevezték el. A heteket az u. n. dekadok
foglalták el, amelyek 10 napot számláltak, s a napokat
számokkal jelölték. Az utolsó a dekadi volt, a szünnap.
A naptár szentjei helyüket kénytelenek voltak átadni a
magvaknak, veteményeknek, fáknak, gyümölcsöknek s a
kűlönbözö szerszámoknak. Az állam sátoros ünnepei az
u. n. forradalmi napok voltak, mint a Bastielle, a Tuileriák
ostromának és a király kivégzésének az évfordulói.

Egyetlenegy elv nyert "erkölcsi" polgárjogot, éspedig
a forradalom rendszerének vakon engedelmeskedni. A
családi élet a polgári házasság révén egészen felbomlott,
hiszen a válás és újra egybekelés szintén a szabadság
ajándéka lett.

Ime idevezetett a Cloots-Anacharisis ész-vallása.
Még szerencse, hogy nem tartott sokáig. Úgy látszik
Robespierre is betelt a féktelenségekkel. Időközben

elhidegült három cinkostársától, Cloots-Anacharsistól,
Héberttől és Chaumettetól s elhatározta, hogy fel
számol az egésszel. E véres triászt vérpadra juttatta
s hirdetni kezdte azt a voltaire-i mondást: ha Isten
nem léteznék, fel kellene találni! A jakobinus-klub még
ez egyszer, de utóljára vele tartott s 1794 máj. 7-én
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új államvallást szavazott meg, amely rousseau-i értel
mezésben elismerte az Isten létét s a lélek halhatat
lanságát. Ez az Isten azonban nagyon hasonlított a
Jupiter tonanshoz, akinek továbbra is villogtatnia
kellett szigonyát azokra, akik a forradalomrnal még
mindíg nem tudtak megbarátkozni. Tiszteletére 36
ünnepet szenteltek s főpapjuk Robespierre lett. A
Marsmezőn az első ünnepség (1794 jul. 8.) alkalmával
így vezette be ezt az istenséget: Lények-lénye, aki
ismered kezeid alkotásait, gyűlölet lángol szívünkben
a durvaság és a zsarnokság ellen; e mellett a haza
szeretet és igazság tisztelete! Vérünk az emberiségért
folyik. Ez a mi imánk, ez a mi áldozatunk, ez a mi
tiszteletünk, melyet irántad lerovunk.'!

1795 márc. 21-én kimondották a vallásszabadságot
is. Az istentisztelet tartását megengedték. de kizárólag a
templomban, azon kívül tilos volt bármely vallásos
megnyilatkozás. Egyházi ténykedés t csupán az esküt
tett papok végezhettek. de ezért fizetés nem járt, sőt

még stólajáradéket sem volt szabad szedniök. Az esküt
nem tett papok ezután sem mondhattak nyilvánosan
szentmisét, hacsak nem akartak börtönbe vagy szám
űzetésbe kerülni. A nagy hajsza csak akkor enyhült,
mikor a forradalom hirhedt alakjai jóformán mind
elvéreztek.

A forradalom keltette viszonyok között szerencsés
nek nevezhette magát mindenki, aki ép bőrrel tudta
átlépni Franciaország határait. Az átszivárgás mind
járt a forradalom kitörése után megkezdődött, de
nagyobb arányokat 1792-ben öltött, mikor a konzer
vatív nemesek és papok élele a legnagyobb bizony
talanságban forgott. De merre, hová? A háboru tűz

csóvái lassankint fél Európát lángokba borították s az
első koalícióban Dánia, Svéd-, Törökország s az olasz
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államok kivételével a többi ország fegyverre kelt
Franciaország ellen. Ahol tehát ma biztos volt a talaj,
bizonytalanná válhatott holnap. Igy az emigránsoknak
valóságos egérutakon kellett menekülni, mert jaj volt,
ha gyözelmes honfitársaik kezébe kerültek. Ezek a
legyőzött területeken ugyanolyan rendszert honosítottak
meg, akárcsak odahaza. Elrettentő például szolgált
Belgium, ahol a hithü egyháziak és világiak szintén
vérpadra kerültek, de kétszeres kegyetlenséggel, ha
azok emigransok voltak. Napirenden szerepelt a vallás
gyalázás. Brüsszelben pl. az egyik ünnepély alkalmával
a félrevezetett csőcselék a katonák közremüködésével
valamennyi címert, szobrot és műremeket megsemmisí
tett; a Mária-szobrok fejére jakobinus sapkát rakott
s a feszület alá e szavakat írta: Jézus Krisztus, egykori
urunk.P

AZ ELFOGLALT TERŰlETEKNEK tehát legjobb volt
még idejekorán hátat fordítani s tovább menni, ki merre
lát, legtöbbször üres zsebbel, szívében mérhetetlen fájda
lommal, úttalan-utakon. De hová? A menekültek, - a
papok is - mindenütt gyanakvó szemekkel találkoztak.
A külföldi uralkodók nem akarták bennük felismerni a
a trón és oltár áldozatait. Féltek tőlük, mint a forradalom
elöörseitől, ezért gyanúsak voltak s ettől még a reverenda
s a vándorbot sem tudta őket megmenteni. Az a hit gyö
kerezett meg, hogy vendégjogot nyerve, a forradalomnak
lesznek agent provocateur-jei, amilyenek már eddig is szép
számban bujkáltak az országokban és terjesztették a
lázító röpiratokat, a forradalmi kátékat, ami miatt nálunk
részben vérpadra, részben pedig börtönbe került a kapu
cinus Martinovics és társasága. Ez érthetővé teszi, ha a
koronás fők még a szegény menekültekben is forradal
márokat sejtettek.

Nem találtak irgalmat az egyes államok nagyhatalmú
államférfiainál sem. Ezek pl. az osztrák-magyar monarchiá
ban még mindíg [ozeíinisták, Németországban aufkléristák, a
kis olasz államokban pistoiánusok voltak. A reverendában
fekete rémet láttak és semmi kedvet sem éreztek, hogy
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számukat növeljék, ellenkezőleg még a meglévőket is
apasztották s különböző rendszabályokkal keserílették
életüket. Spanyolországban szintén éltek még azok, akik
hevesen követeltek a [ezsuiták eltörlését és száműzetését.

A Pireneus hágóinál tehát őrt álltak, nehogy átjöhessenek,
akik Franciaországban hazátlanok lettek. Még a merő

humanitas sem lágyította meg szívüket. A menekült
abbék jóformán egy szál ruhában jöttek, de a püspökök
is, akik hozhattak valamit magukkal, a vándorlás közben
odáig jutottak, hogy még mellkeresztjüket is el kellett
adniok, hogy megélhessenek.

A szegény abbék pártfogói eleinte kizárólag az egy
szerű emberek voltak. A gazdagok a közszellem hatása
alatt álltak s prófétáik Angliában Pi t t, Fox és Mac
Kintos; Németországban Kant, Fichte és Klopstock,
az illuminatus Jakobi és Hertzberg; Ausztria-Magyar
országban a közismert irók és politikusok, akik mind
magasztalták Franciaország bátorságát az emberi szabad
ság megteremtésében. A 90-es évek politikai irodalma
nemcsak a "zsarnokok" ellen szórta gúnynyilait, hanem
ezek pilléreinek nevezett papok, püspökök, pápa és
Egyház ellen is.

Ily körülmények közt amenedékjog megszerzése
igen megnehezült s csak akkor sikerült, mikor XVI.
Lajos feje már lehullott, trón és oltár romokban hevert,
értékek, gazdaságok megsemmisültek s fél Európának
kellett harcba szállni, ha nem akart a forradalom láng
jaiban elpusztulni. De addig kóbor kutyákként bolyong
tak a menekültek s egyik-másik pap még Skandiná
viáig és Oroszországíg is elvetődött, csakhogy biztos
helyet találjon, hol nem fenyegeti veszedelem. VI. Pius
pápának igen nagy érdeme volt abban, hogy Európa
országai lassanként mégiscsak megnyitották szívüket.
Ha égi martíroknak tekintette azokat a gyermekeit,
akik elvéreztek hazájukért és hitükért, nem tagadhatta
meg az elismerés adóját azoktól sem, akik inkább a
hontalanság mostohaságát választották, semhogy meg
tagadják hitüket és hazájukat. Ezek száma körülbelül
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40,000-re ment fel s kopogtattak majd minden ország
kapuján, de legnagyobb rajokban Rómát lepték el.
1792-ben még csak 200 pap keresett menedéket a pápai
államban, de ez a szám 1794 őszén már 5,OOO-re sza
porodott.'" A pápa senkit sem utasított el, ellenkező

leg otthont nyujtott még XV. Lajos két nővérének,

Mária és Adelheid főhercegnőknek és sok más világi
menekültnek. Eltartásuk súlyos gondot okozott a 75
éves, beteges pápának, pedig a forradalom máskülön
ben is súlyos próbára tette töredező fizikumát. Párizs
nemcsak az Egyház fejét támadta benne, hanem a
pápai állam urát is.

A KÚRIA alamizsnása napról-napra jelentette a nélkülö
zéseket. Ez érthető, hiszen Franciaországból hiányzott
a Péter-fillér, Avignon már nem adózott, Savoya is a
forradalmárok kezébe került. A drágaság nőttön-nőtt

a pénz értéktelenedett, a fellázított nép pedig kenyér
után kiáltott. Az állam védelme hiányos volt s így a for
radalom kémei annál könnyebben rombolhatták alapjait.
Központjuk Rómában a francia művészakadémia volt,
vezérük Cagliostro és Basville. Ezek szőtték a szálakat
a vidéki városokban s olyan sikerrel, hogy Maccerata,
Civita-Vecchia, Veletri és Fano lakossága felkelt, a fog
lyokat börtönükből kiszabadította s a köztársaságot akarta
kikiáltani a pápai államban. Rómában oly biztosnak érez
ték a talajt, hogy már Brutus szobrát is oltárra készültek
emelni, forradalmi kokárdákat viseltek és nyiltan lázítottak
a köztársaság mellett. A józan nép azonban csak a fenti
helyeken ment lépre, egyebütt kitartott az Egyház és a
pápaság mellett s a forradalom üzelmeire ez volt a
válasza: Éljen a katolikus vallás, éljen a pápal!' Haragja
elemi erővel tört ki Basville ellen, amikor egyik séta
kocsizása alkalmával a földre teperte kokárdás alakját
s addig ütlegelte. míg bele nem halt. Ez a sors éri
másik társát is, ha a rendőrség idejében közbe nem lép.
Róma tehát bebizonyította, amit Párizs hangoztatott,
hogya pápai állam sokkal veszélyesebb a köztársa
ságra, mint Ausztria vagy Poroszország. De ha már
kémeivel nem sokra ment, annál többet várt seregétől.
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Flottája a nápolyi vizeken evezett, hogyeljuthasson
Rómáig. A pápát környezete felszólította a menekülésre,
de ö azzal hárította el, hogy örhelye sz. Péter kapujához
köti,15 és nem ment. Ellenben a francia flottát ez egyszer
még visszariasztotta sz. Péter hatalmas kupolája, s a.
közelfekvö veszély elmúlott.

Annyi gond és veszedelem közepette egyedül VI.
Piusnak volt ideje arra, hogy foglalkozzék a menekültek
ügyével. Rendszeres megélhetésük biztosítására Caleppi
prelátus vezetésével megalkotta az Ú. n. francia vendég
látás szeretetmüvét. Alapját félmillió tallérral maga
vetette meg, de belevonta bíborosait, püspökeit, a tehe
tősebb kolostorokat és városokat is. Bernis bíboros,
aki maga is a forradalom fekete listájára került, napon
ként 30 menekültet látott vendégűl asztalánál s eltar
tásukat 1794 nov.-ben bekövetkezett halála után Maury
bíboros vállalta tovább. 300 menekült eltartásáról gon
doskodott Mattei, Ferrara bíboros érseke. Tehetségük
höz mérten hasonlóképen cselekedtek mások. De súlyos
összegek árán vette ki részét a menekültek támogatá
sának terheiből Bologna, Ferrara, Viterbo és Urbino is.
Számszerűleg 5.000 pap és 1.000 világi vette igénybe a
pápai állam vendégszeretetet s tartott ez némi apadás
sal mindaddig, míg VII. Pius konkordátumot nem köt
hetett Napoleonnal s biztosította az emigránsok haza
meaetelét.

VI. Pius még azokra is gondolt, akiket a sors
más országokba vetett. Érdekükben sorra intézte brévéit
az európai uralkodókhoz; szavát legkevésbbé talán a
bécsi kormányzat értette meg, s leginkább Anglia,
amelyre pedig a legkevésbbé számított. A bécsi kor
mányzatot még a pravoszláv Oroszország is megszé
gyenítette, hiszen II. Katalin cárnő maga 200.000 font
tal járult az emigransok támogatásához.

Kaunitz - maga is aufklérista és a személytelen
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állam mindenhatóságának hívője, azon volt, hogy rninél
kevesebb francia szivárogjon be és minél kevesebb
adomány menjen ki. Magát az uralkodót kevéssé érheti
vád; sőt neki köszönhető, hogy Konstanz emporiuma
lett az ernigránsoknak, többek között itt tartózkodott
.Iuigné párizsi érsek, aki irányította a többiek sorsát.
De mire kérőlevelei a császárhoz értek, az állam
tanácsosok annyi rosszal és gátlással véleményezték,
hogy csak ritka esetben tehetett valamit. A magyar
országi ferencesek provinciálisa hiába könyörgött, hogy
a kanizsai zárdába befogadhassa Carpentier Elek és
Gailard Brunó atyákat, nem kapott rá engedélyt. Bakó
csász. és kir. kapitány szintén elhelyezte volna dráva
tamási birtokán Bodaine József kapucinus atyát, ha
felső helyen ezt nem ellenzik. A Bercsényi és Batthyány
grófok néhány tagja csak magas összeköttetések révén
tudta elérni, hogy egy-egy menekült papot befogadhas
son. A kapisztránusok is nagy nehézségek árán érték el,
hogy három ferences, névszerint Volcz Joachim, Koll
mann Pál és Vandelmare Balduin provinciájukban
menedéket találhatott. Arról pedig szó sem lehetett,
amit De la Fara nancy-i püspök szeretett volna elérni,
hogy nagyobb számban jöhessenek hazánkba az emigran
sok. Pedig nálunk megvolt a jóakarat, amit bizonyít
az is, hogy a püspöki kar felszólítására 20.809 frt
gyült össze az emigránsok segélyezésére.l"

Ugyanígy állt a helyzet Ausztria örökös tartomá
nyaiban is. A vicognei premontrei apát 12 földönfutó tár
sával megkapta a letelepedési engedélyt, de már a tiroli
kapucinusok kérése, hogy 54 elszászi rendtársuknak
helyet adjanak, oly hosszú időn át őrlődött a bürokrá
cia malmában, hogy a végén idejét múlta a kérés telje
sítése.

A forradalom egyházi menekültjeivel szemben
sokkal nemesebben viselkedtek az angolok, akik egyene-
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sen hívták az üldözötteket. A francia papsághoz ezt üzen
ték: Jöjjetek hozzánk! Nincs egy pillanat vesztegetni való
időtök, hacsak a vértanúhalált el nem akarjátok kerülni.'?
S ki ne ment volna e biztató szóra? Papok, püspökök,
szerzetesek, apácák és hívő világiak oly tömegesen
keltek át a szigetországba, hogy számuk meghaladta
a lO.OOO-et. Anglia mindent elkövetett, hogy feledtesse
velük a hontalanság fájó érzését. Megkezdődött szá
mukra a nagy gyüjtés s ebben nemcsak a lordok s az
egyszerű emberek vettek részt, hanem még az anglikán
lelkészek is. Sorra vették az egyes házakat s úgy kér
tek, könyörögtek a szegény számüzöttek részére. III.
György király 1.000 font-ot adományozott s az egyik
l806-ban készült kimutatás szerint a gyüjtés eredmé
nye 42,620.000 frankot tett ki.!" Ily összeggel megszer
vezhette De la Marche püspök azt az alapot, mely
havonta az egyszerü papoknak 50, a püspököknek
250 frankot bírt kiutalni.

AZ ANY AGI FŰGGETLENSÉGGEL együtt járt a mozgási
szabadság is. Az emigránsok oly szerényen és megnye
rően viselkedtek, hogy egy-kettőre eloszlaUák azt az
ellenszenvet, amit az anglikánizmus évszázadokon át táp
lált a katolicizmussal szemben. Ennek felötlő példája, hogy
az oxfordi egyetem a saját költségén nyomatta ki a
Vulgata-t s Londonban naponkint annyi szentmise volt,
amennyi Rómát kivéve egyetlenegy európai fővárosban

sem. Kezdetben csak egy szerény kápolnájuk volt, mel
lette kis iskolával. Az itt elvetett mag azonban idővel oly
bő termést hozott, hogy egymásután emelkedtek fel a
katolikus szemináriumok, tudományos intézmények. Létre
jött a katolikus könyvtár, papi otthon, kórház stb. A
katolicizmus oly erövel lendült előre, hogy 1797-ben
Bo is g e l in 16 püspök és számos előkelőség részvételével
felszentelhette az első nagy katolikus templomot London
ban. Nem csoda, ha e jelenségek örömre dobbantoUák
VI. Pius szivét és sietett üdvözlő brévéjével felkeresni III.
Györgyöt s mindazokat, akik száműzött papjaiban a kato
licizmust ennyire megbecsülték. Az anglikán közöny és
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megvetés jege rianásszerűen repedt ketté s közelgett az
idő, hogy bekövetkezzék a katolikus angolok, de főleg

ire k vallásszabadsága.

Az északamerikai Únió hasonló megértéssel fogadta
a sulpiciánus M. Emery-t és társait, amikor partra
szálltak. Itt nem kellett Iélniők a kőztársaságtól, mert
elnöke, Washington következetesen és igazságosan végre
hajtotta az 1787. évi alkotmány vallásszabadságát. Sze
mélyes barátság fűzte Carrol Baltimore-i püspökhöz,
ami magában is nagy előnyt jelentett a szétszórtan élő

24.000 katolikus hívőnek. Ezek lelki gondozására kap
csolódtak be a jövevények s oly eredménnyel dolgoz
tak, hogy 1791-től 1799-ig 27 missziósnak, köztük 12
szulpiciánusnak és 6 püspöknek kellett a felgyülemlett
munkát végezni."

EURÓPÁBAN A MÁR említett államokon kívül másutt is
találkozunk emigráns papokkal. Igy Németországban és
Hollandiában több ezren éltek; Svájcban a számuk meg
ütötte az 5.000-et. Spanyolországban 6-8.000-et. Amennyire
elzárkéztak előlük kezdetben, éppolyan szívesen fogad
ták őket később. Legnagyobb iótevöik az érsekek, püspö
kök, kolostorok és városok voltak. A toledói érsek aszta
lánál naponta 500 ilyen pap étkezett; Mária Antoinette
fiútestvére, Miksa főherceg érsek 2 bíborosról, 2 érsek
ről és 12 püspökről gondoskodott. Nemes versenyre kelt
egymással Köln, Düsseldorf, Münster, Freiburg. Csupán
az utóbbiban 6 püspök élt s a környező falvakban 80 pap.
Nem nézték itt a vallási külőnbséget, Még a kálvinista
Genf is 700 menekült papot rejtegetett s ezeket még
akkor sem szolgáltatta ki, mikor a francia csapatok el
foglalással fenyegették.~

JEGYZETEK.

1.
I L. Paslor: i. m. XVI3. 490. I. 2 L. Pastor i. m. XVI. 432. I.

3 F. Mourret: i. rn. VII. 163. I. 4 L. Pastor: i. m. XVI3• 492. I.
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NEGYEDIK FEJEZET: A DIREKTÓRIUM ZSARNOKI URALMA.

1.
A sötét háttér. A szektarianizmus és a terror hullámzása.
A pápaság megalázása. Róma elfoglalása s VI. Pius halála.

A rémuralom bukásával az emigránsok közül sokan
azt hitték, hogy a forradalom, vagy legalábbis annak
társadalom- és egyházellenes iránya rnegszűnt, Azokat
azonban, akik a kűlíőldről már most visszatértek, még
mindíg keserű kiábrándulás várta Franciaországban.
A rémuralom utóhatásai még korántsem szűntek meg,
a társadalom meg volt félemlítve, a kormányzat köz
ponti uralma pedig erősen és abszolutisztikusan érvé
nyesült. Papíron ugyan sok minden megvolt. többek
közt a vallásszabadság is, az Egyház intézményeinek,
papjainak, szerzeteseinek, híveinek, törekvéseinek üldö
zése elvileg megszűnt, de valójában ugyanaz az élesen
vallás- és egyházellenes légkör terjengett, mint a rém
uralom alatt.

AZ Új ALKOTMÁNY szerint a hármas tagozatú törvény
hozó és végrehajtó szervezet gyakorolta a hatalmat: az
ötszázak, az öregek tanácsa és 5 tagú direktórium. Az
általuk képviselt politikai, szellemi és világnézeti rendszer
nem tudott végleg szakítani az elöbbivel, kevés kivétellel
átvette annak elveit és célkitűzéseit s csak módszereiben
különbözött tőle, amennyiben nem volt annyira vérengző.

Ezért is nevezték 4 évét a forradalom "félrémuralmának".
A törvényhozó testület ötszázas tanácsában még sokan
voltak olyanok, akik a rémuralom megszűntetésében a
forradalom megszakitását látták s ezért iparkodtak a
jakobínus irányvonalból annyit átmenteni, amennyit csak
lehetett. Ezektől persze sem az Ancien Régime maradandó
értékei, sem pedig az üldözölt klerus nem várhatta a
vallás és a hívek érdekeinek védelmét. A törvényszen-
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tesítö vagy a javaslatokat elvetö öregek tanácsában már
több volt a higgadtság, de még ezek sem képviselték
azt a réteget, amely felszámolást kíván a forradalom
rettenetes rendszerévei.

A viszonyok különben sem voltak olyanok, hogy
a társadalom szellemi és anyagi életét könnyen normális
irányba lehetett volna terelni. Földművelés, ipar és
kereskedelem a leglassúbb ütemben dolgozott. A
mindennapi megélhetés cikkeit még mindíg titkos keres
kedelmi központokból, hallatlanul magas árakon hozták
forgalomba. A papírpénz annyira elértéktelenedett, hogy
pl. még 1797 elején is 1.000 frank ú. n. mandatban,
vagy 3.000 asszignátákban csupán 1 ezüst frankkal ért
fel. l Ezek a jelenségek váltották ki a szociális és gaz
dasági élet mielőbbi rendbehozatalának kívánságát a
tömegekben s ez volt az a pont, ahol a direktórium
félrendszere végzetesen hibázott s előkészítette útját a
francia fegyverek már íeltűnt üstökösének. Napoleon
nak is. Napoleon a direktóriumnak egyik igen erős

belső válságán át férkőzött a hatalomhoz, akkor, ami
kor a direktórium rendszerén belül helyzetüket még
rnindíg tartani tudó jakobinusok szárnya a rém
uralom visszaállítására tört s mégegyszer meg akarta
rnozgatni a párizsi utcát. A forradalmi kísérletet Bona
parte tábornok verette le. De a direktórium halálos
ellenségeinek tekintette a jakobinusok mellett a monar
chia újból jelentkező híveit is. Sőt mult juk, tanultságuk,
politikai iskolázottságuk miatt még a véreskezű forra
dalmároknál is veszedelmesebb ellenfeleket látott ben
nük. A száműzetésből visszatérő papságot pedig a monar
chia és a régi uralkodóház szálláscsinálójának tartotta.
Ezért aztán velük szemben továbbra is a terror eszkö
zeit alkalmazta. A direktórium évei alatt 800 royalistá
nak délamerikai száműzetésbe kellett menni, a papságnál
pedig a kormányzat szigorúan megkövetelte a királyság
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·megtagadásának esküje mellett a polgári joghatóságnak
való alávetés esküjét is. A pápa most sem engedte
meg ennek az eskünek letételét s így az egyházhű

papság helyzete most is majdnem olyan rossz volt
mint a rémuralomban.

A DIREKTÓRIUM elöször pusztán rendészeti eszközökkel
próbálta megtörni a papság ellenállását. Mind az otthon
maradt, mind a külíöldröl hazatérő papság munkáját
csak azon feltétel mellett volt hajlandó megtűrni, ha le
teszik a kettős esküt. E nélkül a papok nem kaptak
polgárjogot. A templomok zárva maradtak elöttük, nyil
vános istentiszteletet nem végezhettek, szentségeket nem
szolgáltathattak ki, s így csak titokban misézhettek azok
ban a szükségkápolnákká átalakított magánhelyiségekben,
amelyek a rémuralom alatt szelgáltak vigasztalásul az
otthon bujkáló egyháziaknak és velük érző híveiknek.

A direktórium ezeken a rendészeti eszközökön
túl, érthető készséggel támogatta azokat a törekvéseket
is, melyek az Egyház belső bomlását iparkodtak elő

segíteni. Az egyik ilyen kísérlet a gallikanizmus vissza
állítása volt. A mozgalorn élén Gregeire abbé állott.
Több ízben sürgette az istentiszteleti rend és az egy
házi szertartások szabadságát, de sohasem a római,
hanem a régi gallikán egyház szellemében, melyet
most teljesen nemzeti és köztársasági színezetűnek kép
zelt el. A hivatalos közegek részéről természetesen
nem talált ellenzésre, hiszen az általa keltett szakadás
csak gyengíthette az Egyház erőit. Gregeire mellé több
forradalmi, "alkotmányos esküt" tett püspök is csatla
kozott. Gregeire ezekkel együtt adta ki elsö "pásztor
levelét" , mely ismertette és megindokolta a külön állam
egyház kísérletét. Hogy minél nagyobb nyilvánosságot
biztosítsanak maguknak, 1795 májusában megindították
a Vallás Évkönyvét, s ugyanakkor hozzáláttak a szerve
zés munkájához.
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Amikor már kellő számú követőre találtak s Gre
goire azt hitte, hogy megfelelő mozgalrní támaszték
van mögötte, 1797 aug. l-re összehívta az ú. n. "nem
zeti zsinatot" . Ezen 9 püspök vett részt s a távol ma
radtakat 52 abbé helyettesítette. Velük immár másod
szor törtek be a párizsi Notre Dame szentélyébe a
legúiabb kor kezdetének zavaros vallási és egyház
szervező mozgalrnai. Az imént az ész-kultusz kapott
ott oltárt, most pedig a köztársasági hódolat.

Gregoire-ék zsinata merész önáltatással kimondta,
hogy megmarad az evangélium tanítása s a katolikus
Egyház dogmái mellett, sőt az államilag engedélyezett
válás ellenében fenntartja a házasság Ielbonthatatlanságát
is. De ugyanakkor kijelentette, hogy az egész francia
katolicizmus aláveti magát a köztársaság törvényeinek.
A résztvevők ezt azzal is kifejezésre juttatták, hogy
letették a királyságot elvető esküt. Szakadár voltukat
jellemzi, hogya "nem alkotmányos" papokat kizárták
maguk kőzűl, súlyos szavakkal ítélték el magatartásu
kat és átvették a polgári alkotmánynak több egyház
ellenes intézkedéseit. Egészen természetes, hogy eljá
rás ukat VI. Pius elítélte, összejövetelüket álzsinatnak
jelentette ki s a gallikán egyháznak általuk tervezett
újraéledését nem vette tudomásul. De maga a francia
nép is nagy részében mcsolygott rajtuk s az álzsinatot
élceivel és gúnyverseivel tette nevetségessé.

MÉG ÉLESEBB VONALBAN tért el a katolikus Egyház
tól az Ú. n. theophilantropikusok felekezete, amely
tulajdonképen a szabadkőművességből sarjadzott ki. Ala
pítója, Hauy Valentin is páholytag volt. Liturgiájuk, melyet
az élet különböző lelki szükségleteire szerkesztettek, tele
volt szimbolumokkal. A felekezet dogmatikaja csak két
tételt vallott: Isten létezését és a lélek halhatatlanságát.
Etikája a nyilvános és magánáhítatgyakorlatokkal össze
kötött öntökéletesedést szorgalmazta. Romantikus szem
lelete a természet nagy templomának a világ teremtő jé-
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hez emelő hangulatát hangoztatta, de mint határozottabb
vallásszervezeti kísérlet nem utasította vissza a köböl
emelteket sem. A forradalom ú. n. polgári kapcsolatait
mi sem jellemzi jobban, mint ennek a polgári páholyok
ból kiindult vallásalapítási kísérletnek való kedvezés:
átengedték nekik a Notre Dame-ot és a St. Eustache-ot.
Az itt tartott áhítatgyakorlatokon az aposztata Dubroca
szónokolt. Liturgiájukat kiegészítették Konfucius, Zoroasz
ter, Aristoteles, Voltaire és Franklin műveiböl vett részek
felolvasásával is. A theophilantropizmus szélsőséges, de
halvány kísérlet volt: a szabadkőművesség vallásalapító
próbálkozása a francia forradalom zavarosában. Amíg íö

papjuk, Larevelliére a direktórium tagja volt, még gyüle
keztek köréje hívek, de amikor innen kibukott (1799), a
"vallás" máról-holnapra elenyészett és 1802·ben Napoleon
végleg beszüntette.

Mellettük még más jelentéktelen szekták is fel
burjánzottak, a kormány pedig türte és támogatta ezeket,
csakhogy gyengítse a katolicizmus erejét. Ugyanekkor
azonban jelentkeztek a katolicizmus belső sajátos erői

is, egyelőre azonban a hitélet terén, anélkül, hogy
közös mozgalrni szervezet alakját öltötték volna. A
Vendée erős katolicizmusa most is példát adott: a tar
tomány népe előhívta rejtőzködő papjait, nyiltan meg
indultak a templomokban az istentiszteletek, újra meg
szólaltak a tornyok harangjai. S egyebütt is, egyre
nagyobb számmal szállingóztek haza az emigráns papok.
Az "alkotmányos" papok közül pedig a legtöbb újra
felvette törvényes kapcsolatát az Egyház hierarchikus
fegyelmével, a plébániatemplomok is újra megnyílhattak.
A társadalom egyre szélesebb rétegeiben szólalt meg
a vágy az ősi hit után, újból helyreálltak a zárda
kőzösségek, s megkezdte rnűködését néhány régi iskola.

Közben a társadalomban egyre feszültebbé vált
a politika és a kenyér krízíse. A fennálló uralom elvileg
demokratikus formája, amely mőgött tulajdonképen
egy kisebb csoport diktatúrája állt, elvesztette hitelét
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és erejét s a történelmi hagyományok uralmának s az
Egyházzal való rokonszenvnek még az új rendszer
legfőbb hivatalaiban is voltak hívei. A katolikus vallás
nem játszotta többé a néma gyermek szerepét. 1797
júniusában Camille Jordan, Lyon fiatal képviselője

már figyelmeztetni merte aparlamentet : "A polgári
békét a vallási béke és a szabad vallásgyakorlat által
teremtsek meg l'"

Mindazok előtt, akik elfogulatlanul szeralélték a
politikai helyzet alakulását, józanul vették számba erőit,

újból úgy tűnt föl a katolicizmus, mint amely ellen,
vagy amely nélkül nem lehetséges a közéleti viszonyok
tartós rendezése. Az ötszázak tanácsa 1797 aug. 24-én
el is készült egy javaslattal, mely hatályon kívül helyezte
mindazokat a törvényeket, melyekkel 1789 óta sujtotta
a törvényhozás az Ú. n. alkotmányellenes papságot. Az
öregek tanácsából szintén sokan kívánták ezt, sőt még
ketten a direktoriumból is: Barthelemy és Camot. A
direktorium másik három tagja: Barras, Larevelliere
és RevbelI viszont az Ancien Régime politikai
alapvetőinek első jelentékeny megmozdulását látták
volna" a katolicizmus szabadságában és térnyerésében
s azért a forradalom irányvonalát megkísérelték újra
balfelé irányítani.

NAPOLEONT RÁ VETTÉK, hogy sürgősen küldje haza
Olaszországból Augereau tábornokot, akit a tölük elfordult
Pichegru tábornok helyett katonai föparancsnokká tettek,
megszállatták vele a Tuillerie-ákat, Pichegrut párthíveivel
együtt elfogták s így ismét mint a helyzet urai a legkímé
letlenebb terrort alkalmazták mindenkível szemben, aki
mint a vallás vagy a régi rend híve volt gyanús.

A két kamara tagjai kőzűl 53-at találtak megbízhatat
lannak s ezeket köztük Carnot-t és Barthelemyt is Cayenne
ba vagy még távolabbi gyarmatra száműzték. A "győzelem

szervezője", Carnot csak meneküléssel tudta menteni életét.
A papság számára nemcsak gyanúra, hanem azonnali
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büntetésre lett ok az, ha nyiltan végezték a papi hivatá
sukkal együttjáró munkát. Uldözésükben a direktórium
rendeletei újból a terror formáit újították fel a depar
tement-ok kormányzatában ülő jakobinusok, sőt maga a
katonaság is. Az elíogató parancs csak egyetlen alkalommal
99 papot küldött Délfranciaországból száműzetésbe. Szep
tember 6-án újabb, 250 emberrel megrakott hajó indult
el a délamerikai Cayenne-ba, hol az egészségtelen éghajlat
s a nélkülözések megkezdték köztük a tizedelés munkáját.
A nem sokkal később ugyanide száműzött 1250 üldözött
közül azonban, az angol flottától való félelmükben, 1000
papot, köztük egy püspököt Ré saigetére. 250-et pedig
Oleronba deportáltak. Egyéb francia gyarmatokra még
1388-an kerültek, nem számítva a hazai börtönöket, melyek
szintén megteltek papi és világi foglyokkal.

A direktórium 1798 nov. 4-én kelt ítélete alapján szigo
rúan bűnhődött Belgium. Nem kevesebb mint 800 papnak
kellett számkivetésbe menni, mert a kívánt esküt nem
tették le. Frankenberg bíborosnak is ez lett volna a sorsa,
de betegsége miatt otthon tartották fogva. 4

A Merlinnel és Neufchateau-val kiegészített direk
tórium uralmát azonban e nagy tisztogatás sem szilár
ditotta meg. A gazdasági kérdések és a mindennapi
kenyér bizonytalansága új, állandóbb irányzatot, szilár
dabb politikát kívántak. A jövő embere ekkor már
Napoleon volt.

Napoleon úgy akart hazatémi a hatalom átvételére,
mint egykor a világhódítók: a pun Hannibal, a makedon
Nagy Sándor s a római Caesar: kezében tartva a levert
uralkodók hatalmi jelvényeit, melyek közt a pápai hármas
koronát tartotta a legértékesebbnek.

VI. Pius nem adott okot a háborúra, hiszen még
az államszövetségtől is távol tartotta magát, nehogy
okot szolgáltasson a francia betörésre. A direktórium
azonban a pápa vallási tevékenységet a maga keresz
ténytelen politikájával szemben való nem vallási, hanem
politikai ellenkezésnek tartotta s ezért végcéljául tűzte

ki az Egyház lelki hatalmának megsemmisítését éppúgy,
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mint a pápa világi uralmának megszüntetését. Indokul
nem tudott azonban mást felhozni, mint Basville meg
gyilkolását és a forradalmi elemek bebörtönzését s
ezért megindította megtorló háborúját.

Ez Napoleon számára könnyü diadalnak kínál
kozott, hiszen a győzelem kivívásának összes tényezői

a kezére játszottak. A pápai állam kormányzása igen
gyenge kezekben nyugodott. Urát az aggkor betegségei
évről-évre jobban elővették, úgyhogy nagyobb aktivitást
nem tudott kifejteni. Öregember volt Zelada államtitkár
is s így az egyházi állam politikája egyre korhatagabb
lett, a világviszonyok hatása alatt a gazdasági helyzet
is egyre súlyosbodott, a politikailag érvényesülni kívánó
rétegek nyughatatlansága is érezhetően nőtt. Ezenkívül
hiányos volt a katonaság szervezése, a tengeri kikötők
nyitva álltak s mégcsak a kűlíőldi hatalmakra sem
lehetett számítani. Az itáliai kis államok egymásután
Napoleon kezére jutottak, meghódolt Spanyolország s
vesztett csatái után tehetetlen lett Ausztria. Napoleon
nyilt úton mehetett az örök város felé. A három legáció:
Ravenna, Ferrara, Bologna megnyitotta előtte kapuit, s
a francia vezér 1796 május 21-én MiIánóból nyiltan
üzent a rómaiaknak: "Mi barátai vagyunk az összes
népeknek, de kivált Brutus és Scipio utódainak. Meg
akarjuk újítani a Capitoliumot s ott szobrokat akarunk
állítani azoknak a hősöknek, akik megszabadították a
hosszú rabszolgaságból a római népet. Ez lesz a ti
győzelmetek gyümölcse." 5

A PÁPÁT A FRANCIA FOGLALÁS szándékainak első
hírei Terracinában érték. Üdülését megszakítva. nyomban
visszatért székhelyére, hogy Napoleont akármilyen áldo
zatok árán is visszatérésre bírja. A közvetítésre báró
Azara-t, Spanyolország követét kérte fel, aki a bázeli
béke (1795) értelmében Franciaország érdekeit képviselte
a Szentszéknél.6
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A tárgyalások 1796 júniusában Bolognában folytak
le s kemény feltételekkel zárultak. A pápának meg
kellett ígérnie, hogy a végleges békét Párizsban írják
alá, a francia állam elégtételt kap Basville haláláért, a
forradalmi rnozgalmak miatt bebörtönzöttek visszanyerik
szabadságukat. Azonkívül a pápának köteleznie kellett
magát arra, hogy megnyitja összes tengeri kikötöit a
francia flotta elött, s viszont elzáratja ellenségeik előtt.

Ezzel szemben Napoleon kilátásba helyezte, hogy
Ravennát kiüríti, de Bolognát, Ferrarát és Anconát
továbbra is megszállás alatt tartja. Hadisarcként három
részletben a pápától 21 millió seudit követelt, nem
különben 100 műremeket, 500 kéziratot. melyeket majd
egy erre a célra küldött francia bizottság választ ki a
pápai gyüjteményböl.

VI. Pius öszintén igyekezett a súlyos feltételek
nek eleget tenni, amikor a direktórium kűlűgyrninisz

tere, Delacroix a végleges béke alapfeltételéül még azt
szabta elébe, hogya pápa vonja vissza összes rende
leteit, melyeket 1789 óta Franciaország ellen kiadott. 7

Ez a követelés azonban a pápa számára nemcsak rend
kívül súlyos megaláztatást jelentett volna, hanem azt
is, hogy a forradalom keresztény vértanúinak ernlékét
megtagadia. a bebörtönzött papok szenvedéseit elfelejti,
a templomok, iskolák bezáratását, a kolostorok fel
oszlatását, javaik elrablását, a hű egyháziak számkive
tését jogszerűnek ismeri el. Ebbe a pápa bele nem
egyezhetett. A Szentszék megbízottja, Pierrachi ilyen
alapon nem tárgyalhatott tovább. Nem sokkal később

hasonló oko k eredménytelenekké tették a firenzei
alkudozásokat is."

A pápának ezután a legsúlyosabb fordulatokra
kellett elkészülnie. A 80 éves Zeladát felmentve állam
titkári hivatalától, a gyorsabb és határozottabb Busca
bíborost nevezte ki. Újjászerveztette a pápai sereget
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és élére az osztrák származású Colli tábornokot állí
totta. Diplomatái útján több külföldi udvart is értesí
tett Párizs teljesíthetetlen követeléseiről és a nápolyi
királyságot szővetségre kérte fel.

Napoleon azonban különösen ezt a lépést a fegy
verszünet megszegésenek tekintette, de most még nem
hagyhatta el a lombard-síkot, mert Ausztria lekötötte
erejét. Hogy időt nyerhessen, megbízta tehát a direk
tórium római agensét, Cacault-t a tárgyalások újrafel
vételével, sőt a túszként Bresciában tartott Mattei,
ferrarai bíbornok-érseket is Rómába küldte, hogy a
szándékai szerint befolyásolja a pápát és a bíborosi
kollégiumct. De az osztrák haderők felett aratott több
győzelem után Cacault-t visszahívta és 1797 január
31-én kihirdette a hadiállapotot a pápai állammal
szemben. Miután az osztrákok feladták Mantuát, Colli
serege pedig nem jelentett komoly akadályt, ismét
megnyílt az út Róma felé. A kis városok egymás után
adták át kapuik kulcsait és már Loretto is Napoleon
kezében volt. Ennek kegyoltárát a hódító megfosztotta
minden kincsétől. Rómában a bíborosok már menekü
lésre gondoltak, s ezt tanácsolták az öreg pápának is.
VI. Pius azonban maradt, noha így ismét meg kellett
alázkodnia Napoleon előtt. Békekövetül Mattei bíborost,
Braschi herceget, Caleppi és Massimi prelátusokat
küldte hozzá, akiket Napoleon, mint magánember udva
riasan fogadott, de a hivatalos tárgyalásoknál már ki
tünt, mily uralkodói becsvágyak élnek benne, hiszen
még azt is békefeltételül szabta, hogy vétójogot kapjon
a következő pápaválasztáson l

EZEK A TOLENTINÓI TÁRGYALÁSOK igen súlyos próba
elé állítolták a pápai bizottságot. Braschi a tárgyalások
befejezése után (febr. 10) a pápához írt jelentéseben így
jellemezte e helyzetüket: "lsten segítségevel megvan a
béke. De nem tudom leírni Szentségednek, mennyi meg-
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aláztatást kellett eltűrnünk, míg ezt elértük. Legyen elég
tudomására hoznunk, hogy szegény Mattei bíboros több
ször Napoleon lábai elé vetette magát s úgy könyörgött
Rómáért és a kemény feltételek enyhítéséértl" - A
bizottságnak ennek ellenére el kellett fogadnia a követ
kező feltételeket: A pápa köteles eleget tenni a bolognai
megállapodásoknak, felbontja a Franciaország ellen irányuló
szővetséget, seregének jelentékeny részét feloszlatja s a
francia köztársaságnak megadja mindazon jogokat, melye
ket azelőtt a királyság élvezett. Kifejezetten lemond mind
Avignon, mind Venaissin, mind a három legáció: Bologna,
Ferrara és Romagna birtokáról, Anconát pedig az általá
nos békéig mindenesetre átengedi. Készpénzben fizet még
15 millió seudit s a már megállapított számon felül még
több műremeket és kéziratot is kiszolgáltat. Ezzel szem
ben a franciák kiürítenek minden egyéb pápai területet
s a hadifoglyokat is visszaadják.

VI. Pius kénytelen volt elfogadni e békefeltétele
ket, sőt még neki kellett megalázkodnia, hogya meg
állapodást a direktórium is helybenhagyja. Erre a
feladatra ismét Azarát szemelte ki, de ő csak úgy
vállalta a közvetítést, ha Busca távozik az államtitkár
ság éléről. Nem tudta u. i. megbocsátani, hogy a pápa
miatta vált bizalmatlanná hozzá s az osztrák és nápo
lyi politika felé orientálódott. A pápa, bár a legteljesebb
elismerés kifejezésével, mégis kénytelen volt Buscát
felmenteni s helyébe Doria Pamíílí bíborost nevezte
ki. Az elégtétel után Azara megkezdte a tárgyalásokat
és sikeres lebonyolításuk után a direktórium jóváhagyta
a békét. Massimit elfogadta Párizsban a Szentszék ügy
vivőjének, viszont ilyen minőségben a pápa sem emelt
kifogást Cacault személye ellen, bár röviddel azután
maga a direktórium váltotta le és Napoleon bátyját,
Bonaparte Józsefet bízta meg a köztársaság képvisele
tével.

Bologna és Tolentinó csak egy-egy stációja volt
annak a keresztútnak, melyet VI. Piusnak Valence-ig
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meg kellett járnia, ahol a halál megváltotta szenvedé
seitől.

Az imént kötött béke a direktórium Francia
országa és a pápaság közt nem lehetett tartós, hiszen
a forradalmi köztársaság állandóan kereste az űrűgyet,

hogy megvalósíthassa eredeti elgondolását: a római köz
társaságot. VI. Pius, amennyire csak lehetett, került
minden súrlódási felületet. Hogy fizetési kötelezettségei
nek pontosan megfelelhessen, súlyosan adóztatta népét,
még jobban a nemességet. a papságot, a bíborosi tes
tületet, önnönmagát. Sőt még az egyházi ruhák drágakő

és igazgyöngy ékeit is lefejtette.n De a direktórium
kielégíthetetlen volt s állandóan kereste az alkalmat a
kötekedésre. Nem tetszett neki, hogy a pápa nem
lelkesedett a Cisalpin-íiókkőztársaságért, hogy a meg
maradt hadai élére Provera tábornokot nevezte ki, hogy
nem kárhoztatta a hithű vendée-ieket stb. - vagyis,
hogy megaláztatásában sem rendelte magát egészen
alá a direktóriumnak.

A DIREKTÓRIUM végül olyan ponton támadt, ahol éppen
ő nehezítette a pápának mint államfönek helyzetét. A
Rómára vetett mérhetetlen hadisarc u. i. annyira kimerí
tette a kincstárat és az egyházi állam helyzetet, hogy a
papírpénz értékének süllyedése már kezdte megközelíteni
az asszignátákét. A direktórium számára kézenfekvő volt
a gondolat, hogy a nélkülöző népet forradalmasítsák s
így alapítsák meg a római köztársaságot. A pápai kor
mányzat elleni izgatás főfészk e a Corsini-palota volt, hol
Bonaparte József és a köztársasági Franciaország képvi
selete székelt. Hamarosan egymást érték a tüntetések, s
a római utcák a köztársaság és a szabadság éltetésétől

visszhangzottak. A pápai hatóságok hiába igyekeztek el
némítani a háborgókat. a francia közigazgatás kitűnő

eszközökkel dolgozott s ígyelkerülhetetlenné vált a ko
molyabb fellépés, melynek 1797 december 28·án a tüntető

tömegből két halálos áldozata lett. A tömeg pedig meg
iramodva a járőrök lövéseitől, egyenesen a Corsini-palota
felé menekült jajveszékelve és segítségért kiabálva. A
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nyomában járó pápai csapat oszlásra szólította fel, de
ennek annál kevésbbé engedelmeskedett, mert kivont
karddal közte volt Bonaparte József jövendő sógora,
Duphot tábornok. A felszólítást a feloszlásra megismétel
ték s mikor ez is eredménytelen volt, lőttek. Szerencsét
lenül az egyik golyó éppen Duphot életét oltotta ki. Bár
a tábornok saját oktalanságának és hevességének áldozata
Iett.!" a követ mégis magyarázatot sem kérve, Doria állam
titkártól egyenesen kivette útlevelét és visszatért Párizsba.

A direktórium Duphot halálában jó ürügyet talált,
hogy most már formailag is felmondja a békét. A pápa
párizsi ügyvivőjét minden jogszokás ellenére fogva tar
totta, levéltárát elkobozta s 1798 január 19-én kiadta
a parancsot Róma elfoglalására. E feladattal Napoleon
Berthier tábornokot bízta meg, aki csapataival február
IS-én a Monte Marion várta az Örökváros meghódo
lását. Másnap megtörtént Róma átvétele s ettől kezdve
az események rohamosan követték egymást. Február
IS-én kikiáltották a kőztarsaságot, amit Berthier felleng
zős szavakkal jelentett be: "Gallia fiai olajággal jön
nek, hogy az első Brutus által megszerzett római sza
badság új korszakát megteremtsék. A pápának tudo
mására adtuk, hogy a népszabadság nem hajlandó
többé elismerni fejedelmi szuverénitását, de mint az
Egyház első püspöke akadálytalanul gyakorolhatja lelki
hatalmát, és személye sérthetetlensége felett az összes
népek szabadságának legfőbb gondviselője, a gall nem
zet őrködik."11

Ennek azonban éppen az ellenkezőjét jelképezte
a szabadság istennőjének a Ponte Milvio előtt felállított
szobra, amely szemléletesen lábbal taposta a pápai
tiarát. A pápa nem is ringatta magát illúziókban, pon
tosan tudta, hogy mi vár rá s így még idejében elő

készítette a "Quam calamitosa" kezdelü brévéjét.
Ebben kifejtette mindazokat az elveket, melyek köve
tésével elhurcoltatása esetén sem szenved fennakadást
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az Egyház kormányzata. VI. Pius külön rendelkezéssel
még egy háromtagú bíborosi kongregációt is alakított,
hogy ugyancsak fogsága esetén őrködjék az Egyház
tanításának tisztasága felett.

