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T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „Religio" 1889. I. felévi folyamához. 

Vezéreszmék és tanulmányok. 
Boldog újévet! Vox clamantis. X-től. 1. 
A bölcsek hódolnak. Epiphania. Költ. Kálmán K.-tól. 2. 
Ssi D. N. Leonis d. p. P. XIII. epistola ad orbem catho-

licum de suo anno jubilaeo. 2, 3, 4. 
Az egyház és korunk. Thomas roueni érsek levele a pápa 

papi jubileumának befejezése alkalmából. 4. 
Orévi Konrád pannonhalmi apát. Fiissy Tamástól. 5. 
A madridi püspök pásztorlevele a hypnotizmusról. 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11. 
Levél Rómából a benczés Collegium fogadtatásáról a 
u pápánál. 6. 
Az emberiség hármas erkölcsi egysége Krisztusban. Jézus 

neve ünnepére. A szeri:. 7. 
Magyar katli. irodalom-történeti unicum a bpesti kir. ma-
u gyar tud. egyetem hittud. karának kézi könyvtárában. 

A szerk. 8, 9. 
jf- Rudolf trónörökös. A szerk. 10. 
A szabadkőművesség eredete. Kaltenecker Mártontól. 10, 

12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 28, 27, 28, 29, 30, 33, 46. 
jLevél a szerkesztőhöz. Dr Schopper Gy. rozsnyói püs-

pöktől. 11. 
vA gyászoló királyi sziv szózata népeihez, Rudolf trónörö-

kös halála alkalmából. 12. 
viisszetört remények. Két óda. A szerk. 12. 
A budapesti páli sz. Vincze-egylet nagy napja. Titkári 

jelentés. Gabler L.-tól. 13. 
Ssmi D. N. Leonis d. p. P. XIII. Allocutio habita in con-

sistorio die XI. Februarii. 14. 
Az isteni hagyomány mint hitforrás. Dr Bita Dezsőtől. 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. 
De quadragesimali observantia et de agenda poenitentia 

meditando super peccati gravitate ex mysteriis passionis 
D. N. J. Ch. elucente. Litt. past. em. ac revssimi D. 
Joannis Card. Simor princ. Primatis Regni Hungáriáé. 
19, 20, 22. 

Főm. és főt Simor János bib. érsek, Magyarország hg-
primásának fővédnöki beszéde, nielylyel a Sz.-István-T. 
XXXVI. rendes nagygyűlését márczius 21-én megnyi-
totta. 24. 

A kultur-történetirás helyes iránya. Dr Kádár Ambrus-
tól. 26. 

A malinesi egyházmegyei kongresszus. A szer}:. 27. 
Kísérletek a XVIII. században Pestnek a váczi püspök-

ségbe való bekebelezése iránt. Némethy L.-tól. 28, 2y, 30-
P. Csete István egyházi beszédei. Kisfaludy Z. Lajostól. 31. 
Feltámadás a lelkeknek ! Húsvéti gondolatok. A szerk. 32-
Nagypénteki szentbeszéd. Az egyetemi templomban mon-

dotta dr Való Simon. 32. 
vérrokonság bontó akadályának fizikai, valláserkölcsi 

és társadalmi okai. Páder Rezsőtől. 33, 34, 35. 
(Falusi levél a papnevelésről K. Gy.-tó\. 33. 
Világszemle, a franczia forradalom százados évfordulója 

alkalmából. A szerk. 35. 
Hinni és tudni. Egyházi beszéd a nagyváradi kir. jog-

akadémia százéves jubileuma alkalmából. Mondotta dr 
Schlauch L. nagyváradi püspök. 36. 

^ z akadémia gyásznapja. Birálat Keleti emlékbeszédéről 

Trefort A. felett és arról a gyászbeszédről, melyet 
Rudolf trónörökösről Jókai Mór mondott. A szerk. 37. 

Az anyakönyvek kezelése születési törvényesség szempont-
jából. Irta Pozsyay József. 37, 38, 39, 40, 41. 