Amit várt, hamarosan bekövetkezett. Berthier
tábornok felszólította a pápát, hogy mondjon le világi
uralmáról, s ez esetben nem lesz bántódása. VI. Pius
a lemondást megtagadta. Kéthetes uralom után Berthier
távozott, s Massena, aki utána jött, Haller tábomokot
küldte a pápához, hogy kérje el a két gyürüt, melyet
ujján visel. "Az egyiket - válaszolta a pápa - oda
adhatom, mert a sajátom, de a másikat, a halészgyűrűt

utódomnak kell átszolgáltatnorn. II 12

VI. Pius tehát 80 éves korában, fizikai megtörö
dőttsége ellenére is erős volt s oly elvi ellenállást és
erkölcsi hatalmat képviselt, mely fölött a győzők el
nem tekinthettek.

Az új rend, melyet a francia forradalom képvi
selt, habozás nélkül a pápaság ellen fordult, mert
benne a régi világ legjelentősebb hatalmasságát látta.
Massena február 20-án hajnalban kocsira ültette a 80
éves pápát és három kísérőjével, - Caracciolo kama
rással, Marottival, a pápa gyóntatójával és Tassi orvo
sával - fogolyként és katonai fedezet mellett útnak
indította Franciaország felé. Szent Péter utódjának el
kellett távoznia a városból, ahol az apostolfejedelmek
sírja volt. A fogoly pápa útja közben egészen Sienáig
nem volt város vagy falu, amelynek népe ne kérte
volna utolsó áldását. Amint a nép mondta: "Az Anti
krisztus foglya" megaláztatásában is nagyobb volt,
mint a rajta diadalmaskodó Napoleon.

A pápa sorsában osztozott a Rómában székelő

13 bíboros is. Ketten közülük, Altieri és Antici, félve
a kiszámíthatatlan következményektől, meg akartak
válni rangjuktól. de a többi 11 inkább a börtönt

69



választotta, semhogy kedvében járjon a hatalom új
birtokosainak. Massena Civita-Vecchiába záratta el
őket s így tett mindama prelátusokkal, szerzetesíönö
kökkel, nemesekkel, kiknek jelenléte nem látszott kívá
natosnak az új köztársaság számára. A nagy tisztoga
tás után párizsi mintára megalkotta az új alkotmányt,
mely a végrehajtó hatalmat 5 tagú konzulátusra, a tör
vényhozást pedig 72 tagú tribunátusra s a szentesítést
32 tagú szenátusra ruházta. Ám az új római köztársa
ságnak ez a szervezete és alkotmánya nem volt több
formánál és illúziónál, hiszen Napoleon rendelkezései
szerint Massena állapította meg, hogy mi legyen a
törvény és mi nem.

A HÓDITÓK FIGYELMÉT nem kerülték el a pápai gyüjte
mények legféltettebb kincsei sem. Volt nap, amikor egye
düi Rómából 500 társzekér indult útnak, hogy Párizsba
szállítsa a mükincsek tömeget, többek közt a Laokon
csoportot, a belvederei Apollót, a haldokló Gallust,
Amort, Psychet és Venust, stb., Raffael, Foligno, Tizian
és más festőkirályok híres alkotásait. Az elvitt arany és
ezüst kegy- és ékszerek 15 millió scudi értéket képvisel
tek, 4 milliót a gyöngyök és drágakövek, melyek közt
386 gyémánt, 331 smaragd, 632 rubin, 208 zafirkő szere
peit, egykor mind a tiarák és a nagy pápák ékességei,
most pedig a Louvre-ban megnyilt napoleoni múzeum
szerzeményei.P

Ide kerültek a könyvtárak és levéltárak féltve őrzött

foliánsai és kéziratai, bíborosok, főpapok és patricius
családok ereklyéi. A római múzeumok és paloták kifosz
tott termeiben csak a mult kísértetei jártak.

A köztársaság különben kíméletlenül zsarolta a
népet, hihetetlen adókat vetett rá, rekviráltatott, s a
módosabb családok mind kaptak beszállásolt katona
kémet, aki ellenőrizte őket. Az új uralomból még
azok is kiábrándultak, akik eleinte szabadítóként
üdvözölték a franciákat, most ezek is visszavárták a
pápát.
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VI. Pius elhurcoltatásának egyes itáliai állomásai
Siena, Firenze és Parma voltak. Sienában és Firenzében
még tűrhető volt a helyzet. A pápa buzgó hívei, főpapjai,

elsősorban Lorenzana toledói és Despuig sevillai érsek
és az Angliába emigrált 14 francia püspök meg
találták a módját, hogy gondoskodjanak róla. Szenve
déseit megenyhítette a világszerte megnyilatkozó részvét.
Amíg betegségének súlyosbodása nem akadályozta,
ünnepélyes szentmiséket mondott, amelyeken fel-fel
csuklott a hívek sokaságának síró imája, hogy segítse
meg őt Isten megpróbáltatásaiban.

Eleinte nagyobb volt a pápa érintkezési szabadsága
is. Sűrűn láthatta maga mellett az el nem zárt bíbor
nokokat, ezeknek számát ki is egészítette és megbeszélte
velük a legfontosabb elintéznivalókat. Nunciusai útján
a fogoly pápa felkereste nemcsak a katolikus uralko
dókat, hanem még I. Pál orosz cárt is, hogy az
egyházi állam visszaállítására és az elszenvedett sérelmek
orvoslására közbenjárásukat kérje a rastatti kongresszu
son. Az uralkodók válaszai tele voltak részvéttel, de segít
séget nem nyujthattak, hiszen Napoleon sorozatos sikerei
miatt saját koronájukat is nehezen tudták menteni.
Franciaország közeledett hatalmi tetőpontja felé, és a
direktórium már arra gondolt, hogyapápát valamely
távol fekvő gyarmatra száműzi vagy legalább is a
mocsaras és maláriás Szardinia szigetére küldi, ahol az
egészségtelen éghajlat gyorsan végzett volna az idős

és beteg emberrel. Ezért a pápa arra kérte a külföldi
uralkodókat, hogy legalább vendégjogot adjanak neki.
Ausztria nem mert igennel felelni, Anglia késznek
nyilatkozott, hogy befogadja a pápát, de ez a nagy
távolság miatt amúgy sem jöhetett szóba, hasonlóan
Oroszország sem. Spanyolország viszont válaszát a
direktórium utasításától tette függővé. Azara csak annyit
tudott elérni, hogy a direktórium eltekintett a gyarmati
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deportációtól és a szardiniai száműzetéstől is, de hogy
a pápa rnindíg a hatalmában legyen, az Alpeseken át
Franciaországba hurcoltatta. .

Az erőslelkű aggastyán tudta, hogy személy szerint
ő maga elveszett, de mielőtt még az Alpokon átkelt
volna, meg kellett mentenie a pápaság jövőjét. Mindenki
sejtette, hogy VI. Pius napjai meg vannak számlálva
s a viszontagságokat már nem bírja sokáig. Halála után
a franciák újabb avignoni korszakot szerettek volna
megnyitni, de ugyanakkor Spanyolország követe is arra
igyekezett rábírni a bíborosokat, hogy a bekövet
kező konklávén a spanyol Lorenzana bíborost válasz
szák meg, tekintettel, hogy olasz, német, vagy különösen
francia aligha szolgálhatná az Egyház érdekét. VI. Pius
a leendő konkláve helyét is meghatározta. Bíbornokaival
azon volt, hogy valamelyik biztonságban lévő katolikus
állam lássa vendégtil a konklávistákat. Spanyolország
a pápaválasztáson érvényesülni kívánó hatalmi törek
vések miatt nem jöhetett tekintetbe. Számításon kívül
esett Nápoly is, de már alkalmasabbnak ígérkezett az
osztrák uralom alatt álló Velence. Ferenc császár
kormánya azonban nem mert határozott ígéretet tenni,
ezért a pápa 1798 nov. lJ-án kelt bullájában úgy
határozott, hogy halála esetén a konklávét ott kell
meglartani, ahol a legtöbb bíboros tartózkodik.'!

VI. PIUS ezzel el is intézte uralkodásának utolsó fontos
feladatát s készen állt, hogy folytassa számkivetésének
útját. Szükebb kíséretével, melynek legkimagaslóbb alakja
Spina korinthusi c. érsek volt, 1799 március 29·én
kellett elhagynia Firenzét. A pápa testi ereje fogytán
volt, de a nehéz alpesi utat mégis kibírta s a gleccseres
hágókon keresztül megérkezett a francia hegyi városkába,
Brianconba, ahol már egészen a köztársaság foglya volt.
Itt a várkatonaság "pápa polgártársnak" nevezte, s a szent
atya néma megadással tűrte a megaláztatást. Szentmisét
már nem tudott mondani, hanem azt a betegágya közelében
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mutatták be. Vigasza az Oltáriszentség s a kezére csa
vart szentolvasó volt. De sokáig itt sem maradhatott.
Brianc;:onba is eljutott a hír, hogy a második koalíció
híres hadvezére, az orosz Suvarov errefelé tart, hogy
kiszabadítsa a fogoly pápát. A várőrparancsnok tehát
Grenohle-ba szállíttatta, ahol a gyermekek és a hí
vők özönlöttek hozzá, hogy láthassák és áldásában
részesüljenek. Mindennapiak voltak a pápa melletti és a
direktórium elleni tüntetések s ezért ju\. 14-én fogsága
utolsó állomáshelyére, Valence-be rendelték.

A hívők minden rétegének szeretete itt is a figyelem
és a ragaszkodás ezer jelével halmozta el a fogoly pápát,
s a direktórium már attól tartott, hogya pápa közel
sége a szomszédos Avignonban felkelést idézhet elő volt
uruk védelmére, s különben is az osztrák és német csapatok
erősen közeledtek Franciaország felé, ami mind szükségessé
tette, hogy ismét beljebb szállítsák a fo~lyot. A direktórium
az őrizet helyéül Dijont jelölte ki. Ju\. 22-én kellett volna
ide indulni, de a beteg szervezetet a fáradságos utak, a
szüntelen zaklatások végleg kimerítették. Aug. IS-én a
beteg még két szentmisét hallgatott, megáldozott, utána
három csendes nap következett, végül megkezdődött a 10
napos halálküzdelem. Fantini meggyóntatta a pápát, Spina
megáldoztatta. Utána a szentkenet szentségében részesült
és általános feloldozást kapott. Mégegyszer mel:!bocsátott
minden ellenségének, majd merevedő kezében a feszülettel
háromszor megáldotta a világot, honnan pár pillanat mulva
Isten elé szállt II lelke. 1799 aug. 29-én délben halt meg
a szenvedésében is oly erőslelkű pápa.

VI. Pius még ravatalán is oly erőt képviselt, hogy
a direktóriumnak nem volt bátorsága Rómába szállít
tatni. Napoleon, mikor egyiptomi győzelmei után vissza
tért, megígérte ugyan Spinának, hogy Párizsban teljesíti
a pápa római eltemettetésére vonatkozó kívánságát,
de még mint első konzul sem tette meg ezt, hanem
várt, míg megbékülhetett az Egyházzal s így csak 1802
január ll-én bocsátotta útnak VI. Pius testét, hogy
végleg rnegpihenhessen elődei mellett sz. Péter sír
boltjában.
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ÖTÖDIK FEJEZET: AZ EGYHÁZ FELSZABADULÁSA.

1.
Konzul- és pápaválasztás. Kanhordátum Franciaországgal.

Az Egyház és a többi államok.

Franciaország diktátorai most azt hitték, hogy VI. Pius
halálával eldőlt a római pápaság sorsa. Az ellen
állás megtört s az Egyház örülhet, ha ezentúl
szolgálóleánya lehet a köztársaságnak. Emberi számítás
szerint ez nagyon valószínünek is látszott, hiszen az
egyházi főhatalom elrettentő megpróbáltatásokon ment
keresztül s minden világi garanciáját elvesztve úgy
tetszett, soha nem szerezheti többé vissza függetlenségét.
Azonban éppen akkor mutatkozott meg ennek az ellen
kezője, amikor a reménytelenség a mélypontot érte el.
A pápát el lehetett hurcolni Rómából, de a pápaságet
még ezzel sem lehetett megszűntetni, sőt megtömi sem.
Mintha csak a pápaság felett őrködő isteni Gondviselés
mutatkozott volna meg, mert a direktórium testületi köz
társaságának külső és belső erői épp akkor kezdtek
bomlani, amikor a direktórium VI. Piust az Alpokon át
francia föld felé parancsolta.

Napoleon tervei, melyek véget vetettek a direk
tórium rendszerének, az egyiptomi és szíriai expedíció
folyamán értek meg, éppen azon idő alatt, mely egybe
esik a pápa fogságbavetésének időszakával. Ezidőtájt

az európai ellenállás erői óriás gyürüként zárul
tak össze Franciország körül s a forradalomellenes új
koalíció sorra semmisítette meg a direktórium ural
mának európai győzelmeit. Velük szemben a francia
haderőknek csak Belgiumot és Hollandiát sikerűlt

megtartaniok. és nagy nehézségek árán Svájcot, de
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már az olasz félszigetről ki kellett vonulniok. 1799
tavaszán a szővetséges osztrák-orosz hadak egymásután
felszabadították egész Felső-Olaszországot; majd fel
szabadult Nápoly, Toscana és Piemont. Szeptember
27-én Garnier tábornok már Rómát is feladta s mire
Napoleon Párizsba ért, megszűnt a római köztár
saság és a pápai államot átmenetileg Nápoly tartotta
megszállva.

NAPOLEON politikai ítélőképessége pontosan számbavette
a hanyatlás okait, s jól látta, hogya direktórium esztelen
ségig hajszolt politikája sodorta válságba a köztársaság
nagyhatalmi helyzetét. Az értelmetlenül túlságig vitt hibák
közt nem állt utolsó helyen a rideg és kíméletlen bánás
mód, mellyel a hivatalos francia politika hatalmaskodásai
siettették a nagybeteg pápa halálát, s ez még azok rokon
szenvét is felkeltette az Egyház iránt, akik különben
közömbösen szemlelték sorsát. A pravoszláv oroszok és
az anglikán britek éppolyelszántan küzdöttek Francia
ország ellen, mint az osztrákok és németek vagy Svájc
katolikus kantonjai és a hitükért agyonsanyargatolt belgak.
A népek sehol sem tudtak megbarátkozni azzal a rend
szerrel, melyet a direktórium az élet egész vonalán a
forradalmi tanok esztelenségének túlzásával akart meg
valósítani. Az ellentét a vallás területén élezödött ki a
legjobban s nemcsak a meghódított területeken, hanem
Franciaországban is. Mikor a direktórium látta, hogy a
dédelgetett szakadármozgalommal nem tudja a katolicizmust
leteperni, a protestantizmussal és a zsidósággal kötött
fegyverbarátságot különböző előjogok biztosításával. De
ez sem bizonyult elég hatásosnak s most a szabadkő

műves főpáholyt, a Grand Orient-t léptette erősebbakcióba,
hogy szabadkőműves sejtjeivel pusztítsa ki' a hívő kato
licizmust. Ez a törekvés is kudarcba fúlt, s minél nyil
tabban harcoltak a hit ellen, annál elemibb erővel tört
ki a hívő francia nép lelkéből a kivánság, hogy vége
legyen a direktórium uralmának s állítsák végre helyre a
vallás szabadságát.

Több más tényező is a mérsékeltebb, forra
dalmi túlzásokat enyhítő rendszer mellett szólt, s Napo-
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leon nem is habozott a gyors cselekvéssel. Az 1799
okt. 9-i államcsíny megbuktatta a direktóriumot,
helyébe háromtagú konzuli intézményt állítottak, s a
konzuli intézmény élére 10 évi tartamra első konzul
nak Napoleon került. A forradalom leghatalmasabbjaít
túlhaladta az idő s örültek, ha bántódás nélkül félre
vonulhattak. A forradalmi érzelmű papok közül kis
időre még feltűnt Sieyes abbé alakja, de látva, hogy
Napoleon mellett feleslegessé vált, visszavonult. A köz
társaság pedig egy millió frank értékű birtokot ajándéko
zott neki érdemei jutalmául, az alkotmányokért, melyeket
sorra készített Franciaországnak. Elhagyott Egyházának
ez a furcsa politikus nem vált dicsőségére. Az egykori
autuni püspök, Talleyrand tovább vezette Franciaország
kűlűgyeit, s külpolitikai vonalvezetésében a francia
királyság nagyhatalmi fénykorának önzését igyekezett
érvényesíteni, de tagadhatatlanul sok politikai ügyes
séggel. Éles tekintete mindjárt észrevette, hogy az euró
pai közhangulat a valiás oldalára állt sha a Habsburg
monarchia területén az avatag jozefinizmus uralkodott
is, máshol, mint Belgiumban, Svájc katolikus kantonjai
ban, a sokat szenvedett Irországban a katolicizmus a
politika erőivel való teljes érvényesülésében is teljes
megújhodást ígért. Épp Írországban a fiatal O'Connell
vezetésével a katolicizmus oly erővel tört előre, hogy
az angol Pitt-kormány már 1800 elején kénytelen volt
az ír katolikusok egyenjogosítását megígérni.

NEM VOLT TEHÁT IGAZUK azoknak, akik VI. Pius halá
lával a pápaság, sőt az Egyház végét várták, hiszen éppen
a sokat eltűrt aggastyán koporsója mellett kezdett az új
élet kihajtani. Á szokásos udvari gyász elmultával a bibo
rosok Velencében gyűltek össze, hogy pápát válasszanak.
Összesen 46·an maradtak életben s közülük többen, azóta,
hogy a pápai állam elvesztette önállóságát, állandóan Velen
cében tartózkodtak. Az időközben bekövetkezett fordu-
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latok miatt az osztrák monarchia jozefinista kormányának
most már nem volt kifogása, hogy az új pápa választása
az ő uralma alatt álló területen történjék meg, sőt a
császár utasítására a kormány vállalta a konklávé költ
ségeinek fedezését, de másrészt módot talált arra is, hogy
a régi vétójog gyakorlásával megzavarja a konklávé
nyugodt menetét.

A San Giorgío-szíget bencés monostorának templo
mában 34 bíboros ajkáról nov. 30-án hangzott el az
ünnepélyes Veni Sande. Tizenegyen. köztük a magyar
Batthyány József bíboros-prímás és a váci püspökből

bécsi bíboros-érsekké lett Migazzi Kristóf - beteg
ségük és őregségíík miatt nem tudtak eljönni. A
magyarok közül ott volt, bár csak néhány napi késés
sel érkezett meg, a birodalom egykori bíboros követe,
a most kinevezett szombathelyi püspök, Herzan Ferenc
is. Mindenki a gyors választást tartotta szűkségesneks
ennek ellenére a konklávé 1800 márc. 14-ig húzódott
el. A bíborosok közvéleménye, élükön Albanival, a
kollégium dékánjával, mindjárt első alkalommal Beli
somi, Cesena bíboros-püspöke mellett foglalt állást.
Benne ismerték fel azt az embert, aki képes lesz az
Egyház jogait megvédeni. s így az első alkalommal
18-an szavaztak rá. De Herzan Mattei nevének felemlí
tésével megbontotta a kialakulni kezdő egységet. Herzan
ezzel udvarának akart kedvében járni, mert tudta, hogy
ragaszkodik a franciáktól visszafoglalt három pápai
legációhoz és feltételezte Matteiről, aki a tolentinói
békét annakidején aláírta, hogy mint pápa nem fog
nagyobb ellenállást kifejteni a legációk átengedésének
kérdésében. A konklávé elnökének, Albaninak értésére
adta, hogy Belisomi ellen nincs ugyan kizáratási joga,
sőt nagyra becsüli öt, de úgy tudja, hogy kormánya
mégis szívesebben látná, ha Mattei nyerné el a pápai
tiarát.
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Albanit meglepte ez a nemvárt fordulat, de Herzan
oly ügyes módon szőtte tovább szálait, hogy a velencei
konklávé megismételte a pápaválasztások történetében
oly ritka esetet és futárt küldött Bécsbe, tudakolná
meg, mi a császári udvar véleménye a választás előre

látható kimenetele felől. Amint a következmények meg
mutatták, Albani részéről súlyosan elhibázott dolog
volt, hogy engedett ebben Herzannak. Thugut miniszter
ugyanis válaszra sem méltatta a konklávé szokatlan figyel
mét, Herzan pedig adott szava megszegesével kortes
kedni kezdett Belisomi ellen. Tervének megnyerte a
nyughatatlan Antonellit, akivel sikerült több szavazót
elpártolásra bírnia s így Belisomi elvesztette a való
színűséget, hogy pápa lesz. De nem lett Mattei sem,
mert az a hír keringett róla, - amelyet ugyan később

maga Consalvi cáfolt meg - hogy már előre lekötötte
magát a három legáció átadására.

Miután e kűlső, egészen jelentéktelen érdekek a
három papabilis esélyeit zsákutcába juttatták. felmerült
Chiaramonti Barnabás bíboros neve, akire pedig eddig
senki sem gondolt. A száműzetésben bíbort nyert Maury
oly szerencsés módon tette közkedveltté személyét,
hogy végül egyhangúan választották meg. Elődje iránti
kegyeletből a VII. Pius (1800-1823) nevet vette fel,
így akarván leróni háláját annak a pápának, aki fel
ismerte képességeit és a bencés cella magányából előbb

a tivoli, utána az imolai püspöki székre emelte, végül
pedig 1785-ben bíborral ékesítette fel.

Az új pápa 60 éves volt, mikor megválasztották.
Hosszú évtizedek önnevelése jellemét egész emberré
kristályosította ki s megadta neki azt a mély életből

cseséget, mely az Egyház és állam kormányzásához e
viharos időkben különösen szűkséges volt. A monos
torból magával hozta az önfegyelmezés szellemét, az
élet pedig arra tanította, hogy másokkal szemben türelmes
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és elnéző legyen. Elvtagadás nélkül tudott számolni az
adottságokkal ; amikor Napoleon 1797-ben Imolát is el
foglalta, nem menekült el, hanem együtt maradt hívei
vel s az új helyzetben is igyekezett egyházfejedelmi
feladatait betölteni. Ekkor mondta el az Ú. n. "forra
dalmi beszédet", melyen oly sokan megütköztek. mert
híveit arra buzdította, hogy legyenek egész keresztények
s akkor jó demokraták is lesznek: kövessék az Üdvö
zítő engedelmességét és alázatát s így vessék alá magukat
a törvénynek s a törvényes Ielsöbbségnek.!

VII. Piusnak viszontagságokban gazdag uralkodása
volt. Mindjárt megválasztása után megpróbáltatásokban
volt része. A velencei nép u. i. azt szerette volna, ha
koronázása sz. Márk templomában történik meg, de
mivel az osztrák hatóságok akadékoskodtak, az új pápa
elállt ettől és a S. Giorgioban koronáztatta meg magát
márc. 21-én. Megkapta a bécsi kormánytól a velencei
vendéglátás számláját is. A.mint azt sokan sejtették, ez
a három legáció visszakövetelése volt. Ennek részleteit
Bécsben szerették volna elintézni vele, azért Herzan
közvetítésével az udvar barátságos látogatásra hívta
meg a pápát. VII. Pius a látogatást, mely az adott
helyzetben beláthatatlan következményekkel járhatott
volna, azzal hárította el, hogy főpásztori kötelességei
elsősorban Róma felé szólítják s így bármily megtisz
telőnek tartja is, nem tehet a bécsi meghívásnak eleget.
Arra is rá akarták venni, hogy államtitkarul az oszt
rák irányzat felé hajló Flangini bíborost vegye maga
mellé, de a pápa ezt az óhajt sem teljesítette s azzal
érvelt, hogy egyelőre nem lévén államának birtokában,
államtitkárra sincs szűksége, ideiglenes szolgálatra pedig
megfelel Consalvi. Erre lehullott az osztrák állam eddigi
egyházpolitikájának barátságos álarca s az üdvözlésére
kiküldött Ghislieri őrgróf nyiltan felszólította apápát,
hogy Ausztria javára mondjon le a három legációról.
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miután Ferenc császár úgyis megszállva tartja majd
nem az egész pápai államot. Az új pápa azonban ebben
sem engedett, hanem nyiltan megmondta Ghislierinek,
hogy ura ne akarjon ruhatárába oly öltönyöket rakni,
melyek nem az ő, hanem az Egyház tulajdona, mert
hasznukat alig veheti. Sőt megtörténhetik. hogy a mo
lyok átragadnak saját ruháira, vagyis az örökös tarto
mányokra is.2 E figyelmeztetés Marengónál valóra vált,
Ferenc serege kikapott s a luneville-i békében (l801)
többi közt a három legációról is le kellett mondania
Napoleon javára. Visszaszármazott jogos tulajdonosa
birtokába az egyházi állam is, nem ugyan régi nagy
ságában, hanem azon határok közt, melyeket a tolen
tinói béke szabott meg.

VII. PIUS 1800 június 3-án érkezett meg székhelyére, útján
magyar huszárok kísérték. Bevonulása nem a bosszú, ha
nem a megbocsátás jegyében történt, így megnyugodva
fogadhatták jövetelét még azok az alattvalói is, kik elődje

eIűzetésében szerepet játszottak. A pápa első dolga volt,
hogy az egyház- és áIIamkormányzat feltételeit megteremtse.
Mindenekelőtt bíborosi rangra emelte Consalvit s mint
ilyent kinevezte államtitkárának. Választása a legszeren
csésebb volt, hiszen a mult, század egyik legnagyobb papi
államférfiát nyerte benne. ük ketten szerencsésen kiegé
szítették egymást. Pius mint volt szerzetes, később mint
püspök távol állt a diplomáciátóI. Consalvit viszont kivé
teles tehetségei és vonzalmai egyaránt a politika felé vit
ték. A pápa személye az Egyház lelki életének adta meg
a lüktetését, államtitkára pedig a pápai politikának lett
hajtóereje.

Anyagilag teljesen kifosztott, lelkileg teljesen fel
forgatott Róma fogadta őket, az eszmék zürzavará
nak és a kenyértelenségnek kettős válságával. Az
előbbi téren csak úgy lehetett rendet teremteni, ha
megszűnik az utóbbi. A kúria mindent elkövetett, hogy
a nyomort enyhítse s a lelkeket lehorgonyozhassa a
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vallás megnyugtató igazságaihoz. Ezt várta az egész
keresztény világ is. De itt a sikernek már eleve feltétele
volt, hogy a pápaság megtalálja-e a kiegyezési módot
az európai politikai események irányítójává emelkedett
Napoleonnal. Erre vonatkozóan Napoleon részéről máris
történt biztató megnyilatkozás, mégpedig Milánóban. A
győzelmes hadvezér 1800 május 5-én többek közt kijelen
tette az ottani papság előtt, hogya katolikus vallás az
egyetlen horgony, mely az idők forrongásában támaszt,
biztonságot adhat s a viharokból megmenteni képes." A
nyilatkozat mögött politikai belátásnál jóval több volt
abból, hogy már ekkor tudatosan előkészítettekésőbbi

császári hatalmának lehetőséáeit s érdeke volt a ki
egyezés a konzervatív Európa legrégibb szellemi hatal
masságával, az Egyházzal. Ekkoriban többször ismételte
ezt a mondást, hogy ha nem lenne pápa, létesíteni
kellene." Milánói nyilatkozata után Napoleon tettel is
bebizonyította, hogy békét vagy legalábbis az együtt
müködés elfogadható formáit kívánja. Önként meg
engedte, hogy 3000 emigráns francia pap hazatérhes
sen, s az Egyház istentiszteleti céljaira Párizsban két
templomot adott vissza.5

VII. PIUS és kúriája, ha e jelenségekben nem is látott
Canossa-járást, becsületesnek tartotta Napoleon szándé
kait s a maga részéről is rajta volt, hogy megegyezésre
jusson vele. De a konkordátum megkötésének, sőt még
lehetőségének hírére is felbukkantak az ellenzők, úgy
jobbról, mint balról I Mindenekelőtt a forradalomnak még
míndíg továbbélő egyházellenes baloldala nézte féltéke
nyen azt, hogy Franciaország megtalál hajolni - éppen
a nemrég megalázott pápaság előtt. Viszont a másik olda
lon Maury bíboros és társai, akikben még ott égett a
mult és a száműzetés minden keserűsége, bizalmatlanul
óvatosságra intették a pápát, nehogy veszélyt és megalá
zást csempésszen a megegyezésbe a félelmetes ellenfél. A
túlzó royalisták, vezérük, Béziers püspök által egyenesen
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azt üzenték Rómába, hogy Franciaországnak még a katoli
cizmus sem kell törvényes királyság nélkül. 6

Az akadékoskodó tényezők tehát elég korán elő

léptek és megnehezítették a kibékülést. A konkordá
tum megkötésére pápai delegáció utazott Párizsba, élén
Spina címzetes korinthusi érsekkel és CaseIli szervita
atyával. 1800 november 5-én érkeztek meg. A meg
kötendő konkordátum alapjául a pápai marsrutával
szemben a következő három feltételt szegezték nekik:
1. a püspöki kar egyetemleges lemondását; 2. a lefog
lalt egyházi javak eladásának törvényes elismerését; 3.
az összes püspöki kinevezések jogának átruházását az
első konzulra. A feltételek mögött Talleyrand állott,
Spina azonban nem egykönnyen hajolt meg. Bernier
abbé, Napoleon egyik megbízottja azzal igyekezett a
tervezetnek megnyerni, hogy elfogadása esetén a kato
likus vallás újra államvallás rangjára emelkedik. Napo
leon azonban folyton újabb és ujabb követeléseket
állított fel s végül már az alkotmányos papoknak is
helyet kívánt biztosítani a hierarchiában. Spina tehát
nem állt kötélnek. Nem zavartatta magát, mikor a
luneville-i béke Napoleont ismét a hatalom magasla
tára emelte. Nem ijedt meg, mikor egyházszakadással
fenyegetőzött, vagy kardcsörtetve kijelentette, ha Spina
5 napon belül meg nem másítja nézeteit, visszaküldi
Rómába s a következményekért viselje akkor a fele
lősséget.

Spina erélye, sírnasága, kitartása tehát mindent
ígért Napoleon számára, csak azt nem, hogy sikerül a
Szentszéket is diadalszekere elé fogni. Most tehát köz
vetlenül Rómára gyakorolt nyomást. Érdekképviseleté
vel ismét Cacault-t küldte oda s azzal bátorította, hogy
ne féljen, hiszen mőgőtte 200.000 bajonett áll készen
s ennek tudatában mondja meg a pápának, hogy ő
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inkább szeretne a Szeniszék megmentője, mint szét
rombolója lenni.7 A Szentszék természetesen nem is
kívánhatta a jólismert rombolás megismétlését s ezért
szívesen elment addig a határig, amíg az lényeges kér
désben elvfeladást nem jelentett, A három pont közül
a két utolsót elfogadta azzal a kikötéssel, hogy a francia
állam gondoskodjék az Egyház és papjainak eltartásá
ról s a katolicizmus nyerje vissza államvallás jelleget.
De már az első elfogadott pont gyakorlati kérdéseiben
is merültek fel aggályok, s ezek annál nagyobbak vol
tak, mikor Rómának arról kellett értesülnie, hogy
Napoleon néhány alkotmányos papot is pűspőkké akar
kinevezni. Itt ismét zsákutcába került a tárgyalás s
mikor már az egyik hónap a másik után telt el, Napoleon
1801 május 19-én ultimátumot küldött Rómába, mely
szerint, ha a pápa 5 napon belül nem teljesíti kíván
ságait, Cacault hagyja el Rómát.

NAPOLEON MEGBIZOTTJA számára nem is maradt más
választás. De mielött Murat tábornokhoz utazott volna
Firenzébe, azt tanácsolta Consalvinak, menjen személye
sen Párizsba s magával Napoleonnal intézze el a konkor
dátumot.8 Ez azonban még így sem ment símán. Napoleon
már a bemutatkozó látogatáson (június 22-én) kijelentette,
hogy mindössze S napot bocsáthat Consalvi rendelkezé
sére s ha ezalatt nem írják alá az egyezményt, a bíboros
államtitkár visszatérhet Rómába. Az öl nap ugyan ötször
ötnél is több lett, de így is csak nehezen tudták az
ellentétes érdekeket áthidaini. Napoleon a tárgyalások köz
ben nem egyszer magából kikelve, lángvörösen fenyegette
meg Consalvit. Végre 1801 július lS-én alá lehetett írni
a 17 cikkböl álló egyezményt.

A nagyjelentőségű konkordátum főbb rendelke
zései szerint mindenekelőtt a katolicizmus lia francia
polgárok többségének" a vallása. Ezzel valóra vált, amit
Spina jól sejtett, hogy Napoleon csak ígérte az Egyház
nak az államvallás jelleget, de szavát nem tartotta meg.
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Az állam a maga részéről biztosította az istentisztelet
szabadságát. De ezzel szemben beavatkozott az
egyházmegyei és érseki beosztás területi rendezéseibe
s itt megtartotta a forradalom által elrendelt változáso
kat: 50 püspökség és érsekség felállításával az egyház
megyék új határokat kaptak.

A felesküdött püspököket a kormánynak, a fel
nem esküdötteket a pápának kellett rábírni, hogy le
mondjanak. Bármennyire tiltakoztak is a lemondatás
ellen, egyelőre bele kellett nyugodniok a változtatha
tatlanba. A fel nem esküdtek közül 80-nál többen éltek
még: közülük 44 önként engedelmeskedett apápának,
a többi azonban egyetemes zsinat emlegetésével tilta
kozott, sőt volt, aki még a pápa megtéréséért imát is
rendelt el." Az új főpásztorokat a konkordátum kihir
detését követő három hónapon belül az első konzul
nevezi ki, s ezután a pápa megerősíti őket azon formák
szerint, melyek az Ancien Régime alatt is érvényben
voltak. Időközönkint megüresedő főpásztori rnéltóságok
betöltése hasonló módon történik. A püspökök és érse
kek, mielőtt hivatalukat elfoglalnák, az első konzulnak
tesznek hűségeskűt, míg a többi lelkipásztor a kormány
által kinevezett hivatalos közegek előtt. Ugyancsak a
hierarchia minden tagja tartozik az istentiszteletek vé
gén a kormány által előírt imát elmondani a köztársa
ságért és az első konzulért.

A püspökök és a kormány előzetes jóváhagyásá
val rendezik plébániáik új határait. A plébánosokat a
püspök nevezi ki, de ugyancsak a kormány hozzájáru
lásával. Szabadon állíthat fel székeskáptalanokat és
szemináriumokat, de ezek javadalmazásáról a kormány
nem gondoskodik. Ellenben kötelezi magát arra, hogy
az istentiszteleti célokra átadja a püspököknek mind
azokat a székesegyházi, plébániai és egyéb templomokat,
melyeket nem idegenítettek el. Viszont a pápa megígéri
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maga és utódai nevében, hogy az áruba bocsátott egy
házi javak megvásárlóit és birtokosait nem fogja hábor
gatni, az állam pedig kárpótlásul illő fizetésben része
síti a püspököket és plébánosokat. Nincs kifogása az
ellen sem, ha a hívek kegyes alapítványokat létesíte
nek az Egyház javára. Végezetül az első konzult ugyan
azok a jogok és kiváltságok illetik meg a Szentszéknél,
mint egykor a francia királyokat s azon esetben, ha
valamelyik utóda nem lenne katolikus, új megállapo
dást kell létesíteni. l o

AKIK FÉLTETTÉK apápát Napoleontól, most igazoltnak
látták aggodalmaikat. Ez a konkordátum eleve az állam
függvényévé kívánta tenni a katolikus Egyházat. Az Egy
ház és az állam összes kapcsolatait átszőtte a gallikániz
mus rostjaival, s olyan jogokat biztosított Napoleonnak,
melyek még sok szomorú napot és keserűséget okoztak
VII. Piusnak. De ő kizárólag a közjót, az Egyház érdekét
tekintette s azt hitte, hogy - ha súlyos földi érdekek
feláldozása árán is - talán sikerül biztosítania az Egyház
és a francia nemzet békés együttélését. A pápa eljárása
alkalmat adott a nyilt és titkos bírálgatásokra s ezek
közt bőven kijutott a gúnyolódásból is. Elődjével párhu
zamba állítva így szellemeskedlek rajta: VI. Pius, hogy
megmentse a hitét, elvesztette uralmát, VII. Pius, hogy
megtarlsa uralmát, feláldozta a hitet."

A vádak igazságtalanul érték a pápát, hiszen a
konkordátum tárgyalásai alatt érdemben említés sem
történt az egyházi állam elfoglalt birtokairól. S ha
Consalvi visszautazása előtt fel is említette ezeket, meg
kellett elégednie Napoleonnak azzal a semmitmondó
válaszával, hogy e kérdésben még bizonytalan, mit lehet
tenni, de csak legyen a pápa bizalommal hozzá . . . De
ezzel még nem adattak vissza sem a legációk, sem az
avignoni birtokok. Ha VII. Pius többet áldozott is fel
az egyházi közigazgatás érdekeiből, mint amennyit az
igazság megkövetelt, ebben csak jóhiszeműségét érheti
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vád. Tévedett, amikor azt hitte, Napoleon éppoly őszinte

tárgyaló fél, amilyen ő maga. Ebből már akkor is ki
kellett ábrándulnia, amikor Napoleon nem sokkal Con
salvi elutazása után engedélyt adott az alkotmányos
püspököknek zsinat tartására, hogy ügyeiket megbeszél
hessék. De még jobban kimutatta megbízhatatlanságát,
mikor a konkordátumhoz egészen önkényesen hozzá
csatolta az Ú. n. organikus cikkeket. Könnyen tehette,
hiszen Consalvi nem volt ott, utóda pedig, Caprara a
pápa "a latere" követe, hajlítható egyéniség volt, az
alku és a lassú folyamatok embere, míg Napoleon a
gyors cselekvésé. Caprara még át sem gondolhatta
Napoleon terveit, mikor ezek már valóra váltak, Rómát
pedig újabb és újabb kellemetlen meglepetések érték.

Napoleon keresztülvitte, hogy az új püspökök
megerősítésének jogát a pápa átruházta Caprarára, s
akkor habozás nélkül kinevezett az alkotmányos püs
pökök közül is néhányat az új egyházmegyék élére. A
követet meglepte a nemvárt intézkedés és jelentést
tett Rómának. Itt ez még nagyobb megdöbbenést vál
tott ki, de mivel Napoleon élére állította a kérdést és
szándékát semmi szín alatt sem volt hajlandó megváltoz
tatni, a Szentszék csupán azt kívánta, hogy az alkot
mányosok vonják vissza eddigi tévedéseiket s őszinte

megtérésükről adjanak írásban kielégitő nyilatkozatot.
Közülük csak néhányan voltak erre kaphatók, a töb
biek makacsul ellenálltak. Ezzel is Napoleon kegyet
keresték, jól tudván róla, hogy csak számításból kereste
a békét Rómával, egyébként pedig a pápaságtól minél
függetlenebb gallikán egyházat akart alapítani. Ezt a
törekvését mindenki ismerte Párizsban. A váratlanul és
erőszakosan megegyezésre kényszerített organikus cik
kekről széltében-hosszában előre beszéltek, csak Cap
rarának nem volt semmi tudomása róluk. Csak akkor
tárult fel szemei előtt a valóság, amikor a parlament
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már jóvá is hagyta az így eredeti értelméből teljesen
kiforgatott konkordátumot, s ő teljes bíborosi díszben,
a legfényesebb kűlsőségek közt 1802 húsvétvasárnapján
Te Deum-os misét mondott a Notre Dame székesegy
házban az Egyház és a francia állam kibékülésének
örömére.

Róma nem lelkesedhetett ezért a békekötésért :
túlságosan sokat áldozott már a konkordátum meg
kötésekor önként, s még többet követelt tőle Napoleon
az organikus cikkelyekkel. Ezek értelmében tilos a
kormány jóváhagyása nélkül bármiféle pápai bullát
vagy brévét kihirdetni j nunciusok vagy egyéb pápai
megbízottak csak akkor gyakorolhatják küldetésüket,
ha erre az államtól engedélyt nyertek j ugyancsak
kizárólag a kormány felhatalmazása alapján lehet az
egyetemes zsinatok határozatait közzétenni j nemzeti
vagy részleges zsinatokat tartani, ezek rendelkezéseit
végrehajtani. Az egész országban kizárólag a kormány
által jóváhagyott katekizmust taníthatják. A papságnak
szabadságában áll az egyházi bíróság ítéleteit a kor
mánynál megfellebbezni. A konkordátum megengedte
a káptalanok és szemináriumok szabad felállítását, de
az organikus cikkek ezt is kormányengedélyhez kötöt
ték. A teológiai főiskolákon elő kellett adni a gallikán
klérus 1682. évi deklarációját s a tanárokat eskü alatt
kötelezték ennek elfogadására. A klerikusokat csak 25
éves korukban lehetett felszentelni, feltéve, ha ehhez a
kultusz-osztály hozzájárult s a felszentelendő már ren
delkezett évi 300 frank jövedelemmel. F őpásztori szék
üresedés esetén vagy a metropolita vagy pedig a rang
idős püspök gondoskodott a kérdéses egyházmegye
kormányzásáról a nélkül, hogy az illető rnegye általá
nos helytartójának hivatala megszűnt volna. A lelkész
kedő papság két csoportra oszlott; az egyikhez tartoz
tak az ordinárius által kinevezett s a kormánytól jóvá.

88



hagyott végleges plébánosok, a másikhoz pedig a peres
eljárás által elmozdítható segédlelkészek. A kormány
külön engedélye nélkül a vasámapokon kívül más
napot nem lehetett ünnepnek szentelni. A naptárt
akképen szervezték, hogy az év és hónap a köztársa
sági, a hét és nap pedig a Gergely-féle elnevezést
tartotta meg. A házasságkötésnél az egyházi esküvő

soha meg nem előzhette, hanem csak követhette a
polgári egybekélést i a papság által vezetett anyaköny
vek elvesztették hivatalos jellegüket, az egyházi célra
tett alapítványokat pedig államjáradékokban kellett
elhelyezni.P

AZ ORGANIKUS CIKKEK egészen kiforgatták a konkor
dátumot eredeti értelméből s a francia egyházat annyira
körülépítették a gallikánizmus falaival, hogy egész szer
kezetében aIig maradt valami helye a római irányításnak.
Erre már VII. Pius is elvesztette türeimét s konzisztoriá
lis beszédében az egész keresztény világ színe előtt tilta
kozott a vakmerő erőszak ellen. Napoleon azzal a nyilat
kozattal intézte ezt el, hogy a tiltakozás nem egyéb, mint
a római kúria szokásos óvásemelése, melyet mindíg meg
ismétel a gallikán egyház szabadságával szemben.

A mindennapi élet azonban nem Napoleonnak,
hanem a pápának adott igazat. Az egyházpolitikai
törvénycikkeket be lehetett ugyan erőszakolni az állam
hatalom által előre kiszabott keretekbe, de a katolikus
lelkiség utat talált a megmaradt szük réseken át is, s
a vallást megint a Napoleon által annyira lekicsinylett
és "scholasztikus szőrszálhasogatóknak" nevezett római
teológusok útmutatása szerint emelte magasba. Már
1802-ben megjelent Chateaubriand: Le Génie de
Christianisme c. munkája, mely nagy példányszámban
terjedt el és külföldi nyelvekre is lefordítva fényes
elégtételt szolgáltatott a kiuzsorázott és gúzsbakötött
Egyháznak. A mű pompás díkcióval, ragyogó stilussal
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és magávalragadó lelkesedéssel mutatott a katolicizmus
isteni eredetére. Kifejtette, hogy az Egyház életét ideig
óráig megbéníthatja az önző erőszakosság, de diadal
maskodni rajta még a pokol kapui sem fognak.
Chateaubriand műve széles körökben ismertté tette a
kereszténység örök értékeit is, melyeket az Egyház
a szellemi, erkölcsi, művészeti és művelödési téren
alkotott. Ezeket a forradalom sem tudta megsemmisí
teni, de helyettük nem is nyujtott jobbat, hanem
kegyetlen csalódást okozott. Igy e mű felfedezte újra
a kereszténységet és stílusával előfutárja lett a kat.
romanticízrnusnak.P

E könyv bátor hangja végleg kinyitotta az embe
rek szemét és a még közömbösekben is felvillantotta a
hit világát. Az államhatalom rendőrködhetett az Egy
ház felett, de a katolicizmust nem tudta többé jársza
lagján vezetni. Az emigráció és az otthoni szenvedés
sokkal jobban megerősítette a papságot, semhogy ne
lendült volna fel hatására a hitélet. Az eltiltott papi
ruha ismét tiszteletet szerzett, a templom vonzotta a
tömegeket s nyilvános körmenetek hangos hitvallással
hirdették, hogy Krisztus feltámadt Franciaországban,
él és uralkodik a lelkek felett.

A párizsi siker után Napoleon kísérletet tett arra,
hogy a francia konkordátum alapelvei szerint szűkítse

meg a pápai jogkört mindenütt, ahol kardja biztosította
nekí a hatalmat. Igy az itáliai köztársaságban ugyan
olyan módon akarta rendezni az egyházi kérdéseket,
mint Párizsban, csakhogy a római kúria most már
óvatosabb lett. Midőn Cacault előhozakodott azzal a
tervvel, hogy az egyházjogi kérdéseket Napoleon itáliai
befolyási körzetében is a francia konkordátum szerint
rendezzék, VII. Pius élesen és nyomatékosan tiltako
zott és nem volt kapható arra, hogy Caprarát teljhata-
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lommaI bízza meg az olasz konkordátum megkötésére,
mint azt Napoleon szerette volna, hanem csak a
legszűkebb felhatalmazást adta meg neki. Kikötötte azt
is, hogy ez a konkordátum nem veheti át apárizsinak
kirívó pontjait s a szorosan vett vallási kérdésekben
sem eszközölhet változtatásokat a Szentszék előzetes

tudta és beleegyezése nélkül. A pápa tiltakozása és
előzetes óvatossága elért legalább annyit, hogy itt a
katolicizmusnak megadták az államvallás jellegét, el
maradtak az organikus cikkek, de egyébként Bermez
igyekezett a francia konkordátum pontjaiból többet be
csúsztatni.'" A megegyezést 1803 november 2-án rati
fikálták s utána a Szentszéket olymódon akarták ki
játszani, hogy Melzi, az olasz köztársasági elnökhelyet
tes kűlőn dekrétumokban szabályozta a függőben ma
radt kérdéseket. Amikor a pápa ez ellen a leghatáro
zottabban tiltakozott, Napoleon vissza is vonatta azo
kat, bár a valóságban mégis csak azok szerint töreke
dett eljárni.

CACAULT-tal a konkordátumról folytatott tárgyalásai köz
ben a pápa elismeréssel és dícsérettel emlékezett meg az
európai protestáns országokról, mint ahol az államfők és
a kormányzat mindenképen engedékenyek és békés szel
leműek. Az egyházi ügyekben bullakat kémek, irányItáso
kat kapnak s az Egyház törvényei szerint járnak el,
Poroszország, Anglia és Kelet katolikusai miatt nem kell
aggódnia. VII. Pius elismerő nyilatkozata Poroszországgal
szemben a luneville-i békét megelőző időre vonatkozott.
E béke óta itt is, de a többi német tartományokban is
válságosra fordult a katolicizmus helyzete, aminek közve
tett oka ugyancsak Napoleon volt. A luneville-i béke u. i.
Franciaországnak ítélte oda a tartományok és választó
fejedelmek Rajna-balparti részét s az egyes hercegségek,
itteni birtokaik elvesztése miatt kárpótlást jelentettek be.
Amint erre a westfáliai béke már példát mutatott, az
egyházi vagyonból kétszeres értékben is kárpótolni lehe
tett, s a regensburgi gyűlés nem kérdezve a pápát, de
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előre megnyerve a gondolatnak Napoleont s a többi érde
keIt nagyhatalmat, e szerint járt el.

Az 1803 február 23-án létrejött megegyezés ki
mondta a német egyházi uralmak és földbirtokok
szekularizációját. Ez igen sok érsekség, püspökség,
káptalan, apátság, prépostság birtokainak és kormány
zati hatalmának elvéteIével 1719 négyszögmérfőldnyi

területet, több mint 3 millió lakost s több mint 21
millió forint jövedelmet vett el a német katolikus Egy
háztól."

A német katolicizmus számára Luther óta nem
volt ilyen jelentős esemény. Mint az államszerkezetben
is jelentkező politikai tényező, a katolicizmus elvesz
tette jelentöségét: a kölni és trieri érsekek megszűntek

választófejedelmek lenni, a mainzi érsek egyelőre

megmaradt annak, regensburgi székhellyel, de nem
sokkal később Bajorország javára le kellett mondania
erről a közjogi szerepéről. Megszűnt igen sok püspök
ülésjoga a birodalmi gyűlés urakházában s tisztségü
ket protestáns és katolikus világiak örökölték. Az
egyházi vagyon egyik napról a másikra - úgy látszik
- teljesen megsemmisült, javainak új birtokosai, kato
likusok éppúgy, mint a protestánsok, nemcsak az ingat
lanokra tették rá kezüket, hanem a templomok, kolos
torok, monostorok íngóságaira, kincseire és egyházi
felszereléseire is. Ezekkel nem egy helyen oly kufár
kodást űztek, mely vetekedett a párizsi forradalmárok
rablásaival. A regensburgi határozat papiroson kimondta
ugyan, hogy az új birtokosoknak kötelessége a szeku
larizált egyház papjait és fejedelmeit fenntartani, de
ennek feltételei, garancíái és szankcíói nem voltak. A
rnegcsonkultságában is fényes szerepet betöltő katoli
cizmust elvérzéssel fenyegette a váratlan érvágás. A
papi pálya nem vonzotta az ifjúságot, s akik mégis
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e hivatást követték, vagy hősi lélekkel viselték a sze
génységet, vagy pedig alkalmazkodtak kegyúri herce
geikhez és fejedelmeikhez, s olyan egyéni főhatalomelle

nes katolicizmust kívántak teremteni, mint Wesenberg
báró konstanzi általános püspöki helynök, aki egyház
megyéjében nem egy kánonellenes újítást hozott be,
sőt később külön német nemzeti egyházat akart
alapítani.

A PÁPA DELLA GENGÁT, a későbbi XII. Leót küldte
Regensburgba, hogy alkudozzék s megfelelő konkordátum
kötéssel biztosítsa a német katolicizmus jövőjét. De ered
ményt sem most, sem később nem tudott elérni. Napoleon
folyton változtatta Európa politikai térképét és uralmait,
később pedig VII. Piust is fogságba hurcoltatta. Ilyen kö
rülmények a papjaitól, intézményeitől, vagyonától fosztott
katolikus Egyház helyett a protestantizmus építette ki sa
ját várait a német birodalomban.

Egészen más volt a helyzet Oroszországban, ahol
pedig a pravoszláv vallás volt az uralkodó. Amikor a
nyugati tartományokban a jezsuiták nevét ki sem volt
szabad ejteni, ugyanakkor I. Pál orosz cár azzal a
meglepő kéréssel fordult VII. Piushoz, hogy birodal
mának katolikus végein törvényesen is szentesítse a
Jézustársaság műkődését. A spanyol, portugál és más
udvarok nem tartották magukat illetékeseknek, hogy
I. Pálnak ebbe az elhatározásába beleszóljanak, a
pápa pedig örömmel tett eleget e kérésnek s a cár
utóda, I. Sándor már közölhette az ott élő jezsuitákkal,
hogy most már nemcsak azon a címen maradhat fenn
a rend Oroszországban, mert a feloszlató bullát nem
hirdették ki annakidején, hanem kifejezett pápai
engedély alapján is.

UGYANILYEN ÖRVENDETES jelenség volt a katolicizmus
erős térfoglalása a brit-szigeteken. A kormány elnézésé-
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vel, sőt támogatásával az emigrált francia papság gyönyörü
térítő munkát végzett Angliában. Az írek sem voltak
többé Londonnak oly mostoha és üldözött gyermekei,
mint az elmult három keserves században. S ha vallási
emancipációjuk most még nem is következett be, a Pitt
kormány már nem zárkózott el ez elől.

Viszont Spanyolország, mely egykor a "legkatoli
kusabb" jelzöt érdemelte ki, most a kor különböző

vallásellenes áramlatainak hatása alatt álló társadalmá
val nem egyszer kellemetlen meglepetéseket okozott.
A kormányzat itt is azon dolgozott, hogy a katoliciz
must önál1ósítsa Rómától. Teljesen jozefinista és Iebro
nianista ízü volt az a követelése, hogy a madridi nun
cius a pápát csak mint világi fejedelmet képviselje,
egyházi joghatósága töröltessék el, amint a szerzetes
rendek is helyi püspököktöl, ne pedig a generálistól
függjenek. A püspökök ruháztassanak fel az összes
házassági akadályokra vonatkozó felmentések jogával
s a kormánynak engedtessék meg, hogy az egyházi
javadalmakat szabadon osztogathassa és több más
nagyfontosságú egyházi jogot Rómától függetlenül a
kormány gyakoroljon. A pápa inkább abba egyezett
bele, hogy a kormány - tekintve az állam igen súlyos
anyagi helyzetét - rendkívüli adókkal terhelhette
meg az egyházi javakat, de a többi teljesíthetetlen
javaslatot visszautasította, s e kérdésben nem is történt
változás. Igy sikerült biztosítani a spanyol katolicizmus
egységes fejlödését.

Mindaz, amit a spanyol kormány csak szeretett
volna, már nem mint követelés, hanem mint szomorú
valóság jelentkezett az osztrák-magyar birodalomban:
Ausztriában jobban, mint nálunk. A pápai nunciust
Bécsben is úgy szerették volna kezelni, mint a pápa
világi hatalmának képviselöjét. Egyházi joghatóságát itt
sem engedték érvényesíteni. Tilos volt a hivatalos érint-
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kez és a püspöki karral, a szerzetesrendek elöljárósá
gával ; ez utóbbiakat függetlenítették Rómában tartóz
kodó elöljáróiktól. Az államhatalom féltékenyen őrkö

dött, hogy a pápa a legkimondottabban egyházi kér
dések megoldásába se avatkozzék és ne is avatkoz
hassék be. Teljesen az ő kikapcsolásával intézték el
pl. Magyarországon 1802-ben a bencések, ciszterciek,
premontreiek visszaállítását, 1804-ben az egri püspök
ségnek érseki rangra való emelését s belőle a szatmári
és kassai egyházmegyék kihasítását. A kormány csak
a befejezett tényeket jelentette Rómának, hogy a pápa
is tudomást szerezzen róluk és megerősítését adja.

A JOZEFINIZMUS szelleme borult a templomokra s a
prédikációkra, a kolostorokra s a szerzetesi életre, az
iskolákra s a tanításra, a szemináriumokra s a papneve
lésre. A legtöbb út Bécsbe s nem Rómába vezetett, ott
pedig még a leglelkibb kérdéseket is tisztán államrendé
szeti szempontból mérlegelték. Az intéző körök, papok
és világiak mind jozefinisták voltak, a felvilágosodottság
divatos eszmekörében mozogtak s számukra a hitbeli
megkötöttségek, az erkölcsi normák csak annyiban voltak
fontosak, hogy az állam biztos alapjául szelgáljanak. De
ez a mérték nem volt elégséges arra, hogy a hitélet terén
visszatartsa a hitbeli közömbösséget s az ebben rejlő

vallástalanságot.

Róma nem jó szemmel nézte a különben vallásos
Ferenc császár ily irányú egyhézpolitikáját, többször
felvetette a konkordátum kötésének kérdését, de csak
annyit ért el, - ezt is Severoli nuncius fáradhatatlan
sürgetésére - hogy a kormány valamelyest engedett
merevségéböl, Joghatóságát sem tilalmazta úgy, mint
azelőtt s a nuncius, ahol csak tehette, iparkodott is
ennek érvényt szerezni. Amikor megengedték neki az
ú. n. processus infirrnationis-t, a püspökökké kineve
zendő személyekről való bizalmas jelentések bekérését,
- azon volt, hogy olyan püspökök kerüljenek az Egy-
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ház élére, kik majd apostoli buzgalommal kormányoz
zák a rájuk bízott papokat és hívőket. Tekintetét rajta
tartotta a szemináriumok életén is, mert meggyőződése,

hogyapüspökvár és a papnevelőintézet: ez az egyház
megye két gyujtópontja, mely majd lángraszítja a lelkek
ben a katolikus hitet. A teljes kigyulladáshoz azonban
még sok hiányzott, egyelőre még a reménynek is örülni
kellett most, amikor Európa-szerte a forradalmi eszmék
betegei voltak a katolikus tömegek, az államkormány
zatok és a szellemi irányzatok.
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HATODIK FEJEZET: A KORONA HARCA A TIARA ELLEN.

1.
A napoleonidák első császára. SzaHtás a pápasággaL
Consummatum est. A "savonaí" pápaság. Napoleon bukása.

Napoleon nem tekintette véglegesnek az első kon
zuli tisztséget, hanem csak pályafutása közbeeső

állomásának, hogy ezen keresztül annál könnyebben
rnegszerezhesse a frank birodalom megalapítójának,
Nagy Károlynak császári koronáját. Az európai álla
miságok belső és külső állapota kedvezett tervének. A
német nagyhatalom eresztékei már a luneville-i béké
ben erősen meglazultak s csak rövid idő kérdése volt
a birodalom hatalmi állapotának teljes összeomlása.
Ferenc császár megérezte ezt s mint osztrák államai
nak szuverén ura, 1804 augusztus 14-én felvette az
örökös császári cimet, hogy ezzel kárpótolja magát és
uralkodóházát arra az esetre, ha a német-római szent
birodalom előrelátható vége bekövetkezik s neki a
birodalmi császári címröl le kell mondania. De nem
kellett tartania Napoleonnak a többi külhatalmaktól
sem, mert Anglia, Svédország, a Török Porta és Orosz
ország, ha kezdetben vonakodtak is elismerni császársá
gát, tehetetlenül állottak vele szemben.

A FRANCIA BELPüLITIKÁT pedig egyedül Napoleon
maga irányította, Hatalmával szemben semmi jelentősége

sem volt, hogy a Lengyelországban élő XVIII. Lajos nem
akart lemondani a Bourbon-ház uralkodói jogairól. Egy
royalista összeesküvéssel Napoleon kűlönben is könnyű

szerrel végzett. A királypártiak megfélemlítésére az ártat
lan Enghien herceget is elfogatta és agyonlövette, viszont
a köztársasági pártlakat szintén elhallgattatta s szabad
folyást biztosított a "népfelség" kivánságának, mely család-
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jában jelölte meg Franciaország legújabb dinasztiáját,
benne pedig első császárát. Az erről szóló határozatot
1804 május 18-án vitték el neki, s úgy fogadta el, mint
akit önmaga, a nép és nem pedig Isten kegye tett császárra.

Sokkal jobb politikus volt azonban, semhogy ne
ragaszkodott volna ahhoz, hogy az Egyház is közre
műkődiék megkoronáztatásánál, de már arra nem volt
hajlandó, hogy Rómába menjen, mint egykori elődje,

hanem Consalvi szerint, mint a várurak szokták házi
káplánjukat misére hívni, úgy kívánta ő is apápát
Párizsba, hogy a felkenés szertartását elvégezze. 1 Ez
volt az egész, amit a pápára akart bízni. A francia
diplomácia most is müvészi módon bújtatta igazi szán
dékait az ígéretek csillogó kűlsöségeíbe.

AMIKOR CAPRARA. majd utána a Rómába követi meg
bízatással érkező Fesch, lyoni bíboros-érsek, a császár
nagybátyja először hozakodtak elő Napoleon szándékaival,
VII. Pius a maga személyes megjelenését és szerepét
kettős feltételhez kötötte. Tartalmi tekintetben azt kívánta,
hogy párizsi utazása ne korlátozódjék egyedül a koroná
zásra, hanem szolgálja a vallás és az Egyház ügyét, tehát
előre kapjon biztosítékot arról, hogy a császár az orga
nikus cikkelyeket hatályon kívül helyezi, az olasz kon
kordátummal kapcsolatos Melzi-dekrétumnak érvényét
megsemmisíti. Kötelezi a még makacskodó alkotmányos
püspököket, hogy a pápa által kívánt formában vissza
vonják tévedéseiket, s amennyiben azt vonakodnának
megtenni. elmozdítja őket állásukból. Ezenkívül még az
volt a kívánsága, hogy a meghívó levelet két püspök
hozza el Rómába és a koronázás szertartása semmiben
se kü1önbözzék az egyházi koronázás elöírásaítöl."

A pápa feltételei nem egyeztek meg Párizs tervei
vel, amennyiben itt úgy döntöttek, hogy a koronázás
két részletben történjék meg, az egyik a Notre Dame
székesegyházban a pápa részvételével, a másik pedig
a Mars-mezőn. A koronázási esküben Napoleon meg-
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fogadja, hogy tiszteletben tartja és másokkal is meg
tartatja a konkordátum törvényeit s természetesen az
organikus cikkeket is, továbbá biztosítja az összes fele
kezetek kultusz-szabadságát, Ez a körülmény nem
feszélyezte Talleyrand-ot, hogy el ne hallgassa a valót
s a pápának ne ígérje meg kívánságai teljesítését. Nem
csak az organikus cikkek hatályon kívül helyezését és
az alkotmányos püspökök leszerelését ígérte meg,
hanem még azt is, hogy a pápa szóvá teheti elvesztett
birtokai kárpótlásának kérdését, a három legáció vissza
adását, ami elől Napoleon nem fog elzárkózni. Bizto
sította, hogy ura sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít
annak, ha a pápa kezéből veheti át a koronát, sem
hogy megengedné, hogy e szertartást mások megismé
teljék a Mars-mezőn. Ami ezenkívül a pápa személyes
megtiszteltetését illeti, útja, fogadtatása és párizsi tartóz
kodásának eredménye, összehasonlítva VI. Pius bécsi
útjával, akkora kűlőnbséget fog mutatni, amekkora a
kűlőnbség II. József és Napoleon közőtt.

TALLEYRAND könnyen beszélhetett így, hiszen eleve biz-
tos volt, hogy ígéretein Napoleon eleve túlteszi magát.
Viszont fontos volt bármiáron is elérnie, hogy a pápa
a koronázáson jelen legyen Párizsban, s VII. Pius, bár
a bíbornokok egy része és a külföldi udvarok is ellene
voltak, ily föltételek mellett mégis hajlott arra, hogy a
meghívást s a neki szánt koronázó szerepet elfogadja.

De már az első lépéseknél rá kellett jönnie, hogy
Párizsban megint csak ígértek. Már Napoleon meghívó
levelét sem két püspök hozta 'el, hanem Caffarelli
tábornok s a meghívás oly általános keretek közt
mozgott, hogy a pápa méltán mondhatta a tábornok
nak: "Ön nekünk mérget hozott."" Többszörös válasz
és viszontválasz után mégis sikerült, legalább látszat
szerint, az ellentéteket elsimítani s VII. Pius 1804
november 2-án elindulhatott Párizsba, honnét már oly
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sok csalódás érte. A leendő császárral első ízben
Fontainebleau mellett találkozott és ez a találkozás is
leverően hatott rá. Napoleon vadászruhában fogadta a
pápát s egyenrangúságának kihangsúlyozására egyszerre
lépett fel vele a hintóba, s nem is a bal-, hanem a jobb
oldalon. Kaunitz hasonló taktikai udvariatlansággal
fogadta annakidején VI. Piust, de maga II. József
már kézcsókkal tisztelte meg vendégét,

VII. Pius túltette magát a rangját ért udvariatlan
sértésen, melyet nem akart másnak, mint jelentéktelen
apróságnak tekinteni, amint az is volt, a december 2-i
koronázási szertartáson történtek mellett. Mindenek
előtt a pápát több mint kétórás késéssel megvárakoz
tatták a székesegyházban, s az előzetes megállapodás
ellenére Napoleon csak a felkenetést fogadta el tőle,

de már a koronát kivette a pápa kezéből és saját maga
tette a fejére, s ugyancsak a megállapodás ellenére,
megkoronáztatta magát a Mars-mezőn is. A pápa nem
akarván elébevágni a későbbi tárgyalások lehetőségének,

eltűrte ezt a szószegést is.
Napoleon azonban ezután sem mutatkozott jobb

nak. A protestáns Ranke állapítja meg, hogy míg az
alkotmányozó gyűlés a pápától elszakadni kívánt, a
direktórium pedig a pápaság megsemmisítését akarta:
Napoleon fenn akarta tartani a pápaságot, de leigázva,
mint mindenhatóságának egyik eszközét." Adott szavát
ezért nem tartotta meg úgyszólván semmiben. Azt
nem bánta, ha az alkotmányos püspökök meghódolnak
a pápa előtt s ünnepélyesen visszavonják tévedéseiket,
de ez volt az egyetlen, amit VII. Pius a maga renge
teg keserű megaláztatása és az egész világ előtti bot
rányos megkisebbítésa eredményének mondhatott. Arra
már nem lehetett rávenni Napoleont, hogy az organi
kus cikkeket hatályon kivül helyezze. Sőt ellenkezőleg,

az ú. n. Code Napoleon-t, mely elismerte a házasság
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felbonthatóságát és több lényeges házassági akadályt
megszűntetett, másokat pedig bontó jellegűnek nyilvá
nított, a császár az olasz királyságra is kiterjesztette.
Ezzel már feleségétől, Beauharnais Josephine-től való
elválását akarta előkészíteni; azt a házasságát kűlőn

ben a pápa határozott felszólítására, közvetlenül a
koronázást megelőző éjtszaka engedte csak egyházi
áldásban részesíteni. A tárgyalások folyamán szóba
került a három legáció visszaadásának és az Avignon
ért járó kárpótlásnak kérdése is. De itt sem tudtak
megegyezésre jutni s a szószegés miatt emelt pana
szokra azzal válaszolt a császár, hogy eddig is sokat
tett az Egyházért, legföljebb ott követett el hibát, hogy
a Szeritszék megkérdezése nélkül cselekedett.

AZT EL KELL ISMERNI, amint ezt 1805 jún. 26· án tartott
beszédében VII. Pius maga is kiemelte, hogy Napoleon
anyagilag támogatta a papságot és az egyházi intézménye
ket. Ezt viszont megtehette. mert bőven jutott abból,
amit az Egyháztól elvett s a legácíókból, amelyeket az
olasz királyságba olvasztott. A mőgőtt, hogy jobban java
dalmazta a püspököket és az egyes káptalanokat. a lel
készeket. alapokat létesített a szemináriumok, a missziók
fenntartására, megengedte a lazaristák s az irgalmas nővé

rek visszatelepítését, az állt, hogy viszont más káptalano
kat beszüntetett, kolostorokat összevont, a papság haj
lékonyabb részét az anyagi kedvezésekkel magának
lekötelezni kívánta s a hierarchiát magának akarta meg
hódítani.

Egyébként az volt a terve, hogy a pápát F rancia
országban tartja, s ez esetben hajlandó lett volna
Avignont visszaadni, a párizsi érseki palotát kibővítve

lakóhelyül felajánlani s a pápai udvartartás költségeit
viselni. Csakhogy VII. Pius erről hallani sem akart, s
mikor Napoleon egyik bizalmasa megemlítette előtte

ezt a tervet, keményhangú visszautasítás volt a válasz:
"Ám fosszanak meg szabadságunktól. mindenről gon-
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doskodás történt. Mielőtt Rómából elutaztunk volna,
aláírtuk a méltóságunkról való törvényes lemondást
arra az esetre, ha fogva tartanának bennünket. Mihelyt
tehát napfényre jutnak az önök által szőtt titkos tervek,
nem marad az önök kezében más, mint egy szegény
szerzetes, névszerint Chiaramonti Barnabás.':" Napoleon
nem számított erre, s mikor látta, hogy terveinek végső

lépéseit előre kivédték, nem tartóztatta tovább apápát,
hanem 1805 április 4-én hazaengedte. VII. Pius öröm
mel hagyta el Párizst, de még nagyobb örömmel borul
hatott le az apostolfejedelmek sírjához, amikor május
16-án megérkezett Rómába. Sok fájó emléket kellett
magával hoznia, de felemelte s megvigasztalta az, hogy
látta: a francia nemzetben a hitbuzgóság újra erősen

emelkedőben van, hiszen a nép mindenütt úgy fogadta
és úgy búcsúztatta, mint a kereszténység közös édes
atyját.

Nem sokkal a pápa után Napoleon is elutazott
Milánóba s itt május 26-án olasz királlvá koronáztatta
magát. Innen küldte újabb üzenetét a pápához:
liA koronát Isten adta nekem, s jaj annak, aki ahhoz
hozzá mer nyúlní l'" De VII. Pius nem rettent meg e
nyilt fenyegetéstől s egyházfői kötelességének öntuda
tával várta a jövő fejleményeit.

Amikor Napoleon össze akarta törni az eddigi
Európa minden hatalmi tényezőjét, az ellentétek ki
robbanásának szűkségképen be kellett következnie. A
császár nemcsak hogy magával egyenlő jogú uralkodó
nak nem akarta elismerni a pápát, de még lelki hatal
mának szuverénitásától is meg akarta fosztani s azt
saját császári hatáskörébe kívánta olvasztani.

A harmadik koalíció háborúja szolgált alkalmul
arra a követelésére, hogya pápa mondja fel eddigi
sernlegességét, zárja el kikötölt az ellenséges hajóraj
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elől s egyedül a franciák előtt nyissa meg. Tiltsa ki terü
leteiről a Napoleonnal háborút viselő angolokat, svéde
ket és oroszokat, továbbá minden tekintetben Napoleon
politikáját s az általa kívánt egyházi intézkedéseket
kövesse, vagyis adja fel egyházi és világi szuverénitását.
Ekkora ellentéteket már nem lehetett áthidalni s itt még
Consalvi lángeszének és vasakaratának is el kellett
buknia. A surlódások 1805-től jelentkeztek mind nyil
tabban. Napoleon meg sem várta a pápai kúria válaszát,
s hogy a kontinentális zárlatot megvalósítsa. egyszerüen
megszállotta Anconát, amikor pedig Austerlitznél a
három császár csatájából (1805 dec. 2-án) győzte~en

került ki s ezzel ura lett Németországnak, Eszak- és
Dél-Olaszországnak, nyiltan igényt emelt a középső

részre, a pápai államra, mégpedig egyenesen mint a
Szentszék protektora, a Karoling- és Capeting-házak
után, a harmadik császári család megalapítója. az Egyház
legidősebb fia, Nagy Károly utódja, aki karddal védel
mezi meg annak egyházi s állami adományát. Napoleon
szerint a pápa államát ajándékképen bírja s így köte
lessége a "római császár" oldalára állnia. "Szentséged
Róma szuverénje, de én Róma császára vagyok! Akik
az én ellenségeim, azokat Szentségednek is a saját maga
ellenségeinek kell tekintenie. II Hasonló szellemben ér
veltek a pápa előtt Napoleon követei is.

A pápa azonban sernlegességet vállalt, s ebből

nem engedett, sőt Napoleonnak is tudomására hozta,
hogy ő Franciaország császárává koronáztatta magát, a
római császári cím pedig Ferenc osztrák uralkodót
illeti meg, a Róma feletti tényleges hatalom pedig a
pápát. S ha Ferenc 1806-ban le is mondott a római
császári eimről, ez még nem adott jogalapot Napoleon
nak, hogy önkényesen birtokába vegye i azonkívül ő,

a pápa a béke, nem pedig a viszály Istenének földi
helytartója, a nemzetek általános főpásztora és atyja,
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akinek nemcsak a katolikusokkal, de az Egyháztól el
szakadtakkal is békességben kell élnie. Kijelentette,
hogy inkább eltűr bárminő balsorsot, semhogy méltat
lannak mutatkozzék magas rnéltóságára azzal, hogy
eltér attól az úttól, melyet lelkiismerete szab meg neki. 7

HATALMÁNAK CSÚCSPONTJÁN azonban Napoleon már
fizikai kényszert alkalmazott: a pápa felségjogának meg
sértésével bátyját, József, t nevezte ki Nápoly királyának
s elfoglaltatta Benevenlót és Pontecorvót. Az előbbit, mint
hercegséget Talleyrandnak, az utóbbit pedig Bernadotte
marsallnak adományozta. Talleyrand hercegi uralmát azzal
kezdte, hogy a kolostorokat feloszlatta, a szerzeteseket
kiutasította és teljesen kicserélni kívánta a hercegség
egész papságát. Mikor ez ellen Consalvi tiltakozott, Napo
leon fenyegetésekkel válaszolt.

Consalvi látva, hogy a két udvar közt a viszony
egyre jobban kiéleződik s Fesch jelentései nyomán
Párizsban őt tartják a "kúriai erynnidák" fejének 
1806 júniusában felajánlotta lemondását és a pápától
elbocsáttatását kérle. VII. Pius teljesítette is kérését, s
helyébe Casonit nevezte ki államtitkárnak. Másrészt
viszont nem volt hajlandó eltűrni Fesch bíboros-követ
gögös modorát és tudtára adta, hogy ha fellépése módián
nem változtat, visszamehet Párizsba. Napoleon erre
visszahívta nagybátyját és egyelőre a pápával meg
szakított minden érintkezést. Később azonban mégis
elküldte Rómába Alquiert Fesch utódjául.

A személyi cserélc azonban nem jelentették sem
az irányok, sem a tények változását. Az új pápai állam
titkár sem tehetett mást, mint hogy tiltakozott Beneventó
és Pontecorvo elfoglalása ellen s a császár sem válaszolt
mást, mint azt, hogy ha a pápa nem hagy fel tiltakozá
saival és nem teljesíti a kontinentális zár rendelkezéseit,
akkor a császár összes birtokait elfoglalja, tartományai
ból hercegségeket alakít, a városok kapuiról levéteti a
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pápai címereket s helyükbe a császári sasokat rakatja
fel, Rómában szenátust állít s ha egyszer az egyházi
államot birtokába keríti, soha többé nem adja vissza.
A pápa most már kijelentette, hogy ha Napoleon
Rómába akar vonulni, előbb majd ágyúkkal kell be
zúznia a város kapuit. Napoleon végeredményben nem
kívánta a keresztény világnak sem lelki, sem hatalmi
ellenkezését felingerelni s ezért újra fegyverek nélkül
kívánt Róma felett teljes hatalmat szerezni. 1806 novem
ber 12-én Berlinben a pápa drezdai ügyvivőjének ki
jelentette, hogy semmi szűkség sincs arra, hogy VII.
Pius Róma szuverénje legyen, amint nem voltak azok
a legszentebb pápák sem. Elégedjék meg azzal, hogy
ő, Napoleon. mint az Egyház fejét tisztelni fogja a
pápát és civiIlistaként évi három milliót fizet neki, hogy
így állását tisztességgel betölthesse.

VII. Pius természetesen nem felelhetett erre mással,
mint a leghatározottabb nem-mel, Itt hiába hozakodott
elő Napoleon azzal, amit eddig tett: hogy helyreállította
Franciaországban az oltárokat, védelmezte Nérnet-,
Szász-, Olasz- és Lengyelországban a katolicizmust,
hogy Emery vezetésével megengedte a szulpiciánusok
újraszervezését, házakat nyitott nekik, hogy két kolostor
adományozásával lehetővé tette a trappisták vezeklő

életének újra felvételét, pártfogolta a Szentlélek-missziós
intézményt, iskolákat bízott a keresztény iskolatestvérek
kezére, támogatta az egyházmegyei szemináriumokat,
aug. ll-re pedig ünnepet rendeltetett védőszentjének,

a Diocletian császár üldözése idején vértanúságot szen
vedett sz. Napoleonnak tiszteletére. Ez mind igaz volt,
de másrészt ugyanakkor nagyon gyakran olyanokat
nevezett ki főpásztornak, kikben nem voltak meg a jó
püspök kellékei, s ezért Róma nem erősítette meg őket;

kíméletlen volt az "ultramontánok" -nak minősítettpapok-
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kal szemben, közülük sokat elmozdított állásából, sőt

voltak olyanok is, kiket bebörtönöztetett.8

HASONLÓ ÁLLAPOTOKAT teremtett Napoleon a meg
szállt területeken és a fönnhatósága alatt keletkezett új
királyságokban is. Ahova hatalma kiterjedt, mindenütt
kötelezővé tette a Code Napoleont, püspökségeket és
káptalanokat vont össze, kolostorokat, vallásos intézmé
nyeket szüntetett meg, s állandóan figyeltette és büntette
mindazokat a papokat, kik bármiképen ellenkezni mertek
vele, s minthogy a hadak útjává alakította át Európát,
az állandó masírozások és harcok miatt a többi országban
is aláhanyatlott a hitélet.

Ami jót tett Napoleon az Egyház érdekében, azt
éppen VII. Pius dicsérte benne a legjobban. De viszont
nem hallgathatta el ország-világ előtt azt a sok visszás
ságot sem, ami telhetetlen politikajából származott. Ilyen
kor Napoleon éktelen haragra gerjedt s a gorombasá
gokban nem volt válogatós. Megvádolta a pápát, hogy
bíborosai személyében kabalistákkal véteti magát körül,
együgyü kormányzatával tönkre teszi az Egyházat, s ily
körülmények közt nem akar neki "Jóságos Lajos" -a lenni,
hanem kizárólag "Nagy Károly"-a, aki nem fog azonban
Rómába zarándokolni, mint egykor Mohamed Mek
kába, hanem ügyét nélküle is elintézi. S ettől kezdve
valóban még inkább rendelkezett a pápa és az egyházi
állam ügyeiről a Szeritszék megkérdezése nélkül.

A KÖVETKEZÖ LÉPÉS a pápai állam átvételére Urbino,
Macerata, Fermo és Spoleto elfoglalása volt. Ezeket
Napoleon az olasz királyságba olvasztotta, hol sógora,
Beauhamais Jenő alkirályoskodott. A Napoleon-törvény
könyv alapján elválasztotta öccsét, Jeromost törvényes
feleségétől, Miss Pattersontól s újra egybeházesíttatva a
würtenbergi Katalin hercegnővel, westfáliai alkirállyá
tette. Franciaországban nyiltan hirdették a gallikán egyház
szabadságának elveit. Olaszországban pedig a császár
szétzavartatta a szerzeteseket azzal a komolytalan meg-
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okolással, hogy szerzetesek az apostolok korában sem
voltak.

S ha minderre a pápa tiltakozott és kiközösítés
sei fenyegette meg a császárt, Napoleon ismert mondá
sával tette túl magát ezen: "Azt hiszi a pápa, hogy a
kiközösítése miatt majd kihull katonáim kezéből a
fegyver?" - A pápa egyelőre mindent el is követett,
hogy a végső szakadást megakadályozza. Ezért 1807
augusztusában Litta és Pacca bíbornokokat akarta
Párizsba küldeni, hogy egyezkedjenek, de Napoleon
nem is fogadta a bíbornokokat. A francia származású
Bayane-t is csak teljes felhatalmazással volt hajlandó
fogadni s a tárgyalásokon még az is kevés volt neki,
hogy a Szentszék a nyilt ellenségeskedés kikapcsolódá
sával hajlandó volt semlegességét annyiban feladni, hogy
szabad kikőtőit elzárja az angolok elől. Egyik tárgyalás
a másikat érte, de a megegyezés minden reménye
nélkül. A viták már odáig fajultak, hogya császár 1807
november 10-én ultimátumban közölte követeléseit: a
pápa feltételek nélkül adja fel sernlegességét és lépjen
az ő szővetségébe, a bíborosi kollégiumct harmadrész
ben francia főpapokkal egészítse ki, Napoleon rokonait
ismerje el törvényes uralkodóknak és Józsefet, a nápolyi
királyt koronázza meg. Ismerje el a Code Napoleont, a
gallikán szabadságjogokat, az organikus törvényeket,
állítsa fel a független francia patriarchátust, oldja föl a
coelibátus törvényét és oszlassa fel a szerzetesrendeket.9

A pápa erre megírta Bayane-nak, hogy ha a
francia kormány kitartana ultimátuma mellett, kérje
vissza útlevelét s legyen útra készen Caprara is, hiszen
előrelátható, hogy a diplomáciai viszony meg fog
szakadni. Napoleon most már végérvényesen elhatározta,
hogy véget vet a pápa világi uralmának s ezért 1808
január 10-én meghagyta Jenő alkirálynak, hogy Miollis
tábornokkal íoglaltassa el Rómát. Arra az esetre, ha a
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pápa tiltakoznék, vagy az erőszakra esetleg kiközö
sítéssei felelne, rendeletet akart kibocsátani, amely meg
semmisíti Nagy Károly adományát és az egyházi államot
az olasz királyságba olvasztja.

RÓMA MÁSODIK MEGSZÁLLASA Gyertyaszentelő Bol
dogasszony napján ment végbe. A szentatva a bíborosok
jelenlétében éppen szentmisét mondott a Quirinal kápol
nájában s mire a szertartásnak vége lett, a francia katonák
a pápai csapatokat Iefegyverezték, az Angyalvárat elfog
lalták s a Quirinal elé 6 ágyút vontattak fel. Miollis
nem riadt vissza a legkíméletlenebb eszközöktől sem,
csakhogy az állampolitikai változást elfogadtassa. A pápai
sereget feloszlatta, a törzstisztek nagyrészét lecsukatta,
börtönbe vetette a város kormányzóját is és Rómából
eltávolíttatta mindazokat a bíborosokat, kik a pápának nem
voltak született alattvalói. Igy 14 bíborosnak kellett távoz
nia, köztük Doriának, aki a beteg~ége miatt lemondott
Casoni után vette át az állarntitkárságot, továbbá Gabri
ellinek is, akit Miollis genuai származása miatt nem türt
meg az Örökvárosban. Ez a veszély fenyegette Paccát is,
akit a tábornok Benventóba akart szállíttatni. De VII. Pius
most már türeimét vesztve k~jelentette. hogy belefáradt az
erőszakosságole és sértések türésébe, melyek szent méltó
sága ellen naponként megismétlödnek. de belefáradt abba
is, hogy némán tűrje munkatársai eltávolítását, hiszen a
bíborosok neki nemcsak mint világi fejedelemnek, hanem
mint az Eli!yház fejének is szelgálnak. Pacca bíbomokot
tehát saját lakosztályába viszi, s ha onnan is el akarnák
távolítani, előbb saját lakószobáinak ajtóit kellene feltör
niök, de akkor számoljanak a következményekkel, melye
ket a durva eljárás Rómában és a keresztény világ színe
előtt kivált.!?

Napoleon, noha erejét a spanyol hadjárat
kötötte le, még mindíg talált időt arra, hogy megkisé
relje a pápa erejét megtörni. Az ultimátum fenyege
téseit nagyrészben megvalósította s Miollis véglegesen
berendezkedett a pápai államban. Az egyes városokban
polgárőrséget szerveztetett s már arra gondolt, hogy
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ideiglenes kormányt alakít Rómában. A pápa nem
tehetett mást, mint hogy tiltakozott. Napoleonnal Bayane
és Caprara visszahivatása után nem állott közvetlen
összeköttetésben, de azért rnódot talált, hogy a császár
előtt kifejezésre juttassa érzelmeit. Különösen meg
rázóak voltak a pápának azok a tiltakozó beszédei,
melyeket márc. l6-án és "Nova vulnera ("Új sebek")
kezdőszavakkal júl. ll-én mondott a megfogyatkozott
számú bíborosok előtti konzisztóriumában. Intette és
kérte Napoleont, változtassa meg szándékát és ne törjön
az Egyház, de saját vesztére is . . . Vésse emlékezetébe,
hogy Isten a legfőbb király, s fölötte áll az összes
földi hatalmasságoknak. Ez oly valóság, mely alól
Napoleon sem vonhatja ki magát, bármily nagy legyen
is hatalma. Isten nem válogat személyekben s a leg
nagyobb szigorral ítélkezik azok felett, kik másokon
uralkodnak. "Tudjuk, - úgymond a pápa - hogy
üldözés vár ránk, de el vagyunk rá készülve és az
isteni Mester szavaiból merítünk erőt: boldogok, akik
üldözést szenvednek az igazságért. "Il

A PÁPA MEGPRÓBÁLTATÁSAI és tiltakozásai mély
részvétet keltettek saját alattvalóinál és a külföldi udva
roknál is. Ez utóbbiak azonban tehetetlenek voltak, hiszen
Napoleon volt a győztes, ők pedig a legyőzöttek. Severoli
nuncius levele Paccához jól jellemzi a bécsi udvar hangu
latát: "BiztosHhatom Eminenciádat, hogy jól ismerik itt
a Szentatya tiltakozásait s lelkének nagy és nemes fájdalmát,
de hallgatólagos részvétnél többet nem nyujthatnak." 12 S
míg a keresztény világ minden hatalmassága tehetetlen
volt, Párizsban elhatározták, hogy VII. Piusnak is éppúgy,
mint elődjének, el kell hagynia R6mát. De Napoleon ezzel
várni akart addig, míg Bécsben nem üthette fel Iöhadi
szállasát.

Ausztria a megalázó pozsonyi béke után csak a
kedvező alkalmat várta, hogy megtorló háborút indit
hasson Napoleon ellen. Erre elérkezettnek látszott az
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idő, mikor a francia császár Spanyolország ellen vezette
hadait, s tekintettel arra, hogy az 1808. évi pozsonyi
országgyülés is megszavazta a szűkséges haderőt, a
következő év áprilisában Ausztria megüzente Napoleon
nak a háborút. VII. Pius ebben látta menekvését,
hiszen a bécsi kormány megígérte Severolinak, hogy
győzelem esetén nemcsak az elűzött uralkodókat helyezik
vissza jogaikba, de elsősorban a pápán segítenek."

A kettős hadszíntér eléggé megnehezítette Napo
leon helyzetét. De mégis sikerült megtörnie Spanyol
országot s trónjára bátyját, Józsefet ültette, míg Nápolyba
Murat Joachimot küldte királynak. Ezután hamarosan
végzett Ausztriával is; a Duna vonalán indított had
menetben sorra verte az osztrák csapatokat s május
B-án Bécs is kezébe került. Ez módot adott neki arra,
hogy ismét foglalkozzék a pápával. Kűlűgymlniszteré

nek, Champagnynak már akkor megíratta. hogy június
5-10 közt két dekrétumot szándékozik kibocsátani,
ezek egyike végleg megszünteti a pápai államot és
bekebelezi a francia birodalomba. A másik felhatalma
zást ad, hogy Miollis elnöklete alatt alakuljon meg
Rómában az ideiglenes konzulta, mely átmenetileg
vezeti a kormányzást, azaz 1810 január l-ig, amikor
ezt majd alkotmányos kormány váltja fel. Joachimnak
is meghagyta, hogy június l-én vegye birtokába Rómát
s ha a pápa ellenkeznék, Iogassa el. Napoleon törté
nelmi példákra is hivatkozott és rendelkezéseinek jog
alapját abban jelölte meg, hogy Nagy Károly, amikor
a pápákat világi rangra emelte, tulajdonképen birodalmi
hűbéresekké tette őket. Ö most megvonja Nagy Károly
adományát s ezzel a pápaság lelki hatalmát megtisztítja
a szenvedélyektől, melyekbe a világi hatalom sodorta.
Jézus Krisztus nem akart király lenni, állította Napoleon,
amint a pápák sem voltak azok századokon keresztül,
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hanem csak egyházfök. Ideje már, hogy vége legyen
a Gergelyele túlkapásainak, melyek viszályokat ered
ményeztek Franciaországban s nagy nemzeteket szakí
tottak el az Egyháztól. H

AZ ELŐKÉSZÜLETEK azonban nem maradtak oly titok
ban, amint azt Napoleon szerette volna, s Rómában is
előre tudták, hogy Napoleon megfosztja a pápát világi
hatalmától. A volt egyházi állam felett ez június lO-én
valóban bekövetkezett. Amikor a francia ágyúk megszó
laltak s az Angyalvárra felkerült a francia császári sas
és a trikolór, VII. Pius előre elkészített bullában kihir
dette, hogy a mindenható Isten, sz. Péter és Pál, vala
mint a saját hatalmából, a szent kánonok, az apostoli
konstitúciók s az egyetemes zsinatok, főleg a trienti által
megszabott nagyobb kiközösítéssel és egyházi büntetéssel
sujtja mindazokat, akik az Egyház és annak állama ellen
a merényletek hosszú sorát követték el közvetve vagy
közvetlenül. S amennyiben szűkség lesz rá, újra kiközösíti
őket és kimondja rájuk az egyházi átkot."

Napoleon Róma elfoglalása után nem tűrhette

tovább VII. Piust székhelyén. 1809 július 5-ét követő

éjtszakán egyik legvakmeröbb tábornoka, Radet báró
néhány meghitt katonájával megjelent a quirináli palo
tában s kormánya nevében kérte, hogy a pápa hiva
talosan mondjon le világi hatalmáról. Ha VII. Pius
vonakodnék ezt megtenni. akkor haladéktalanul Miollis
hoz vezeti öt, aki további sorsát tudtára fogja adni.

"Tábornok úr, - válaszoIt a pápa - ha Ön azt
hiszi, hogy a császár ezen parancsát teljesítenie kell,
mert neki hűséget és engedelmességet fogadott, gon
dolja meg, mennyivel inkább kell nekünk a Szentszék
jogait védelmeznünk. kiket erre annyi szent eskü kötelez.
Azt, ami nem a mienk, mi át sem engedhetjük. A
világi hatalom az Egyházé, mi annak csak kezelői

vagyunk. A császár darabokra téphet minket, de a
lemondást sohasem fogja tőlünk megkapni!" Radet erre
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kijelentette, hogy bármily fájdalmas is a megbízatása,
de miután a Szentséges Atya így határozott, neki
parancsa van, hogy őt magával vigye. A pápának erre
nem volt más szava, mint hogy ez a megbizatás nem
hozza a tábornokra az Ég áldását s hogy íme a hála
mindazért, amit a pápa a császárért és Franciaországért
tett.16

A pApAT EZ A FORDULAT nem találta készületlenül s
már jóval előbb megtette ugyanazokat az intézkedéseket,
melyeket hasonló körülmények közt VI. Pius lett. Elren
delte még a kiközösítési bullának titokban való kifüggesz
tését a római bazilikák kapuira, mesállapította ama fő

papok névsorát, kiket magával szándékozott vinni, s az
után breviáriumát kezébe véve, egy szál reverendában
Pacca és Despuig bíbornokok kíséretében a hajnali szür
kületben kocsiba szállt, hogy elinduljon bizonytalan útjára.
Firenzéig Radet és csendőrosztaga kísérte, innen, miután
Paccát elszakitották töle, Genováig Mariotti, majd tovább
Boissard ezredes.

Az utat lehetőleg titokban szerették volna meg
tenni, nehogy a nép felismerje a pápát s úgy hódoljon
elötte, mint 1799-ben a fogságba induló VI. Pius előtt.

De a katonai parancsnál erősebb volt a nép szeretete
s ahol csak felismerték, megható jelenetek ismétlődtek

meg. A fogoly pápa július 20-án érkezett meg Grenoble
ba, ahol hosszabb pihenőt tartottak, várva, hogy e köz
ben megkapják a császár újabb rendelkezéseit. Napoleon
képmutató módon ártatlannak akart feltűnni: "Restellem,
írja Fouché rendőrminiszternek,hogy a pápát elfogták,
ez nagy esztelenség volt. Egyedűl Pacca bíbomokot
kellett volna elfogni s a pápát békén hagyni Rómában.
De most már ezen nem lehet segíteni. A pápa rendel
kezésére ott áll a püspöki palota, ahol elég kényelmesen
lakhatik, míg megtudjuk. hova fejlődik a dolog. Ha
esztelenségéről lemond, nem ellenzem, hogy Rómába
visszatérjen. De addig szemmel kell őt tartani s leve-
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lezését is figyelemmel kell kísérni. Paccát F enestrelle-be
kell záratni s tudatni kell vele, hogy ha izgatásai folytán
csak egyetlen franciát is meggyilkolnak. ő lesz az első,

aki fejével lakol érte." Napoleon a pápák elleni eljá
rásának gyülöletes következményeit a közvéleményben
Paccára akarta hárítani, akit képzett, de hitvány ember
nek tartott, míg VII. Piust jónak, de együgyünek, akit
államtitkára kedve szerint befolyásolhatottY

Az utasítás szerint augusztus 2-án apápát Savo
nába, Paccát pedig a fenestrelle-i börtönbe szállították.
Az eseményt a kormány hivatalos lapja, aMoniteur
elhallgatta, de a franciák ennek ellenére tudomást
szereztek róla s a pápa iránti ragaszkodásuknak meg
indító példáit adták. VII. Pius francia földön is min
denütt a hű katolikus nép seregével találkozott. Anyák
gyermekeiket, öregek szentolvasóikat nyujtották feléje
áldását kérve, a fiatalok kifogták a lovakat akocsiból
és maguk húzták a pápa hintaját. A nehezen járható
erdei utakat kijavították előtte, az éjtszaka sötétjében
fáklyát gyujtottak, a városokban, mint Avignon, Nizza,
Monaco utcáin lampionos felvonulással tisztelték meg.
Ilyen díszmenetben érkezett meg a pápa augusztus
lS-én Savonába.

Napoleon Savonában a legfényesebb kűlsöségek

közt rendeztette be a pápa életét. Nagy személyzettel
vétette körül, csakhogy elhitesse a világgal, hogy nem
kezeli fogolyként. A külföldi közvélemény azonban, épp
úgy mint a francia keresztény nép - megérezte, hogy ez
a kűlszín egészen más valóságot takar, és az emberek
bensőséges szánakozással gondoltak a savonai fogolyra.
Igy volt ez Magyarországon is, ahol az akkori nuncius
jelentése szerint, bármerre járt, a magyarság vallás- és
társadalmi kűlőnbség nélkül ragaszkodásának és rész
vét ének adott kifejezést a pápa iránt." VII. Pius mind
erről egyelőre semmit sem tudhatott, mert amikor hal-
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lani sem akart arról, hogy lemondjon világi uralmáról
és sem Párizst, sem pedig Avignont nem akarta el
fogadni székhelyül és Napoleon egyházpolitikai hatal
maskodását továbbra is elítélte: a császár teljesen el
záratta öt a kűlvilágtól.

A császár nem kevesebbet kívánt a pápától, mint
hogy egész állam- és egyházpolitikai rendszerét hagyja
a pápa jóvá, ismerje el az egyházi államnak a francia
császárságba való beolvasztását, fogadja el az egyik
császári herceg római kormányzóságát, ismerje el
a trónörökös római királyi címét, tegyen hűség

esküt a császárnak, ígérj e meg úgy a maga, mint
utódai nevében az organikus törvények betartását,
ismerje el a gallikán szabadságjogokat, vegye tudo
másul, hogy az egyházi államban feloszlat ják az összes
szerzetesrendeket és 17 püspökséget is rnegszűntetnek,

ismerje el Napoleon elválását első feleségétől és új
házasságát Ferenc osztrák császár leányával, Mária Lujzá
val. A pápa azonban minderről hallani sem akart s
ezért a császár még utolsó megbízható embereitől is
megfosztotta, kémekkel vétette körül, életrendiét. udvar
tartását leegyszerűsítette s néha még a legszükségesebb
dolgokat is megvonta tőle. Megtörtént, hogy nem adtak
neki tollat, tintát, levették ujjáról ahalászgyűrűt,

nem kézbesítették póstáját, megakadályozták a kűl

világgal való érintkezését, ami nem egy fennakadást
okozott az egyházkormányzat terén.