A kath. tanuló ifjúság érdekeinek felkarolása a budapesti 
kath. kör által. Irta Kánter K. 38, 39, 41. 

f Pauer János. A szerk. 40. 
Nm. és ft. dr Schlauch L. püspök elnöki beszéde a poly-

klinikai egylet közgyűlésén. 40. 
Az emberi akarat természeti szabadságáról, szemben a 

deterministák tanával. Rektori beszéd, a kir. magyar 
tud. egyetem újjáalakításának emlékünnepén mondotta 
dr Kiinyer I. e. i. rektor. 42, 43. 

A Szent-Imre-egylet ügyében szózat Magyarország pap-
ságához. A szerk. 44. 

„Humánum genus" visszhang a kalocsai Mária-kongre-
gáczióból. Költ. Píosty K.-tól. 44. 

Nemzetközi kongresszus a rabszolgaság ellen. Lavigerie 
bibornok levele. 45. 

Adatok a papnevelés elméletéhez. Dr Mihály fi Ákostól. 
46, 47. 

Nm. és ft. dr Samassa József egri érsek beszéde a fő-
rendiház jun. 12-iki ülésében. 48. 

Nm. és ft. dr Schlauch LÖrincz nváradi püspök beszéde 
ugyanakkor, ugyanott. 49. 

Gr. Zichy N. nyilatkozata a főrendiház említett ülésében. 49. 
Gr. Csáky Albin beszéde ugyanott. 49. 
A keresztség ismétlése az áttérőkre vonatkozólag. -(— 

tői. 50. 
Liechtenstein hg beszéde a hitvallásos iskolák ügyében. 

50, 51, 52. 
A franczia nemzet imája Jézus legszentebb szivéhez. A 

szerk. 51, 52. 

A „Religio" Tárczája. 
t&z örök városból futó levél. Dr Vass Albert. 1. 

^.Össze-vissza ! A napisajtó karácsonyi számai a kritika 
rostáján. A szerk. 3. 

Egyházi Tudósitások. 
Nekrológok. 

f Rudolf trónörökös. 10, 11, 12. 
f Rómer F. Flóris nagyváradi kanonok. 23. 
f Juhász Norbert czist. r. áld. nyűg. kir. ker. tanfel-

ügyelő. 23. 
f Rónay Jáczint János v. püspök. 32. 
f Hercz József soproni kanonok. 33. 
f Pauer János szfehérvári püspök. 40. 
f Balogh Elek erdélyi kanonok. 41. 
f Janikovits Alajos hatvani prépost-plehános. 43. 
f Machay József szepesi kanonok. 45. 

a) Belföld. 
Budapest. A vasár- s ünnepnap megszentelésének kérdése. 

1. — Crispi jegyzéke a hatalmakhoz a római kérdés-
ben. 3. — A véderőtörvényjavaslat tárgyalása. 7. — A 
természettudományok és a társadalom. 8. — A vallás-



szabadság ügyében Windhorst határozati javaslata. 14. 
— A zavargások Rómában. 15. — Simor János bib. 
hg-primás főp. levele a rabszolgaság ügyében. 19. — 
Tanulság és okulás. 20. — Az uj kath. egyetem Wa-
shingtonban. 23. — Közoktatásügyünk. 29, 30, 31. 