VII. PIUS a legkétségbeejtőbb körülmények közt í!l megőrizte
nyugalmát. Sajátmagával nem sokat törődött: "Öreg ember
vagyok, mondotta, nincs sokra szűkségem, nem kell nekem
kegydíj és még kevésbbé a külső pompa, a hívők alamizs
nája elég nekem, hiszen voltak pápák, kik még nálam is.
szegényebbek voltak."ls Az Egyházat pedig nagy hittel a
jó Istenre bízta, aki - úgymond - elég hatalmas, hogy
e világrengésben is elkormányozza azt. A pápa így még
fogságában is függetlenftette magát a kiközösftett csá-
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szártól, s továbbra is ellenállt az ö követeléseinek. A
pápa harcát Ranke is csodálatosnak mondja, hiszen ellen
fele ekkor szinte egész Európa ura volt, s vele szemben
ö nem volt több egy fogoly aggastyánná\.

Napoleon azonban be akarta bizonyítani, hogy a
pápa nélkül, saját császári pontifikátusa alatt is tovább
forog az Egyház kereke. Az egyházkormányzat köz
ponti szerveit tehát Párizsba tétette át. Iderendelte a
szervek vezetőit és a hivatalok személyzetét is, a kűlőn

böző bíborosokat és a prelátusokat. De ezek nagyrészé
vel sem tudott többre menni, mint a pápával. Huszon
kilenc bíboros élt Párizsban, de kőzűlűk lJ-maI surló
dásba került akkor, amikor nem voltak hajlandók első

házasságának a párizsi érseki szentszék által kimondott
érvénytelenségét elismerni és távolmaradtak a Mária
Lujzával kötött házasság egyházi áldásától. Napoleon
haragjában mind a l3-at megfosztotta bíbornoki méltósá
gától, javadalmazásukat beszüntette s ezek a "fekete
bíbomokok" ,amint őket a nép nevezte, hamarosan bör
tönbe is kerültek. Közülük Pacca emlékiratában meg
rázóan írja le 3 és fél éves fenest re IIei fogságát. Magas
méltőságára való minden tekintet nélkül egészen úgy
bántak vele, mint a többi rabbal. Cellája dohos, kormos
és férges volt, bútorzata a legszűkségesebbre szorít
kozott. Hónapokon át sem nem gyónhatott , sem nem
misézhetett. Végül is titokban kellett meggyónnia és
ugyanígy áldozhatott is. Ugyanez a sors várt Con
salvira, Di Pietróra és a többi ll-re. Hosszú volt
még azok sora, kik őket követték, hiszen csak egyedül
Korzikába 19 püspököt és több mint 200 papot depor
táltatott a császár.

Napoleon egyházi intézkedéseinek ellenzéke egyre
nőtt. Még nagybátyjában. Fesch bíborosban is csalódnia
kellett, mikor a pápa beleegyezése nélkül nem akarta
elfogadni a párizsi érsekséget. A pápának viszont a
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simulékony Maury okozott nagy csalódást, aki most a
párizsi érsekségért sutba dobta régi elveit. Tőle szár
mazott az az ötlet is, hogy a császár alakítson külön
egyházi bizottságot, melynek feladata lenne, hogy az
egyházkormányzat terén segitse őt. A legnagyobb baj
azonban az volt, hogy Napoleon hiába nevezle ki az
egyes püspököket, a pápa nem erősítette meg őket.

Maury erre azt tanácsolta, hogyakinevezettek addig
is, míg az egyházi bizottság valami áthidaló megoldást
nem talál, mint egyházmegyei vikáriusok foglalják el
és kormányozzák az egyházmegyéket. Napoleonnak
azonban nem tetszett ez a terv, mert mégis csak jobban
szerette volna, ha kinevezettjeit a pápa erősíti meg.
VII. Pius azonban erre nem volt hajlandó s így egymás
után szaporodtak a püspök nélküli egyházmegyék.

Más országokban is előfordultak hasonló fenn
akadások. VII. Pius ismét érvénybe helyezte elődjének

"Quam calamitosa" kezdetü brévéje rendelkezéseit, me
lyek sok ügyben biztosították a zavartalan egyházkor
mányzatot, de akadtak azért olyan problémák, melyek
nem voltak megoldhatók a pápa nélkül, viszon l a kül
földi nunciusok és főpapok nem is érintkezhettek vele.
A világegyház kormányzatának nyugodt menete sürgősen

megkívánta, hogyapápának adassék vissza szabadsága.
Ferenc császár, amikor leánya házassága révén Napo
leonnal rokonságba jutott, azonnal meg is tette ez irány
ban a kezdő lépéseket. Napoleon beleegyezésével egyik
megbízható tisztviselőjét. Lebzeltemt Savonába küldte,
hogy vegye rá a pápát akibékülésre. Fáradozása
azonban nem vezetett eredményre, mert Napoleon nem
engedett, VII. Pius pedig nem engedhetett. S e mellett,
mint jelentésében írta: a császár intézkedéseit a leg
nagyobb igazságtalanság és hálátlanság sugalmazta,
közegei pedig ezek végrehajtásában a legkiáltóbb durva
ságot és kíméletlenséget tanúsították vele szemben."
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Ez nagyon is igaz volt: Napoleon eljárása idővel

csak durvult. 1811 április 25-re birodalmi zsinatot hir
detett ki, hogy vele egyházpolitikájának törvényességet
szentesíttesse. Mielőtt e zsinat megnyílt volna, Savo
nába küldette három legtekintélyesebb főpapját: De
Barral tours-i érseket, Duvoisin nantes-i és Mannay trier-i
püspököket, hogy tájékoztassák a pápát és engedmé
nyeket iparkodjanak kiszorítani tőle. Rá kellett volna
venniök a pápát, hogy a kinevezett püspököket 3 hó
napon belül erősítse meg, mert ha ezt nem teszi, akkor
ez a jog automatikusan átszáll a metropolitákra, továbbá
tegyen az egyházfő hűségeskűt Napoleonnak és ígérj e
meg, hogy a gallikán szabadságokat elfogadja. Ha ezt
megteszi. visszatérhet Rómába vagy Avignonba teheti át
székhelyét. A három főpap és a város prefektusa több
mint egy héten át, hol szép szóval, hol fenyegetéssel
gyötörte az amúgyis kimerült és beteg pápát. Öt tették
felelőssé Isten és ember előtt, ha hajlíthatatlansága
miatt teljesen felbomlik a konkordátum s egy szép
napon Franciaországban is bekövetkezik a hitszakadás.

A KIÁLLOTT IZGALMAKBAN a pápa lázt kapott, éjjel
álmatlanság gyötörte, a fáradtság és az idegkimerülés tel
jesen megtörte, s így végre megígérte, hogy a kinevezett
püspökök 6 hónapon belül megkapják a kért megerősítést,

a többi kívánság teljesítését azonban kereken megtagadta.
De alighogy a tárgyaló felek eltávoztak, máris megbánta,
amil tett és annyira vádolta magát, hogya lelki kínban
szinte öntudatát vesztette. Napoleon pedig most, hogy
ellenfelét gyengébbnek érezte, elhatározta, hogy végleg
megtöri.

A június 17-én megnyílt zsinaton megjelent 106
főpap, köztük 31 olasz és 6 német püspök. Elnökül a
császár Fesch bíborost nevezte ki, de császári biztos
ként ott őrködött a francia és az olasz kultuszminiszter
is. Az előbbi, Bígot de Preameneau mindjárt a császári
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rendelet felolvasása után oly kíméletlen beszédet intézett
a pápa ellen, hogy az a zsinat résztvevőiben a leg
kínosabb hatást váltotta ki. A miniszter apápát okolta
a konkordátum kudarcáért s azzal vádolta, hogy
lépten-nyomon megszegi ezt a megegyezést s így a
császár kénytelen a nemzeti zsinat útján gondoskodni
alkalmas szabályokról, nehogy a hívek és a papok fő

pásztor nélkül maradjanak.
A beszéd Boulogne íroves-i püspöknek adott válasz

akart lenni, aki a bevezető Veni Sancte alkalmával
bátran síkra szállt az Egyház szabadsága mellett. Épp
úgy Emery ellen is szólt, aki még Napoleonnal
szemtől-szemben is védelmére kelt a pápának. Droste
Visehering. Münster püspöke pedig a felirati javaslat
tárgyalásánál kijelentette; hogy addig ne is tanácskoz
zanak, míg meg nem kérik a császárt, hogy adja vissza
a pápa szabadságát. Csatlakozott ehhez Desolles cham
bery-i püspök és mások is pártfogolták az indítványt,
úgyhogy Fesch bíboros csak nehezen tudta elérni, hogy
a zsinat egyelőre a kérdést ne bolygassa, De a továbbiak
folyamán is történtek a pápa mellett megnyilatkozások,
köztük a legnagyobb feltűnést keltök egyike d'Avian
bordeaux-i érseké volt. Napoleon nem kaphatta meg
a zsinattól azt a hódoló feliratot, melyet elvárt s épp
ezért a felirati vitát berekesztette s meghagyta a zsinat
nak, hogy kizárólag a püspöki kinevezések kérdésével
foglalkozzék s amíg a bizottság az erre való javaslattal
elkészül, függessze fel üléseit.

A bizottság többségében az a helyes elv kere
kedett fölül, hogy a zsinat nem illetékes ilyen jelentős

kérdés elintézésére, éppen azért a pápával kell meg
beszélnie a dolgot. Napoleon ez ellen felindultan tilta
kozott. Ö nem azért hívta össze a papokat, hogy azok
állandóan a pápát emlegessék, hanem hogy kívánságait
teljesítsék. A császár már arra gondolt, hogy feloszlatja
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a zsinatot, de azután ö maga szerkesztette meg a
püspökök megerősítésének javaslatát. Ez azonban nem
egyezett meg a többség akaratával, mire július lO-én
felfüggesztette a zsinatot és annak három legellenzékibb
tagját, Boulogne troyes-i, Hirn tournay-i és Broglie gent-i
püspököt a vincennes-i várbörtönbe záratta.21

Az erőszak újból megtette hatását. A megfélem
lített zsinati atyákat most sorra vették Maury bíboros
és a rendör- és kultuszminiszter s addig puhították
öket, míg ellenállásukat fel nem adták. Rövidesen
jelenthették a császárnak, hogy a zsinat atyái egy véle
ményen vannak vele, mire Napoleon augusztus 5-én újra
megnyittatta a zsinat üléseit s hamarosan megszavaz
tatta a következő pontokat: 1. a zsinatot megilleti a
jog, hogy döntsön a püspökök kánoni megerősítésének

kérdésében; 2. ennek következtében elhatározták, hogy
az érsekségek és püspökségek egy évnél tovább nem
maradhatnak betöltetlenül; 3. a császár által kinevezett
főpapok a pápától kérik megerősítésűket: 4. a pápa
ezt 6 hónapon belül megadja í 5. de ha nem tenné, az
esetben a metropolita vagy ennek hiányában az egyház
tartomány rangidős püspöke gyakorolja a megerősítés

jogát. 22

A PÁPÁT SZEPTEMBER 2-án kereste fel a zsinat küldött
sége, köztük 5 "vörös" bíboros is, hogy a határozatok
jóváhagyását kieszközölje tőle, A pápa magánosan állta
velük szemben az újabb ostromot. Megbízható bíbornokai
mind különbözö börtönökben sínylödtek, akik pedig Párizs
ból jöttek, azoknak őszinteségében méltán kételkedhetett,
- ezek inkább Napoleon szolgái voltak, mint az ö tanácsosai.
Szeptember 20-ig tárgyaltak vele, de ekkor is csak oly
brévét tudtak kieszközölni töle, mely elismeri a metropo
litáknak azt a jogát, hogy amennyiben ö 6 hónap letelté
vel sem erösitené meg a kinevezett püspököket, akkor
azt az ö nevében megtehetik, de különben minden tekin
tetben megkövetelte a francia hierarchia engedelmességét
és tiszteletét az Egyház és annak feje iránt.
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Napoleon azonban nem találta kielégítőnek a
brévét, mindenekelőtt azért, mert csak Franciaországra
vonatkozott s a birodalom többi állam ára nem. Ezért
nem fogadta el és a pápának megűzente, hogya konkor
dátumot nemlétezőnek tekinti, kánoni megerősítéseivel

nem törődik. A zsinatot ezután októberben meglepetés
szerüen feloszlatta. Az egyházpolitikában most egyelőre

szünet állt be, mivel a küszöbön álló orosz hadjárat
kötötte le a császár figyelmét. Terveit azonban nem
ejtette el, később még sz. Ilona szigetén is emlegette,
hogy ha Oroszországból győztesen került volna haza,
a pápát fénnyel és hódolattal akarta övezni, nehogy
éreznie kelljen a világi hatalom hiányát, de a vallási és
egyházpolitikai ügyek kormányzását éppúgy egyedül
magának akarta volna fönntartani, mint a politika irá
nyítását. Ezzel azt akarta elérni, hogyacsászársággal
egyesített államok még szorosabban fűződjenek hozzá
s a békét is biztosabban sikerüljön fenntartania. Zsina
taiban - úgy tervezte, az egész kereszténység kép
viselve lesz, és a pápák megelégedhetnek az elnök
szerepéveI. A zsinat összehívása és határozatainak
szentesítése a császárra tartozott volna, mint hajdan
Nagy Konstantin és Nagy Károly idejében. Ez a fő

hatalom csak úgy csúszhatott ki az idők folyamán a
császárok kezéből, mert elkövették azt a hibát, és
megengedték. hogy a pápák távol lakjanak tőlük.23

EZ VOLT AZ AZ ÁLOM, mely a császárt állandóan foglal-
koztatta. Nem is indult el addig Oroszországba, mig
VII. Piust nem szállíttatta Fontainebleauba. Urűgyűl azt
hozta fel, hogy Savonát veszélyeztetik az angol cirkálók.
Parancsot adott arra is, hogya "vörös" bíborosok és a
kormánytól megbízhatónak ismert püspökök állandóan
mellette legyenek s készítsék elő a pápát az újabb enged
ményre.

VII. Pius 1812 június 20-án érkezett meg teljes
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inkognitóban száműzetése utolsó állomására. Mitsem
törődött már a kastélyban rá várakozó pompával, vörös
bíborosainak és lila prelátusainak hízelgéseivel ; a
megpróbáltatások végleg kimerítették és hetekre ágynak
döntötték. Ha tudta volna, hogy ezek már az utolsó
keserűségek, talán könnyebben viselte volna mindezt
el, de a bizonytalan jövő, a várható nagy nehézségek
és küzdelmek igen megnehezítették neki e hónapokat.

Isten malmai azonban, ha lassan is, de biztosan
őrölnek s Napoleon uralmának is gyászos vége lett. A
pápai kiközösítés súlyos terhe elkísérte az orosz hó
mezőkre is és katonái kezéből akkor hullott ki a
fegyver, amikor legtávolabb volt hazájától s így a
csapás is a legérzékenyebben érintette. Éppen akkor,
amikor azt hitte, hogy hatalma és ereje a csillagokig ér,
a magasságból bukott a mélyre, mert 1812 csikorgó tele
megsemmisítette katonaságát és akkora vereséget mért
rá, hogy csak seregének roncsaival tudott menekülni
Oroszországból.

Katonáinak fegyvereivel Napoleon hatalmának
alaptényezője hullott ki a kezekből s a nagy veszteség
tehertétele helyzetének politikai alapjait rendítette meg
Franciaországban. Az erőszak helyett most minden irány
ban símább, politikaibb eszközöket alkalmazott, még
a pápával szemben is jobbnak látta, ha engedékenyebb
nek mutatkozik. Levelet írt a pápának s mintha mi
sem történt volna, legjobb barátjaként üdvözölte őt.

1813 január 19-én pedig személyesen is meglátogatta
őt, átölelte, megcsókolta. Ezekkel a külsöségekkel a
keresztény közvéleménynél és a pápánál barátságos
úton akarta elérni azt, amit eddig erőszakkal nem
tudott kicsikarni. - Megtette azt is, hogy már előzőleg

elküldte hozzá legmegbízhatóbb főpapiait. hogy révegyék
a barátságos viszony megteremtésére. Maga Napoleon
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pedig 5 napon keresztül tárgyalt a pápával, míg végre
a testi erejében teljesen kimentett aggastyánnal sikerült
megkötnie az újabb ú. n. fontainebleau-i konkordátumot.
Ez teljesen Napoleon szájaíze szerinti volt, de az
Egyházra annyira hátrányos, hogy amikor a "fekete"
bíborosok elolvasták a szövegét, a szójáték szerint
"megvörösödtek" tőle.2 4

A FONTAINEBLEAU-I KONKORDÁTUM lényegtelen el
térésekkel átvette a nemzeti zsinat határozatait, amelyek
értelmében a pápa évi 2 millió frank kárpótlást kap el
tulajdonított birtokaiért, székhelyét tetszés szerint Francia
országba vagy Itáliába helyezheti át, a püspöki kinevezések
joga a császárt illeti meg, kivéve a Róma-környéki és
még 10 késöbb megalapítandó püspökségnél. amelyeknél
a kinevezés joga a pápa hatáskörébe tartozik. A meg
erősítés is a pápa joga, csupán az esetben a metropolitáé,
ha ö 6 hónapon belül nem teljesítené. A kegyvesztett
föpapokat és bíborosokat a császár ismét kegyeibe fogadja
s az Ú. n. "fekete" bíborosok is visszatérhetnek a
pápához. 25

Ez utóbbi volt az egyetlen pont, amely meg
vigasztalhatta a pápát, hiszen viszontláthatta kedvelt
kardinálisait : Consalvit, Paccát, Di Pietrőt és megbeszél
hette velük a konkordátumot, amelyet a pápa csak
tervezetnek szánt, hogy annak alapján meg lehessen
majd alkotni a végleges szőveget. Napoleon viszont
végleges szővegnek tekintette a megegyezést és a
templomokban Te Deumot mondatott, a birodalom
törvényei közé iktatta, amikor még az Egyház törvényes
kúriáján nem mondták ki a döntő szót. Amikor a pápa
arról panaszkodott a fogságból hozzá visszatért bíbor
nokoknak, hogy hosszú fogságtól megtörten. teljes testi
és lelki elcsigázottságban írta alá a kenkordátumot, a bíbo
rosok megvigasztalták és visszavonatták vele az egészet.
Consalvi szerkesztésében a pápa rnárc. 24-én megírta
a császárnak, hogy lelkiismeretfurdalás és bánat gyötri,
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nincs békéje és nyugalma, amióta ezt akonkordátumot
aláírta. Emberi gyarlósága szánalmas, hiszen vétett az
Egyház joga és szabadsága ellen, ezért kötelességének
tartja, hogy az adott engedményeket becsületesen vissza
vonja, úgy mint egykori elődje, II. Paskál tette V.
Henrik császárral szemben.26

E BÁTOR LÉPÉSSEL a pápa nagy lelki tehertől szabadult
meg, életkedve visszatért, tudott enni és aludni s ereje
is növekedett. Nem ijedt meg Napoleon újabb fenyege
téseitől, aki azt üzente, hogy úgylátszik mindaddig nem
lehet rendbejönni a dologgal Fontainebleauban, míg néhány
papnak (a fekete bíborosokra célzott) le nem ülteti a
fejét. De a pápa most már nem hátrált meg. Napoleon
nem sok eredményt ért el azzal, hogy a pápa levelét
eltitkolta s a konkordátumot törvényként kihirdettette, a
pápa ugyanis másolatban megküldötte Napoleonnak írt
levelét az összes bíborosoknak I sőt allokúciót is mellékelt
hozzá, melyben kinyilatkoztatta, hogya metropolitáknak
mindazon intézkedései, melyek érvényüket a konkor
dátumból kívánják meríteni, semmisek, s így az általuk
megerősített püspököket sem tekintheti törvényeseknek.

Az idő túlhaladta Napoleont és nem engedte,
hogy űiabb erőszakot alkalmazzon. Kimerült hadereje
nem bírt megbirkózni az orosz-porosz szövetségesekkel
s nemcsak Olaszország, de maga Franciaország is ki
szakadt hatalmi köréből. A lavina megindult s mi
előtt eltemette volna őt és a császárságot, kész volt
hazaengedni a pápát és Rómán kívül a trasimenói
rnegyéket is visszaadatta neki. A pápa azonban ragasz
kodott teljes függetlenségéhez és állam a csorbítatlan
birtoklásához. E miatt aztán Róma helyett újra Savonába
szállíttatta őt a császár, de ez már nem sokat változ
tatott a dolgok folyásán. Amikor a prágai békekon
ferencia elkezdődött, a pápa teljes jogú rehabili
tációját már nem tőle, hanem Ferenc császártól kérte.
Az osztrák császárnak írt levelében visszakövetelte
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mindazon jogait, hatalmát és teljes szuverénitását, melytől
négy és fél éven át megfosztották.

Nem a hatalom keresése, nem a birtok utáni
vágy, hanem tisztán a vallás java az, amely miatt tar
tományait mint sz. Péter javát visszavárja. Eltekintve
esküjétől és sok más körülménytől, nem hoz fel más
tényt, mint fogságának szánalmas helyzetét. Ez az egyet
len példa - írja - nagyon is elegendő annak bizo
nyítására, hogy az Egyház feje, aki államától és szuve
rénitásától meg van fosztva és más fejedelemnek van
alávetve, miíéle szabadsággal gyakorolhatja feladatát és
mily akadályokat gördíthet az állami féltékenység az
elé, hogyegyházfői tisztét más fejedelmek országaiban
is háborítatlanul gyakorolhassa. Sajnos, már több éve,
hogy az egyetemes Egyházat nem kormányozhatta az,
akit az Egyház isteni Alapítója e feladatra rendelt.F

I. Ferencnek több becsületbeli adóssága volt a
pápával szemben. A vesztett wagrami csata után nem
állhatott ki a pápa mellett, most azonban ez neki, rnint
békeközvetítőnek, annál inkább módjában állott. Kése
delem nélkül tudomására is hozta Napoleon megbizott
jainak, hogy a szövetséges hatalmak sürgetik a pápai
állam csorbítatlan helyreállítását és VII. Piust teljes füg
getlensége elismerése mellett római székvárosába szán
dékoznak visszahelyezni. Az ellenkezésnek most már
nem volt értelme s így Napoleon 1813 márc. 25-én
hazaengedte a pápát, aki a magyar huszárok kíséreté
ben május 24-én a hívők leírhatatlan lelkesedése köz
ben vonult be az Örökvárosba.

A PÁPÁT A VISSZANYERT SZABADSÁG Rómába, Napo
leont a száműzetés Elba saigetére sodorta. Innét mégegy
szer megkísérelte, hogy visszanyerje császári koronáját, s
e kísérlet eredménye futó 100 napi uralma lett. Vissza
térése mégegyszer felrázta Itália függetlenségi politikája
nak híveit, akik e függetlenséget a napoleoni birodalom-

124



mal való benső egységben hitték. Murat 1815 márc, 30-án
függetlenségi nyilatkozatot bocsátott ki és 50,000 főnyi

sereggel indult a pápai állam ellen. "Olaszok J ütött az
óra, - hangzott a felhívásban - hogy betöltsétek Itália
hivatását I A sors nemzeti önállóságra hív titeket I Az Al
poktól le a Scylla szorosáig visszhangzik e hívás: Itália
szabadságáért!'' " A pápa Genuába menekült, az olasz
nép azonban közelmult tapasztalatai után inkább a békére
és nyugalomra vágyott. Murat éppúgy elbukott a csata
téren, mint Napoleon Waterloonál s a pápa 1815 június
7-én, most már végérvényesen elfoglalhatta sz. Péter
trónját. Napoleon pedig az Óceán sz. Ilona szigetén élte
le hátralévő napjait.

Apológiába kívánkozó tanulságos párhuzam, me
lyet a történelmi sors mutat a két nagy ellenfél, az
egykor lealázott pápa s a száműzött császár közt.
Napoleon kétízben vetette VII. Piust fogságba és neki
is kétízben kellett számkivetésbe mennie, Az egyik
oldalon Savona és Fontainebleau, a másikon Elba és
sz. Ilona szigetének nevét találjuk. A. pápa hétéves
fogságát Napoleon ugyancsak 7 évi fogsággal fizette
vissza. S a történelem eseménysora ott is nyiltan ki
mutatta Isten ujját, hogy Napoleont éppen Fontaineb
leaub an, ugyanabban a kastélyban és ugyanabban a
teremben kényszerítették a hatalmak a császári trónról
való lemondásra, ahol ö a pápát világi hatalmáról való
lemondására akarta kényszeríteni. A lemondás esetén
két millió frankot kínált a pápának s most ő is épp
két millióval volt kénytelen beérni. Annakidején sen
kit sem engedett a fogoly pápához, s most neki is
keserűen kellett éreznie, mit jelent, ha egy uralkodót
nehéz helyzetében bizalmas tanácsadóitól is meg
fosztanak. Az angolok, legszűkebb környezetén kívül
még saját édesanyját sem engedték hozzá. A Notre
Dame-i koronázáskor a császár kiragadta a koronát
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a pápa kezéből és maga tette fejére, most pedig
mások rántották le róla.

De az élet kevélységéből fakadó hibái mellett,
Napoleon akarva-akaratlanul, végrehajtotta történelmi
küldetését. Javára kell írni, hogy a forradalom oltár
pusztításait beszüntette, s a szentélyeket visszaadta
Istennek. Jutalma az lett, hogy VII. Pius két papot
küldetett hozzá, ezek vigasztalták, mikor lelkére nehe
zedett a betegség és az elhagyatottság fájdalma. Élete
végső szakában Napoleon a vallásból merítette vigaszát,
s boldog volt, amikor meggyónt és áldozott. Halálküz
delme előtt, 1821 május 4-én ismét megáldozott és ezt
mondta: "Megbékültem az egész emberiséggel." A pápa
áldását küldte a haldoklónak, Napoleon pedig végren
deletét e szavakkal kezdte: "A római, apostoli, kato
likus vallásban halok meg, melynek kebelén születtem.t'"
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HETEDIK FEJEZET: Új mÖK, Új FELADATüK.

1.

Korkép. A Szeniszék politikája. VII. Pius pápaságának
eredményei.

Napoleon bukásával együtt elmúlt az ő politikai el
gondolása és a világbirodalom szervezésének kísér
lete is. Kétségtelenül Napoleon javára írandó, hogy
véget tudott vetni a forradalom egymást váltogató fázi
sainak és vérontásainak, de rovására, hogy nem ismerte
fel a történelem folyamatosságát s Európa hatalmi és
állampolitikai újjászervezését ennek figyelembevétele
nélkül akarta megvalósítani. Világbirodalmi célkitüzé
sében különböző államokat akart egységbe foglalni és
Lisszabontól Moszkváig érő világhatalmat alapítani. Ez
a terv nem vette tekintetbe a nemzeti öntudatok ere
jét, pedig éppen ez feszítette szét és törte darabokra
a szerves összetartó erőket nélkülöző napoleoni biro
dalmat és a köréje államokból emelt hatalmi építményt.

Külpolitikai egységesítésével párhuzamos volt bel
politikai alapgondolata is. Amint európai viszonylatok
szerint nem volt tekintettel az egyes nemzetek elkülö
nülésének évszázados kialakulására, azonképen a forra
dalmi gondolat egyenlőség-eszménye szerint a belső

nemzetállami társadalomszervezésben sem volt hajlandó
eltümi a különböző szerves tagozódásokat, nevezete
sen a vallás- és az osztálykülönbségeket. Önkényt
igénylő hajlamai mellett igen sokat átvett a forradalom
gondolatrendszeréből,de alig valamit a történelmi adott
ságokból. Bukását az idézte elő, hogy intézményeket,
embereket, osztályokat és nemzeteket tisztán saját aka
ratához kívánt hozzáidomítani. Az évszázadok alatt ki
alakult rendszerek viszont ezt nem tűrték.
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A forradalom eszményei közül még azok is, me
lyek alkalmasak voltak arra, hogy a történelem folyama
tosságába legyenek illeszthetők, még ezek is ellenhatá
sokat váltottak ki. A forradalom és Európa régi rendje
annyira ellentétes irányúak voltak, hogya forradalom
után a régi rend visszaállása még ezeket a maradandó
képződményeket sem tudta elfogadni. Erre csak akkor
került a sor, amikor a kedélyek egészen lecsillapod
tak, s nyilvánvalóvá lett, hogy újabb forradalom koc
kázata nélkül nem lehet előlük elzárkózni.

Napoleon száműzetése után Franciaországnak és
Európának alaptételei további elemzésükben a forra
dalmi eszmék, sőt ezek természetes előzői, a felvilágo
sodás tételei, máról-holnapra értéküket vesztették,
legalább is az Európa sorsát intézők szemében. A hata
lom eszközeit kezükben tartó politikusok, diplomaták
és koronás fők a szerint ítéltek meg minden gondola
tot, eszményt és intézményt, hogy azok a történelmi
multnak eredményei-e vagy pedig a forradaloméi és a
belőle kilépő Napoleonéi voltak-e. A nagy visszahatás,
mely az ú. n. "szentszövetségben" találta meg hatalmi
szerkezetét, gyűlölt minden forradalmi újítást és a forra
dalmi rendszer kikapcsolásával, a történelmi mult foly
tatását, a régi évszázados intézményekhez, sőt ezek
forradalom előtti formájához való visszatérését tette
politikai dogmává. Az egyes államok belső viszonyai
nak rendezésénél a forradalmi állapotokat, az euró
pai államszisztémában pedig az évszázados királyságok
rendszerét akarták visszaállítani.'

Azonban súlyos hiba volt, hogy teljesen kikapcsolni
óhajtották a forradalmi időnek két és fél évtizedét
s ez az engedni nem akaró merevség éppúgy meg
bosszulta magát, mint az ugrásszerű és az arra meg
nem érett változás. Feltűnő, hogy az államok sorsát
intéző politikusok és diplomaták közül éppen Consalvi
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bíboros értette meg leginkább korának hangulatát és
az elmult negyedszázad gondolataiból és intézményei
ből nem egy olyat akart megtartani. ami bevált, de
amiért a római kúria több tagja ferde szemmel nézett
rá. Ez is egyik oka volt, amiért Pius halála után el
kellett hagynia államtitkári állását, de hogy helyes úton
járt, annak elismerését a vele megbékült XII. Leótól
kapta, aki egyik kihallgatása után így nyilatkozott róla
Zurla bíborosnak: "Soha tanulságosabb, tartalmasabb,
az Egyházra és államra hasznosabb beszédet nem hal
lottunk. 112 A Consalvihoz hasonló méretü politikusok
ritkák voltak a restauráció korában s a legtöbbjükre
alkalmazni lehetett a Bourbonokról kelt szállóigét :
semmit nem felejtettek, de nem is tanultak semmit.
Igy 1820-tól 1848·ig megint mindenütt különböző forra
dalmi válságok rázkódtatták meg Európa nyugalmát és
békés fejlődését.

A politikai elnyomatás a népek és nemzetek
önálló és öntevékeny szellemi életet élő rétegeiben
önkénytelenül kiváltotta a politikai szabadságnak és a
nemzeti öntudatnak érzését s a rájuk nehezedő erő

szakra erőszakkal válaszoltak. A cári uralmat a katonai
zendülések figyelmeztették a kormányrendszer hibáira,
hasonlóképen a forradalmaktól hangos Spanyolország
és Portugália, forradalmakkal adnak életjelt magukról
a Balkán ébredező népei is. A német területen is nem
zeti, társadalmi és szellemi téren egyaránt zúg a for
radalmi nyugtalanság i a századok óta darabokra esett
Olaszországban is minduntalan zavarognak a karboná
rik, a forradalom hangulatával. mintegy állandó kész
ségével vannak tele a francia polgári elemek.

Az osztrák-magyar monarchia uralmi egysége alatt,
külön politikai és kulturális életformák eszményeivel,
megmozdulnak a nemzetiségek, a magyarság újra meg-
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telik nyelvi és politikai különállásának szenvedélyes
öntudatával.

S HA E JELENSÉGEK közvetlen rúgóit vizsgáljuk, a kő
zös szellemi tényezőkre bukkanunk rá. A merev konzer
vativizmus képtelen megküzdeni az új életérzésekkel s
ezek egyre erösbödő követelményeivel. Ott van például
Franciaország, ahol a multhoz való ragaszkodás oly szer
telenül nagy volt, hogy az újból uralomra jutott osztályok,
nevezetesen a főurak, főnemesek és főpapok karöltve a
királysággal, tudni sem akartak a forradalom következté
ben beállott tényleges állapotokról. - Politikai és szoci
ális érzés híján mindent úgy akartak kezdeni, mintha az
elmult negyedszázad - s hozzá még ennyi változásI 
el sem hömpölygött volna a fejük felett. Ennek az lett a
következménye, hogy elvesztették befolyásukat a nemzeti
élet fejlödésére s annak irányítását a polgári elemek von
ták magukhoz.

A polgári társadalom ellene volt a forradalom
szertelen demokráciájának, de ugyanakkor nem kívánta
az abszolút királyság feltételek és garanciák nélküli
uralmát és a feudális osztályok uralmát sem, mert mind
a kettőben a szabadság veszélyét látta. Az ő evangé
liuma Montesquieu tanítása volt. Az itt lefektetett elvek
alapján iparkodott felépíteni új világát s felvenni har
cát a tradicionalizmussal szemben. Útvonala a liberaliz
mus, s mert a Bourbonok ezzel nem értettek egyet,
megbuktatta őket (1830) s helyükbe a polgári nemzet
államot keltette életre. Zászlajára ez az irány az egyéni
és állami szabadság jelszavát írta.

A polgári liberalizmus, ha nem is oly nagy mér
tékben és durva módon, mint korábban a forradalom,
de mégis csak felmondta a barátságot a katolicizmus
és az Egyház képviseletével s így elég korán megszű

letett az antiklerikalizmus, amely a francia gondolko
zásból, az ujságok, írók, tudósok, filozófusok és szocio
lógusok munkái révén csakhamar átáramlott Európa
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többi országaiba is, ahol más-más színezéssel, de ugyan
olyan eredményekre vezetett, mint szűlőhazájában.

A forradalom vallástalanságával szemben azon
ban Chateaubriand a Kereszténység szelleme c. mun
kájának megjelenése után, a hitélet terén józan és
lendületes ellenhatás támadt. A mü eredeti nyelvu
kiadásai egymást érték s egyes tévedései mellett is
óriási nevelő hatást eredményezett nemcsak otthon, ha
nem külföldön is. Maga a szerző az 1828-as kiadás elő

szavában így nyilatkozik: "Templomaink úgyszólván
még romokban voltak, amikor megjelentettem a Keresz
ténység szellemét. Az emberek érezték a hit szűkségét,

vágyakoztak a vallás hosszú évek óta nélkülözött vigasz
talásai után, tódultak az Isten házába, mint járvány
idején az orvoshoz . . . Viszontagságaink áldozatai az
oltár körül szorongtak, mint hajótöröttek a sziklán, ott
keresték űdvűket.""

A lendületes egyházi és hitélet megteremtése még
sem sikerült oly mértékben, amint azt a kezdet után re
mélni lehetett volna. Chateaubriand a hitéletnek mintegy
csak a felszínét érintette, a mélyebb rétegekbe való hatolás
még váratott magára. Mindenesetre az általa teremtett
iskolából kerültek ki Bonald és De Maistre s maga
Lamennais, aki 1817-től kezdve, mint egy új iskola feje
tűnt fel s később még sokat beszéltetett magáról.'
Mialatt ez a kör kiforrta saját problémáit, az adott
helyzet védelmében mindenesetre szükség lett volna
tehetséges és jól író katolikus gárdára, mert különösen
a sajtó öntötte el a közvéleményt a papság és a kato
likus intézmények elleni támadásokkal. A Constitution
nel c. lapnál pl. külön szerkesztő volt megbízva afféle
papi botránykrónika állandó vezetésével, melyet gyanú
sításokkal, rágalmakkal és a tények elferdítésével táp
láltak. Pamflet pamfletet követett, a 18. század egyház
ellenes irodalma pedig valóságos újravirágzását élte meg.
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Voltaire, Rousseau, Holbach és Diderot könyveinek új
kiadásai az egykorú adatok szerint elérték a 2.700,000
példányt." Ez az irányzat a társadalomnak politikai
feszültségekkel való telítettségéből fakadt, a hierarchiát
a szabadság ellenségének s a francia feudális gondolat
barátjának tekintették, s erre a véleményre a francia
katolicizmusnak politikailag aktív szárnya valóban
szolgáltatott is okot: a párt, az Ú. n. "partie prétre" ,
indokolatlanul is túlságosan összekötötte sorsát az ural
kodó feudalizmussal s nem volt eléggé előrelátó, hogy
észrevette volna e rendszer biztos lealkonyulását. El
járásával halálos ellenségévé tett egy sokrétü társadal
mat, amely a régi rendszerrel ellentétes politikai utakon
kereste életérdekeit. A konzervativizmusból fakadó hely
telen irányvonallal a klérus nemcsak magának ártott,
hanem a rendszernek is, amelyet képviselt. Felidézte
maga ellen egy egész társadalom politikai szenvedélyeit
akkor, amikor egyelőre nem is építésről, hanem csak
a romok eltakarításáról volt szó s még ez a munka is
tele volt gátló körülményekkel. A papság száma meg
fogyatkozott, l8lS-ben SOOO plébánia és 7000 segéd
lelkészi állás volt betöltetlen, s az utánpótlás nehezen
ment, hiszen egy ellenálló és ellenséges erőkkel telt
társadalomból kellett volna történnie, s a kormányzati
hatalom érthető okokból állandóan akadékoskodott. A
harc két egyenlőtlen erejű front küzdelme volt: a libe
ralizmus tömegerőinek és politikai megfogalmazottsá
gának fölül kellett kerekednie a konzervatív gondolat
tal szemben a jövő alakításában.

Ez a kétfelé hajlás majdnem ugyanazon módon
hasonló eredménnyel jelentkezett Németországban. A
forradalom ellenhatásaként először a keresztény roman
tikusok nemzedéke lépett fel; szinte ideális magaslatról
kezdte meg a jövő német élet kialakítását.6 Szemléletük
köröskörül csupa romot látott. A forradalom alapjaiban
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forgatta fel mindazt, amit a mult alkotott, de helyébe
jobbat és biztosabbat nem tudott adni, sőt zűrzavart

támasztott az élet egész vonalán. Ebből kellett kilá
bolni, de hogyan? A romantikusok ennek módját
abban látták, ha a kereszténység, helyesebben az
örök Egyház tételei ismét érvényre jutnak, állami, társa
dalmi és egyéni vonatkozásban egyaránt. Novalis meré
szen hirdette, hogy a boldogság csak az örökkétartó
Egyházban lelhető fel, s a béke és a nyugalom csak
akkor tér vissza az emberekbe, ha a túlvilági értékek
után vágyódó Egyház ismét megnyithatja áldásainak és
kegyelmeinek ősrégi bőségszaruját a népekre. 7 Felfe
dezi a keresztény középkornak indokolatlanul ócsárolt
nagyszerűségét, mikor az emberek jobbak, boldogabbak
tudtak lenni. Az érdeklődés t a mult felé irányítja, s
az egész romantikus iskola a maga élharcosaival, mint
Brentano, Görres, Overbeck, Schlegel és Werner, azt
hirdeti, hogy a jövő orvoslását a multban kell keresni.
A középkor óta a német szellem felett nem jelentkezett
ilyen fénnyel a katolicizmus: a németség számára oly
fontos téren, mint az irodalom. Erről az elvontnak és
csupán eszmeinek nevezhető alapzatról, az irodalomról,
azonban még rnindíg döntő jelentőségű folyamatok és
mozgalmak sora indulhatott volna el a német életben.
Hogy ez mégsem következett be, annak egyik s
talán legmélyebben fekvő oka, hogy a lutheri gondolat
most is harcba szállt a Rómától irányított katolicizmus
sal. A lutheranizmusra mint egyházszervezetre és társa
dalomra támaszkodó kormányzatok éppen ezt a termé
szetű hatalmukat féltették a katolicizmusnak akár csak
eszmei érvényesülésétől. Azzal szemben, annak elvont,
egyelőre csak gondolati elemzések magaslatain járó
álomszerű világával szemben kimutatható tudatossággal
a protestantizmusban megrezzenő német politikai és
szellemi vezetőréteg reális és konkrét politikai, katonai és
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szervezési programmokat vett fel, egyetemeken, katona
tiszti iskolákban, diákegyesületekben j a német jövő

iránytüje míndiobban eltér a romantikusoktól, a vezetést
a hivatalnok- és katonaosztály veszi kezébe. Kibonta
kozik kezdeteiből a német kapitalizmus is s Német
ország jövőjét ezek szabják meg. Igy jut el a roman
tikusok keresztény és katolikus elgondolása holtvágányra.
Irányuk aktív tömegeket úgysem tudott vonzani s
velük szemben az irodalomban is más iskolák lépnek
fel és győznek j ez egyik élén Heine és minden eszmeit
szétoldó maró gúnya áll.

Nem sok jóval kecsegtetett a jövő a katolikus
Egyház számára az osztrák-magyar birodalomban sem.
Itt ugyan nem bírt annyira jutni a forradalmi kísérle
tezés, hogy bármiféle valóságos eredményt ért volna
el, a francia forradalom eszmei híveit inkább csak
amolyan forradalmár "Schöngeist"-eknek lehet nevezni,
akik magukban lelkesedtek a francia forradalmi esz
mékért, de mihelyt nyiltabban adtak ezeknek kifejezést,
az államhatalom kérlelhetetlenül lesujtott rájuk. Itt
érintetlenül megmaradt a szellemi és politikai életforma
s a régi merev egyházpolitika j az Egyház életének
menetét továbbra is a jozefinizmus szabta meg.

Történtek ugyan egyes kísérletek szabadabb és
egészségesebb keresztény és katolikus élet kialakítására,
de nem nagy eredménnyel. Az egyházfők legnagyobb
része szintén a jozefinizmusnak hódolt, s ha akadt
köztük néhány bátrabb kezdeményezésü férfiú, ezek
nek kezét is megkötötték az állampolitika kölöncei.
Katolikus szellemű romantikus Irókról náhum alig lehet
beszélni, de ha lehetett volna is, alig remélhető, hogy
ezek meg tudták volna változtatni a jozefinista politika
arculatát.

KISEBB KÖRÖK és egyesületek alakultak, de ezek sem
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tudták elevenebb mozgásba és szélesebb sodrásba hozni
a katolikus életet. Magyar vonatkozása miatt is me~em

líthetö Széchenyi Ferenc és bécsi köre, melynek kötelé
kébe tartozott a császárváros legnagyobb apostola, Hof
bauer sz. Kelemen, továbbá Pila to, Penkler, Job és
Heiferich, magyar részről pedig Fischer egri érsek, Somo
gyi szombathelyi püspök, Jordánszky esztergomi kanonok,
Veinhoifer pinkafői plébános, továbbá Al. xovics Vazul,
Szaicz Leo és Albach Szaniszló. Ezek részletes program
mot állitottak össze, hogy ennek alapján nagyszabású
munka indulhasson el, azonban szavaik és írásaik csak
kisebb körökben terjedtek el és nem voltak képesek
arra, hogy sok más tényezővel karöltve, megtörjék a
jozefinizmus vastag jégkérgét.8

Látszólag még a monarchiában nyílott a legtöbb lehe
tőség arra, hogy az Egyház megindíthassa offenzíváját a
maga elveinek diadaláért. a valóság szerint azonban ez a
harc tisztán védekező volt. Az Egyház elveinek kifejlő

dését akadályozta a mel!merevedelt konzervatív politika.
A lassan lábrakapó liberalizmus pedig itt is támadóan
lépett fel az Egyházzal szemben.

Védelrni helyzetre szorult az Egyház magában a
pápai államban is. Itt az olasz nemzeti öntudat lépett
előtérbe s még a franciák nápolyi uralma alatt karbo
naristák néven szervezetbe tömörült, hogy lerázza a
francia igát. Ennek megtörténte után hálózatát kiter
jesztette az egész félszigetre s kiadta az egységes Itália
jelszavát. Nem türte a pápai uralmat sem, s 1817-ben
fellépett a "gonosz papi zsarnokság" ellen. A karbo
nárik száma egyre gyarapodott, H120-ban csupán Ná
polyban elérte már a 20,OOO-et. Jelentékeny részük
volt a nápolyi és szardiniai katonai forradalom (1820
1821) előidézésében, nemkülönben a pápai államban
keltett zavargásokban. Az egyesülés különösen félel
mes erejűnek ígérkezett, mikor Mazzini kifejlesztette
belőle a szabadkőmíves szellemü, "ifjú Olaszország"
pártját, mely végül is az egyházi állam megszűntetésé

hez s az Italia Unita megvalósulásához vezetett (1870).9
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A karbonarizmussal szemben megpróbálkozott fel
lépni az Ú. n. "sanfedisták" pártja, amely a hit védel
mét tűzte ki céljául, azonban a kor levegője és a reális
politikai kapcsolódás lehetöségei a liberalizmusnak
kedveztek.

Hasonló lehangoló jelenségekkel találkozunk másutt
is. Spanyolországban és Portugáliában belső villongások
és szintén egyházellenes áramlatok akadályozták a
kereszténység fejlődését. Nem volt szerencsésebb a
helyzet Németalföldön sem, melyet a bécsi kongresszus
Belgiumból és Hollandiából kovácsolt össze. Vallási
szempontból tüzet és vizet akart párosítani ebben az
alakulatban, mert az északi protestáns rész állandóan
ellenszenvesen kísérte a déli katolikus vidékek törek
véseit, és ezeken a katolicizmus felvirágoztatása nem is
következhetett be előbb, mint amikor az 1831-i nemzet
közi kongresszus ismét szétválasztotta a két országot.
A skandináv országokban, nevezetesen Dániában,
Norvégiában és Svédországban a protestáns szekták, a
nagyorosz birodalomban és a többi szláv területeken,
Lengyelországot kivéve, a pravoszláv vallás következ
tében annyira kiszorult a katolicizmus, hogy súlya számba
sem jöhetett. E részek úgyszólván missziós területekké
váltak, akárcsak az Európán kívül eső földrészek, ahol
tehát új módon és új eszközökkel kellett az Egyháznak
munkába állnia. A háromnyelvű és nemzetiségű szövet
séges köztársaságban. Svájcban nagy eltérések és ellen
tétek mutatkoztak. A katolikus többségű Schwyz, Uri,
Unterwalden, Zug, Luzem, Friburg és Wallis kanto
nokban a konzervatív, katolikus szellem volt az ural
kodó, míg a nemkatolikus részeken a liberális, sót
radikális irány hódított tömegeket. Igy elkerülhetetlenné
vált az összetűzés. A katolikus kantonok ragaszkodtak
autonómiájukhoz s ennek keretében egyházi intézmé
nyeik további fejlesztésével, a különböző szerzetesren-
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dek meghonosításával szép jövő ígérkezett náluk az
Egyház számára. Ámde a nemkatolikus kantonok a
centralizálásnak voltak hívei s rossz szemmel nézték a
másik irány autonomizáló törekvéseit, s ezt az ellen
szenvüket csakhamar az Egyházra is átvitték. Az ellen
tétek kirobbanása akkor következett be, mikor az
autonomisták alkotmányuk védelmére 1845-ben külön
szövetséget kötöttek egymással, rnire kitört a polgár
háború, mely 1847-ben a katolikusok vereségével vég
ződött s erre heves egyházüldözés következett be egész
Svájc terűletén.!"

Milyen képet mutat ugyanebben a korban a sziget
ország, Nagybritannia ? Angliában az emigráns francia
papok elég szép sikerrel kísérelték meg az évszázados
megkeményedett anglikán előítéletek szétoszlatását. Ez
azonban még távolról sem sikerült nekik annyira, hogy
a katolicizmus minden irányú szabad fejlődése bizto
sítható lett volna.

Kétségtelen, hogy ettől kezdve a római Egyház
már sokak előtt rokonszenvesebbnek tünt fel, de híveit
csak a társadalmi rétegeződés két végpontján lehetett
megtalálni. Katolikus volt néhány igen előkelő törté
nelmi multú család és ennek szolgaszernélyzete, továbbá
sok helyütt a kapitalizmus következtében kialakult ipari
központok munkásnépe. Az előbbi réteg félénken vissza
húzódott a közszerepléstől, hangot tehát nem adhatott
katolicizmusának. Az utóbbinak pedig nem is állt volna
médiában a közéletre a vallás érdekében befolyást
gyakorolni. Angliában örvendetesebb idő csak akkor
következett be, amikor felléptek a széles szellemi lát
határt áttekintő nagy konvertita bíborosok: Manning,
Wiseman és Newman. Az ő nagy érdemük, hogy
a katolicizmust Anglia szellemi vezető rétegei elött is
megbecsültté tették.
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HASONLÓ VOLT A HELYZET a preszbiteriánus jellegű
Skóciában is, hol a katolicizmus csak akkor hódíthatott
teret, amikor az ipari fellendülés ezrével vonzotta oda az
ír munkásokat, akik hitüknek itt is valóságos apostolai
lettek. Irországban századokon át sokat kellett hitükért
szenvedniök, de az üldözés és a nyomában járó kiván
dorlás sem tudta megritkítani soraikat, mert a lakosság
8/10 részét most is katolikusok alkották. Hitvalló kitar
tásuk sem maradt jutalmazatlanul, mert a Gondviselés
O'Connell Dániel személyében oly férfiút állított élükre,
aki kivívta nemcsak polgári, de vallási szabadságukat is.

A fentebb vázolt politikai válságok, társadalmi
torzsalkodások, vallásellenes szellemi áramlatok egyaránt
megnehezítették az Egyház tevékenységet s VII. Pius
és utódai bármerre tekintettek, kevés kivétellel minde
nütt a megnemértés és az ellenkezés akadályaival talál
ták magukat szemben. A nehézségek azonban nem
szegték kedvüket, hanem acélozták akaratukat, hogy
mint az Egyház legfőbb pásztorai teljesítsék feladatukat.

A Napoleon fogságából kiszabadult VII. Pius azon
nal hozzákezdett, hogyanapoleoni Európának egyelőre

kialakulatlan halmaza felett rendezze az Egyház hely
zetét. A bécsi kongresszusra magát Consalvit küldte
el. A pápaság Napoleon alatti megpróbáltatásának nagy
diplomatájára az a feladat várt, hogy úgy a pápai
államnak, mint a Napoleon által megbolygatott egyházi
jogkőmek sértetlen visszaállításáért harcoljon. Az előbbi

cél elérésére két memorandumot nyujtott be, melyek
ben a jogos érvek felsorakoztatása mellett azt követelte,
hogy mindama tartományokat és birtokokat, melyeket
1789-től kezdve az egyházi államtól erőszakosan elfog
laltak, a kongresszus most juttassa vissza jogos tulajdo
nosa kezébe. De sem Consalvi beadványai és tiltako
zásai, sem utóbb a pápa tiltakozása célt nem értek.
Európa térképét u. i. a győzteseknek már párizsi tanács-
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kozása előkészítette és ezen lényeges változtatásokat a
bécsi kongresszus sem kívánt hozni. A hatalmak ugyan,
ahol csak lehetett, a legitimitás elvét tartották szem
előtt, de ahol csak szűkség volt, mindenütt a gyengébb
rovására szóló tehertételekkel. Igy: éppen a pápaság
birtokainak megcsonkításával, úgy határozták, hogy
Franciaország megkapja az 1790 ig birtokolt területei
mellett Avignon és Venaissin grófság ot; Pármát és
Piacenzát Napoleon második felesége, Mária Lujza, ill.
fia, a reichstadti herceg tartja meg, a Pó balpartján
lévő területeket pedig Ausztria szállja meg. E döntés
mellett illő lett volna, hogy a Szeritszék is megfelelő

kárpótlásban részesüljön. De ez nem történt meg, s így
érthető, ha Consalvi e rendezés ellen erélyesen felszólalt,
VII. Pius pedig keserü szemrehányást tett a kongrész
szusnak az 1815 szeptember 4-én tartott titkos konzisz
tóriumban.

Ha már ebben a kérdésben sem koronázhatta
teljes siker Consalvi fáradozását, még kevesebb remény
lehetett arra, hogy az alapvető egyházpolitikai kérdések
ben jusson eredményre a kongresszussal. Az a szándéka,
hogy egy általános érvényü konkordátum alapelvei sze
rint kell rendezni az egyházi kérdéseket egész Európá
ban, nagyon hideg fogadtatásra talált s a megvalósulásnak
első lépéséig sem jutott el. A kongresszus vezető tényezői

már rég eltávolodtak a vallásos és egyházias szellem
től. Metternich a jozefinista gondolatvilágban élt, Talley
rand aposztata püspök volt, a protestáns Castlereagh
lordot pedig kevéssé érdekelték a katolikus hitélet
követelményei.

Ugyanakkor a kongresszus asztalán halomszámra
feküdtek Európa különböző helyeiről érkezett kérvé
nyek és javaslatok. Ezek sürgették ugyan a katolikus
restaurációt s az Egyház jogainak tiszteletbentartását,
de a rnód és a forma, ahogyan ezt javasolták, nem
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sok előnyt jelentett volna a Világegyháznak. Viszont a
franciák a gallikanizmus, a németek a febronianizmus,
az osztrákok a jozefinizmus elvei szerint akarták volna
az Egyházon ejtett sebeket orvosolni, A legbizonytala
nabb volt az egyházpolitika a német birodalomban.
Wambold mainzi és Helfferich speieri kanonok javas
latai szerint ugyan Németország mind vallását, mind
pedig kultúráját a katolikus Egyháznak köszönheti, tehát
méltó és igazságos, hogy az Egyházzal kötendő egyesség
a német alkotmány kiegészítő része legyen, amint az
volt évszázadokon át: de már Wessenberg báró, a
konstanzi egyházmegye helynöke, ezt úgy szerette volna
elérni, hogy alakuljon meg a külön német nemzeti
katolikus egyház, melyet Rómával legfeljebb laza kap
csolatok kössenek összeY Az ily zavaros tervezgetesre
igen sokan hivatottnak érezték magukat, ami azután
érthetővé teszi, hogy Consalvinak szigorúan a kánon
jog elveire felépült javaslata nem válhatott népszerűvé,

s a kongresszus úgy akart tőle szabadulni, hogy az
Egyház és állam visszonyának rendezését az egyes
kormányok belügyének jelentette ki, s a Szentszéknek
külön kellett tárgyalnia velük.

Az Egyház feladatát nem könnyítette meg, hogy
a kongresszus lezajlása után I. Ferenc osztrák császár,
I. Sándor orosz cár és III. Frigyes Vilmos porosz király
megkötötték az ú. n. szent szővetséget. Ez u. i. csak
nevében volt szent és egyedül elveinek hangoztatásában
volt keresztény, a valóságban ellenben nem jelentett mást,
mint a forradalom előtti abszolutizmus korlátlan fönntar
tását. Érthető, hogy VII. Pius nem csatlakozott hozzájuk.
Az uralkodók ígérete, hogy alattvalóikat patriarkális mó
don kormányozzák, csak ígéret maradt éppúgy, mint
a keresztényelveknek tiszteletbentartása, amit szintén
megfogadtak. Egyetlen társadalmi rétegnek engedtek
csak szót és ez a feudális főnemesség volt. A főneme-
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sek viszont nem akarták megérteni az idők haladását
és ezzel teljesen elvesztették népszerűségükets a töme
gek irányítása mindjobban a hatalom felé törekvő pol
gári réteg kezébe került.

Az Egyházat így két oldalról szorították az ellen
séges erők, egyrészt az abszolutizmus kormányhatalmai,
másrészt a polgári liberalizmus vallásellenes szellemi
sége. Maga a bécsi kongresszus sem volt egységes,
csupa ellentétes érdek ütközött meg benne, s a tár
gyaló felek felfogása pusztán abban egyezett meg, hogy
egyformán húzódtak az Egyház igényeinek kielégítése
től. Az összes kormányok előtt az uralkodó hatalom
abszolutizmusának újra való megalapozása s minél job
ban való körülbástyázása lebegett s nem volt jogkör,
melyet ne kívántak volna annak alávetni, így az egy
házpolitika irányítását is. A kongresszus alatti és utáni
tárgyalásokban az egyházi diplomáciának mindenütt a
régebbi államegyházi teóriákkal kellett megküzdenie,
hozzá az eredmény a legtöbb esetben csak átmeneti
jellegű volt P Konkordátumot, nagy nehézségek áthida
lása árán, tulajdonképen csak Francia- és Spanyolország
gal, továbbá az olasz államokkal, valamint Bajorország
gal és Poroszországgal sikerült kötnie. A többi államok
ban, így az osztrák monarchiában is megmaradt a régi
helyzet vagy csak jelentőség nélküli siker kísérhette a
Szentszék fáradozásait.

A Franciaországba visszatért Bourbonok Napoleon
uralmának minden nyomát el akarták tüntetni s így
történt, hogy XVIII. Lajos kormánya tett először lépé
seket Rómában, hogy kölcsönös megértéssel szüntessék
meg az 1801. évi konkordátumot és kössenek új meg
állapodást. A pápai kúria is örömmel fogadta ezt az
ajánlatot és a tárgyalások Pressigny, majd a helyébe
lépő gróf Blacas római követ közvetítésével megindul
tak Richelieu külűgyminiszter és Consalvi államtitkár
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közt. A megegyezés elé az gördített akadályokat, hogy
a kűría szilárdan követelte az Egyház teljes szabadsá
gát, viszont a francia kormány nem akart lemondani
a gallikán elvek joggyakorlatának lényegéről. Az alku
dozásoknak végre az lett az eredménye, hogy 1817
június ll-én felújították azt a konkordátumi formát,
melyet X. Leó és I. Ferenc kötöttek egymással 1516-ban.
Ennek értelmében az 1801. évi megállapodás hatályát
vesztette, eltűntek az "organikus cikkelyek" , melyek
ellenkeztek az Egyház tanaival és törvényeivel; az idő

közben megszűntetett püspökségeket és érsekségeket
az állam visszaállította és újra elismerte. Számukat
először 90-ben állapították meg, majd lecsökkentették
80-ra, éspedig 14 érsekségre és 66 püspökségre. Ezen
kívül kimondták a káptalanok, szemináriumok és a
szükséghez képest megfelelő számú plébániák felállítá
sát, javadalmakkal való ellátását és néhány szerzetes
rend befogadását.!"

AMIKOR VII. PIUS a konkordátumot az "Ubi primum"
kezdetű bullával már megerősítette, a restauráció Francia
országa szinte Napoleon kormányának stílusában állított a
megegyezés érvénybelépésének útjába újabb nehézségeket.
A francia kamara nem járult hozzá akonkordátumhoz,
mivel annak több pontját sérelmesnek találta a gallikán
szabadságjogok szempontjából. XVIII. Lajosból és kormá
nyából pedig hiányzott a bátorság, hogy a Róma felé vég·
legesnek jelzett megegyezést megszavaztassa. Az úiabb
tárgyalások megindulásakor méltán fakadhatott ki VII. Pius:
"Franciaország okozza pápaságunk legfájdalmasabb nap
jait I" A Franciaországban hagyományossá lett és minden
politikai rendszeren érvényesülő gallikanizmus a katolikus
királyi ház új uralkodói szaka alatt sem tudta önmagát
megtagadni és olyan jogfeladásokat kívánt, melyekhez a
pápa nem járuihatott hozzá. A hosszúra nyúlt tárgyalá
soknak nem lett más eredménye, mint az új püspökségek
és érsekségek szabályozása, de különben az 1801. évi
konkordátum maradt gyakorlatban s azt lehet mondani,
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ennek pontjai szabályozták kevés módosítással Francia
ország egyházi életét egészen 1905·ig.

Barátságosabb és őszintébb tárgyaló félnek mutat
kozott a spanyol királyság kormányzata. Itt viszont
maga a társadalom volt a saját politikai világnézete
szerint aláaknázott s a spanyol félsziget csak most ju
tott a forradalmak korába. VII. Ferdinánd ugyan alig
hogy elfoglalta trónját (1814), megsemmisítette az Egy
házra nézve végzetes napoleoni alkotmányt, eltiltotta
a szabadkőmívesség müködését, visszaadta az egyes
szerzetesrendeknek a forradalmak alatt elidegenített
javait, sőt még a jezsuitákat is befogadta. Ezenkívül a
katolicizmust államvallásnak jelentette ki s az Egyházat
széleskörü jogokkal ruházta feL Állampolitikája azon
ban szerves megoldások helyett reakciós, tiltó és meg
merevítő rendelkezésekből állott s dacot és ellenállást
kiváltó erőszakkal lépett fel a liberalizmus ellen. E miatt
1820 újév napján katonai felkelés támadt s ez egy csa
pásra megsemmisítette nemcsak az elért eredményeket,
hanem három éven át kíméletlenül üldözte az Egyhá
zat. A cadici alkotmány újból érvényt nyert, az egy
háziaknak hűségesküt kellett rá tenni s akik ezt meg
tagadták. vagy börtönbe vagy számkivetésbe kerültek.
A jezsuitákat minden további nélkül kiutasították, s a
pusztitásoknak áldozatul esett több mint 800 kolostor.
A forradalmi liberalizmus kormányzata alatt megsza
kadt minden összeköttetés a Szentszékkel, mivel ez
vonakodott a janzenista és gallikán felfogású Villanuova
kanonokot követi minőségben elfogadni; ennek követ
keztében el kellett hagynia állomását Giustiniani mad
ridi nunciusnak is. Az áldatlan helyzetnek csak akkor
lett vége, amikor a francia intervenció 1823-ban meg
döntötte a liberálisok uralmát. Erre Ferdinánd újból a
korábbi rendszert léptette életbe, de az Egyháznak

144



most sem volt oka örülni, mert a szüntelen polgár
háborúk és forradalmak halomra döntötték mindazokat
az eredményeket, melyeket békésebb viszonyok mellett
elért.

Pontosan megismétlődött ez Portugáliában is.
De a lehető legsúlyosabb volt az Egyház helyzete

a földrajzilag és történelmi fejlődés tényei szerint hozzá
legközelebb eső területen, az itáliai félsziget különböző

államaiban. A 18. század folyamán egészen baloldali
és egyházellenes fogalmazást kapott olasz nacionalizmus
földalatti szervezeteinek, a karbonáriknak zavargásai
bénították meg kezét Piemontban, Nápolyban, Lombard
Veneziában, a luccai és modénai hercegségekben. Ezek
uralkodóival VII. Piusnak szintén sikerült konkordátu
mot kötni. Papíron széleskörű jogokat és elvi szabad
ságokat vívott ki az Egyház számára, sőt Nápoly egye
nesen állam vallásnak jelentette ki a katolicizmust. De
ugyanakkor az itáliai kormányzatok és a pápaság közt
egyre jobban kiélezödtek a politikai ellentétek; a ná
polyi királyságban a Bourbonoknak éppúgy nem tetszett
a pápai állam, akárcsak északon a Habsburgoknak. A
piemonti kormány az olasz nemzeti egység gondolatának
feszítőerőit szegezte a pápaságnak s a tömegekben ma
gukban, a polgárságban éppúgy, mint akispolgárságban
vagy parasztságban. egyre sürgetőbb erővel jelentkezett
az egységes Olaszország kívánása s egyre égetőbben a
gondolat, hogy annak az egyházi állam az akadálya.

Igy az Egyház hitéleti és kulturális célkitűzései

üres és távoli keretek voltak a tömegek számára a
konkordátumok papírlapjain. Egyre többen tagadták
meg nemcsak mint olaszok, de mint katolikusok is az
Egyházhoz való tartozás, a hitéleti fegyelem és szere
tet érzületét. Ez az érzületi szembefordulás teljes erő

vel hatott magában Rómában is, ahol az elégedetlen
elemek egyre növekedtek s egyre erősebbé váló ellen-
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zéki érzület szállt szembe a pápai kormányzattaI. Maguk
a nagyhatalmak is látták a pápaságet közelről érintő

veszélyt és figyelmeztették is Consalvit, hogy tegyen
engedményeket. főképen a közigazgatás és az igazság
szolgáltatás terén. Az államtitkár jogosan tekinthette
ezt az ajánlatot képmutatásnak, mikor a hatalmak más
oldalról inkább tüzelték, mint csendesítették a kedélye
ket a pápa világi uralma ellen. Kár volt azonban a
szűkséges reformoktól vonakodni, noha alig hihető,

hogy ezzel az olasz nemzeti egység gondolatát és
további politikáját fel lehetett volna tartóztatni.

A pápaság állam politikai és egyházpolitikai nehéz
ségei csak keserű gondokat és kiábrándulásokat szeréz
tek még a kűzdelmekben megedzett Consalvinak is.

Ugyanolyan hatalmi törekvéseket képviselő kor
mányzatok és az Egyház felé ugyanolyan társadalmi
kíshitűség, mint a többi országban, mutatkozott a
német birodalomban is, ahol Napoleon ernlékét a teljes
egyházjogi bizonytalanság, a zűrzavar s az Egyház hit
életének és anyagi helyzetének romjai hirdették. A
pápaság azt szerette volna, ha a bécsi kongresszus újra
visszaállítja a német-római szent birodalmat a maga
régi rendszerével és régi intézményeivel együtt. A gon
dolat nehezen volt reálisnak mondható, de az ú. n.
német szövetség nemcsak a hatalom reális garanciáit,
de az eszmei alapvetést is nélkülöző szörnyszülött volt,
amely a szent birodalom helyébe lépett. Az új alaku
latban az egyházjogi és politikai kérdések az egyes
államok belső hatáskörébe tartoztak s velük kellett
kűlőn-kűlőn tárgyalásokat kezdeni. Bajorországgal 1817
ben sikerült egyességet kötni, s ennek értelmében a
bajor egyház szervezete két érsekségre és az alájuk
tartozó 3-3 püspökségre oszlott fel. Az érseki és püs
pöki kinevezés joga a királyé, a megerősítés a pápáé.
Az egyházfők tartoznak hűségesküt tenni uralkodój uk-
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nak. Gondoskodás történt a káptalanok és szernináriu
mok felállításáról, ezek javadalmazásáról és néhány
kolostor visszaállításáról. A kormány elvben elismerte
az Egyháznak mindama jogait, melyek az isteni ren
delés alapján megilletik, azonban az elvi elismerést
kérdésessé tette Miksa királynak a konkordátumot kö
vető vallási ediktuma, amely már határozott államegy
házíságot kívánt bevezetni a bajor állam részéről az
egyházpolitikai joggyakorlásba. Ez az ediktum majd
nem kenyértörésre vezetett, végül azonban a király
volt az, aki engedett s a tegernsee-i rendeletben (18211
államtörvényi erőre emelte a konkordátumot, bár külö
nösebb jelentősége ennek sem volt, hiszen a gyakorlat
ban továbbra is iparkodtak az Egyház szabadságát
rnegnyírbální. l I

KÖNNYEBBEN TUDOTT sikert aratni a Szentszék Porosz
ország protestáns királyánál, III. Frigyes Vilmosnál s ebben
nagy az érdeme a később katolikussá lett Niebuhr állam
tanácsosnak és kiváló történetírónak. A kölcsönös tárgya
lások alapján VII. Pius kiadhatta 1821 júl. 16-án a "De
salute animarum" kezdetü bulláiát, amelyet a király fel
vétetett az állam törvényei közé. Ez a porosz katolikus
hierarchiát két egyháztartományra, nevezetesen a kölnire
és a gnesen-posenire osztotta s az előbbi alá a trieri,
münsteri és paderborni, az utóbbi alá pedig a kulmi
püspökséget rendelte. A breslaui és ermlandi, mint két
kiváltságos egyházmegye, közvetlenül a Szeatszék alá
tartozott. A püspökválasztás jogát az uralkodó átengedte
a káptalanoknak, magának csak az esetleges vétójogot tar
totta fenn. Elismerte az Egyház jogait és kiváltságait s az
anyagiak terén gondoskodott, hogy intézményeit, főképen

iskoláit fenn tudja tartani.

Nehezebb volt a helyzet a felsőrajnai tartomá
nyokban a kormányok febronianista és jozefinista poli
tikája miatt. A konkordátum-kötés elöl mereven elzár
kóztak s csupán az egyházmegyék határainak rendezé
sét engedték meg. Ezt a kérdést az 1821 aug. 21-én
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kiadott "Provida solersque" bulla akként szabályozta,
hogy freiburgi székhellyel felállította a felsőrajnai érsek
séget és alájatartozókként a mainz-i, rottenburg-i, fulda-i
és limburg-i püspökségeket jelölte meg. E főpapi szé
kek betöltésénél ismét mutatkoztak nehézségek. A
kormányok ugyanis közösen dolgozták ki egyhézpoliti
kájuk vezérelveit s ezek merő ellentétben állottak az
Egyház jogaival s azt követelték a püspöki székek
jelölt jeitől, hogy az ő elveiket fogadják el. Közülük
az egyik ezt visszautasította és jelentést tett Rómának,
mire VII. Pius valamennyiüktől megtagadta a megerő

sítést. A felsőrajnai vidék és a Szentszék közt ezzel
aztán a kapcsolatok annyira megromlottak, hogy az
érintkezést csak XII. Leó vette fel újból, de a kormá
nyok nyilt és céltudatos febronianizmusa miatt sem ő,

sem XVI. Gergely nem tudott nagyobb eredményeket
elérni.

Az osztrák birodalomban még csak kísérletek
sem történhettek az Egyház és az állam viszonyainak
szabályozására. Metternich ugyan már a bécsi kon
gresszuson meggyőződött arról, hogy ajánlatos volna az
Egyház és az állam jogait körülhatárolni. A Szentszék
pedig egyenesen sürgette ezt s mikor I. Ferenc nagy
kísérettel 1819-ben ellátogatott Rómába, számított is
rá, hogy a pápa és az uralkodó kölcsönös megértés
alapján elintézhetik ezt a régóta vajúdó kérdést." De
a konkordátum még csak szóba sem került, mert az
osztrák kormányzat legtöbb tagjának semmi kedve sem
volt ahhoz, hogy az i 780 óta hozott egyházi törvénye
ket revízió alá vegyék. Később is mindössze csak any
nyi történt, hogy I. Ferenc halálos ágyán lelkére kö
tötte fiának, V. Ferdinándnak, hogy amit ő elmulasz
tott, azt Ferdinánd mint utódja hozza rendbe és simítsa
el a Róma és Bécs közt fennálló egyházpolitikai ellen
téteket. De Ferdinánd sokkal gyengébb akaratú, kor-
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mánya pedig sokkal erősebben jozefinista érzületű volt,
semhogy ez sikerülhetett volna. Évtizedek multán, már
csak Ferenc József uralma alatt, 1855·ben jöhetett
létre megegyezés az Egyház és Ausztria között,

Ezzel szemben Svájccal már 1821-ben sikerült a
függő kérdéseket rendezni. Eddig a katolikus kantonok
nak csak apostoli vikáriátusuk volt, most azonban fel
állították a lausanne-genfi püspökséget s megkezdő

dött a chur-st.-galleninak megszervezése is. Ennek
befejezését VII. Pius már nem érhette meg. De már
utódjának, XII. Leónak nemcsak ez az öröm jutott
osztályrészül, hanem az is, hogyasvájciaknak 900,000
katolikusa számára 5 püspökséget alapíthatott, mely
szám később 16-ra szaporodott fel." A katolicizmus
oly virágzásnak indult Svájcban, hogy Walles és Frei
burg egyéb szerzetek mellett még a jezsuitákat is befo
gadta, akik nemcsak örvendetes hitéletet teremtettek,
hanem iskoláik révén hatalmasan szelgálták a katolikus
kultúrát is.

AZ ÉSZAKI ÁLLAMOKBAN a következöen alakult az
Egyház helyzete. I. Sándor orosz cár a birodalmába kebe
lezett katolikus lengyel királyság részére alkotmányt adott
s ez biztosította a katolikus vallásnak a kormányzat támoga
tását. Consalvi további diplomáciai lépései még azt eredmé
nyezték, hogy a varsói püspökség érseki rangot nyert és 8
püspökség feletti föhatóságot. Sikerült rendezni a hierar
chiának Rómával való közvetlen kapcsolatait, úgyhogy a
pápai intézkedéseket és rendelkezéseket most már sokkal
könnyebben lehetett kihirdetni és érvényesíteni. A három
protestáns északi államban, Svédországban, Dániában és
Norvégiaban mitsem változtak az állapotok. Angliában
mindössze az történt, hogy megtűrték a déli kerület apos
toli helynökét s III. György halála (1820) után méginkább
enyhült az ír katolikusok elnyomatása.

A vallásszabadságáról ismert Észak-Amerikában
is tűrhető volt a katolikusok élete. VII. Pius még
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1807-ben érseki rangra emelte a baltimore-i püspök
séget és 4 egyházmegyét csatolt alája. A különböző

nemzetiségű és szellemáramlatú kivándorlók téves esz
méikkel meg akarták bolygatni a katolicizmus békés
fejlödését, azonban az erőskezű Marechal érsek szigorú
és kemény fellépésén meghiúsult ez a törekvés. A
bevándorlások következtében a katolikusok száma
annyira gyarapodott, hogy évről-évre fejlettebb hitélet
ről lehetett beszélni s nem múlott el évtized, hogy
újabb püspökségeket ne kellett volna létesíteni. Ame
rika egyéb területein azonban még nem lehetett szer
vezett egyházi életről beszélni, amint missziós-terület
volt a többi világrész is.

VII. Pius pápaságának a bécsi kongresszus utáni
tevékenysége arra irányult, hogy diplomáciai és állam
politikai eszközökkel teremtsen olyan légkört, amely
ben az Egyház nyugodtan fejtheti ki sokirányú, de
végső eredményben kizárólag a lelkek üdvét szolgáló
működését, Ezzel a törekvéssel szemben majdnem
mindenütt mint ellenálló erő szerepelt az államhatal
mak féltékenykedése az Egyház lelki hatalmával szem
ben s a politikum belejátszása még a természetfeletti
felé irányuló lelki folyamatokba is. Ahol azonban akár
csak a legcsekélyebb lehetőség is mutatkozott, a Szent
szék minden alkalmat felhasznált, hogy küldetésének
feladatait elvégezze. Fáradságos munkájának a konkor
dátum kötésekben és különböző modus vivendi-k
biztosításában meg is voltak az eredményei.

De az egyházpolitikának, szűkebben, főleg diplo
máciai síkon értelmezett munkájával szemben voltak
olyan területek is, ahol nem jelentkeztek állampolitikai
megkötöttségek. Az ily téren kiadott intézkedések
kőzűl a legnagyobb jelentőségű a jezsuiták általános
visszaállítása volt.

Annakidején 1800 körül hangzott el Novalis jóslata,
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amely szerint az akkor apró szórványokban Európa
határszélein tengődött rend, megifjodott erővel fog ismét
visszatérni régi otthonaiba.'? Nagyon sokat mond a
rend visszaállításának okairól az, hogy VII. Pius közvet
lenül fogsága után Franciaországból Rómába vissza
térve indította meg visszaállítására tett intézkedéseit.
Feladatát lényegesen megkönnyítette, hogy a fejedelmi
udvarok és kormányok ellenérzése a rend iránt azóta
megváltozott. Uralkodók és kormányaik, ha nem is
lelkesedtek mind a rendért, de Brazília kivételével
egyikük sem tiltakozott visszaállítása ellen. A rendnek
pedig még megvoltak azok a magvai, melyek biztosí
tották nemzedéki folytonosságát: Oroszországban 1801
tól, Szicíliában 1804-től, Anglia, Írország és Észak
Amerika területén pedig 18l3-tól élhettek a rendtagok
hivatalos jelleggel. 1814 aug. 7-én kiadott "Sollicitudo
omnium" kezdetű bulla, amely teljességében vissza
állította a .Iézustársaságot, igen nagy örömet váltott ki
a katolikus közvéleményben. Erre jellemző, hogy az
egész földkerekségről, tehát nemcsak Európából, hanem
a távoli Indiából, Amerikából és Kínából is érkeztek
hálálkodó levelek a Szentatyához." VII. Pius pápasá
gának ez az intézkedése volt egyik legelőrelátóbb

cselekedete; köztudomású, hogy a katolicizmus fejlő

désére a 19. században a jezsuiták milyen nagy hatást
gyakoroltak.

Ha a multban elhangozhatott velük szemben az
a vád, hogy az uralkodók és a feudális osztályok árnyé
kában nőtték ki magukat oly hatalommá, most mente
sülniök kellett ettől, mert nem volt többé világi tényező,

amellyel kapcsolatban arra lehetett volna hivatkozni,
hogy rátámaszkodnak. Visszaállításuk után a jezsuiták
csodálatos gyorsasággal terjedtek el újra, annyi helyre
hívták őket, hogyemberhiány miatt képtelenek voltak
a felkínált fcladatoknak eleget tenni, akárcsak rendjük
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megalapítása és első elterjedése idején. De azokból a
középpontokból, melyeken a rendnek az elnyomatást
túlélt tagjai kiképezték a rend további nemzedékét,
roppant számmal rajzottak szét már az első évtizedek
ben. A szicíliai rendtagok már 1804-ben, tehát még az
általános visszaállítás előtt, külön rendtartományt alakít
hattak s ez 1814-ben már 4 kollégiumct és több kisebb
házat számlált 199 taggal, köztük 40 noviciussal. Az
egyházi állam területén 1815-ben P. PereIli János
szervezése eredményeként már 5 rendházuk volt,
amelyben 173 jezsuita élt. Egymásután megnyitotta a
rend előtt kapuit Modena és Piemont, később Reggio,
Génua, Turin és Novara. ÉszakitáHában a rendtagok
száma 1818-ban 300-ra, két évvel később már 400-ra
emelkedik. Nápolyból közben megint kiűzték őket

s ide csak 1820-ban térhettek újra vissza.

ANGLIÁBAN a rend fejlődése csak lassúbb ütemben indul
hatott meg, de a híres stonyhursti kollégiumuk még az
anglikánok előtt is tiszteltté tette őket. Svájcban 1820
körül több mint 100 jezsuita tartózkodott, 1818·ban újra
megnyílt híres freiburgi kollégiurnuk, amely már az első

évben 200 diákot toborzott. Az Egyesült Allamokban
ugyanakkor kb. 80 rendtag müködött, s ezek már 1815
ben megalapították a ma is virágzó georgetown-i kollégiu
mol és egyetemet.

Franciaországban P. Cloriviere Péter lett a Társa
ság újjászervezője, 1814-ben noviciátust nyitott és rövi
desen 78 társ csatlakozott hozzá, köztük P. Varin a
Szent Szív-apácák egyik alapítója és a Jézus Szíve
Társaság általános főnöke. A következő évben 8 ház
ban 135 rendtag élt, 1820-ban pedig 198 társsal meg
alakult az önálló francia rendtartomány.

Amikor \11. Ferdinánd lehetővé tette, hogya
jezsuiták Spanyolországba is visszatérhessenek, P. Zuniga
vezetésével kb. 100-an éltek az engedéllyel. 1816-ban
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már 4 kollégium és 1 noviciátus volt a spanyol jezsui
ták kezén, s ez a szám 1819- ben 12 házra és 320
rendtagra, a következő évben pedig 21 házra és 436
rendtársra emelkedett. Az 1820-as forradalom földön
futókká tette ugyan őket, de ennek lezajlása után ismét
visszatérhettek s mint a szeretet apostolai a pestis ide
jén szolgálták a betegeket, mint a tudomány művelői

pedig főképen a madridi és segovíaí nemesi kollégiu
maikban és templomaikban a katolicizmusnak valósá
gos reneszánszát teremtették meg.

A feloszlatás után a jezsuitáknak a szakadár orosz
állam adott meaedéket 40 évig. Amikor Európa orszá
gai ismét megnyitották előttük kapuikat, akkor viszont
I. Sándor vonta meg a vendégjogot s 1820 márc. 25-én
kelt rendeletével a kormány kívánságára 358 jezsuitát
száműzött birodalmából. Nemcsak házaikat oszlatta fel,
hanem virágzó telepeiket is. Akiutasítottak Ferenc
császár engedélyével nagyrészt Galíciában telepedtek
meg, de a tulajdonképeni Ausztria csak 1822-ben fo
gadta be őket.!? Magyarországon pedig még évtizedek
nek kellett elmúlni, míg Scitovszky János hercegpri
másnak sikerült öket visszatelepíteni.

EGYÉBKÉNT MINDENÜTT, ahol a katolikus érzésben volt
valami mélység, visszakívánták a jezsuitákat. Országok
versenyeztek értük. Még Kína és Amerika is sok levéllel
ostromolta a rend általános főnökét, hogy küldjön hozzá
juk pátereket. Egyelőre azonban Európában kellett erős

gyökeret verniök, hogy majd utóbb megfelelő rajokat tud
janak kibocsátani az idegen világrészek misszióiba is.

A jezsuitákon kívül egymásután léphettek munkába
a régebbi és újabb keletű szerzetesrendek. VII. Pius
Róma összes kolostorait visszaadatta korábbi tulajdo
nosaiknak. De a kiüldözöttek nemcsak Rómában, ha
nem Franciaországban, a Rajnavidéken és egyebütt is
lassan visszatelepültek régi otthonaikba. A jezsuiták
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mellett igen nagy hatással rnűkődtek a szulpiciánusok,
redemptoristák, lazaristák. A középkor óta sohasem
volt ekkora az alakuló férfi és női kongregációknak.
vallásos intézményeknek, hitbuzgalmi egyesületeknek a
száma. 1822-ben alakult meg a később oly nagy jelentő

ségűvé lett lyoni hitterjesztő társulat. Célja, hogya for
radalom óta nagyrészt szünetelő missziókba megfelelő

hithirdetőket küldjön. Az európai metropolisokban újra
nagy hitszónokok tünnek fel; Párizsban tódulnak az
emberek Frayssinous abbé híres konferenciabeszédeire.
Nem egy megtérés lesz ezek eredménye. Ugyanekkor
munkálkodik Bécs nagy apostola: Hofbauer sz. Kelemen.
A hitbuzgalom elmélyítését eredményezte a szentek
oltárraemelése, mint sz. Koletáé, aki 15. századbeli
klarissza apáca volt, Merici Angeláé, aki az orsolyitákat
alapította, filadelfói Benedeké, aki ferences laikus test
vér volt, Caracciolo F erencé, aki a szabályok szerint
élő világi papok társulatát létesítette és Mariscotti
Jácintáé, aki ferencrendi apáca volt.

A forradalom lezajlása után igen jelentős kérdés
volt a papi utánpótlás különösen ott, ahol nagy hiányok
mutatkoztak. A Szentszék ezért állandóan szorgalmazta
a szemináriumok létesítését. Erre maga a pápa adott jó
példát, amikor 18l8-ban székvárosában újból megnyi
totta a Collegium Germanico-Hungaricumot. Ugyan
abban az évben nyílt meg Rómában az angol kollégium
is, követte ezt a maronita, majd a görög és a Propa
ganda Fidei (a Hitterjesztés Kongregációjának) papneve
lője. A szemináriumok megnyitása több más országban
is hasonló iramban haladt, de ezeknek papképző mun
káját az egyes kormányok sokszor annyira megkötöt
ték, hogy inkább az államnak, mint az Egyháznak ne
veltek papokat. Hozzánk elég közel eső példa erre az
l8l6-ban létesített bécsi Augustineum, ahol csakis az
udvar jozefinista szellemében folyhatott a kispapok ne-
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velése. De nem kapcsolódhattak ki a jozefinizmus esz
meköréből a monarchia többi szemináriumai s így a
magyarországisk sem. 20 Hasonló helyzet uralkodott más
országokban is. Igy a francia papnevelőkre a gallika
nizmus, a németekre pedig a febronianizmus nyomta
rá még mindíg a maga államegyházi bélyegét. A papi
utánpótlásnak ez a kűlső befolyásolása sokat ártott az
egyházias szellem kibontakozásának, hiszen a papokra
és szerzetesekre egyaránt rákényszerítették azt a tuda
tot, hogy ők inkább az állam hivatalnokai, mint az
Egyház papjai. A szemináriumi papképzésnek mintegy
a mennyiséget szorgalrnazó beállítottsága után ezért
állott be sok helyütt a minőségi vonalon a lelkületben
ernyedés, s így Magyarországon iS.21

Az árnyoldalak mellett azonban voltak vigasztaló
jelenségek is. Mindenütt akadt néhány nagy egyéniség,
akik a jövendőbeli megújhodás magvait vetették el
környezetükben, így pl. a markáns egyéniségű eszter
gomi hercegprímás, Rudnay Sándor. Katolikus felbuz
dulásának szimbolumaként tekinthető az általa meg
indított monumentális esztergomi építkezés s ennek is
kiemelkedő része az egész vidék uralta székesegyház.
Társadalmi intézkedéseivel is arra törekedett, hogy
bensőleg is elmélyítse a katolikus életet. Ezt célozta
volna többek közt az 1822-re Pozsonyba hirdetett nemzeti
zsinat. Sajnos, ennek határozataiból a kormány ellenke
zése miatt nem lett semmi. A kormányzat nem óhajtotta
az egyháziasabb szellem kialakulását i az Egyházat csak
mint az állami élet rendjét biztosítani segítő eszközt tekin
tette.

Ugyanilyen főpapok sorban akadtak a nyugati
országokban is, de nekik is küzdeniök kellett a világi
uralmak kormányzati túlkapásaival. De bármily súlyo
sak voltak ezek a nehézségek, amelyeket az állam
alakulat okozott az egyházszervezésnek, akármilyen
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nagyok is a tömegek, melyek a politikai érdekellen
tétek kapcsán kerültek szembe őseik hitével, az isteni
kegyelem a maga láthatatlan útjain hatott a földön, s
a templomok megteltek ájtatos hívőkkel, a népmissziók
visszavezették a tömegeket a gyónlatószékekhez, a hit
buzgalmi társulatok tovább mélyítették az igazi vallá
sosságot. A filozófiában, törlénetírásban, irodalomban
és müvészetben nem vesztek ki a katolicizmus sugalla
tai, sőt 1820 körül valóságos katolikus irodalmi rene
szánsz kezdődött, mely oly neveket mutat fel, mint
Lamarline, Victor Hugo, Musset, Vigny, akik első el
indulásukban mind lelkes katolikusok voltak. Róma is
a katolikus tudósok és müvészek találkozóhelye lett,
s ebben igen nagy érdemei voltak a tudós és müvész
barát Consalvinak. Az Egyház müalkotásainak s űjabb

inspirációknak felvételére érkeztek ide Niebuhr, Hum
boldt, Canova, Thorwaldsen, Lawrence, Mai Angelo,
Fea Carlo, Winckelmann stb. Ezek müvein mind fel
ismerhető a klasszikus és a pápai Róma hatása. Sokat
tett székvárosának művészi emelésére Consalvi behatá
sára VII. Pius. Nem csoda, hogy a fejedelmi vendégek
egymásután tisztelték meg látogatásukkal. 1819-ben
fényes kísérettel Ferenc osztrák császár érkezett meg,
kevéssel előbb Mihály nagyherceg, I. Sándor orosz cár
testvére. 1822-ben III. Frigyes Vilmos két fiával és
Wittgenstein herceggel s más hercegek és arisztokraták
hosszú sora a különböző országokból. VII. Piusnak az
átélt szenvedéseket és méltóságának roppant öntudatát
sugárzó lénye feledhetetlen hatást gyakorolt rájuk. A
protestáns Frigyes Vilmos így ír róla egyik levelében:
"Életem nevezetes eseményei közé fogom számítani,
hogy Őszentségét személyesen megismerhettem s a be
nyomás, amellyel annyi erény látása rám hatott, lel
kemben állandó marad. 1122

A pápa valóban az erények embere volt. Ezért
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tudott annyi megaláztatást és szenvedést elviselni, s
amikor nem sokkal a S. Paulo fuori le mura ősrégi

bazilika leégése után 1823 aug. 20-án elhúnyt, azzal a
nyugodt érzéssel távozhatott a világból, hogy harcát
jól megharcolta ! VII. Piusról még legnagyobb ellenfele,
Napoleon is így nyilatkozott: "Bárányszelídségű jó em
ber, a jóság angyala."23 A pápa e jóságát maga Napo
leon tapasztalta a legfeltünöbben, hiszen a pápa nem
csak hogy megbocsátott neki, de még rokonait, a szám
űzött napoleonidákat is magához fogadta. Mégis aki
legfájóbban gyászolta, az közvetlen munkatársa, Consalvi
bíboros volt. Jóban-rosszban megosztotta vele sorsát,
egy volt a céljuk: az Egyház és a pápai állam felvirá
goztatása. A pápa halálával ő is befejezettnek érezhette
földi pályáját s alig félévre rá, 1824 január 24-én ő

is követte urát. Sírjára irányzatának ellenfele, a pápá
nak választott XII. Leó tette le az emberi elismerés
legszebb koszorúját, amikor a halálhír hallatára így
zokogott fel: "Mintha csak büntetni akarna minket
Isten !"24
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NYOLCADIK FEJEZET: A LELKI KATOLICIZMUS FELTÖRÉSE.

1.

Irányváltozás. A hitélet iránya. Egyházias politika. VIII. Pius
pápasága.

Az Egyház két kimagasló vezetőjének halálával le
zárult az a 23 évre terjedő időszak, melynek kidom
borodó jelleget a politika adta meg. Az inkább politi
kai, mint hitbuzgalmi vonalvezetés nem Consalvinak,
még kevésbbé VII. Piusnak volt személyes ambíciója,
hanem a kor elkerülhetetlen követelménye. Az Egyház
szabadságát csak úgy látták biztosítottnak, ha mindenütt
békés viszonyt teremthetnek az államhatalmakkal. Mi
után ez úgy ahogy sikerült, sor kerülhetett a belső

hitélet fejlesztésére. Ezt a feladatot VII. Pius és Con
salvi éppen csak hogy megpillanthatták, de a munkál
kodás már utódaikra várt. Az egyházpolitika jog
igényeinek a lehetőségek szerint való érvényesítése
után a hitélet elmélyítésének szűksége a kornak épp
olyan igénye volt, mint a 19. század első felében
VII. Pius pápaságának hősies politikai erőfeszítései. Ezt
három problémakör : a politikai, szociális és vallási egy
aránt követelte. Ezek körébe vágó kérdések kötötték
le az emberek figyelmét és józan megoldásuktól függött
egyesek, népek és intézmények békéje és nyugodt fej
lődése. Ezt azonban rendkívül megnehezítették az érdek
ellentétek. A három problémát szélsőségesen értelmez
ték és sokkal jobban egymásba kapcsolták, mint ameny
nyire szűkség lett volna. Vallási, ill. egyházi szempont
ból tekintve a kérdést, a következő eredmények tárul
nak elénk. A politikai abszolutizmus következtében
beállott reakció, a liberalizmus fokozódó ellenszenvvel
lépett fel a vallással és az Egyházzal szemben, mivel
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kötött dogmái, erkölcsi és fegyelmi parancsai miatt
benne is az emberi szabadságok ellenségét látta. Az
új szellemi áramlatok nemcsak a hierarchia ellen irá
nyultak, hanem erősen feny egették az Egyház és a
katolicizmus szélesebb körű érdekeit is. Ez a prognózis
félre nem érthető módon írta elő azt a kötelességet,
hogy az egyházkormányzat nem lehet ikertestvére a
politikumnak, hanem amennyire csak lehet, a kettőt

szét kell választani, s ez előbbi főfeladatának az evan
gélium elveinek hirdetését tekintse. Ha ezt teszi, józan
hatást tud kifejteni a szociális kérdések megoldására
is, melyek ekkor még csak kezdeti stádiumban voltak
és csak a 40-es években léptek fel éles ellentéttel.

A CÉHEK ELTÖRLÉSE s a szabadverseny kialakulása
a kizsákmányoló munkaadókra s a kizsákmányolt munkás
tömegekre. a legnagyobb erkölcstelenségre vezetett. A
kapitalizmus urai szív és lélek nélkül sarcolták a munkás
ság erőit. Éhbérrel fizették, aminek természetes következ
ményeként a lázadozás szelleme lett úrrá a lelkeken.
Már azon szentírási elvnél fogva is, hogy "méltó a
munkás az ő bérére", az Egyháznak fel kellett volna
ismemie a bajt s gyökerében kellett volna orvosolnia, amire
azonban a hitetlen és liberális közvéleményben nem volt
módja. Igy kerültek a munkástőmegek a hitetlen szociális
írök, agitátorok: Sand, Bianc, Proudhon, Cabet, még
később Marx, Lasalle hálójába, akik nemcsak a munká
sok míllióít von ták el a hittöl és az Egyháztól, hanem
valóságos társadalmi forradalmat idéztek elő. Évtizedek
múltak el, mire az Egyház rájött a bajok helyes orvoslási
médiára, s XIII. Leó pápa főképen a Rerum Novarum
c. enciklikájában rámutatott azokra az elvekre, amelyek
egyedül lehetnek szabályozói a munkás és a munkaadó
viszonyának, megszüntetik a társadalmi kóros ellentéteket
s visszavezetik az elpártolt mílliókat a hit és Egyház kebe
lére. De előtte csak halvány kísérletek történtek s ezek
is inkább lokális jellegűek voltak.

Az életnek ez a fejlődési vonala indokolttá tette,
hogy a Világegyház kormányzatában változás történjék,
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s ha Consalvi és VII. Pius az egyházpolitika nyugodt
menetének biztosítását tartották Iökőtelességüknek,most
a hítbuzgalom. a hit és az erkölcsi elvek korának
kellett elkövetkeznie. Ez az áramlat egyre erősebben

kapott hangot a bíborosi kollégiumban is, s az 1823
szeptember 2-án kezdődő konklávén csakhamar ki
alakult a "zelantik" többsége. Ezek olyan pápát óhajtottak
sz. Péter székébe ültetni, aki a fenti elveknek fog elsőbb

séget adni. A konklávé többsége Severoli bíborost
tartotta a hitéleti elmélyítés müvére legalkalmasabb
pápának, azonban megválasztása ellen Ferenc császáron
át vétót jelentett be a monarchia központi kormány
zata. Severoli még bécsi nuncius korában közismert
volt szigorú egyházias felfogásáról s jól ismerte az
udvar és a kormányzati körök jozefinista felfogását.
Nem ok nélkül féltek tőle és nem óhajtották pápának.
Helyette tehát a konklávé kétharmad többsége Anni
bale Della Gen ga bíborost választotta meg, aki
XII. Leó (1823-29) néven kezdte meg hat évre terjedő

pápaságát.