Budapest. A magyar kath. sajtó félszázaddal ezelőtt és 
most. 2. — Magyarország felsőbb iskolái az 1887/8-iki 
tanévben. 4, 5. — A P. Lloyd a pápa igazi fejedelmi 
függetlenségének visszaállítása iránt világszerte folyó 
katholikus mozgalomról. 6. — Vallási és társadalmi 
állapotok Oroszországban. 9, 13. •—-A pápa fejedelmi 
és területi függetlenségének szükségessége. 16, 17, 18, 
19. — Jézus „unum necessarium"-a monarchiánk had-
seregében, névszerint a most folyó országos óriási vitá-
ban a katonai tvjavaslat fölött. 21. — Márczius tizen-
ötödikén. 22. — A Sz.-I. T. nagygyűlése. 24. — A 
hitvallásos iskoláért vivott küzdelem Ausztriában. 25, 
26, 28. —- Papnevelő-intézeteink a képviselőház köz-
oktatásügyi bizottsága előtt. 27. — Az áldozat szelleme, 
a feltámadás, az élet, a haladás és dicsőség szelleme. 
32. — Az országnak festett piros tojásokról. 33. — A 
kormány húsvéti piros tojásai. 34. — Az osztrák ka-
tholikusok II. nagygyűlése. 35. — Katholikus és pro-
testáns államférfiaink nemzeti politikájának trilógiája 
századunkban. 36, 52. — Gazdátlan alapítványok ! 37. — 
Az országos kath. alapok kezelését ellenőrző bizottság 
legutóbbi üléséről. 38. — Nagy dolgok történnek, Föl-
deákon jezsuiták mutatkoztak ! 39. — II. Vilmos császár 
rágalmaztatása a „P. Napló"-ban. 40. — Gr. Csáky 
Albin kultuszminiszter tüzpróbája. 41. — Az ország-
házából. 42. — Gr. Csáky A. vallásügyi programmja. 
43. — Nagyjelentőségű főpapi nyilatkozatok egyház-
politikai és kulturális kérdésekről a főrendiházban. 48. 
— Vita a budapesti kir. magyar tud. egyetem kath. 
jellege fölött a főrendiházban. 48. — Feltűnő nyilatko-
zatok a kath. autonomia s egyéb kath. kérdések ügyében, 
vagyis Samassa, Schlauch, Simor nyilatkozata és azok-
nak összhangja a Religio évtizedes eszmetisztázásaival. 50. 
— Zárszó a képviselőházi kultusz-budgetvita alkalmából 
felvetett vallásügyi kérdések szellőztetéséhez. 51. 

Csanádi egyházmegye. Jó idők járnak a csanádi egy-
házmegyére ! 32. 

Eger. Főpasztori körlevél. 11. — Juhász Norbert halála 
és életének szelleme. 25. 

Esztergom. Főpásztori körlevél Rudolf trónörökös halála 
alkalmából. 11. 

FelSŐ-Lendva. Egy visszatérés az egyház kebelébe az 
élet végső perczeiben. 44. — Utóirat a fenti esetre 
vonatkozólag. 45. 

Kalocsa. Főpásztori körlevél Rudolf trónörökös halála 
alkalmából. 12. 

LiptÖ-RÓZSahegy. Szegletkő- és zászlószentelés. 46. 
Liptó-Lykavka. Templomszentelés. 52. 
Messzevidék. Vasvármegye árvaháza és egy — unicum. 3. 
Nagyvárad. Főpásztori körlevél Rudolf trónörökös halála 

alkalmából. 12. — A kath. vallás és az 1848. XX. 
t. cz. 39. 

Onnan-ahonnan. Hattyúdal. 29. 
Sopron. A szent-Gergely-rend ünnepélyes átadása dr 

Schwartz Miklós kath. konventi elnöknek. 30. — Néhai 
Hercz József emléke. 33. 

Szatmár. Karácsonyi ünnepélyek és örömek. 1. — A í 
szatmári „Irodalmi Kör-1 keletkezése. 21. — Egy tisz-
teletbeli kanonok. 26. — A hitélet köréből. 35. 

Szatmári egyházmegye, urömhir. 26. 
Szepeshely. Főpásztori körlevél Rudolf trónörökös halála 

alkalmából. 12. 
Szepesi egyházmegye. Papok nyilvános ájtatossága, hi-

vek buzdítása. 32. 
Szombathelyi egyházmegye. Tanítók közgyűlése. 43. — 

Bérmaut. 47. 
Ungvár. Főpásztori körlevél Rudolf trónörökös halála 

alkalmából. 11. 

VáCZ. A püspöki residentia restaurálása. 34. 
Veszprém. Tanítók egyházmegyei értekezlete. 44. 
Vidékről. Ugrón Gábor és a kath. autonomia. 45, 46, 47. 

b) Külföld. 
Amerika. Egy keresztény köztársaság. (Columbia.) 27, 28. 
Angolország. A nagybritanniai katholikusok nyilatkozata 

a pápaság helyzetéről Rómában, levélben a pápához. 32. 
BéCS. Az osztrák püspöki kar felirata a pápához a római 

kérdés ügyében. 8. — A II. osztrák kath. nagygyűlés. 
36, 37, 38. — A katholikus hitegységnek kedvező moz-
galom a protestánsok közt Dániában. 48. 