AZ ÚJ PÁPA talán csak abban különbözött Severolitól,
hogy nem volt olyan éles és határozott egyéniséi!. mint az,
de már hitbuzgóságban teljesen megegyezett vele. Még
pályafutásának kűlső kerete is sok hasonlóságot mutat
vele. Működésének javarészét ő is a diplomáciai pályán
töltötte el. 1760-ban született Spoleto mellett, családjának
Genga várában. Felszentelése után csakhamar prelátus
lett, VI. Pius egyik bizalmi embere, aki 1793-ban svájci, a
következő évben kölni nuncius lett. Mivel ekkor a Rajna
balpartja Napoleon kezén volt, azért székhelyét Augsburgba
kellett attennie. Itt még tanúj a lehetett annak a fénynek
és hatalomnak, amely a Napoleon-háború előtti németség
rajnai katolicizmusáé volt, de a következő idők alatt lát
hatta a bomlás müvét és tényezőit is, az egyházi fejedelem
ségnek a megszűntetését s a nagy szekularizációt. 1805 ben
mint VII. Pius képviselője megjelent a német rendek
gyűlésén s rá hárult a feladat, hogy Bajorországgal és
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Württembergge! megkösse a konkordátumot, ami azonban
Napoleon betörése miatt meghiúsult. Napoleon éppúgy
nem szerette Della Gengát. akárcsak Consalvit vagy Paccát.
Az ő bukása ulán VII. Pius Párizsba küldte őt, ugyan
csak nunciusi minőségben i két évig működött itt, amikor
- 1816-ban - megkapta a bíbort és a sinigagliai püspök
séget. 1820-ban Róma vikáriusa lett s mint ilyent érte
a pápai tiara.

XII. Leó nem hiába volt a zelantik jelöltje és
rnegválasztottja, működését minden téren a hitbuzga
lom elmélyítésére s általában a belső egyházi élet fej
lődésére fordította. Az egyháziasabb szellemre maga adta
a jó példát szerénységével, alázatosságával és igény
telenségével. Ranke szerint annyira egyszerű volt
magára nézve, hogy asztalára nem költött többet napi
egy skudinál.' Lambruschini bíboros viszont olyan
embernek ismerte, mint akiből sugárzik az előkelőség,

a szellem, az előrelátás s az egyenes szív, Pápaságá
nak minden lépését az Egyházért és a vallásért való
buzgóság jellemzi." Amilyen volt maga, olyanoknak
kívánta az Egyház vezető köreit, általuk a papságot s
rajta keresztül a híveket. A kúria főbb hivatalait is
ennek a szellemnek a képviselőivel töltötte be. Az
államtitkárság élére a buzgó, de már a SO-as éveket
járó Della Somaglia bíboros került. Ez a választás
annyiban lepte meg a világot, mert sokan arra számí
tottak, hogy ezt a fontos állást a Somagliánál jóval
fiatalabb Severoli kapja meg, annál is inkább, hiszen
neki nagy része volt az új pápa megválasztásában.
XII. Leó nem így döntött, bár kétségtelen, hogy Seve
roli iránt egészen haláláig hálás volt s barátságát és
okos tanácsait továbbra is nagyra becsülte. A pápai
vikáriátusban Zurlat nevezte ki utódjának, míg Consalvi
hátralévő rövid idejét a Propaganda-kongregáció élén
töltötte, tanácsait azonban az egyházi ügyek vezetésé
nek egyéb ágazataiban sem lehetett nélkülözni.
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A 19. század történetírása és ezen keresztül a
közfelfogás abban állapodott meg XII. Leó értékelésé
ben, hogy képzett ember voll ugyan, de gondolkodása
nem volt korszerü, kormányzása nélkülözte a biztos
előrelátást és a lényeg határozott felismerését. Tagad
hatatlan, hogy munkatársainak megválasztásában nem
volt rnindíg szerencséskezű. Viszont kétségtelen, hogy
biztos meglátással ismerte fel az idő legmélyebb fel
adatát a pápaság számára, azt, hogya katolikus val
lást és az Egyházat a téveszmék egyre sűrübb rajok
ban támadják, s ezek visszaverésére védekező és tá
madó formában mindent megtett. Hogy e téren nem
mindenűtt mutatkozott a kellő siker, az nem XII. Leó
rovására írható, hanem az ellentámadások egyre nö
vekvő rohama miatt következett be. XII. Leó minde
nütt felvette a harcot, ahol az konkrét módon szűk

ségesnek mutatkozott, elsősorban a titkos társulatok
kal szemben. Élesen jellemzi a kort, hogy politikai,
szellemi, nemzeti és egyéb törekvések a titkos társula
tok társadalomalatti aknáiban von ták meg magukat,
elsősorban továbbra is a szabadkűrnívesség, a kűlön

böző forradalmi alakulatok, sőt az angol protestáns
bibliatársulatok is. Ezek az emberi szabadság hangozta
tásával s megnyerő és egyszerű gondolatfűzéssel, hol
nyiltan, hol pedig alattomban támadták a fennálló val
lási, társadalmi és politikai rendszert. S a helyett, hogy
a meglevő sebet gyógyították volna, még csak jobban
elmélyítették. A hangoztatott elveken kívül elsősorban

az indifferentizmus okozott mérhetetlen károkat az Egy
háznak. Az elv látszólag igen ártatlan volt s így nem
csak a laikusok százezreit, hanem még a klérus köny
nyebb fajsúlyú réteget is meghódította. Lényege a toleren
cia: az embereknek nemcsak politikai és társadalmi téren,
hanem a különböző vallások tantételeiben is egymás
iránt elnézőknekés türelmeseknek kell lenniök. Az indíf-
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ferentizmus valóságos agnosztikus filozófiával lépett fel.
Azt hirdette, hogy a biztos vallási igazságokat úgysem
lehet felismerni, így tehát mindegy az, hogy ki mit
hisz és mit nem. A vallások mind egyformák, mert
mindegyik tanít igazat és tévedést is. Ennélfogva nem
lényeges a felekezeti hovatartozandóság, a fontos, hogy
az ember becsületes legyen. Ez az elmélet gyakorlatilag
azt a káros hatást eredményezte, hogy sokan kezdtek
nem törődni a hit- és erkölcsi igazságokkal, lelkiismereti
kötelességeiket elhanyagolták s ez lassan a teljes hitet
lenségre vezetett, melynek egyik felvevő állomása a
szabadkőmívesség s ennek további fejleménye a sokféle
forradalmi alakulat.

XII. Leó felismerte, milyen súlyos következmé
nyekhez vezet ez a végzetes gyorsasággal terjedő s az
annyi eseménytől és krízistől megkínzott korban egye
temes előfeltétellé váló gondolat, amely már nem volt
elszigetelt jelenség, hanem behálózta a művelt világ
egész területét. Végleteire jellemző, hogy előfordulhatott

olyan eset is, mikor magasrangú prelátus prédikációját
protestáns prédikátor készítette el. Hogy ebben mennyi
lehetett a tiszta katolikum, azt nem nehéz elgondolni.
De ugyanigy katolikus szerzők teológiai művei oly
tévtanokat tartalmaztak, melyek a katolikus szerzőnek

nem hozhattak dicsőséget. Teológusok között valóságos
Írói harcok folytak, hogy mi az igazság és mi nem.
Ebből még hazánk is kivette részét, hogy csak Fehér
György és Koller József dogmatikai, továbbá Alber
János és Tumpacher József biblikus polémiájára
hivatkozzunk.3 Vagy ott van a többször idézett
Lamennais, a francia katolicizmusnak kezdetben oly
sokat ígérő vezéralakja. Fényes tehetségát és izzó hit
buzgóságát XII. Leó oly sokra becsülte, hogy még fény
képét is kiakasztotta hálószobája falára. Kitüntető

szivességgel fogadta, mikor 1824-ben ellátogatott
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Rómába, s komolyan gondolt rá, hogy bíborosnak is
kinevezi, ami kétségtelenül bekövetkezik, ha féktelen
temperamentuma el nem téríti az Egyháztól, mint
hajdan a vele sok hasonlóságot mutató Tertulliánt.
1817-ben megjelentette az Essai sur I'indifférence
en matiére de religion c. művének az első kötetét,
mely egycsapásra Európa-szerte ismertté tette nevét.
Ragyogó ékesszólással azt bizonyította benne, hogy a
társadalmi rend és béke kizárólagos alapja csak a
vallás lehet, azonban nem bármely változatában,
amilyen például a deizmus vagy a protestantizmus,
hanem tisztán a katolikus vallás. Már az 1820-ban
megjelent második kötetében eltért az eddig követett
helyes iránytól, amennyiben az agnoszticizmusba tévedt
és nyiltan hirdette, hogy az emberi ész a saját erejéből
semmiféle igazságra el nem juthat s hogy ennek követ
keztében az igazságnak nem is lehet más biztosítéka,
mint a közmegegyezés. Ez tehát már nála is a helytelen
irányba való tévedést jelentette. S ha a művelt fők

ennyire áldozatul estek a téveszméknek, mennyivel
inkább a nagy tömegek, amelyek csak amazok szel
lemi morzsáit szedegették fel.

AZ INDIFFERENTIZMUSNAK s a belőle fakadó világnézet
nek volt az eredménye az is, hogy az emberek úgyszólván
minden kritika nélkül - válogatták meg olvasmányaikat,
sőt szívesebben forgatták azokat a munkákat, amiket az
Egyház határozottan tilalmazott. S mily nagy számban
ontotta az ilyeneket a könyvsajtó már akkor is I Itt csak
az egyik legfontosabb könyvre, a bibliára térünk ki,
mely az isteni kinyilatkoztatást tartalmazza, s igy az
Egyháznak elsőrangú érdeke, hogy híveinek a kezébe
helyesen értelmezett, nem pedig egyénileg magyará
zott, vagy pedig megcsonkított szövegü szentírás jusson.
És mégis mi történt 7 A londoni Biblia-társulat a maga
széles hálózatával s hatalmas pénzerejével behálózta
az egész világot. Alig volt olyan müvelt nyelv, melyre
le ne fordította és rendkivül olcsó kiadásban ne terjesz-
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tette volna. Eredményes működésére jellemzö, hogy
Európa nagyobb városaiban sorra megnyitotta fiók
intézeteit. Figyelme még hazánkra is kiterjedt s pozsonyi
állomása aranyban és ezűstben 6000 forintot kapott töle.
Igy módjában lehetett, hogy a biblia elöállítására kűlön

nyomdát vásároljon s addig, míg ennek űzeme az igénye
ket ki tudja elégíteni, 2000 példány magyar és 600 német
nyelvű fordítást rendeljen meg az amsterdami, illetve a
berlini protestáns cégektől.4 S ezen protestáns fémjelzésű

bibliák katolikus családokban is nagy kelendőségnek

örvendtek, söt használták a katolikus lelkipásztorok is.
F i s c h e r egri érsek a legnagyobb csodálkozással említi,
hogy igen sok plébánián hiányzik a szentírás, ahol pedig
van, az nem katolikus. hanem protestáns fordítás." Az
ilyen jelenség még gyakoribb volt a nyugati országokban.

E miatt az Egyház nem térhet ki a felelősség

terhe alól, mivel idejekorán nem gondoskodott megfe
lelő hiteles kiadásokról. Ezek hiányában akadálytalanul
terjedhettek el a protestáns biblia-társulatok olcsó ki
adványai, melyek azonban természetszerüleg eltértek
az Egyház hivatalos magyarázatától és tanításától. Itt
szintén nem egy ponton kapott csorbát a hit és erkölcsi
dogmák igazsága, ami ismét a vallási indifferentizmus
malmára hajtotta a vizet. Igy került a tiszta lisztbe a
sok korpa, s hogy ennek vége szakadjon, XII. Leó
mindjárt uralma elején fellépett a végzetes irányzat
ellen. Külön elítélte az indifferentizmust, rnidőn 1824
május 3-án kiadott enciklikájában sorra szedte annak
tévedéseit s rámutatott a katolikus hit tiszta igazságaira.
Figyelmeztette a világegyház püspökeit, hogy éberség
gel ügyeljenek, nehogy a konkoly rnegrnételyezze a
tiszta búzavetést. Nem hagyta szó nélkül az említett
biblia-társulatoknak katolikus szempontból káros műkő

dését sem. Buzdította a püspököket, hogy gondoskod
janak egyházilag jóváhagyott szentírási fordításokról.
Ennek következménye lett, hogy az érsekek és püspö
kök zsinatokat tartottak, körleveleket bocsátottak ki,
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melyekben a megtámadott tanokat a pápai enciklika
szellemében védelmezték és helyesen magyarázták.
Gondoskodtak megfelelő szentírásfordításokról és óva
intették híveiket az ártalmatlanoknak látszó, de sok
kárt okozó hamis tanok beíogadásától.

Ezek hol alattomban, hol pedig nyiltan döngették
a lelkek várait s az ellenség legügyesebb harci takti
kájával próbálták azokat bevenni. Legveszedelmesebb
volt köztük kétségtelenül a szabadkömívesség, mely
jól kiépített sejtrendszerével és humanitást csillogtató
tételeivel igen nagy rombolást vitt véghez elsősorban

a hitvilágban. de utána a társadalmi és politikai életben
is. Nem volt állam, hol szervezete ki ne lett volna
építve, de legnagyobb hatalomra mégis Francia-, Angol-,
Spanyol- és Olaszországban emelkedett. Nem kímélte
még az egyházi államot sem, így hát a pápát nemcsak
mint a Világegyház fejét, hanem mint államának urát
is közvetlenül érintette e veszély.

LEGKÁROSABB VOLT az a szárnya, mely Hegel poziti
vizmusa után indulva, véd- és dacszövetséget kötött a
személyes Isten léte ellen, tagadásba vette a metafizikai
valóságot s a hitet térdre akarta kényszeríteni az abszolút
hitetlenség előtt.G Parlamentekben, sajtóban, irodalomban,
tudományban, egyesületekben, intézményekben mindenütt
megvolt a maga előőrse, hogy adott alkalommal hadakoz
zék az oltár és a trón ellen. A páholyok valóságos tem
plomai lettek a társadalom számottevő rétegeinek s nem
csak előkelő világiakat, hanem megtévedt egyháziakat is
olvashatunk titkos névsorukban. Szerzetesek üldözése,
javaiknak eltulajdonílása, a szekularizáció, a vallásellenes
iskolapolitika, a vallási jogoknak a kisemmizése mind
beletartozott programmjukba. A fellángolt forradalmak
végső gyökérszálai nagyon sok esetben apáholyokhoz
vezettek, s ezt az Egyház fejének közvetlen közelröl, éppen
a karbonarizmus mozgalmában kellett a legfájdalmasabban
tapasztalnia.

A pápa 1825 március 13-án közzétett .,Quo gra-
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viora" címü konstitúciójában élesen állást foglalt minden
titkos társulat, fökép a szabadkőmívesség és a karbo
narizmus ellen. A katolikusokat nemcsak eltiltolta a
belépéstől. hanem szigorú fenyítéket rótt azokra, akik
ezekben tevékeny szerepet vállaltak. Gyakorlatilag is
megmutatta, hogy nem ismer kíméletet azokkal, kik
nem akarnak ráhallgatni, Amikor a karbonarizmus el
fojtása után még tovább is folytatódtak az ősszeeskü

vések és a kisebb zendülések, föképpen Emilia és
Rornagna tartományban, a rend helyreállítására Rivarola
bíborosát bízta meg teljhatalommal s az ö intézkedé
seit, még ha kelleténél szigorúbbak voltak is, szó nél
kül jóváhagyta. A büntetések közt szerepelt a kivégzés,
az életfogytig, vagy rövidebb ideig tartó börtön, szám
űzés és kényszermunka. Elrettentő például túszokat
fogdostak közülük össze. Ezeknek 2-3 hetenként jelent
kezni kellett a rendörségnél. gyakrabban gyónni és
áldozni, bizonyos időközben lelkigyakorlatot végezni s
ezzel bizonyítani, hogy megváltoztak és szakítottak a
titkos és forradalmi társulatokkal. Még azt a rendsza
bályt is meghonosították. hogy a karbonáriknak a san
fedistákkal kellett összeházasodni, amit a közvélemény
kutya-macska házasságnak nevezett." Ha ezt nem is
mondhatjuk helyes intézkedésnek, de a pápa meg akarta
mutatni, hogy semmiféle eszköztől sem riad vissza,
csakhogy véget vessen az Egyház és állam ellen irá
nyuló titkos társaságok müködésének. A pápa inkább
egyházi és vallási, mint állambiztonság miatt példát
adott, hogy miként kell cselekedni. Sajnos, világi állam
fök nem léptek fel hasonló szígorral, ami nem meg
lepő, mikor a kormánykörök közt is erősen hódított
a szabadkőmívesség. De ennek árát azután maguk is
megfizették. hiszen az egyik forradalom a másikat kö
vette s ugyanígy váltakoztak a trónok urai is.

Ha az eddigi intézkedések inkább csak védekező
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jellegűek voltak a vallásbomlasztó rnozgalmakkal szem
ben, a Szeritszék rajta volt, hogy pozitív formában is
emelje a hitbuzgalmat. Erre különösen alkalmasnak
mutatkozott az 1825. év, amely jubileumnak számított.
Legutóbb 1800-ban nem lehetett megtartani. részben
mivel 1799-ben halt meg VI. Pius s a következő évben
választották meg VII. Piust, részben pedig a napoleoni
hadjáratok miatt. Érthető, ha most 50 év után annál
nagyobb fénnyel és pompával készűlödteka megünnep
lésére. XII. Leó 1824 május 27-én megjelent bullájában"
atyai szeretettel hívta a keresztény híveket az Örök
városba, hogy a szokásos feltételek mellett elnyerhessék
a jubileumi búcsút. Kűlön felszólítást intézett az egyes
országok pátriárkáihoz, prímásaihoz, érsekeihez és püs
pökeihez, hogy híveiket buzdítsák az apostolok sírjai
nak a meglátogatására. Felhívása nem járt ugyan olyan
eredménnyel, mint a vallásos korok 25-ös évfordulóin,
de akkoriban nem is tobzódtak a hitellenes áramlatok
úgy, mint az ő idejében. Ennek ellenére is meg lehe
tett elégedve, hiszen buzgó lelkek most is voltak s ezek
a világ minden részéből elzarándokoltak Rómába, így
csak a Trinitáriusok háza körülbelül 9000 zarándokot
fogadott magába.9

A PÁPA, bár gyenge és beteges fizikumú ember volt, mégis
hihetetlen lelkesedéssel és erőt nem kímélő fáradsággal
készítette elő és folytatta le az ünnepségeket. Személyesen
vezette a körmeneteket. résztvett a szentbeszédeken s
nap-nap után fogadta kihallgatáson a hódolök tömegeit.
Ez a római jubileumi év volt hosszú idő óta az első nagy
nemzetközi katolikus manifesztáció, amely azt hirdette
urbi et orbi, hogy az Egyház él s a támadások ellenére
viruini akar. A szentév nem is szorítkozott tisztán Rómára,
hanem mint szokásban volt, a következő év tartalmára
kiterjesztette a pápa az egész világra.

Szintén az új idők szelét mutatta s a politikán
túl a szellemi élet területén való szervezőmunkakezdeti
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jelentkezése, mintegy gyengéd csírája volt a "Quod divina
sapientia" bulla (1824), amely kárhoztatta a valláselle
nes szellemi irányzatokat terjesztő laikus iskolatípusokat
s velük szemben a versenyképes hitvallásos iskolákat
szorgalrnazta, Ezek nevelési és oktatási rendszerét a
fentebbi című bulla szabályozta, s ha az itt lefektetett
katolikus didaktikai és metodikai elvek még sok kívánni
valót hagynak is hátra, a multhoz képest nagy haladást
jelentettek. A bulla elvei szerint szerveződöttát a római
és a bolognai egyetem, mely kitűnő tanárokkal 38 tan
széket kapott s felvette a versenyt a párizsi és az ox
fordi egyetemekkel. A magasabb katolikus tudományt
és műveltséget szelgálták az ugyancsak újjászervezett
ferrarai, perugiai, camerinói, maceratai és fermói fő

iskolák is, melyeknek katolikus szelleme szintén kí
vánta a hitet és tudást harmonikusan összeegyeztetni.

Amikor a Szeniszék erre az új lépésre határozta
el magát, példát adott a Rómán kívül élő katolicizmus
nak, hogy e magasabb kultúrát terjesztő intézményeire
a legféltöbb gonddal ügyeljen, azokat át ne engedje a
szellem liberális és szabadkőmíves vezérkarának, ha
nem a helyes mederben tartsa meg s a tudományos
igényeknek megíelelöen fejlessze. Az egységes irányítás
végett megalkotta az úgynevezett C o n gr e g a ti o St u
diorum-ot s ennek az lett a feladata, hogy élénken
figyelje az összes katolikus egyetemek és egyéb iskolák
erkölcsi, fegyelmi és tanulmányi rendjét.

MegfeSZített munkát kellett volna végeznie az új
idők új igényeit felismerő pápaságnak azon a ponton,
ahol saját papságának új lelkülettel való eltöltéséről volt
szó: az Egyház u. i. nem rendelkezett kellő számú, hiva
tása s a tudás magaslatain álló papi gárdával, s a papságot
is elöntötte az egyháziatlan szellem. A klérus hitbuz
galmi, lelki és szellemi lehanyatlása már XII. Leó elő

deinek is gondot okozott. Nyilvánvaló következése volt
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annak, hogy az egyes kormányhatalmak kivonták a
papságot az Egyház kizárólagos hatásköre alól s a
papokat egyszerűen az állam hivatalnokainak tekintet
ték. Igy veszett bele a papképzés a gallikanizmus, feb
ronianizmus és jozefinizmus szellemének ingoványába.
XII. Leó felismerte, hogy mindenekelőtta szemináriumok
nak kell felszabadulniok az állam hatalmak irányítása
alól. Itt tapasztalnia kellett, mennyire politikai termé
szetű a kérdés kedvező elintézése; a szemináriumokról
tervezett reformjai kapcsán nehéz harcokat kellett vív
nia és kevés eredménnyel, mert a kormányok nem
kívántak engedni a nekik kedvező s több évtizedes
gyakorlat szentesítette rendszerből. Ezen a téren aka
dálytalanul csak Rómában intézkedhetett. Itt figyelm ét
arra fordította, hogy az idegen nemzetek szemináriumait
gyarapítsa, így növekedett ezek száma 1827-ben az ír
szemináriummal. De rajta volt, hogy a Rómában nevelt
kispapok nemcsak a teológia elméletében, hanem az
egyházias szellemben is gazdagodjanak s amerre csak
kerülnek, az egyházi élet felújulásának lehessenek el
indítói. A szemináriumok vezetésére legmegbízhatóbb
papjait küldte s a Collegium Romanum-ot is a jezsui
táknak adta át. A szemináriumokra vonatkozó gondo
lataival és intézkedéseivel olyan távolabbi jövőnek dol
gozott, amelyet ő maga meg sem érhetett, de az ö
szellemében nőtt papnövendékekből került ki a 19.
század derekán a katolikus felújulás első nagy nemze
déke s ugyancsak a század második felében felvirradó
nagy missziós hőskorszak elindulása is.

A karbonári forradalom leverése után Metternich
számított arra, hogy az egységes Itália rnozgalmával
szemben sikerül a pápaság és Ausztria között szoro
sabb politikai és diplomáciai szővetséget létrehozni. Ez
azonban nem következett be, minthogy Leó a politikai
kérdéseknek csak másodrendű jelentőséget tulajdonított
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s a politikával szemben óvatosságra intették mindenek
előtt, hogy az európai monarchiák leverték ugyan a
forradalmat és a forradalom szülöttjét, Napoleont, de
megtartották a 18. század kormányzati elveit: az auf
klérizmus világnézetét. az állami mindenhatóságot, a
legkisebb dolgokba is beleavatkozó bürokráciát, az
Egyház iránt a legbensőbb kulturális és szervezeti kér
désekben is gyanakvó érzületet. Konzervatív politikát
hirdettek, de ennek alapvető igazságai s lelki tartalma
nélkül'" s úgy, hogy enne k a konzervativizmusnak
hamarosan súlyos válságba kellett jutnia, ami arra intett,
hogy a Szentszék a maga súlyos érdekeit ne kösse oly
hatalmakhoz, melyeknek ereje hanyatlóban volt. A
maga korában az egyháziak nem egy csoportja számára
szinte forradalmian ódonnak hatott XII. Leónak az az
elvont eszmékből fakadó állásfoglalása s a kúriának az
a magatartása, hogy az új államalakulatokat elismerte,
a Világegyház püspökeit pedig arra intette, hogy
nyugodtan viselkedjenek j a politikába bele ne avat
kozzanak, hanem alkalmazkodjanak a változott viszo
nyokhoz s gondjukat főfeladatukra, a lelkek megmen
tésére és Egyházuk emelésére fordítsák. De a Szent
szék még a főpapság köreiben keletkezett visszatetszés
elkerülése árán sem volt hajlandó ezen az alapvető

magatartásán változtatni. Különösen a spanyol kormány
vette rossznéven, hogy a pápai kúria a délamerikai
spanyol gyarmatoknak a spanyol birodalomtól való el
szakadását és függetlenségét elismerte. Ennek azonban
megvoltak a saját szempontjai és érdekei is i mert alka
lom nyílt arra, hogy a független köztársaságok egyhá
zait újjá lehessen szervezni. Ez a munka természetesen
nem ment egészen zavartalanul, mert az új államokban
az egyik polgárháború a másikat érte s így amit az
egyik év alkotott, azt a másik azzal tette tönkre,
hogy a papokat, szerzeteseket kiüzte, az egyházi java-
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kat, amire Chile már 1824-ben adott példát, egysze
rűen elfoglalta.

BONYOLULTABB volt a helyzet Franciaországban. X.Károly
egyike volt a legkatolikusabb francia királyoknak, de a
francia társadalomban a liberális közvélemény s ennek
egyik kifejezője, a sajtópropaganda és a parlament nehezí
tette meg az Egyház munkáját. A sajtó, mint a közvéleményt
befolyásoló hatalom, itt fordult először az Egyház ellen
modern formában s olyan összefüggésekben, amit még a
ma élő nemzedék szemei is láttak: amikor szívósan táma
dott egy állam hatalmat, mert támaszát a főnemességben

és a főpapságban kereste. X. Károly népszerülIenségét
az erős sajtóval rendelkező liberális közvélemény előtt

fokozta az, hogy elismerte az Egyház érdekeit és igényeit.
A forradalom utáni Franciaországnak nem tetszett, hogy
az emigránsokat. köztük a papokat is kártalanította, még
kevésbbé talált megértésre az 1825-ben szentesltett Ú. n.
szakrilégiurn-törvény, mely biztosította a vallást és az
Egyházat a megszentségtelenítéstöl, az egyháziakat pedig
a különböző támadásoktól és bántalmazásoktól jl1 s újabb
támadási felületet okozott, hogy a püspökök a pápa szán
déka szerint reorganizálták tanintézeteiket és szemináriu
maikat. Ez utóbbiak közül hét kisszemináriumot a jezsui
ták vezetésére bízlak, akik ezeket úgy felvirágoztatták.
hogy például 1828·ban 47,OOO-re szökött fel a növendé
kek száma.'! Köztük még szepszámmal voltak olyan ifjak
is, kik nem a papi, hanem a világi pályára készültek. Amint
az Egyház féltette az ifjúságet a vallásellenes áramlatoktöl,
úgy féltette a francia felvilágosodás a maga ifjúságát az
Egyház szellemének hatásaitól. Ezért éppen az iskola
üggyel kapcsolatban indultak féktelen támadások a sajtó
ban és a parlamentben a jezsuiták, az Egyház és az őket

pártoló kormány ellen. E miatt kellett megbuknia a hithű

Villéle-minisztériumnak, amelynek a helyét a Martignac
féle kormány vette át. Ez akarta leszerelni a közvéle
mény ellenségeskedését a jezsuiták föláldozásával, ami
meg is történt. 1828 június 16·án két rendelet jelent
meg. Egyike kimondta, hogy a jezsuita iskolák felett a
párizsi Sorbonne gyakorolja a felügyeleti jogot és senki
sem kaphat tanítási jogosítvány t, mielőtt alá nem irja azt
a nyilatkozatot, hogy nem tagja olyan kongregációnak,
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mely Franciaországban törvényesen nincs elismerve. A
másik rendelet pedig úgy határozott, hogy az összes kis
szemináriumok növendékeinek a száma nem haladhatja
meg a 20,OOO-et, és a világi pályára készülö ifjak nem
látogathatják ezeket," A püspökök e miaU panaszt emel
tek a királynál, azonban maga a pápa szerelte le öket s
arra kérte, hogy legyenek bizalommal hozzá, hiszen Károly
nem cselekedhetett másként.

A nyugalom így sem állt helyre. Az egyik köve
telés a másikat érte, míg végre a király elbocsátotta a
Martignac-kormányt s a szigorüan konzervatív irányú
Po lign a c herceget bízta meg kormányalakítással. Fel
oszlatta a munkaképtelenné vált parlamentet és új
választást rendelt eL Ez azonban szerencsétlenül ütött
ki, amennyiben a kormánypárt kisebbségben maradt,
mire újra feloszlatta a még össze sem ült képviselő

házat, de ezzel saját sorsát is megpecsélelte. 1830
július 26-án kitört a forradalom, amely megbuktatta
X. Károlyt s Lajos Fülöp orleansi herceg trónralépté
vel megalkotta a liberális polgárkirélyságot.

Ha XII. Leó fájlalta a "legkeresztényibb ország"
vallási váltó-lámpásának kezdetben bal felé fordulását,
annál több örömét lelhette az ír katolikusok helyzeté
nek fokozatos előrehaladásában, abban a rendkívüli
szabadságharcban. amely a 19. sz. egyháztörténetének
valóságos fénypontja s egy protestáns kormányzatnak
alávetett katolikus nép diadala pusztán a szellem eszközei
veL O'Connell hatása akkora volt a tőmegekre. hogya
Peel- és Wellington-kormány már a polgárháború ki
törésétől tartva a király és a toryk minden vonakodása
ellenére is megszavazta az ír katolikusok emancipációját.
Ezáltal rájuk nézve megszünt az úgynevezett Testaet
törvény, amely a közjogi állások viselőitől követelt
esküt, hogy nem hiszik Krisztus valóságos jelenlétét az
Oltáriszentségben és elismerik az angol királyt az Egy
ház fejének. A katolikusok mostmár kisebb megszorí-
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tásokkal vallásszabadságot és polgárjogot nyertek i meg
nyílt előttük a parlament kapuja s többé már a maga
sabb hivatalokból sem lehetett őket kizárni. A beteg
pápa nem érte meg a teljes eredményt, de láthatta
annak minden reményét. 1829 február 10-én szólította
el a halál, viszont a katolikusok emancipációja csak
április 13-án következett be.

Szerenesés kézzel indította el a hannoveri katoli
kusok ügyét. Itt a protestáns kormányzat a legdurvább
eszközökkel akadályozta a hitéletet. Amikor a hívek Ró
mához fordultak segítségért, XII. Leó megtalálta az utat
a kormányhoz s tárgyalásai azzal az eredménnyel
végzödtek. hogy 1824-ben felállíthatott két kiváltsá
gos püspökséget Hildesheim és Osnabrück székhellyel.
Ugyanígy sikerült Németalföld 3 városában - Brügge
ben, Amsterdamban és Herzogenbuschban - új püs
pökségeket szervezni. De nemcsak alkotott, hanem, ha
kellett, rombolt is. Ez lett a sorsa a konstanzi egyház
megyének, melynek élén az aufklérista és febronianista
Wessenberg báró állott, aki pápai intések és fenyítékek
után sem szünt meg a német nemzeti egyház megalkotá
sán dolgozni, ezért XII. Leó az egyházmegyét feloszlatta,
őt pedig állásától megfosztotta.

Munkatársainak a kiválasztásában nem volt sze
rencsés, főleg azokban, akiket az állam kormányzásá
val bízott meg. Államának közigazgatésát, minthogy
ezt másodrendü kérdésnek tartotta, másokra bízta s
ezek engedték Consalvi alkotásait veszendőbemenni. Az
állampolitikát kicsinyességek közé szorították, a közigaz
gatást egészen jelentéktelen kérdésekkel, mint a vendég
lők, rnulatságok, színházak, a koldulás, a rablóbandák, a
zsidók életének a szabályozása, foglalkoztatták. S ha
akadtak itt hasznos intézkedések, még több akadt, ami
elégedetleneégre és gúnyra adott alkalmat, s ami súlyo
sabb, visszaesést mutatott az igazságszolgáltatás. E
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miatt életében és halálával sok támadás érte XII. Leót,
akiben végső értékelés szerint jóakaratú és egyénileg
kitűnő ember húnyt el.

A XII. Leó halálát követő konklávé - 1824 febr.
20-án - a közhangulatnak s az európai kormányzatok
nak abban a légkörében ült össze, amelyben az el
halálozott pápa tisztán hitéleti térre korlátozott egyház
kormányzatát ismét kívánatosnak látták politikai té
ren is cselekvőbb egyéniségű főpapéval felcserélni.
A megválasztásra legtöbb eséllyel rendelkező három
bíboros - Gregor io, Castiglioni és Cappel1ari
- közül elég hosszú választás után, március 31-én
Castiglieni kardinális került ki győztesen. Megválasztá
sában nagy része volt Albani bíborosnak, aki az osztrák
birodalomra támaszkodó irányzat híve volt s az e felé
irányuló kapcsolat lehetőségeinek akart kedvezni olyan
bíboros előtérbe juttatásával. akit a Habsburg-házhoz
rokoni kötelékek fűztek. Reményeit azonban nem rnin
denben váltotta valóra. Egyéniségében sok hasonlósá
got mutatott VII. Piussal, azért is vette fel iránta való
kegyeletből a VIII. Pius (1829-30) nevet.

EGYSZERŰ, szerény, alázatos és buzgó főpap volt, akárcsak ő.
Uralma nem lehetett korszakalkotó, mert mindössze

csak 20 hónapig irányitotta sz. Péter hajóját. Már mint
öreg ember került a pápai trónra. 1761 november 20-án
született Cingoliban, Ancona közelében. 1800-ban elnyerte
a montaltói püspökséget, 1826-ban a bíborosi méltóságot
s rá három évre a pápaságot. Beteges ember volt, akár
csak közvetlen elődje, de hozzá hasonlóan nem ismert
határt a munkában. A politika iránt nem volt sok érzéke,
de ő legalább államtitkárául kitünő politikai talentumok
kai rendelkező bíborost tett, éppen Albanit, akire az
egyházpolitika intézését rábízta, maga pedig tisztán az
az Egyház belső ügyeinek a vezetését tartotta kezében.
Ezen a téren azt kívánta folytatni, amit elődje kezdett:
az Egyház és a belső hitélet Ielvirágoztatásat. Erről tett
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V/II. Pius pápa.





vallomást 1829 május 24· én kelt beköszöntő encikliká
jában.

Pápaságának rövid húsz hónapja alatt sok és rohamos
gyorsasággal bekövetkezett esemény zsúfolódott össze;
az európai krízis új háborgasi időszakhoz érkezett.

Az Anyaszentegyháznak az ő rövid pápasága alatt
is kijutott az örömből és bánatból egyaránt. Örömnek
nevezhető a katolikus íreknek régóta húzódó, de most
végre bekövetkezett felszabadulása a százados vallási
és polgári elnyomás alól, ugyancsak az örmény kato
likusok békéjének a helyreállítása, amiben nagy érde
meket szerzett az osztrák kormány is. VIII. Pius ennek
következtében kinevezhette N urigian Antal szemé
lyében az első katolikus érseket Konstantinápolyban.
A sok nehézség s a kínai üldözések ellenére örvende
tes híreket hallhatott a keleti míssziók szép eredmé
nyeiről. Ez annál inkább jólesett neki, mert szívűgye

volt a missziók kérdése. Ö emelte az egyházdoktorok
rangjára a ciszterci rend egyik legnagyobb fiát, a
"mézajkú tanító" sz. Bernátot, aki a keresztény iro
dalomban úgy szerepel, mint az utolsó egyházatya.
Mindez nagy megelégedéssel töltötte el szívét, de bizo
nyos, hogy kivette részét a szornorúságból is, kűlőnő

sen élete utolsó szakában.
1830 július 26-án kitört a francia forradalom, meg

buktatta a restaurált Bourbon-uralmat s helyébe az
Orléansi-ház polgárkirályságát állította, amely a forra
dalmi liberalizmus szellemében született meg, így mél
tán tarthatott tőle a pápai kúría. VIII. Piusnak viszont
nem volt más választása, mint a kúria részéről is
elismerni Lajos Fülöp királyságát. Végeredményben a
francia katolikusok közt is sokan örültek a cserének.
Az új uralom kormányrendszerének teljes kibontako
zása XVI. Gergely idejére esett.

Párizs forradalmát egy hónapra követte a belgáké ,
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most az Egyháznak nem volt oka az aggodalomra, mert
a belgak éppen katolikus hitük elnyomatása és akadá
lyozása miatt szakadtak el Németalföldtől, s önálló
államiságukkal együtt megvetették alapját annak a len
dületes vallási életnek is, amely később annyi köve
tendő példát állított a többi katolikus ország elé. A
szabadság utáni vágy megmozgatta a lengyeleket is,
hogy lerázhassák az orosz jármot. De ennek híre már
a halálos ágyon találta VIII. Piust.

A forradalmi szellem átjárta egész Európát, leg
több helyütt nemcsak az adott helyzet erőszakos meg
változtatásának vágyából fakadva, hanem a túlvilág és
a személyes Istenség tagadásával, legalábbis a transz
cendens világ és evilág összefüggéseinek tagadásá
val szővetségben. A társadalom, szellem vagy politika
bármely kérdésében egyre nyiltabban és élesebben
tagadták a hit elveinek vagy egyházi szervezeteinek,
leginkább éppen a katolikus Egyháznak bármiféle
illetékességét. Magyarországon is jellemző volt erre az
1830-ban megnyílt pozsonyi országgyűlés, amelynek
egyik viharos ülése után a még ifjú Haynald Lajos,
a későbbi kalocsai bíborosérsek ezt a megfigyelést
vetette papírra: "az Urak igen a Religio ellen van
nak".H Noha inkább a katolikus religio ellen, mert az
írek emancipációjának hatásaként elég türelmetlenül
azt követelték, hogy viszont nálunk a protestánsokat
kell felszabadítani eddigi megkötőttségeíkből, s a kato
likusokkal mindenben egyenlő jogokat kell számukra
bíztosítani'". A katolikusok és protestánsok között a
szabadgondolkozás síkján megfogalmazott ellentétek
legkíütközöbb pontja a vegyesházasságok rendezése
volt, az eddigi - a szűlők nemét követő - gyakorla
tot a protestánsok igen sérelmesnek tartották. Az itt
elhangzott felszólalások nem egy érdemtelen invektívát
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szórtak a katolikus Egyházra s legfőképen annak papi
képviselőire.

A vegyesházasságból eredő probléma egyébként
nem nálunk vetődött fel elsőnek, hanem Poroszország
után került a közérdeklődés körébe. III. Frigyes Vilmos
ugyanis az 1803 óta Sziléziában érvényes ama házas
sági rendeletet, mely szerint a vegyesházasságban élő

szülők gyermekei valamennyien az apa vallását tartoz
nak követni s ezzel ellentétes megállapodást a házas
felek nem köthetnek egymással, kiterjesztette a rajnai
tartományokra és Westfáliára is, Itt azonban a végre
hajtása nem ment egykönnyen, mivel a katolikus lelki
pásztorok nem voltak hajlandók megáldani az olyan
vegyesházasságokat. hol nem kaptak biztosítékot az
összes gyermekek katolikus nevelése felől. E miatt
zavarok keletkeztek s nem egy lelkészt a törvényszék
elé állíttatott az államhatalom. A lelkiismeret megnyug
tatása végett Köln, Münster és Paderborn főpásztorai

kérdést intéztek a Szentszékhez, hogy papjaik minő

eljárást kövessenek az Egyház és az állam ellentétes
felfogása között? VIII. Pius a Litteris altero abhinc
anno c. brevéjében s Albani államtitkárnak a hozzá
csatolt instrukciójában helytelenítette a házasságok ve
gyes formáját, mivel abban nemcsak a katolikus házas
fél vallása, de a gyermekek katolikus nevelése is
veszélyben forog. Éppen ezért tanácsolta, hogya kato
likus hívek kerüljék a vegyesházasságokat. Amennyi
ben mégis ilyent kötnének, csak az esetben áldható
meg, ha a katolikus fél szabad vallásgyakorlata s az
összes születendő gyermekek katolikus nevelése bizto
sítva van. Ha ez a feltétel hiányzik, az Egyház csupán
az Ú. n. passiva assistentia-t adhatja meg. Tett még
egy engedményt, nevezetesen elismerte a jövőre nézve,
hogy a trienti forma nélkül kötendő vegyesházasságok
érvényesek, de csak porosz területen, a multat ilIető-
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leg pedig felhatalmazta a püspököket, hogy az ilyen
házasságokat, ha egyéb akadály nem forog fenn, in
radice szanálhatiák.' o

Ez a rendelkezés sehogy sem tetszett a porosz
kormánynak s a nélkül, hogy a brévét s amellékelt
instrukciót közölte volna az illetékes főpásztorokkal,

egyszerüen visszaküldte Bunsen római követnek, hogy
azt a Szeritszék a protestánsokra nézve kedvezőbben
módosítsa.

Nagy a valószínűsége annak, hogy a magyar
vegyesházasságot ekkor még ez a sors éri, ha Rómába
kerül felterjesztésre, azonban egyelőre lekerült az
országgyűlés napirendiéről, ám nem nyert végleges
elintézést a porosz sem. VIII. Pius 1830 nov. 30-án
meghalt s így ez a tehertétel, a liberális kor egyéb
nehézségeivel együtt, utódjára szállott át.
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KILENCEDIK FEJEZET: AZ EGYHÁZ ÉS A LIBERALIZMUS
VILÁGA.

1.
Egyház az államban. Kibontakozások. Társadalom és vallás.

A júliusi forradalom kettős jelszóval indult útjára:
éljen az alkotmány és le a papi párttal. A "papi párt"
ellen kidobott jelszó nemcsak a francia hierarchia
politikája, hanem a katolicizmus rendszere ellen is
irányult. Franciaország több mint egy éven át az Egyház
ellen rendezett jelenetektől volt hangos. Napirenden
szerepelt a templomok megszentségtelenítése, felégetése
és kirablása, keresztek kidöntése s a papok. szerzetesek
bántalmazása. A forradalom megfosztotta a katolicizmust
államvallás jellegétől s csupán a francia nép többségének
a vallásaként ismerte el. A féktelen agitáció rombolásai
már-már azt a gondolatot ébresztették, hogy a királyság
bukása a trón szővetségesét, az oltárt is eltemeti s
hogy Voltaire utódai végérvényesen győzedelmeskednek.

"A te dicsőséged, Krisztus, - hangzott a költő Musset
szava - meghalt!" - "Talán nemsokára egy nagy
vallás temetésén leszünk jelen, állapította meg az egyik
francia iskolalátogató."1

De a forradalom utáni polgári rendszer nemcsak
Franciaországban támadt a római Egyház ellen, hanem
az egyetlen Belgiumot kivéve, Európában mindenütt
készülődtek a katolicizmussal mint gondolatrendszerrel
s az Egyházzal mint szervezettel való leszámolásra.
A trónöröklés rendjének a megváltoztatása előbb forra
dalomba kergette a spanyolokat, majd hat évig
(1833-39) tartó polgárháborúba. Krisztina anyakirálynő

kormánya Mendizabal miniszter , nemkülönben Espar-
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tero tábornok diktatúrája alatt teljesen az Egyház
ellen fordult, minthogy a papság nem akarta elismerni
a leányági trónöröklést és Don Carlost, Ferdinánd
király öccsét kívánta a trónon látni. A papságnak
kétségtelenül nagy befolyása volt a népre s az új
kormány, hogy ezt ellensúlyozhassa, koholt vádak
alapján izgatta a papság ellen a népet. Az 1834-i kolera
járvány idején azzal rágalmazta meg, hogy a szerzetesek
mérgezték meg a kutakat s innét van a tömeges halá
lozás. Ez alkalmat szolgáltatott arra, hogya tömegek
előbb Madridban, majd egyebütt megtámadják a kolos
torokat, azokat elpusztítsák és felégessék. lakóikat üldöz
zék s közülük igen sokat meggyilkoljanak. Ily elő

készület után nem volt nehéz a szerzetesházak fokozatos
megszüntetése s úgy ezeknek, valamint a világi papság s
az eltörölt inkvizíció javainak az államadósság törlesz
tésére való leíoglalása, A papság müködését külön
bözö rendeletekkel akadályozták, szolgálati pragmati
káját az 1790-i francia polgári alkotmány szellemében
változtatták meg. Akik nem engedelmeskedtek az új
rendszernek, azokat üldözték s e miatt nem egy püspök
nek és érseknek ott kellett hagynia székhelyét. Egészen
természetes, hogya Szentszék vonakodott elismerni
az új kormányformát, amely eleve élesen ellentétes
világnézet és politikai érdek alapjára helyezkedett.

Portugáliában szintén elmérgesedtek a viszonyok.
A trónbetöltés körül kitört polgárháborúból a brazí
liai császárságáról lemondott D o m P e d r o került ki
győztesen s ellenfelét, a katolikus érzésü Dom Miguelt
nemcsak megbuktatta, hanem Portugália elhagyására
kényszeritette. Maga helyett kiskoní leányát, Máriát
fogadtatta el királynőnek, azonban nagykoníságáig mint
régens ő kormányzott. Liberális kormánya teljesen a
spanyol minta szerint bánt el a katolikus Egyházzal.
Az események nem hagyták érintetlenül az olasz népet
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sem, amely politikai azéttagoltságában nem szűnt meg
vágyakozni az egység után és egységének akadályát
a pápai államban és az olasz egyházszerkezetben látta.
Amikor híre futott, hogy Párizsban kitört a júliusi
forradalom, újra fellángolt a karbonarizmus s Bologná
ban kitört a felkelés. Iránya Róma volt, jelszava az
egységes Itália. A mozgalorn szétcsapott egész Umbriában,
elterjedt a márkákban s azzal fenyegetett, hogy az
Örökváros is a felkelők hatalmába kerül. Azokban a
városokban, ahol megvetették lábukat, elkergették a
magisztrátust s a pápai hivatalnokokat, lefoglalták a
pénztárakat s a forradalmi pártiakból válogatták össze
az új vezetöséget.

Sikerükhöz erősen hozzájárult, hogy a pápai szék
üresedésben volt s éppen ezt az alkalmas időt válasz
tották ki, hogy újabb zavarok keltésével elérhessék
álmodott céljukat. A pápát választó konklávé tehát
1830 dec. ll-én, eléggé kritikus időben ült össze s
ennek ellenére 50 napig elhúzódott, rníg sikerült meg
egyeznie Mauro Cappellari személyében, kit ezután
1831 febr. 2-án XVI. Gergely (1831-46) néven
pápának megválasztott. A huzavonának nem annyira
a bíborosok, mint inkább a külhatalmak voltak az
okai. A bíborosok már-már megegyeztek Giustiniani
bíboros személyében, amikor Labrador, Spanyolor
szág követe vétót emelt megválasztása ellen. Készen
tartották a tiltakozó iratot Latour márki francia és
Lützow gróf osztrák követ is. Az utóbbi azt a meg
bízást kapta Mettemichtől, hogy annak a bíborosnak
megválasztását kell elősegítenie, akiben megvan a tetterő,

az abszolutisztikus hajlam és nem fog meghátrálni a
korszellem "politikai őrűltségei" előtt, hanem bátran
szembeszáll a demokráciával és a forradalommal s e
kettő terjedését meggátolja elsősorban a saját egyház
államában.P Albani és pártja erre a feladatra Pacca
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bíborost tartotta alkalmasnak és arra törekedett, hogy
a szavazatok kétharmadtöbbséget rnegszerezze neki.
De Pacca személye nem volt valami túlságosan nép
szerű s így esett a választás Cappellarira.

AZ Új PÁPA eddigi életének nagyobb részét kolostorban
töltötte s annak egyszerüséget és igénytelenségét magával
hozta a pápai trónra is. Bellunoban született 1765 szept.
28-án s már 18 éves korában belépett a kamalduliak
szerzetébe. 1805-ben a római Coeliuson fekvő sz. Gergely
kolostornak lett az apátja s az apátság feloszlatása után
Muranóban és Páduában tanárkodott. A rend visszaállítása
után 1823-ban rendje generálisa lett, 1825-ben bíboros,
a következő évben a Propaganda-kongregáció prefektusa
s mint ilyen 1831-ben sz. Péter utódja. A pápai trónon
is megmaradt áhítatos életű szerzetesnek i annak sugárzását
megcsodálta benne az angol W i s e m a n s a másik nagy
konvertita, a svájci Hurter; autokrata hajlamú nem volt,
mint Metternich szerette volna, azonban az új idők káros
szelleméről valóban nem akart tudni. Egyházi képzettsége
egyike volt a legkiválóbbaknak e korban, a kűlső ügyek
ben és főkép kezdeményezésekben való képessége azon
ban halvány; íme, ilyen volt az a pápa, aki az Egyház
kormányzatát e válságos időben átvette.

Az Egyház helyzete egész Európában súlyos volt;
a liberalizmus az összes államok kormányzatában és
társadalmában úgy jelentkezett, mint az Egyház ellen
forradalmian ellenséges irányzat. Az egyetlen pont, ahol
valami kevés vigasztalás és talán a jobb jövő ígérete
derengett, Belgium volt, amely 1831-ben szakadt el
Hollandiától és a katolikus élet örvendetes fejlődését

indította meg. Alkotmánya kimondotta a katolikus val
lás teljes szabadságát, melynek első nagy eredménye,
hogy megalakulhatott az önálló belga egyháztartomány
s ez a mechelni érsekséggel, a lüttichi, namuri, tour
naly-í, brüggei és genti - számszerint - hat püspök
séget egyesített. A kormány a Szentszék számára sza
bad érintkezési jogot biztosított. A főpapi karral a
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pápának engedte át a püspökök kinevezését és a pap
nevelést. Állam, község. Egyház szabadon állíthattak
fel iskolákat, az országban szabadon telepedhettek meg
szerzetesrendek, s így egymásután létesítettek házakat
a jezsuiták, redemptoristák, franciskánusok, trappisták,
iskolatestvérek s a kűlőnböző női kongregációk s vet
tek részt a hitélet szervezésében s az ifjúság nevelésé
ben. A magasabbrendű nevelés és oktatás érdekében
1833-ban visszaállították előbb Mechelnben, majd utóbb
(1835) Löwenben az azóta világhírűvé lett katolikus
egyetemet, melynek fellendítésére sokat tett De Ram
rektor s még többet a nagy Mercier bíboros. A kato
likus szellemü könyvek terjesztése, missziók tartása, a
hitbuzgalmi társulatok szervezése lehetövé tette, hogy
egész Belgiumban a katolicizmusnak reneszánsza követ
kezzék be, noha az ellenhatás a társadalomnak az Egy
háztól elszakadt szellemü köreiben itt is jelentkezett.
A löweni katolikus egyetemmel szemben megalapították
a tisztá~ laikus morál alapján álló brüsszelit, a hitbuz
galmi egyesületek ellenében pedig az úgynevezett "isten
tagadók" társulatát. A szakadék a két irányzat közt
egyre mély ült s hogy az istentagadók harca minél ered
ményesebb lehessen, egymás közt Solidaires néven
még külön is szervezkedtek és esküvel kötelezték magu
kat, hogya vallást kikapcsolják életükből s annak viga
szait halálos ágyukon is visszautasítják s pap nélkül
kívánják magukat eltemettetni. 3 Mindezzel csak a har
cot élezték ki, de a belga katolicizmus fejlődését nem
sikerült rnegakasztaníok.

Annál mostohább volt az Egyház sorsa Hollandiá
ban és a tőle északra fekvő országokban. Itt a protes
tantizmus különböző felekezetei voltak túlsúlyban s fél
tékenyen vigyáztak arra, hogy szabad utat ne kaphas
son a katolikus hitélet és kultúra Ieilödése.

A politikai demokrácia és a radikális világnézet
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miatt nehézségek közé került a katolicizmus a svajci
kantonokban. A júliusi forradalom hatása alatt itt is a
szélsőséges elemek kerültek hatalomra s minden igye
kezetük odairányult, hogy az Egyházat és a római
Szeritszék befolyását meggyengítsék. Az a törekvésük,
hogy a szővetségi alkotmányt radikális szellemben ala
kítsák át, éppen a papság ellenállásán hiúsult meg.
Viszont két kanton Luzern vezetésével a badeni kon
ferencia cikkei néven oly szabályokat hozott, melyek
az Egyházat az államnak vetették alá, mire több kan
ton a Szentszék, a püspökök, a papság s a katolikus
hívők tömegei tiltakozása ellenére elfogadta a badeni
határozatokat. Az új rendszernek oly kirívó esetei vol
tak, hogy például Glarusban esküt követeltek a pap
ságtól, melynek értelmében még a bűntényekre vonat
kozó gyónási titkot is fel kellett volna fednie a politi
kai hatóság előtt, Luzern fokozatosan laicizálta a kato
likus iskolákat, az egyháziaktól megvonta a tanítás jogát,
s helyükbe ateistákat ültetett, Züri ch egyetemére Strauss
Dávidot hívták meg tanárnak. Még keményebb időket

kellett a katolicizmusnak megérni Argau kantonban,
ahol a Szentszék jogainak megkötése, a papság szabad
müködésének korlátozása, az Egyház javainak elkob
zása, férfi és női kolostorok feloszlatása hirdette a
radikalizmus győzelmét Svájcban. Ennek a győzelem

nek kihasználása sokkal szélsőségesebb volt, semhogy
ellenállást ne váltott volna ki a katolikus tömegekben
ott, ahol a lelkek képesek voltak még ellenállásra s
ahol erre mozgatók és szervezők jelentkeztek. A hithü
katolikus lakosság, amikor kéréssel és tiltakozással nem
ért célt, 1841-ben Luzernben megbuktatta a kormány
zatot s helyébe olyant állított, amelyik nemcsak az
előbbi sérelmes rendeleteket vonta vissza, hanem Leu
József indítványára még a jezsuitákat is befogadta s
iskoláiknak vezetését is rájuk bízta. Az új fordulatnak
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úgyszólván ez a kitűnő és egyszerű polgár volt az irá
nyítója és lelke, aki még szabadcsapatokat is szerve
zett s oly erővel állt ellen a radikális támadóknak, hogy
nem bírták legyőzni. Végre is úgy szabadultak meg
tőle, hogy 1845 július 19-én orozva meggyilkoltatták.

Halála óriási veszteséget jelentett a svájci katoli
cizmus ügyének, de Luzern még így sem adta fel a
küzdelmet. Több katolikus kantonnal szővetségre, az
úgynevezett S o n d e r b u n d r a lépett, ezt azonban a
radikális felfogású kantonok az államszövetség meg
sértésének tekintették. S mivel ettől elállni nem akar
tak, az ellentét háborúra vezetett, amelyben a Sonder
bund vereséget szenvedett. Erre következett a meg
torló intézkedések véget érni nem akaró sora, mely a
katolikus Egyház teljes jogfosztásával és űldöztetésével

végződött. Nem segített ezen az államszövetség szerző

désének későbbi (1848) revizíója sem, hiszen alig nyuj
tott valami biztosítékot az Egyház jogainak védelmére.

Váltakozó szerencsével folyt a katolicizmus élete
a németlakta területeken. A politikai hatalmak itt is
mindent elkövettek, hogy elég okot találjanak az Egy
ház ellen való fellépésre. Poroszországot a vegyes
házasság kérdése tartotta lázban s a katolikus kánoni
és szentségi elvek védelme nem egy pontban meg
lazította az Egyház és az állam előző szívélyes viszo
nyát s az elvhűség következtében nagyon sok papnak
és püspöknek kellett állását elhagynia, sőt többen közü
lük még börtönbüntetést is szenvedtek.

A felsőrajnai tartományokban nagy aggodalmat
keltettek az államegyház kiépítésének szívós kísérletei.
Az ősi katolikus talajon való ilyen természetű kormány
zati törekvések ellen hasztalan szólalt fel már VIII. Pius,
utána XVL Gergely, hiába hangzottak el parlamenti
tiltakozások, a kormányok mindent elkövettek, hogya
katolikus Egyházat is a politikai szerkezet egyik ki-
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egészítő szervének alkalmazzák. Kűlőnősen Baden,
Württemberg és Nassau vezettek e cél megvalósítása
ban. Az Egyházat még legszorosabb jogainak a gyakor
lásában is korlátozták. Állami felügyelet alá vették a
papnevelést, a javadalmak betöltését, a püspökök ki
nevezését, javaik kezelését, sőt még az egyházfegyelmet
is. Ahol lehetett, gátat vetettek a hitbuzgalom terjedé
sének, üldözőbe vették a hithü papokat, mint például
Mack tübingeni és Riffel giesseni tanárokat. Pártol
ták azokat, kik a katolicizmus egységének a megbontá
sán, így a német nyelvü misék, a coelibátus e1törlésének
a bevezetésével stb. tették nevüket ismertté. A kor
mányok közt még a hesseni volt a leghumánusabb,
mert legalább semlegesen viselkedett a katolicizmus élet
jelenségeivel szemben.

Lényegesen jobb volt a helyzet a katolikus több
ségü Bajorországban. De csak addig, míg királya, L L a jo s
összeütközésbe nem került a Szentszékkel Lola-Montez
spanyol táncosnővel folytatott botrányos viszonya miatt."
Amíg erkölcsi életének ez az elsiklása be nem követ
kezett, a katolikus Egyház megmaradt a maga régi
egyházpolitikai szabadságában. A püspökök szabadon
érintkezhettek Rómával, újabb szerzetesrendek teleped
hettek meg s a hitélet és a katolikus kultúra útját új
templomok építése, régiek restauráltatása , a katolikus
tudomány fellendülése, iskolák felkarolása, képzett és
szentéletű papok megbecsülése jelezte. De a magán
életében bekövetkezett fordulat után Lajos szakított
korábbi politikájával is; eddigi kormányelnökét, A b e l t
elbocsátotta s helyébe olyanok kerültek, akik a kor
szellemnek megfelelően nem akarták tűrni az "ullra
montanizmust". Közöttük a legdicstelenebb Beisler
volt, aki nemcsak büntetlenül nézte, hanem egyenesen
támogatta az ismeretes Ron ge-féle botrányt és annak
utóhullámzását." A katolikus mult hirtelen megszakadt
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s olyan idők következtek be, mikor az Egyház sorra
vesztette el korábbi pozícióit.

Amíg I. Sándor volt az oroszok cárja, addig nem
érte bántódás a pravoszlávok között élő katolikusokat,
sőt a szóbeszéd arról is suttogott. hogy Sándor cár
halála előtt katolizált volna. Ez a kedvező helyzet már
lényegesen rosszabbodott utódja, I. Miklós uralma
alatt. Benne teljes mértékben felújult II. Katalin türelmet
nem ismerő ortodoxiája, ami főképen a lengyelek
1830-as felkelésének a leverése után bontakozott ki a
maga teljességében. Az üldözést az úniós katolikusokon
kezdte, majd a latin szertartásúakon folytatta. Az
egyik ukáz a másikat követte s míndegyik fokoza
tosan szorosabbra fojtotta a katolikus életlehetőséget.

hogy végül a pravoszláv vallás magába olvassza a
katolicizmust. Figyelme kiterjedt a papnevelésre, a
papság és szerzetesség életére és működésére, a szer
tartásokra, imádságokra. szentségekre, a hit- és erkölcs
tanra, az egyházjog szabályozására, a vagyoni kérdé
sekre s mindezt a keleti egyház elve szerint irányította
és szabályozta. Nem volt a hitéletnek olyan megnyilat
kozása, mely felett végső fokon ne az orosz szent
szinódus, illetve a cár döntött volna. Akik ebbeli rende
leteit engedelmesen fogadták, azokat megjutalmazta, kik
ellenszegültek, megbüntette. Igy tett a sok közül Gut
kowsky Marcel podlachiai püspökkel, akit mert ellen
állt cári önkényének s bátran védte Egyházának jogait,
püspökségéről elhurcoltatta és kolostorba záratta.

A CÁRI UKÁZOK mellett óriási propaganda működött,
melyből derekasan kivették részüket az orosz pópák és
tanítók. De akadtak katolikusok, sőt főpapok is, mint
Siestrzencewicz Szaniszló mohilevi érsek, Sziemasz
kó József litván püspök és Luzsinszky Antal fehér
oroszországi püspökhelyettes, akik megtagadva egyházhű

ségüket, valóságos árulóknak csaptak fel és kiszolgál
tatták vallásukat és hiveiket a szakadárságnak. Az agitáció
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és terror oly sikerrel dekatolizált, hogy 1839-ben Fehér
Oroszországnak görög· egyesült püspöki kara papjaival és
híveivel együtt megtagadta Rómával a közösséget és
belépett az orosz államegyházba. Erre mondotta Miklós
cár: az unitusokkal készen vagyunk, most a latinokon a
sor I Ezeknél még szigorúbb rendszabályokat léptetett
életbe, melyek nyomán kiürültek a szemináriumok és
kolostorok, bezárultak a templomok, elhallgattak a prédi
kációk s a gazdátlanná vált templomokba pópák jöttek,
hogya katolicizmust itt is átváltsák a skizmára." Míg
tehát Nyugaton a radikalizmus politikája támadt az Egy
ház ellen, Keleten az új támadó erőre kapott s újra poli
tikai erőkkel megtelt skizma lépett fel vele szemben,
ugyancsak az államhatalom rendelkezésére álló hatalmi és
egyházpolitikai eszközökkel.

Az, hogy az állampolitika a legtöbb országban
szembekerült az Egyházzal, vagy - sokszor még a
jobb esetekben is - nagymérvű bizalmatlansággal volt
hozzá, még nem jelentette, hogya Szeritszéknek tétlenül
kell tekintenie a katolicizmus lassú sorvadását. Hivatá
sának természetfeletti és természetes tartalmánál fogva,
de mult jának súlyvonalai szerint is iparkodnia kellett,
hogy a változott viszonyok közt is megtalálja azt a
helyes utat, amely a társadalom szellemének e forradalmi
válságából és az államhatalmak e merőben megváltozott
magatartásából kivezeti az Egyház hajóját. Hogy erre
rátaláljon. a természetfeletti vezetés mellett szűkséges

volt, hogy az egyházkormányzat emberileg is rendel
kezzék azzal a politikai bölcseséggel, amely az ellen
felet térdre tudja hajlítani.

XVI. Gergely akárcsak két elődje, szintén nem
volt politikus pápa, de kevés politikai rátermettséget
tanúsított különösen élete utolsó szakában Bernetti állam
titkár. Már jobban tudott számolni a lehetőségekkel utódja,
Lambruschini s így az ő hivatalbalépésétől, vagyis
1836-tól kezdve határozott javulás és látható ered
mények mutatkoztak a világegyház politikájában. Meg-
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volt a diplomáciai pályán szerzett világos látása, nagy
munkabírása. Ezért is vette át a rendőrségi, a hadűgyi

és a közoktatásügyi tárcát; az utóbbit később Mezzo
fanti bíborosnak, a világhírű nyelvtehetségnek adta át.
Elve volt nem sietni, de nem is késni, az alkalmas
pillanatot felhasználni s a rosszból is lehetőség szerint
jót kovácsolni. Politikáját mindenben helyeselte ura,
XVI. Gergely.

Lajos Fülöp barikádkirálysága az első benyomások
szerint azt a látszatot keltette, mintha az Egyház a
halálos ítélet előtt állana Franciaországban. Nem egészen
így volt. A forradalom kétségtelenül sok zavaros jelen
séget vetett fel. "Szétválasztás" címén szembeállította
az államot az Egyházzal és társadalmi folyamatokban,
kormányzati tényekben ártott az Egyháznak, ahol csak
lehetett, de mindez csupán a kezdet tombolása volt.
A forradalmi szenvedélyek később rnegszűntek s az
Egyháznak csak használt, hogy a trón és oltár ketté
vált. 18 év multán, 1848-ban Thiers személyén át még
a hivatalos kormány is így nyilatkozott: "Az ellenség
a demagógia. Nem fogom neki kiszolgáltatni a társa
dalmi rend utolsó mentsvárát, a katolicizmust." ~

Hogy 18 év ekkora változást érlelhetett meg, az
a folyamatok lehiggadásából következett, de döntő része
volt benne a Szentszék céltudatos politikájanak és
magának a francia katolicizmusnak is. Egyházi részről

több oldalról is tudatára ébredtek, hogy nem szükséges
a katolicizmus sorsát okvetlenül a Bourbon-dinasztiához
kötni, hanem meg kell keresni az összmüködést bár
mely államformával, hogy feladatát sikeresen elvégez
hesse. Ezért mindenekelőtt: a Szentszék elismerte a
polgárkírálységot, megengedte papjainak a hűségesküt,

sőt azt is, hogy a kollektában új királyukért imádkoz
zanak. A Szentszéknek ezt az intézkedését nem vette
jó néven a francia hierarchia minden tagja, s főleg nem a
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püspökök, kik túlságosan ragaszkodtak a különben jó
indulatú, de merev túlzásai miatt szerencsétlen kezű

X. Károlyhoz. Az idősebb papi generáció nem is tudott
beleilleszkedni abba a tudatba, hogy az Egyház a
változott viszonyok közt is képes fennmaradni s meg
szerette volna merevíteni azt a multat, melyen az idő

már túljárt. Az ő vétke ama "sekrestyepapság" típusának
a kialakulása, amelyik kevés kivétellel csak a templomba
húzódott vissza, a közéletről nem vett tudomást s a
század harmadik felében a maga nagy többségében el
szigetelten és követők nélkül maradt.

Nem is ezeknek köszönhette a maga megúiho
dását a francia katolicizmus, hanem annak a néhány lel
kes fiatalembernek, akik a kűlőnben elítélt Lamennais
iskolájából kerültek ki s miután megjárták a maguk
Canossáját, a tanítóegyház irányítása mellett indították
meg a katolicizmus fellendítését. Erre módot adott a
polgárkirályság is. Miután az állam és az Egyház szövet
sége megszűnt, Lajos Fülöp szigorúan megvalósította
az egyházi ügyekbe való bele nem avatkozás elvét.
Követték őt ebben miniszterei, főképen a protestáns
Guizot és Broglie herceg, akiknek tiszteletét a vallás
iránt kár volna elvitatni. Az utóbbi kissé könnyed
szellemességgel. de tagadhatatlan találékonysággal állapí
totta meg: "Nem szabad a teológia vitáiba - Lamen
nais körére értve - beleavatkozni, mert hamarosan
az ember ellen van minden jámbor lélek és mellette
minden csirkefogó. Il Egyszóval lényegében az Egyházra
bízták, miként találja meg útját az új helyzetben
és hogyan kívánja teljesíteni feladatát. Igy a párizsi
nuncius jólesően jelentette Rómának: "Lajos Fülöp
királynál elérjük mindazt, amit minden más kormány
megtagadott volna.?"

A kedvező helyzetet iparkodtak kihasználni mind
azok, kiknek szívűgye volt az Egyház és a katoliciz-

192



mus. S már itt is rá kell mutatnunk, a kisebb értékűek

től eltekintve Montalembert, Lacordaire és Oza
nam tevékenységére, akiknek hatására újjá született a
francia katolicizmus. Ezek bátor hangjára és fellépésére
jellemző Montalembert-é, aki 1844-ben egyik főrendházi

beszédében így tett színvallást : "Egy szabad nép köré
ben mi nem akarunk rabszolgák lenni. Mi a mártírok
utódai vagyunk, nem remegünk meg Julián aposztata
utódai előtt. A keresztesvitézek fiai vagyunk, így hát
nem hátrálunk meg Voltaire fiai elől."? Az ő bátor
fellépésük eredménye lett, hogy az Egyház legalább is
elemi vonatkozásban visszanyerte iskolaszabadságát.
a jezsuiták világi papoknak öltözve szabadon taníthat
tak és működhettek. A templomok megteltek hívőkkel

s a szociális, karitatív, hitbuzgalmi és tudományos élet
nek hatalmas szervezése következett be. Mindez elma
radt volna, ha az Egyház nem keresi a modus viven
di-t a polgárkirályság kormányávai.

A Szentszéket ugyanez az elv vezette más álla
mok felé való viszonylatában is. Nem lépett fel nagy
igényekkel, csupán azt kívánta, hogya kormányok
legalább jóakaratú semlegességet tanúsítsanak iránta.
A liberalizmusnak és radikalizmusnak a lelkeket forra
dalmasító iránya azonban még újabb és frissebb volt,
semhogy mindenütt sikert ért volna el. Spanyolország
ban például 1843-ig, amíg Espartero vezette az állam
ügyeket, lehetetlenség volt jobbrafordulásról beszélni. A
pápa hiába kért és könyörgött, tiltakozott és ítélkezett
az egyházfosztó rendeletek és intézkedések miatt, nem
használt. Széleskörü visszhangot keltettek ugyan
Jacobo Balmez és Donozo Cortez is, akik mint
a spanyol katolikusok vezérei és képviselői követelték
folyóiratokban és újságokban az Egyház jogait s a
katolikus vallás tiszteletbentartását.l" Szervezkedésük
eredményei azonban nem értek közéleti jellegű vagy
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közéleti hatásu felépítményekig: velük szemben a poli
tikai hatalmon lévők érdekköre mindíg a liberális állam
szervezés fanatikus és erőskezű híveiből került ki. A
spanyol társadalom egészségtelen tagozódása és a már
ekkor is félelmetes vonásokkal jelentkező elproletárizá
lódása s a falusi és városi proletártömegek rettenetes
rnűveletlensége, az Egyházhoz hü maradt társadalmi
rétegek korszerütlen konzervativizmusa igen hátrányos
helyzetbe hozta a katolikusokat abból a szempontból.
hogy saját erőforrásaikra támaszkodva tudjanak harcolni
az ellenséges egyházpolitikai intézkedésekkel szemben.
A pápaság kezében sem voltak olyan eszközök, ame
lyekre állam politikai vonatkozásokban támaszkodhatott
volna. A helyzet olyan sötét volt, hogy a pápa 1842
ben az egész világegyház imáját rendelte el Spanyol
országért. A helyzetben mindaddig nem történt válto
zás, míg Espartero 1843-ban csúfosan meg nem bukott
és Angliába nem menekült. TJtóda, Narvarez tábornok
véget vetett a kíméletlen egyházüldözésnek, a nagykorú
sított Izabella királynő hozzájárulásával 1845-ben meg
indulhattak a konkordátum-tárgyalások is és ettől

kezdve lényegesen engedett a viszony feszültsége a
kormány és a Szentszék között. 1847-ben Brunelli el
foglalta a madridi nunciatúrát, a következő évben sor
kerülhetett több püspökség betöltésére és sok egyéb
sérelem orvoslására. A barátság lassankint helyreállt s
ennek egyik legszebb megnyilatkozása, hogy nemcsak
a spanyol katolikusok ragaszkodtak rendületlenül Egy
házukhoz, hanem még a kormány is nagy szelgálatot
tett IX. Piusnak, amikor az 1848-49-es zavargások miatt
menekülnie kellett Rómából. A helyzet alapjai azonban
lényegük szerint változatlanok maradtak s a társadal
mi egyensúlyt oly végletesen nélkülöző spanyol köz
viszonyok, továbbá a spanyol értelmiség és városi
lakosság lelki aláaknázottsága még ugyanezen század
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folyamán sok nehéz órát szereztek a katolicizmusnak
Spanyolországban.

Ami a spanyol udvarnak egyelőre sikerűlt, ugyan
az nem sikerült Portugáliában, amelynek belső viszo
nyai, ha lehet, még rosszabbak voltak, mint az
ibériai félsziget másik államáé. Mária királynő nagy
korúsága (1834) után szívből óhajtotta az őszinte békét
Rómával s mint vallásos uralkodónő azt szerette volna,
ha a katolicizmus teljes szabadságot élvez. Törekvései
azonban majdnem mind megbuktak kormányának
ellenállásán, amely ugyancsak egy hitetlenné vált, az
Egyház befolyási köréből kikerült, minden természet
feletti iránt gyülölködő társadalmi vezetőréteg gondol
kodását képviselte. Annyit ugyan sikerült elérnie, hogy
a diplomáciai viszony újból helyreállt a Szentszék és
Portugália között, de már Capaccini internuncius a
legmesszebbmenő engedmények árán sem tudta a
konkordátumot nyélbeütni. A kormány csak annyit
engedett meg, hogy a pápa prekonizálhatta a lisszaboni
pátriárkát s még egy-két püspököt. A katolicizmus
felvirradása még sokáig váratott magára.

A kor súlyos és bonyolult feladatokat állított a
Szentszék elé saját államában is, hiszen a társadalmi
megoszlás itt is ódon és korhadt volt, a szociális tago
zódás egyenetlen, az egyes társadalmi osztályok gaz
dasági helyzete lezüllött és kilátástalan, művelődésűk

hiányos, szellemi életük politikai és eszmei nyugtalan
ságokkal tele. Politikai életük és törekvéseik szabad
kőmíves és karbonári forradalmi és földalatti szerve
zetekbe süllyedt alá s a legjobb akarat számára
sem látszott más megoldása a koldusszegény, szapora,
elmaradt olasz társadalmi osztályok kérdéseinek. mint
egy nagy gazdasági és társadalmi keretet biztosító egy
séges Olaszország. Ennek földalatti nyugtalanságával
úgy tele volt az egyházi állam és maga Róma, hogy
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XVI. Gergelynek alig háromhetes pápasága után már
attól kellett tartania, hogy elveszíti világi uralmát. A
felkelés úgy lobbant fel, mint a tűz s az 1831 február
26-án Bolognában tartott úgynevezett olasz nemzeti
kongresszuson már a szővetséges itáliai köztársaság
kikiáltásáról volt szó. Ez csak azért nem valósult meg,
mert az Apennin-Iélsziget szétdarabolt államiságából
és egyenetlen társadalmából pillanatnyilag hiányzottak
az egységesítő erők és az egységes középpont s a
francia polgárkírályság, melynek a segítségére számí
tottak, cserben hagyta őket. Viszont a maga lombard
velencei uralma révén érdekelt osztrák császárság nem
kívánta, hogy az egységes Olaszország íondolatának
független középitáliai támasztéka támadjon, azért még
ezév márciusának végén leverte a felkelést.

A kérdés azonban ezzel természetesen nem oldó
dott meg. Olaszország így még mindíg nyílt európai
kérdés maradt, vonatkozásainak megbeszélésére - s
leginkább az egyházi államot érintő vonatkozásokban
- a nagyhatalmak római képviselői május 31-én kon
ferenciát tartottak és elhatározták, hogy Bunsen porosz
követ szerkesztésében memorandumot nyujtanak át az
államtitkárnak, melyben felfedik a bajokat s azok
orvoslására tanácsokat adnak. A leghangosabb pana
szok a már régóta korszerütlenné vált közigazgatás és
igazságszolgáltatás ellen hangzottak el. De ugyanígy
kifogásolta az egyházi állam társadalma és közvélemé
nye, hogy a világi elem teljesen ki van rekesztve a
főbb hívatalokból. viszont az egyháziak nem értenek
a kormányzathoz. Felmerültek még egyéb panaszok is,
miket az előbbiekkel együtt Bunsen feltárt s azt taná
csolta a Szentszéknek, hogy alattvalói megnyugtatására,
a béke és nyugalom helyreállítására lépjen az idők által
kívánt reformok útjára. A Szentszék nem szívesen
vette e kűlső beavatkozást s arra hivatkozott, hogy
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Itália egyéb államaiban sem jobbak a viszonyok, sőt

rosszabbak s ez mondható Porosz- és Oroszországról
iS. l l De ennek ellenére hajlandónak mutatkozott némi
reformokra. Ezek inkább csak az adminisztrációra vo
natkoztak. De különben elzárkózott a korszerű újítások
tól s ez a magyarázata annak, hogy a nyugtalanság
csak nem akart alábbhagyni.

1831 végén újabb zendülések keletkeztek, miket
ismét csak karhatalommal, Ausztria haderejével nyom
tak el (1832 január 28.) s ennek fejében az osztrákok
hat évig megszállva tartották az elfoglalt területeket,
ami viszont francia oldalról nyitott utat a hatalmi fél
tékenységnek és beavatkozásnak. A francia befolyás
most úgy jelentkezett az olasz társadalom előtt, mint
az olasz szabadság védője.

A megszállás elég tanulságos lecke lehetett volna,
hogy az államtitkári szék államkormányzati politikája
változtasson eddigi merevségén és egyoldalúságain. De
Lambruschininek mint politikusnak éppúgy nem volt
ehhez érzéke és éppúgy hiányzottak nála a helyzet fel
ismerésének alapfogalmai, akárcsak elődjénél. Bernetti
nél. Az uralom az átmenet hat éve alatt tisztán az
osztrák, majd a császári csapatok kivonulása után a
pápai szuronyokon nyugodott. Az államtitkári szék
pusztán hitelvi és erkölcsi nyugtalanságot látott a poli
tikai mozgalmakban s szankciói is egyoldalúak voltak,
a radikálisok és forradalmárok ellen óriási hajsza in
dult meg. Itt súlyosan kell hibáztatni, hogya kormány
zat nem akart különbséget tenni a túlzó és a mérsé
kelt liberálisok közt s egyformán üldözte mind a kettőt.

Ugyanígy nem tett kűlönbséget a pápai állam vezetése
az Egyház és az államkormányzat kétféleségéri sem s
az utóbbit is a kánonok szigorának vetette alá. Elég
csak megemlítenünk, hogy például a pénteki bőjt rend
őri ellenőrzés alatt állt s megszegőire börtön várt. A
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reakciós politika valami mozdulatlan marazmussal feküd
te meg Rómát s erre csak azt a mentő körülményt
lehet felhozni, hogy Európa legtöbb államában szintén
hasonló rendszer uralkodott. Rómában talán erősebb

éllel mutatkozott, mivel a közvélemény a pápaságtól.
már természeténél fogva is valami jobbat, nemesebbet
és többet várt. A politikai és népjóléti reformok szük
ségét érezte ugyan XVL Gergely, de kitért előlük. S
neki, a kolostorból a pápai székbe került aggastyán
nak majdnem lehetetlen lett volna bizonytalan, nem
egy tekintetben úttörő kezdeményezések felelösséget
vállalni. "Én már öreg ember voltam, amikor pápának
megválasztottak. Nem gondoltam, hogy még oly sokáig
fogok élni s ezért nem volt kedvem ezt a munkát
megkezdeni, mert aki ezeket megkezdi, annak be is
kell azt fejezni. Számomra most (1843) legfeljebb né
hány év vagy talán pár nap van hátra, utánam majd
egy fiatalabb következik, ráhárul a feladat, hogy eze
ket megvalósítsa. mert bizonyos, hogy nélkülük nem
lehet meglenni." I 2

Ez ugyan őszinte önvallomás volt, de egyben el
ítélése is saját rendszerének. A maradiság valósággal
megkövesítette a pápai állam és Róma külsejét s a
meginduló modem életnek még csak a nyoma sem lát
szott. Míg Európa legtöbb országát a vasutak kezdték
keresztül-kasul szelni, a pápai államban a forgaimat
még mindíg aszekérutak bonyolították le. Még a ma
gyar Dunán is épült már Széchenyi Lánchídja, de
Róma ilyesmiről még nem vett tudomást. Amikor az
európai metropolisokat már a gáz világította, csak az
Örökvárost még az olajlámpák. Az ipar és kereskede
lem a legszűkebb és legkezdetlegesebb térre korláto
zódtak, a gazdasági élet nehézkes és szegényes volt,
az adórendszer pedig ósdi és terhes és egyre erőseb

ben igénybe vette a nép teherbíró képességet, s ugyan-
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akkor az államkassza mégis deficittel dolgozott. Ez
azonban érthető volt, hisz immunításuk révén épp
azok - a római nemesek, az arisztokrácia, a prelátu
sok tömege - nem adóztak, akik a legkönnyebben
megtehették volna. Igy tehát az egységes nemzeti esz
mén kívül a politikai és gazdasági viszonyok nyomása
is azok körébe kergette az olaszokat, akik a karbona
rizmus földalatti tárnáiból kísérelték meg a mozdulat
lan és súlyos viszonyok megváltoztatását előkészíteni.

A mozgalorn számolt az erőviszonyokkal, kűlő

nösen az osztrák csapatok jelenlétével, de ha alkalom
adódott, nem mulasztotta el, hogy életjelt ne adjon
magáról. Az egész mozgalornnak erőt és nyomatékot
Mazzini és néhány társa adott. Otthon szabadcsapa
tok és bandák szervezésévellelkesítették a népet a
felkelésre, a külföldet pedig elárasztották propaganda
iratokkal és mindenütt lázítottak a hazai viszonyok
ellen. Az európai közvélemény úgy számolt velük,
mint akiknek feltétlenül felül kell kerekedniök s min
den ellenállás veszendő velük szemben. 1843-tól kezd
ve tevékenységük újból erősödött a pápai államban.
F őfészkük Rimini volt, legmegbízhatóbb terepük a
legációk, munkájukat tömegzavargásole és gyilkosságok
kísértéle. A pápai közigazgatás és katonaság iparkodott
szembeszállni a mozgalommal, de csak annak egyszerü
tagjai kerültek golyó elé vagy a börtönökbe, míg a
vezérek külföldre menekültek s Brüsszelből, Párizsból
és Londonból irányították tovább a felszín alatt szaka
datlanul nyugtalankodó forradalmat. Mazzini már ekkor
kiszemelte a szardíniai trón urát, Károly Albertet
az egységes Itália élére s elutasított minden részleges,
foltozgató reformot, politikája nyiltan az eddigi rész
uralmakat elsöprő, minden előbbi berendezést össze
döntő forradalom volt, a forradalom mint ideál és
mint reálpolitika. A gondolatnak győznie kellett, mert
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a másik oldalról nem merült fel tömegerőkre s nagy
érzéseket mozdítani képes célokra támaszkodó más,
par excellence politikai megoldás terve.

A külföldi liberális közvélemény s ennek felépít
ménye, az európai politikai sajtó rokonszenvvel nézte
a mazzinísták törekvéseit s ez a rokonszenv és együtt
érzés roppant erkölcsi, rnozgalmi és politikai támaszték
volt az olasz forradalmi irányzat számára, azonkívül
együttjárt egy a pápaság és az Egyház számára félel
metes következéssel, éspedig a pápai tekintély lejára
tásával. Az európai kormányzati és politikai tényezők

- amelyek közt ott szerepeltek már a közvélemény
erői is - csak nehezen és ritkán tudták megkülön
böztetni a pápában az egyházfőt a világi fejedelemtől

s ami az utóbbi rovására ment, azt rendszerint rová
sára írták az előbbinek is. Egyházpolitikai és egyház
kormányzati ügyekben hívőiért jelentkezve, vagy kérve
és tiltakozva az egyes államok uralkodóinál és kormá
nyainál, ezek legtöbbje eleve úgy tekintette, mint egy
nyugtalan és ellenséges közérzületre támaszkodó,
bizonytalan uralmú itáliai kisállam fejét, akinek kor
mányrendszerét és hatalmát egyszer csak elnyelik az
események; eleve elutasították, ha egyházpolitikai
ügyekben más államok belső viszonyaiba akart avat
kozni. S már csak azért is, mert az európai'problémává
lett itáliai és pápai állambeli közviszonyok kapcsán a
Szentszék sem fogadta szívesen, ha a külföld beleavat
kozik a pápai állam politikájába : a lehetőség szerint
meggátolták, hogy mint a Világegyház feje, beleszóljon
államaik egyházpolitikai intézkedéseibe. Ezt a fínomabb
megkülönböztetést - noha a már egészen modem
etatizmus akkor már kész öntudata alapján meg lehe
tett volna vonni - nem tették meg, legkevésbbé úgy,
mint a francia kormányzati gondolkodás, amely szét
választotta az államot az Egyháztól, de engedte, hogy
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az utóbbi szabadon élhessen elvei és szabályai szerint.
Már Ausztria kormányzata, mely pedig iparkodott jó
barátságot és megértést mutatni s a pápasággal ennek
légkörében érintkezni, féltékenyen őrködött jozefinista
világszemlélete felett s az Egyházat - azt lehet mon
dani - egészen 1840-ig nem a Szentszék, hanem saját
állam politikai szempontjai szerint kezelte. A közele
dés elől mereven elzárkóztak Hollandia és az északi
országok és Svájc részben protestáns, de általában
liberális és radikális kormányzata.

A vegyesházasságok kérdése miatt jó darabig nem
volt irígylésreméltó a helyzet Poroszország felé sem.
Ezt a kérdést még VIII. Pius rendezte a "Litteris altero
abhinc anno" kezdetű brévéjével, melynek előírásait

egyes főpásztorok betartották, mások pedig, mint Sp ie
gel kölni érsek, továbbá a trieri, münsteri és pader
borni püspökök nem is engedték papjaiknak, hogy a
biztosíték nélkül kötött vegyesházasságokat is megáld
hassák. Természetesen a porosz kormány az utóbbiak
eljárását helyeselte, az előbbieket pedig kárhoztatta,
Rómának pedig azt jelentette Bunsen követ által, hogy
a vegyesházasság terén a legnagyobb rend uralkodik.
Ennek ellenkezője azonban csakhamar kiderült. Amikor
ugyanis Spíegel halála után a kölni érseki széket
Droste-Visehering foglalta el, ő ebben a kérdésben
is a Szeritszék álláspontját képviselte s papjainak meg
tiltotta, hogy a biztosíték nélkül kötött vegyesházassá
gokat megáldhassák. Ezzel a kormány által hangozta
tott rend és béke egészen felbomlott és Droste-Vische
ring még azt a "vakmerőséget" is elkövette, hogya
Szentszék előtt feltárta a tényleges helyzetet. E miatt
a kormány érseki joghatóságának a gyakorlásától meg
fosztotta s a forradalmi pártokkal való titkos össze
esküvés ürügye alatt Minden várába záratta (1837).
Innen csak 1839-ben szabadult ki s azzal a feltétellel,
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hogy családi birtokára vonul vissza. Hasonló sors érte
Dunin gnesenposeni főpásztort is, akinek szintén hat
hónapi várfogsággal kellett bűnhödnie kánoni álláspont
jának a védelmezése miatt.

A HELYZET CSAK AKKOR javult, mikor III. Frigyes
Vilmos halála (1840) után a hasonnevű fia követte öt a
trónon. A Szentszéknek sikerült vele az Egyház és az
állam békéjét helyreállítani s ennek els ő következménye
az volt, hogy Dunin visszatérhetett egyházmegyéje élére,
Droste helyére pedig a speieri püspök, Geissel kerűlt,

míg ö Rómába költözött. A további vívmány az volt, hogy
a porosz katolikus egyház minden nehézség nélkül érint
kezhetett Rómával. Megszűnt a ius placeti mindazon
püspöki rendeletekre nézve, melyek egyházi és vallási
jellegűek voltak. A katolikus ügyek intézésére a kormány
külön osztályt állított fel a kultuszminisztériumban, bizto
sította a püspökválasztás szabadságát; a teljes egyházi
függetlenség és szabadság azonban csak 1850-ben követ
kezelt be.

Viszont még mindíg tartani tudta magát a társa
dalomban és a kormányzati tényezőkben az egyház
ellenes irány Bajorországban és a felsőrajnai tartomá
nyokban, s ugyancsak tovább folytatta a nemzeti érzü
let alapzatára támaszkodó tevékenységet a keleti skizma
Oroszországban. A pápa hiába tárta L Miklós cár elé
azokat a jogtalanságokat, amik a katolikusokat nap-nap
után érték, a kormányzati intézkedések mőgőtt az orosz
keleti egyház legbensőbb és legbefolyásosabb körei
álltak. A cár ígért ugyan változásokat, de a folyamat,
ami a birodalom területén a latin s a pápa íöségét
valló Egyház ellen folyt, sokkal mélyebb tényezőkből

fakadt, semhogy változtatni tudott volna rajta. Ezer
év után a keleti és nyugati kereszténység először

találkozott nagyobb tömbben a keleti cezaropapizmus
terület én s szinte lehetetlen volt elképzelni az előbbi

kiméletét éppen akkor, amikor a latin Nyugaton alá
hanyatlottak a hitélet és középponti egyházszervezés
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belső erői. Amikor 1845 decemberében I. Miklós el
látogatott Rómába, a pápa - valószínűleg kínos jele
net során - még heves szemrehányásokkal is illette.!"
Természetes és érthető, hogy hiába.

Egyébként a 40-es évek folyamán mintha némi
változás köszöntött volna be a Habsburg-birodalom
egyházpolitikájában; Ennek indítóokát Magyarország
szolgáltatta, ahol a legnagyobb számban éltek a protes
tánsok. Ezek a porosz példán felbátorodva, nem szűn

tek meg követelni főképen a megvei gyűléseken,

nemkűlönben az 1832-36-os pozsonyi országgyűlésen,

hogy a katolikus lelkészek kivétel nélkül áldják meg
a biztosítás nélkül kötött vegyesházasságokat.!' E kér
dést nem lehetett tovább halogatni. De az államkor
mányzat most arra hivatkozott, hogy a kérdést - hit
beli, erkölcsi és egyházjogi vonatkozásai miatt - csak
a Szeritszékkel egyetértve lehet megoldani. Ezért hosz
szas tanácskozások után megengedte, hogy a püspöki
kar nevében Lonovics Rómába utazzék (1840), tájékoz
tassa a Szeritszéket az itthoni viszonyokról s a vegyes
házasságra nézve megnyugtató intézkedést eszközöljön
ki. Hosszú évek óta ez volt az első eset, amikor ma
gyar főpap Rómában megjelenhetett s a pápa nem is
mulasztotta el a püspök értésére adni örömét és egyben
kifogásait.

Lonovicsot lekötelező szívességgel fogadta, de e
mellett mindent elébe tárt, ami a szívén feküdt. Ki
fogásolta, hogy a nunciusi jogkör erős korlátozást szen
ved a monarchia területén. a püspökök nem érintkez
hetnek szabadon a pápával, tilos a kispapoknak Rómá
ban tanulni, holott van nekik szemináriumuk i érvény
ben van még rnindíg az uralkodói placetum, a jozefi
nizmus számos intézkedése, ami miatt az egyházi élet
nem bir kifejlődni. Lonovics természetesen a kormány
zati egyházpolitika álláspontját védte s enyhíteni akarta
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a vádakat, de a pápa tényekkel állt elő. Ugyanekkor
kinyilvánította jóakaratát is, hogy ezzel a teljes kibé
külés útját előkészítse. Hosszas tárgyalás után hajlandó
volt a vegyesházasság kérdésében engedményeket adni.
Nevezetesen ígéretet tett, hogya magyar érsekekhez
és püspökökhöz brévét fog intézni, melyben a passiva
assistentia-t mind a multra, mind a jövőre elfogadja.
Ezenkívül a porosz és a bajor mintára instrukciót is
mellékel, mely megengedi a biztosíték nélkül kötendő

vegyesházasságoknál a háromszori kihirdetést s az arról
szóló tanúsítvány kiállítását. Ha a házasságkötés ilyen
esetben nem a katolikus lelkész előtt történik, a házas
ság tilos ugyan, de érvényesY; Ezt a kedvezményt
azonban csak Magyarország számára engedte meg,
Ausztria egyéb részei számára nem, mivel itt a protes
tánsok sokkal kisebb számban éltek, mint Magyaror
szagon.

A 19. század harmadik, negyedik és ötödik év
tizedében az egyháztörténet eseményeit merőben egy
házpolitikai síkon tekintve azt látjuk, hogy a pápai
diplomácia - minden tiszteletreméltó erőfeszítései elle
nére - alig bírt valahol is számbavehető sikert elérni.
A legtöbb állam ellenséges szemmel nézte az egyházi
törekvéseket, s ha annak okait kutatjuk, miért tudott
az állampolitika olyan jelentéktelen ellenfélként elbánni
az Egyházzal és a katolicízrnussal, azt kell látnunk,
hogy azért, mert a katolicizmus úgy is, mint természet
feletti élet, úgy is, mint világszemlélet és kultúra, úgy
is, mint társadalomalakító erő óriási rétegeket veszített
el, s azokban a rétegekben is, amelyek megmaradtak
számára, sekélyesedett, a világiakban majdnem teljes
séggel nélkülözte a szigorűan mély és tudományos ala
pot, úgyhogy egyének és közfelfogás nem tudtak éles
határvonalat húzni az igazság és a tévedés között. Ez
a helyzet erősen befolyásolta a társadalomból kiinduló
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katolikus felújulásnak, a világiak oldaláról is folyamatba
lépő katolikus tevékenységnek kezdeteit. Tévedéseikért
azonban helytelen volna teljességgel elítélni és vádolni
őket. Az azóta elmúlt száz év messzeségéböl ezek úgy
tűnnek fel, mint amelyek a viszonyokból fakadnak
s talán későbbi katolikus rnozgalmak számára nem
tanulság nélküliek azok a zsákutcák, amelyekbe ezek
az első kísérletek jutottak. Áll ez még Lamennais kö
rére és rnozgalmára is, amelynek hatása túlért Francia
ország határain.

Amikor a júliusi forradalom megalapította a polgár
királyságot, azon a szakadékon túlról, amelyet a forra
dalom jelentett, ismét Voltaire szelleme jelent meg a
francia értelmiség, tehát a francia közéleti vezetőréteg

felett. Most látszott csak meg, milyen mélyreható mun
kát végzett az irodalom mint világnézeti propaganda!
Egyébként a júliusi forradalom egyházellenes jelenségei
annyira emlékeztettek a nagy forradaloméira, hogy
maga Veuillot úgy látja, hogy a főpásztorok, a főpapok

meglélemedve elhallgattak. Viszont az ifjabb nemzedék
Lamennais köré csoportosulva katolikus öntudatában
még jobban felriadt a júliusi barikádoktól, majd éppen
a polgárkirályság elvi és gyakorlati liberalizmusán át
akarta a vallást és az Egyházat a jövő számára átmen
teni. Éppen ezért nekik nem volt megfelelő a konzerva
tív irányban lekötött katolikus Memorial Catho
l i q u e és a Le Correspondant, az Ami de la Reli
gion-t pedig egyenesen korszerütlennek, sekrestyeízü
nek találták, nem egészen ok nélkül, mert iránya ki
merült a kenetteljes siránkozásban, hogy mit tehet a
hívő az önkény ellen, mikor nincsenek mellette a mi
niszterek, a kamarák, a hivatalnoki kar, a hadsereg,
de még csak a nép sem. A kérdésre más hangon és
más feleletet akart adni az Avenir, melyet 1830-ban
Lamennais, Gerbet, Lacordaire és Montalem bert
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indított meg. - Az ember - jelentette ki az Avenir
- soha sincs egyedül az önkénnyel szemben. Mellette
van mindíg az Isten, azután az igazságos ügynek ter
mészetes ereje, mely előbb vagy utóbb, de megsemmi
síti az elnyomókat. A kötelesség azt diktálja, hogy
védelmezzük önmagunkat, nehogy a társadalom néhány
merész embernek legyen a zsákmánya. A hit segítsé
gével semmi sem lehetetlen. Ha csak gyenge kisebbség
volnátok Franciaországban, - intette az Avenir a fran
cia katolikusokat - de mikor 25 milliót számláltok,
jogaitokat elismeri az alkotmány, tehát csak magatokat
vádoljátok, ha elnyomnak benneteket . . . Jajgassatok
kevesebbet és tanuljatok meg akarni. Mi hiányzik?
Csak az egyetértés, mely bátorságot ad a gyengének,
amiből megszűletik az erőteljes és kitartó cselekvés."

AZ AVENIRNAK IGAZA VOLT abban, hogy hiányzott az
egyetértés, de még valami más is, ami mint hiány ennél is
veszedelmesebb volt: hiányzott éppen a vezérek szellemi
kiíorrottsága, logikai fegyelmezettsége s a teológiai eszmék
közt való tisztalátása. Az eszmék és gondolatok, amik
Lamennais lapjában felvetődnek, még nagyon zavarosak,
ugyanúgy, amint megbízhatatlan íróik valláspolitikája és
filozófiája is. A vezér munkatársai mind fiatalemberek.
Közöttük egy sincs, aki 1830-ban még a 40. évét betöl
tötte volna. Sok bennük a jószándék, merész a lendület,
de kevés a realitások iránti érzék s a vezetéshez szüksé
ges önfegyelem. Fokozottabban észlelhető mindez Lamen
naisban, akiben ezenkívül sok a romanticizmus s nem
kevesebb a gőg. Szentül meg volt győződve, hogy egyedül
az ő fiatalos elképzelései tudják megmenteni a katoliciz
must, s eszméi oly dogmák, melyekhez a tanító egyháznak
feltétlenül oda kell símulni, mert ezekkel él vagy bukik.
Csalhatatlan öntekintélye így hozta összeütközésbe a Szent
székkel s őt, akit XII. Leó még bíborral akart feldíszíteni,
második utódjának el kellett itélnie (1832). S mivel
nem volt annyi önismerete és alázata, hogy tévedéseit
belássa, a hit apostolából az Egyház tagadója lett. A pápa
nem cselekedhetett másként, hisz ragyogó formákba buj-
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tatott téveszméi messzire elhatottak és sokakat megtávesz
tettek.

Kár volt Lamennais bukásáért. mert ha utána be
is következett iskolájának a tisztulási folyamata és sokat
tett a francia és közvetve az európai katolicizmus fel
lendítésén, még több eredmény mutatkozott volna, ha
nemcsak a tanítványok, de a mester is magába száll s az
Egyház tanításához szabja reformeszméit. De úgy, ahogy
ezek megfogarnzottak benne, kártékonvak voltak.

Elindulásának politikai alapelve a monarchikus
államforma volt. 1823-ban még a legkíméletlenebb han
gon elítélte a demokráciát. A népfelség elve - úgy
mond - egyike a legmegdöbbentőbb őrületeknek,

amik valaha az ember agyában megíogamzottak. Ki
jelentette, hogy a demokrácia nem más, mint a leg
magasabb foka a zsarnokságnak. Ezzel szemben a régi
kormányformákban soha felül nem múlható modellt
látott, melynek francia vonatkozásban .csak egyetlen
kinövését, a gallikanizmust ostorozta. De alig telt el
két év s politikai iránytüje a monarchikus államszem
lélettől merész ívben kanyarodott át a népiölségi elv
felé, amelyet pedig az imént még kíméletlenül ostoro
zott. A korlátlan szabadság lett napkeleti csillaga, ame
lyet nemcsak maga követett, de követésre ajánlott min
den francia katolikusnak. "Nem egészen ötven év alatt
- kiált fel - már sokféle kormány bukott meg Fran
eiaországban. Mi maradt meg állandóan? Isten és a
szabadság! Egyesítsétek őket", - buzdítja a néprnillió
kat - "s az emberi természet összes benső és állandó
szűkséglete ki lesz elégííve. "17 Ebben a naív hitében
nem sajnálta, hogyapolgárkirályság megfosztotta a
katolicizmust államvallás jellegétől, mert helyébe sokkal
nagyobb értéket, a függetlenséget és szabadságot nyerte
el. Lamennais meg volt győződve, hogy mennél nagyobb
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lesz ez a függetlenség és szabadság, annál erősebb az
Egyház hódító ereje.
EZ A HANG támadásokat váltott ki az egyházellenes körök

részéről, de aggodalommal töltötte el híveit, főleg a pap
ságot. Lamennais vonzó dialektikával és tündöklő stílus
ban védekezett és támadt mindkét oldal felé. "A bukott
trón porában keresitek az Egyházat? - kiáltotta az egyik
fél felé. - Krisztus feltámadt! Nincs itt l" Az aggodalmas
kodóknak pedig ezt felelte: "Remegtek a liberalizmus
elött? Katolizáljátok őt s a társadalom újjá fog születni." "
Ezt tette ö, ezt akarták társai, amikor hat pontban köve
telték a vallás, a tanítás, a sajtó, az egyesületi élet, a
politika teljes szabadságát s végül a felszabadulást az
állami mindenhatóság bilincsei alól. Ha e követelések va
lóra válnak és sikerül azokat katolikus tartalommal meg
telíteni. úgy a katolicizmust nem kellett volna félteni.
De Lamennais ezt saját elmélete, nem pedig a tanító egy
ház útmutatása szerint óhajtotta elvégezni s így maga is
nem a liberalizmust katolizálta, hanem a katolicizmust
liberalizálta, ami pedig súlyos tévedés volt.

A korlátlan szabadság ideája annyira hatalmába kerí
tette, hogy nem akart ismerni semmiféle megkötöttséget.
E mellett zavaros elképzelései voltak az Egyház felada
táról, céljáról, sőt egész lényegéről. Inkább politikus és
szociológus volt, mint teológus. A vallás metafizikai cél
kitüzéseit másodlagosnak hitte s föfeladatát abban látta,
hogy a katolikus társadalom a földi jólétről, nem pedig a
másvilági üdvről gondoskodjék. Eltekintve, hogy ez ma
gában véve is tarthatatlan tétel, de azontúl a szabadság
túlértékelésével nem más, mint a szabadság elfojtása,
hiszen a vallást és az Egyházat végső eredményben az
állam és a politika vazallusává teszi meg. De egyik téve
dését födni kellett a másikkal, hacsak azt nem akarta,
hogy még a laikusok is átláthassanak elméletének köny
nyen sebezhető pontjain. Ezért vált szűkségessé, hogy fel
állítsa azt a tételt, melynek értelmében az Egyház tanítá
sának nem az a kritériuma, hogy azt a csalatkozhatatlan
Krisztus tanította és az Egyház tekintélye védi, hanem
mivel az emberi közmegegyezés szól mellette. Igy zuhant
egyre mélyebbre : a liberalizmusból a szkepticizmusba,
mely későbbi követőit a IX. Pius által elvetett moderniz
mushoz vezette.
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Eltévelyedését lehetetlenség volt szó nélkül hagynia
a tanító egyháznak, hiszen megkapó stílusával sokakat
megzavart s miatta nagy lélekveszteségekkel kellett
számolnia. Lamennaist és társait el kellett ítélnie Rómá
nak: a nyiltan vallott tévedéseik hosszú sora miatt is
- azonkívül azért is, mivel közvetve az indiileren
tízmusnak szolgáltattak alapzatot. Amikor a közmeg
győződést hirdették az igazság legfőbb tekintélyének,
tulajdonképen a népfölség elvét tették meg a legfőbb

dogmának, amit az Egyház azért sem fogadhatott el,
mert a természetfölötti igazság forrásául nem ismerhetett
el mást, mint a kinyilatkoztatást. De nem osztozkod
hatott velük a liberalizmusról szóló felfogásukban sem,
amennyiben ezt úgy állították be, mint elvet s nem mint
módszert. Talán akaratlanul is egyenlő jogot kívántak
nemcsak az igazság, hanem a tévedés, s nemcsak a
szabadság, hanem a szabadosság részére is. Azonfelül
a liberalizmus elméletét nemcsak az államra és a társa
dalomra, hanem magára a vallásra és az Egyházra is
alkalmazták. Egész elgondolásuk utopisztikus volt s
azért oly szenvedélyességgel harcoltak, hogya higgad
tabb szemlélő megdöbbent küzdelmük hevességén.
"Hallatlan látvány, - jegyzi meg egyik kortárs - egy
egyszerű pap a püspöki karon kívül, a püspöki kar
ellenére irányítja Franciaországban a lelkeket." 10 Érthető,

ha Lamennais ellen a feljelentések egymást érték Rómá
ban, de a Szeritszék egyideig hallgatott. Volt ebben a
hallgatásban tapintatos megróvás, figyelmeztetés a
mérséklésre, elismerés a lángésszel szemben, jóakaratú
szelídség és várakozás. 20 Az Avenir szerkesztőít idegessé
tette ez a néma csend s most már ők mentek Rómába,
hogy eljárásuk helyességát igazolják. XVI. Gergely
szívesen fogadta Lamennaist, Lacordaire-t és Montalem
bert-t, de rnagyarázatba nem bocsátkozott. A felelet
már készülőben volt s mire elhagyták Rómát és Mün-
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chenbe érkeztek, olvashatták a Mirari vos kezdetű

enciklika (1832) elítélő sorait.
A pápa nagyon tapintatosan járt el. Nem említett

neveket, sem könyveket és iratokat, csupán általános
ságban szólt, de azért úgy ítélkezett, hogy értsék meg
azok, kik ellen irányul. Sötét színekkel rajzolta meg
azt a képet, amit a téves újítások eredményeztek.
Megnyitották a zsilipjét a zabolátlanságnak, a gonosz
ságnak, a szeritség megvetésének és a kűlőnbőző

tévedések felburjánzásának, támadták sz. Péter székét
és az Egyház isteni tekintélyét. Borzalmas visszhangját
keltették azoknak az új és hallatlan, a vallást nyiltan és
alattomban támadó nézeteknek, amik az akadémiákon
és egyéb iskolákban meghonosodtak. S ide vezethetők

vissza a legvisszataszítóbb erkölcsi romlások és a titkos
társulatok istentelen aknamunkái. E jelenségek méltán
keltettek a pápában aggodalmat!

- Éppen ezért, - folytatja tovább - mivel mi
rendeltettünk arra a helyre, hol nemcsak felpanaszolni
szokás e bajokat, hanem teljes erővelorvosolni is, azért
hitetek segítségére sietünk és arra kérünk, hogy buzgól
kodjatok a katolikus nyáj megszentelésén. A mi hiva
tásunk az, hogy felemeljük szavunkat, nehogy a vadkan
szöllőbe törjön, a farkas a nyájat megfojtsa. Harcoljunk
a lélek egységében a mi közös s még helyesebben, az
Isten ügyéért! E harcot csak úgy vívhatjuk meg dicső

ségesen, ha ragaszkodunk sz. Péter székének szikla
szilárdságáboz s az Egyház rendelkezéseit hűségesen

megtartjuk. Teljesen felesleges az Egyház megújulását
és újjászületését kívánni, mintha bizony hiányokban és
elavultságban szenvedne. Az ilyen kívánságok teljesítése
annyit jelentene, mint az isteni intézmény méltóságát
átváltani emberi értékelésekre !

Aggodalommal tekint a pápa azokra a támadá
sokra is, amiket korának méltatlan és helytelen utakon
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tévelygő filozófusai karöltve a romlott papokkal a
coelibátus ellen intéznek s ennek becsét és értékét a
nép előtt aláássák. Harcra szólít az indifferentizmus
ellen, hiszen ebből a sekelyes forrásból fakad elő az
a képtelen, sőt egyenesen esztelen tanítás, mely azt
hirdeti, hogy mindenkinek biztosítani kell a lelkiismeret
szabadságát. Az ilyen tarthatatlan tévedés szüli a véle
mények szabadságát, ez pedig egyengeti azt a veszélyes
utat, mely maholnap az állam és az Egyház tönkre
tételére vezet. S még egyeseknek van bátorságuk azt
hangoztatni, hogy ebből csak haszon háramolhatik a
vallásra. Az ilyen felfogásokból ered a lelkek veszte, az
ifjúság félrevezetése, a törvények megvetése, amint az
összes népek története bizonyítja, hogy a legvirágzóbb
államok ezen egyetlen csapás: a szó- és gondolat
szabadság s ennek következtében a helytelen reform
hajhászás által mentek tönkre. De külön meg kell
említenie még az ujságok galád és eléggé el nem ítél
hető saitószabadságát, amit egyesek követelni merészel
nek. Ezek révén, mint a folyam, úgy áradnak szét a
tévedések, ami magában is igazolja, hogy a tiltott köny
vek jegyzéke nagyon is üdvös s a cenzúra nagyon
hasznos. Ha minderre kevés gondot fordítanak, bekö
vetkezik az a veszély, mikor az alattvalók felmondják
az engedelmességet és hűséget a fejedelmek iránt. Az
embereknek úgy látszik, az a céljuk, hogy az ural
kodók minden jogát megbolygassák s a szabadság örve
alatt a· rabszolgaság jármába hajtsák a népeket.
Végezetül figyelmezteti a püspököket, hogy az újítá
soknak állhatatosan álljanak ellen, a fejedelmeket
pedig, hogy támogassak öket, mert az államok békéje
az Egyház épségétől függ.21

NEM KELLETT NAGY BÖLCSESÉG ahhoz, hogy az Ave
nir szerkesztöi magukra értsék e vádakat. ük voltak azok,
kik a szabadságot a jövendó boldogulás alfája és omegája-
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ként mint korlátlan hatású csodaszert hirdették lapjukban.
Ez érthetővé teszi, hogy amikor engedélyt kértek az ujság
indítására, Lambruschini már akkor ezt a jellegzetes fele
letet adta: megtehetik, de Rómában az a nézet, hogy ezzel
a katolikus ügynek többet ártanak, mint használnak. 22
Aggodalma 1832-ben kínos valósággá lett s most meg
döbbenve olvashatták tetemrehívásuk al. Kezdetben mind
nyájan elhatározták, hogy alávetik magukat az Egyház
óhajának, de ezt csak Lacordaire és Montalembert tette
meg. ük dícséretes módon szakítottak eddigi rendszerükkel
s toll ukat és szavukat a jövöben dícséretreméltó aláve
téssei szentelték az Egyház ügyének. Ellenben Lamennais
maga áldozatul esett a legveszedelmesebb kísértések egyi
kének, a jócselekedet gögjének,23 amint ezt a "Paroles
d'un croyant" (1833) egyháztámadó s önmagát védő iratá
nak minden sora igazolja. A pápának újból kárhoztatnia
kellett, ő pedig egyre messzebb sodródott az Egyháztól.
Deista, majd panteista és szocialista lett s szenvedélyes
hangon tüzelt az újabb idők forradalmára. 1851-ben minden
kivel szakítva, önmagával meghasonlottan állt félre és
S ib o u r érsek minden fáradozása hiábavalónak bizonyult,
hogy kibékítse Egyházával. Mint aposztata halt meg
1854-ben.

Nagy tehetség volt, elvesztését méltán siratta XVI.
Gergely, de ő nem jelenthetett ki mást, mint amit a
"Mirari vos" enciklika. A Lamennais nyomában gyűrűző

hullámok szintén a tanító egyház előrelátását igazolták
utólag. Lamennais modorát követte többek között Bautin
strassburgi pap és filozófiai tanár is. Első művében még
csak a liberalizmus különböző kinövései, az indifferen
tizmus, a materializmus és az ateizmus ellen küzdött, de
később a hit és ész viszonyának a vizsgálata helytelen
utakra terelte s e miatt az Egyháznak ellene is fel kel
lett lépnie. Benne volt annyi alázat, hogy beismerje téve
déseit és azokat visszavonja s ne kövesse Lamennaist a
szakadékok útján. A tradicionalizmus miatt érte utol az
Egyház kárhoztatása De Bonaid francia államtanácsost,
aki azt tanította, hogy az ember saját eszével képtelen a
metafizikai igazságok ismeretére jutni s ezeket kizárólag
abból a hagyományból ismeri, amit Isten az őskinyilat

koztatás útján tett az emberek közkincsévé.

A 16. században élö Malebranche nyomán éledt
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újjá az ontólogizmus is, mely Isten közvetlen ismeretét
és szemléletét tanította, mégpedig vagy a lélekbe oltott
és így veleszületett eszme által, vagy úgy, hogy Isten
egyszerre a szemlélet tárgya s egyben közvetítő eszméje
is. Ez a tan heves vitákat idézett elő s védelmezője

ként Franciaországban Brancherea u orleansi szerni
náriumi rektor, Hug on in bajeux-i püspök, Fabre
sorbonne-i tanár, Maret sura-i püspök, Gratry orato
riánus szerzetes; Belgiumban Laforet és Ub a gh s löweni
tanár, Olaszországban pedig Rosmini-Serbati, Gí o
berti, Mamini, Gorelli és Bo nghi lépett fel. Az
Egyház ezekkel szemben is eleinte várakozó álláspontra
helyezkedett s csak később tette tanításukat indexre,
amikor már nagyobb zavarokat idéztek elő a helyes
teológia értelmezésében.

Még veszedelmesebb volt Németországban Her
mes bonni tanár, mert rendszerével, az Ú. n. herrne
sianizmussal egyenesen a racionalizmusba hajtotta a
lelkeket. Kant és Fichte filozófiája alapján azt tanította,
hogy a természetfeletti igazságok megismerésének kizá
rólagos alapja az értelem. Az egyes igazságok kutatá
sának kiindulásául a kételkedést állította fel s szerinte
csak az esetben szabad valamit igazság gyanánt el
fogadni, ha az ész ilyennek nyilvánítja. Ebből követ
keztette le, hogy a hitigazságokat is nem azért fogadjuk
el, mivel azokat Isten nyilatkoztatta ki s az Egyház
tekintélye őrködik felettük, hanem mert azok helyes
ségét és valóságát az emberi ész is Ielismeri.i! Ezt az
okoskodást tanítványai, mint Braun, Esser, Biunde,
Elvenich és Ritter gomolyították tovább s a leg
veszedelmesebb vallási és társadalmi elméleteket vonták
le belőle, Az Egyházra nézve annál aggasztóbb volt
ezek terjedése, mivel Poroszország ez időben a vegyes
házasságok kérdése miatt nem a legjobb viszonyban
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volt Rómával s így nemcsak tétlenül nézte, hanem
egyenesen támogatta a ferde vonalba hajló újításokat.

NEM VESZÉLYTELEN TÉVEDÉSNEK esett áldozatául
Ausztriában A n t o n G ü n t h e r cseh származású bécsi pap,
aki olyan bölcseleti rendszert akart alkotni, amely a teoló
giát meg tudja védeni a modern kritika összes támadásai
ellen. A szentatyák és a skolasztikusok filozófiáját nem
sokra becsülte, nem tartotta arra alkalmasnak s amit maga
adott, akaratlanul is a racionalizmus vizeire vezetett. Igy
nemhogy megoldotta volna, ellenkezőleg még jobban össze
kuszálta a nagy kérdéseket. Hatása ennek ellenére is nagy
volt, hiszen szellemes írásait szívesen forgatták s Bécs
ben valóságos iskolát teremtett, amelyhez Pabst, Veith,
Ehrlich, Zukrigl és Werner szegődött. Kívülűk még
Knodt bonni és Weber meg Baltzer breslaui tanár
nevezhető tanítványának.

E szellemi bukdácsolásokkal karöltve jártak a
gyakorlati hitélet nagy e1csuszamlásai is. E tekintetben
első helyen Németországot kell megemlítenünk. Wes
senberg eszméjének, az önálló német nemzeti egyház
gondolatának ezidőben a legfőbb két képviselőjeRo ng e
és Czerski volt. A pápa mindkettőjüket felfüggesz
tette s ez még hevesebb támadásokra késztette őket.

1845-ben Lipcsében Robert Blum, a később hirhedtté
vált forradalmár, elnöklete alatt megtartották az első

német-katolikus zsinatukat, hol hitvallásukat a követ
kezőkben szerkesztették meg: A hit alapja a szabadon
értelmezhető Szentírás; a szentségek közül csak a
keresztség és a kétszín alatti úrvacsora fogadható el i a
német-katolikusoknak el kell vetniök a gyónást, a coeli
bátust, a szentek közbenjárását, képeik és ereklyéik
tiszteletét, a búcsúkat, búcsújárásokat, a bőjtöket stb. A
pápa primátusa számukra megszűnt s egyházuk alkot
mányául a presbiteri és a zsinati intézményt fogadták
el. A liturgia latin nyelvét is felváltották nérnettel." Az
új mozgalom az állam támogatása mellett annyira meg-
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erősödött, hogy 1846-ban már 259 hitközséget számlált
60,000 taggal. Amilyen gyorsan keletkezett, olyan
gyorsan múlt el, mert a protestánsok is rájöttek, hogy
ez a szekta egyenesen a nihilizmushoz vezet s nemcsak
a katolikusoknak, de a protestánsoknak is árt.

Hasonló volt a sorsa a francia és a belga nemzeti
egyház kísérletezésének. Ott Francois Chatel el
bocsátott tábori lelkész állt a mozgalorn élén. Célja
volt, hogya francia katolicizmust felszabadítsa "Róma
járma" s a Bourbonok után siránkozó püspökök hatalma
alól s azt a szabadság szellemében újjászervezze.
1832-ben kiadott hitvallásában kimondotta, hogy az
Egyház nem csalatkozhatatlan, minden hatalom a nép
től származik, a pápa világi hatalma az isteni törvény
megszegése. az Egyház az államtól elválasztandó, az
embemek legyen szabad, a józan észre alapított meg
győződése, amit akkor is kövessen, ha az a katolikus
hittel ellenkezik; a hét szeritség megtartandó. de már
a fülbegyónást kiki tetszése szerint végezheti; a coeli
bátus és a bőjt eltőrlendő, az istentiszteletet pedig a
nemzeti nyelven kell végezni." A forradalom s a szabad
ság lázában sokan csatlakoztak Chatel nemzeti egy
házához, de a kijózanodás után lassankint elmaradoz
tak s a francia kormány minden nagyobb nehézség nélkül
csukhatta be templomaikat 1842-ben.

MÉG RÖVIDEBB és eredménytelenebb volt Belgiumban
HeIsen abbé "katolikus apostol" egyházának az élete.
A belgak józan vallásossága tiltakozott az ellen, hogy
éppen Helsen vezesse el öket a "római Antikrisztustól"
az igaz Krisztushoz. Fellépése csak kis kört tudott meg
nyerni, de ez is hamar észbekapott s 1837-ben már fel
Iehetett oszlatni gyülekezetét. Később maga is megbánta,
amit tett s 1842-ben az Egyházzal kibékülve halt meg.

E jelenségek rajzánál megértjük azt a panaszos
hangot, amit XVI. GergelyaMirari vos s a Singulari
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nos (1834) Lamennais ellen irányuló két enciklikájában
és egyéb elítélő bulláiban és irataiban megütött. Szeme
előtt folytatódott az a könnyelmü játék, amit a szellem
és a lélek dekadenciája a hit egységének és épségének
a megbontásáért megkezdett. Mint a keresztény tanítás
öre, nem engedhette, hogy abból, ami rá volt bízva,
bármi is veszendőbe menjen a kor nyirkos borulatában,
inkább azt akarta, hogy az örök kereszténység hitigaz
ságai ebben a légkörben is, a ködön és sötétségen át
is világítsanak!
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TIZEDIK FEJEZET: A KATOLICIZMUS EREJE.

1.
A hit lendülete. Missziók. Befejezés.

A 19. század közelgő közepe felé szemlélve a kato
licizmust, annak képe emberi feltevések szerint az
alkonyaté. A pápai trónra fáradt, a korral szemben
ellenséges magatartást tanúsító aggastyánok kerültek.
Nem támadt új szerzetesrend. Nem jelentkeztek új és
nagyhatású szentek. Egy ragyogó remények közt indult
mozgalorn egy nagytehetségű stiliszta szenvedélyes és
önkényes fellobbanásának látszott bizonyulni. A világi
hatalom megrendült a pápaság alatt. Az európai társa
dalmak, kormányzatok, szellemi irányzatok ellene for
dultak. Annyira erejét vesztettnek látszott, hogy az
irodalom - amely az előző században úgyszólván más
sal sem foglalkozott, mint az Egyházzal és a vallással
- most nem is törődött vele. A társadalom irányítá
sának új tényezői jelentkeztek: a közoktatás, a sajtó,
a politikai párlok - egy sem volt kőzűlűk az Egyház
és a katolicizmus kezében. A társadalmi osztályok 
arisztokrácia éppúgy, mint polgárság vagy kispolgárság
és proletariátus - függetlennek érezte feladatait, élet
formáját és problémáit az Egyháztól; ha avval össze
függést látott, az csak az ellenségeskedés volt. Súlyos
támadások és veszteségek előtt állt a népi rnélyrétegek
ben még élőnek maradt hitélet.

Valóságos csoda volt, hogy a katolikus felújulás
ilyen viszonyok között el tudott indulni, éspedig onnét,
ahonnét legkevésbbé lehetett volna várni, magából az
elernyedt társadalomból s éppen Lamennais zsákutcába
jutott mozgalmának folytatásaként azokban, akik nem
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követték gőgje útján az eszrneindítót, hanem az ön
ismereten, alázaton és bukáson megtisztulva, a helyes
utakon munkálták és valósították meg a francia katoli
cizmus reneszánszát. Főképen három név: Montalem
ber t, Lacordaire és Ozanam marad örök dicsősége

ennek az iránynak. Az első mint író és politikus lett
a katolikus gondolat szétsugárzóia, a francia ifjúság
mestere, kinek úttörő munkája és hatása generációkra
szól. Szünet nélkül fárad és dolgozik s dolgoztat máso
kat. Buzdítja kortársait, hogy a történelemben keresse
nek bizonyítékokat a vallás védelmére. Az egész tör
ténelmet - úgymond - át kell értékelni. A történe
lem megismerése csak használhat a katolicizmusnak. I

Megindítja a keresztény müvészet emlékeinek felkuta
tását és hathatós védelmét, hadd lássa a világ, mit tudott
alkotni a vallásos szellem. Életének utolsó 20 eszten
dejét arra szentelte, hogy megírja a nyugati szerzetes
ség életét. Célja annak bebizonyítása, hogy a kőzép

korban Európa nemcsak kolostorokkal volt tele, hanem
kórházakkal, számtalan menhellyel mindenfajta emberi
nyomorúság számára. Tele volt fenséges székesegyházak
kal s róla szólva minden elfogulatlan bírálónak el kell
ismernie, hogy minden Istenről beszélt az embemek s
az ember szünet nélkül Istenhez beszélt.2 Montalembert
nemcsak felélesztette, hanem egészen új, közkedvelt
irányt szabott a hagiográfiai irodalomnak sz. Erzsébet
életrajzával. Elhagyta a francia szentek-életrajzának addig
szokásos janzenista ridegségét s valósággal napfényben
fürösztötte meg eszményi alakját. A magyarokat köze
lebbről is érdekli Montalembert e munkája, a keresz
tény köztudat számára ez adta vissza - s a magyar
ságnak is ez adta vissza - sz. Erzsébetet, akit néhány
évszázados feledés után a thüringiai jelző helyett ismét
"magyarországi" néven ismertetett meg a világgal s tett
népszerűvé." Mint politikus úgy harcolt a katolikus
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elvek igazságáért, mint hajdan keresztesvitéz-elődei a
szenthelyek visszafoglalás áért. Hatása óriási volt nem
csak otthon, hanem a francia határokon kívül. Híre
eljutott még hozzánk is, amint ennek maradandó emléke
az ő és Eötvös József báró, a romantikus író és
államférfiú barátsága.'

Lacordaire nevét naggyá a párizsi Notre Dame-ban
tartott nagybőjti konferencia-beszédei avatták, innét
indította el egészen modern stílusban a francia értel
miség visszavezetését Krisztushoz. De mint a Domonkos
rend újjászervezője is felküzdöUe magát az egyház
történet nagyjai közé. Érdekes szónoki karrier, melyet
a párizsi érsek 1834-ben még ketté akar törni, mikor
Lacordairet beszédeinek merészsége, s hangjának új
stílusa miatt eltilt a prédikálástól. De a fiatalság őt

kívánja hallgatni s ugyanez az érsek a következő évben
már maga kéri fel, hogy foglalja el újra a Notre Dame
szószékét. A tömeg tódul a székesegyházba, nem azért,
mert hisz, hanem mert hinni szeretne. A legtöbbje még
Voltaire és Rousseau követője, de a szónoklat ösztönző
hatásai alatt hamarosan kezd változni. Lacordaire
kitünően ért a lelkek mélyére való leszálláshoz, hatása
alól hallgatósága alig tudott szabadulni. Hogy mennyi
jót müvelt - mondja egyik méltatója - a kételkedő

lelkében, mennyit tett a hívők épülésére, arra nincs
mérték, hacsak az nem, hogy Lacordaire beszédeit
még ma is sokan olvassák." Az évek nem merítették
ki szívének bőségét s mély hatásokat sugárzó szónok
maradt mindvégig. Szellemének bélyegét, a modem
eszközökkel való apostolkodás jegyeit ráütötte rendjére
is és annak Franciaországban való munkáját olyan
lendületbe hozta, hogy a francia Domonkos-rend müve
a 19. század második felétől történelmivé lett. Nélküle
a francia katolikus felújulást sem lehet megérteni.

A két vezérhez harmadiknak csatlakozik Ozanam,
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aki a Sorbonne katedráján ismertette meg hallgatóságá
val azt a kultúrtevékenységet, amit az Egyház a tudo
mány és a szociális élet terén fejtett ki az emberiség
ért. Fellépése arra az időre esett, mikor a különböző

forradalmi irányok emelte közoktatási intézményekből

kikerült ifjúság valósággal kiüldözte az egyetemről kato
likus érzelmű elődjét. Ö pedig ebben a légkörben tüzte
ki céljául, hogy kimutatja az igazi tudomány és a böl
cselet egységét a katolikus világnézettel. Irodalom
történeti előadásai oly benyomásokat keltettek, mint
a húsvéti harangszó. A hit és a tudás harmónikus
diadalát hirdették. "Mennyire szerettük őt. . ."
- mondta Renan. Sarcey pedig így nyilatkozott
róla: "Szent tűz van benne . . . Képzelele gyengéd
és álmodozó. Öt hallgatva, az ember könnyek szú

rását érzi szemében.":' Egy nemzedék legjobbjainak
lelke suhant végig Ozanam előtt. A Sorbonne elő

adótermében lélekváltozások százai füződnek előadá

saihoz, de még ezeknél is mélyebben szántott szociális
működésével. A világvárosok légköre akkor már az
intézményes szegénységtől s az új társadalmi osztályok,
a proletárságnak jelentkezéseitől volt sivár és sötét s a
szociális kérdés iránt való közőmbősség vádja már
akkor igen erős hangsúllyal hangzott fel a vallással és
Egyházzal szemben. Ozanam azzal felelt, hogya pauperiz
mus enyhítésére, főkép a karitatív lelkület kifejlesz
tésére és kimutatására megalapította a sz. Vince-kon
ferenciákat. Ezek idővel behálózták az egész keresz
tény világot s szociális és karitatív téren felbecsülhe
tetlen eredményeket értek el. Ozanam megindította a
keresztények közt a szeretet áramát, mely nemcsak az
anyagiakról. hanem a lelkiekről is gondoskodott s
fényes cáfolatát adta annak a ráfogásnak. mintha a
katolikus Egyház nem törődne a szociális és karitatív
követelményekkel. Azoknak tehát, akik mint Quinet,
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Michelet, Sand és most már Lamennais is az Egyház
közeli bukását jósolgatták: Montalembert közéleti és
szellemi szervező munkája, Lacordaire propagandamű

vészete és Ozanamnak a keresztény életstílus magas
latait hirdető tanítása tudtukra adta, hogy a katoliciz
mus él és virul Franciaországban.

S HA ŐK HÁRMAN tündöklő üstökösei, a társadalom
messze tájaira elérő vonzású jelenségei voltak ennek a
világnézetnek. nem hiányoztak a részletmunka terén fel
tűnő szervezők és alkotók sem. Munkájuk nyomán lendü
letet vett a katolikus hitbuzgalom, az apostolkodás, a
hitvédelem, a bölcselet, a művészet, az egyházi és világi
történet egyaránt. Lamennais testvére megalapította a sz.
Péter-kongregáció címü papi egyesületet, melynek célja az
egyházi tudományok művelése, az apostolkodás, a missziók
tartása. A világiakat a harmadrendbe szervezte, hogy
közös erővel működhessenek a ma Actio Catholicá-nak
nevezett mozgalom kiteljesedésén. Mellette feltűnik Migne
nek monumentális alakja, kinek nevét a latin és görög
egyházatyákról szóló és 100-as kötetekre terjedő Patrolo
giája, vallási ismereteket tartalmazó katolikus enciklopé
diája és a francia egyházi szónoklat hatalmas kötetei teszik
időfelettivé. Rohrbacher 29 kötetes egyháztörténelmé
vel, Gerbet pedig dogmatikus munkáival írja be nevét
a tudomány halhatatlanjainak az emlékkönyvébe. Kedvenc
gondolata volt a katolikus egyetem megalapítása. De mivel
ez nem sikerülhetett, az Université Catholique című

folyóiratában adott helyet katolikus előadásoknak.Ugyanez
a nemzedék adta Guéranger bencés szerzetest, a kato
likus liturgia nagy felújítóját és Solesmes felvirágoztatóját i
Alzon-t, az asszumpcionisták alapítóját. E rend sokoldalú
müködéséből elég csak a francia katolikus sajtó (La
Croix stb.] megteremtését kiemelnünk. Bár Dupanloup
püspök a következő korszaké, szellemének gyökérszálait
ebbe az időszakba ereszti bele.

Ugyancsak a felújulás nemzedékéé Ba u t a in, akinek
téves eszméi miatt szintén Canossát kellett járnia, de meg
tért s utána leteríthetetlen harcosa lett vallásának. Gra try
barátjával lelkes csapatot szervez a strassburgi egyetemen,
hogy minél eredményesebben keljen az Egyház védelmére
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s a katolikus hít hirdetésére. Lyon büszkesége Amp e r e
és Ballanche, akiken keresztül forró erővel áramlik szét
a katolikus gondolat. A modern katolikus publicisták
sorát nyitja L. Veu iIIo t, aki az újságírás (Univers) eszkö
zeivel teremt katolikus közvéleményt.

Ezekkel a nagynevűekkel meg a kisebbekkel és
névtelenekkel : mire 1848-at írtak, a katolicizmus elérte
a reneszánszát Franciaországban. Olyan erőt képviselt,
amivel rninden tényezőnek komolyan kellett számolnia.
De hatását nemcsak otthon éreztette, hanem külföldön
is. Alig találunk országot, amely őket követve fel nem
ébredt volna forradalmi álmodozásaiból, vagy legalább is
közömbösségéböl. Munkáiuk természetesen nem volt
mindenütt olyan sokrétegű és eredményekben olyan
gazdag, mint a francia földön, de hogy alkotott s a
későbbi dúsabb aratásnak magvetője lett, azt nem lehet
elvitatni. Németországban München és Bonn ragadja
magához a vezető szerepet. Amott J. Görres és
Döllinger tűnnek fel, hogya hiányokat pótolják s a
világnézeti elsekélyesedést feltartóztassák, a német kato
licizmust pedig megizrnosítsák. Görres viszontagságos
élete után 1826-ban a müncheni egyetem tanára lett s
mint ilyennek alkalma nyílt, hogy előkelő otthonát
megnyithassa a késői katolikus romantika írói és tudó
sai előtt. Most már egyesült erővel folytathatta azt a
munkát, amit a Merkur s utána aKatholik hasáb
jain megkezdett. Nagy feltűnést keltett az Ú. n. Atha
nasius (1837) című műve, melynek megjelenésére Droste
Vischering elítéltetése adta meg az ösztönzést. Minden
sora az Egyház jogainak szabadságáért állt harcban
és lehelt tüzet. Hatása egy egész nemzedék számára
volt döntő élmény. Neve és amit az magába foglal, nap
jainkig fennmarad s a Görres-Gesellschaft előkelő és
súlyos szellemi szervező munkájában is fennmaradt.
Dőllingert,aki bámulatra méltó méretü tudományos szak-
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munkásságot fejtett ki, hatalmas értelmi szenvedélyei
végül vakon vezették bele az ókatolicizmus ingoványába.

HASONLÓ CÉLKITŰZÉSSEL fáradozott Bonnban Win-
dischmann és Walter. Előttük a hermesianizmus a
racionalizmus hozzátevésével akarta a kereszténység és a
kor ellentmondásait áthidaIni i ők bátran támadtak a kor
ellen s nem kompromisszumokat kívántak kötni vele,
hanem megsemmisíteni hamis állításait. A lelkes megindulás
nyomán alig volt Németországban jelentősebbváros, ahol ne
alakultak volna különböző körök kitűnő képzettségű veze
tökkel, kik elméletileg és gyakorlatilag megmutatták, hogy
miként kell a katolikus hitet vallani, élni és fellendíteni.? Az
ő érdemük, hogy a hitetlenség egyre jobban tért vesztett a
katolikus tömegekben s az Egyház megvethette lábát
további térhódításokra.

A katolikus hitélet úttörését Ausztriában Hoffbauer
sz. Kelemen indította meg. Ö volt az, aki a liberaliz
musban és szabadkörnívességben fuldokló felsőbb tár
sadalmi rétegnek ismét visszaadta a lelki egyensúlyát.
Munkája folytatókra talált a konvertita Werner-ben,
Müller-ben és Klinkowström-ben. Az utóbbi és
Kindmann megalapította az Ú. n. So nn tagsb la tt für
die .Iugend címü ifjúsági lapot, mely a fiatalságot
vezetgette vissza Krisztushoz. Magyarország sem zár
kózhatott el nyugati határain túlról jött új széláramlatok
elől. A pipás, táblabírás politikába új vallási áram
keringés kívánkozott. Ennek egyik mozgatója lett
Szaniszló Ferenc szerkesztésében megindult (1841)
Religio és Nevelés, melynek az volt a feladata, hogy
a nagyközönséget tájékoztassa a katolikus kérdésekről

és problémákról. Viszont a Nemzeti Vjság a politika
frontján hallatta szavát. A bátor kezdeményezések püs
pökeinket is felvillanyozták s már az 1844. évi tanács
kozásukon elhatározták, hogy az eddiginél nagyobb
figyelmet szentelnek az iskoláknak. hogy azokban a
kisdedóvótól kezdve egészen a íőiskolákig érvényre
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jusson a vallásos szellem. Ennek ápolására felkarolták
a Mária-kongregációkat, a nép körében a hitbuzgalmi
egyesületeket, a népnevelésre a különböző egyleteket.
a jó és épületes könyvek terjesztésére tervbe vették a
katolikus könyvkiadóvállalatot, mely 1848-ban létre is
jött a mai Szerit István-Társulat elődjében.

ALIG TALÁLKOZIK katolikus többségű ország, mely ebben
az időben valami módon életjelt ne adott volna az effajta
mozgalmakról, A katolikus vallás átütő erővel dolgozik
mindenfelé. Belgiumban a jezsuiták ismét nekilátnak, hogy
a bollandisták nagyszabású vállalkozását, a szentek életé
nek kritikai feldolgozását folytassák. Spanyolországban
Donoso Cortez vezetésével fáradozik egy lelkes csapat
a társadalom visszahódításáért. Olaszországban a karbo
narizmus ellenében ott találjuk a sanfedistákat. Olyan sze
replők ragyognak fel, mint Franzoni, a missziók irányí
tója, Lambruschini, a nagy egyházjogász, Mezzofanti,
a bámulatos nyelvismeretekkel megáldott bíboros, A. M a y,
a világhírű archeológus, Silvio Pelico és Manzoni, a
világszerte ismert költő és regényíró, az olasz katolikus
romantikusok vezéralakja, il Jegyesek szerzöje. Az Egy
ház kulturális diadalát hirdeti a XVI. Gergely által alapí
tott etruszk és egyiptomi múzeum, továbbá a kimondot
tan keresztény múzeum gyüjteményeinek a gazdagítása, a
különböző tudomány és művészet lendületbe jutása. A
hitbuzgalom vonzására oltárra kerül a redemptoristák híres
alapítója, Liguori Alfonz püspök, Keresztes János József
és Pacifikus testvér, a ferencesek büszkesége, Hieronymo
I:erenc jezsuita és Giuliani Veronika kapucinus apáca.
Uj szerzetesrendek alakulnak, a régiekből friss erők

támadnak, hogy új erőkkel hajtsák az Anyaszentegyház
hajóját előre. Megélénkül a búcsújárás, a zarándoklás,
gyakori lesz a szeatségek vétele, ami mind új áramot
jelent a katolikus életben.

Angliában lábra kap traktarianizmus néven az a
folyamat, mely a katolikus megújhodáshoz hasonlóan azt
célozza, hogy az anglikánizmus az ókereszténység szelle
mében reformálja meg hit- és erkölcstanát, valamint
liturgiáját. Közvetve ennek is hasznát látja az Egyház,
hiszen még XVI. Gergely életében elindul az a meg
térési hullám, mely a katolikus Egyház partjaira emeli
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Newmant és társait, kik később píllérei lesznek angol
hazájukban a katolicizmusnak. Ha tehát 1830·ig inkább
az apály, mint a dagály uralta az Egyházat, ettől kezdve
fordult a szél és megmutatkozott, hogy Krisztusban rnin
den megújulhat.

A nagy sávokban mutatkozó felújulásnak nem utolsó
eredménye volt a missziók örvendetes fellendülése. Ez
a kérdés nemcsak akkor volt szívűgye XVI. Gergely
nek, mikor a Propaganda élén állott, hanem akkor is,
mikor a pápai trónra került. Utódjául elöbb Pedicini,
utána pedig 1834-ben Franzoni bíborost nevezte ki.
Különösen az utóbbival olyan személviség vette kezébe
az Óceánon-túli missziók kérdését, ki minden gondját
a krisztusi hit szertesugárzására fordította. A missziós
mozgalomnak kedvezett Európa vallási szellemáramlata
is, mely félmunkát végzett volna, ha az evangélium
hirdetését a külsö földrészekre szakadt katolikusok és
pogányok közt programmjába nem illeszti. Igen sok
pap és szerzetes vállalkozott az ezer veszéllyel járó
feladatra, hogy megvigye Krisztus tanítását a tengeren
túlra elsősorban azoknak, akik a pogányság ősi babo
náiban sínylődtek.

AZ EURÓPAI GY ARMATOSITÓ politika nem mindíg és
mindenben kedvezett a hitterjesztés céljainak. A kivándo
rolt fehérek magukkal vitték az európai kultúrát, de már
a kultúra kitermelőjéről, a katolikus Egyházról megfeled
keztek s azon voltak, hogy fejlödését minél nagyobb mér
tékben elgáncsclhassék. Aránylag még az Egyesült Alla
mokban volt a legtürhetőbb a katolikus Egyház helyzete.
A fokozatos bevándorlás és a hittérítés oly iramban ha
ladt előre, hogy 1843-ban öt új püspökséget kellett léte
síteni s ezekkel kiIencre emelkedett a számuk. Kana
dában e korszakban szünetelt a bevándorlás, de a keresz
ténység itt a természetes emberszaporulat folytán gyara
podott erősen. Míg ennek gondozását korábban kizárólag
a 17. században alapított quebeci püspökség végezte,
1844-ben ezt érseki rangra Iehetett emelni s alája újabb
öt püspökséget csatolni.
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Ausztrália Angliának volt a deportációs gyarmata.
Idekerültek a gonosztevőkön kívül a politikai bünösök,
köztük igen nagy számmal a hazájuk és vallásuk miatt
üldözött írek is. Később megnyílt a bevándorlás útja,
de tilos volt a katolikus vallás gyakorlala. Ez a tilalom
csak 1832-ben szünt meg, s ennek következtében Syd
neyben megtelepedhetett egy katolikus pap is. Innen
indult ki az újabb térhódítás s XVI. Gergely még meg
érhette, hogy egy érsekséget és két püspökséget állítson
fel Ausztráliában, egyet pedig Tasmániában.

Ázsia hatalmas földterületén Kína csak a nankingi
béke megkötése (1842) után engedte meg az európaiak
ismételt megtelepedéséf s velük együtt a katolikus hit
terjesztők megjelenését is. India részben Portugália,
részben pedig az angol "Kelet-Indiai-Társaság" protek
torátusa alatt állott. A portugál kormány abból indulva
ki, hogy a gyarmati kereszténység gondozására elegendő

a goai érsek és suffraganeus püspökei, nem engedte
meg a hittéritők kiküldését. A Propaganda-kongregáció
ennek ellenére útnak bocsátott néhány vállalkozó szer
zetest, akik angol és holland hajókon meg is érkeztek
Indiába. Ebből azonban surlódás támadt, amennyiben
a portugál nemzetiségű keresztények nem akarták el
fogadni új apostolaikat, sőt még a goai érsek is saját
joghatóságának a megsértését látta müködésükben. A
viszályt nem szüntette meg, hogy a hittéritök kizárólag
a pogányok katolizálásán fáradoztak. A kölcsönös fél
tékenység, a párhuzamos versengés végül is az Ú. n.
goai szakadáshoz vezetett, melyet csak XVI. Gergely
második utódjának, XIII. Leó pápának sikerült megszűn
tetni. A Szunda-szigetek és az Antillák Hollandia alá
tartoztak s kormányuk eleinte vonakodott, hogy meg
engedje a kereszténység terjesztését. Enyhülés csak
1842-ben állott be, amikor hosszas tárgyalások után

226



lehetövé tette, hogy a Szentszék Batáviában és Curaca
onban apostoli helynökségeket állíthasson fel.

Afrika nagyrészt francia és angol főhatóság alatt
állott. Azokban a tartományokban, ahol a franciák voltak
a gyarmatosítók, símábban haladt előre a kereszténység.
Algírban már l838-ban püspökséget kellett szervezni,
de örvendetes eredményről számolhatott be az egyip
tomi és a gabuni misszió is. Ez utóbbi apostoli hely
nököt kapott. Az angol kormány javára írható, hogy
nem támasztott nehézséget a fokföldi térítések elé. Itt
szintén olyan szépen fejlődött a kereszténység, hogy
számára ugyancsak apostoli helynököt kellett kiren
delni. A lazaristák és a kapucinusok bevonulásával
Abesszínia is megnyitotta kapuit a katolicizmus előtt.8

A világrészek e meginduló kereszténysége karöltve
az európai katolicizmus fellendülésével örömmel tölt
hette el XVI. Gergely lelkét s kárpótlásul szolgálhatott
azokért a veszteségekért. amik az ellenséges front ré
széről érték. Amikor 1846 június l-én meghalt, azzal
a megnyugtató érzéssel hajthatta örök álomra fejét,
hogy a gondjaira bízott sz. Péter hajója a viharok kő

zött is biztosan szeli a hullámokat.
Krisztus Egyházát a nagy forradalom kitörésétől

egészen l848-ig rövid időközök kivételével állandóan
a könny, a börtön, a megfélemlítés és a vér árnyéka
borította. Hatalmas rengések, politikai és társadalmi
változások akarták eltüntetni a föld színéről, a tömegek
lelkében való hitéleti hanyatIások, erkölcsi elferdülések,
szellemi és tudományos irányok szövetkeztek ellene.
Nem egyszer úgy látszott, sikerrel. És mégis mind
hiába! Az Egyház túlélte valamennyi támadóját : a for
radalmak l789-ben induló sorát, a politika telies sze
kularizálódását, a gazdasági, társadalmi, tudományos és
világnézeti támadásokat i mindezek erősen próbára tet
ték, köztük úgy állott, mint emésztő tűzben, - ebben
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a tűzben újhodott meg, mint a főnix. De ez az ő örök
története, mely minden időben megismétlődik. Él és
halad, küzd és fejlődik, szenved és alkot, elvégezve
krisztusi misszióját: Per crucem ad lucern!

JEGYZETEK.

1.
l Szalay Jeromos: i. m. 87. I. 2 U. o. 98. I. 3 U. o. 98. I.

4 V. ö. Concha Győző: Eötvös József és Montalembert barátsága.
Budapest 1922. 5 Szalay J.: í. m. 102. 1. G U. o. 105. I. 7 V. ő.

Kírsch : í. m. 104-105. és 240. I. 8 A missziókra vonatkozó ada
tokat Vécsey J. A. í. rnűvéből (16-17. 1.) merítettem.
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