Berlin. A vallásoktatás az iskolában. 16. — Windhorst 
javaslatának elvetése. 26. 

Bern. A svajczi püspöki kar közös pásztorlevele a rab-
szolgaság teljes eltörlése ügyében. 14. — A munkás-
kérdés nemzetközi szabályozása. 18. — Öröm és bú 
Svajczból. 28. 

Brüsszel. Nagy jelentőségű társadalmi és erkölcsi reform-
eszme. 35. 

Christiania. A katholiczizmus Norvégiában. 15, 16. 
Francziaország. A püspöki tekintélyről és hatalomról 

szemben a kath. lapirókkal, XIII. Leo pápa levele 
Meignan toursi érsekhez. 5. — A rabszolgaság eltörlése 
ügyében konferencziák. 26. 

Genf. A katholiczizmus és a szocziális kérdés. 1. 
Hága. A pápa világi hatalmának visszaállítása ügyében a 

hollandi katholikusok négy népgyülése. 2. 
Karlsruhe. A Centrumpárt győzelme az offenburg-kehli 

képviselőválasztásnál. 9. 
Liszabon. A portugáli kath. kongresszus. 42. 

• London. Gladstone a Vatikánban. 10. — A pápa leg-
utóbbi allocutiója az államok lefegyverkezéséről. 17. — 
Az anglikán episcopalis egyház szerencsés innovácziói. 35. 

Madrid. A spanyol katholikusok kongresszusáról. 43. 
Malines. Az itteni egyházmegyei kongresszusról. 44. 
München. A bajor kulturharczról. 46. 
Olaszország. Egy peticzió története. 17. 
Palermo. Lavigerie bib. levele Celesia biboros, palermói 

érsekhez a rabszolgaság-elleni keresztes hadjárat ügyé-
ben. 4. 

Páris. Nemzetközi kongresszus a pápa kezdeményezésére 
a munkások viszonyainak szabályozása végett. 6. — A 
polgári házasság nevetség tárgya. 8. — Lavigerie bib., 
karthagói érsek levele apostolkodásának eddigi eredmé-
nyeiről és a jövő teendőiről. 10. — A keresztény hivek 
kötelességei a szavazatjog gyakorlásában. 22, 23, 24, 
25. — A rabszolgakereskedes ellen szervezett keresztes 
hadjárat első expeditiója Belgiumból. 41. — Az isten-
nélküli iskola és eredményei. 47. — A pápa döntő 
bíráskodása és a háborúk. 52. 

Róma. A szentszék és Oroszország tárgyalásai. 7. — A 
szentszék és Angolország. 11. — Az olasz trónbeszéd. 
12. — XIII. Leo pápa allocutiója a febr. 11-iki titkos 
consistoriumban. 13. — A pápa legutóbbi allocutiója. 
25. — A washingtoni kath. egyetem pápai alapító-
levele és annak magyarázata. 31. — XIII. Leo pápa 
levele egy névtelen „olasz praelatus" röpirata alkalmá-
ból. — Zarándoklatok a szentföldre. 37. — XIII. Leo 
pápa dicsérő levele Bonomelli cremonai püspökhöz, a 
ki az „egy olasz praelatus" név alatt irt röpiratát 
revokáita. 39. — A legújabb pápai allocutio. 44. — A 
katholikus kongresszusok és az olasz kormány. 44. — 
Giordano Bruno ünnepeltetése, az igazi rómaiak maga-
tartása, a szabadkőművesek gyülésezése, és a kath. világ 
tiltakozása ez alkalomból. 49. — A pápa elutazása az 
örök városból. 50. — Tiltakozások Bruno Jordán szob-
rának felállítása ellen. 51. — XIII. Leo pápa levele a 
lavali egyetemhez. 52. 

Salzburg. Az osztrák benczések reformjáról. 3^. 
Spanyolország. A római kérdés a spanyol nemzet előtt. 19. 
Svájcz. Szomorú és örvendetes hírek. 49. 
Würzburg. Kapuczinus misszió. 31. 



Katholikus Tanügy. 
Románia katholikus tanügye. 18. 
Kath. nőnevelésünk két munkása : Nóvák L. és Molnár 

L. Schultz Imrétől. 19, 20. 
Statuta almae Universitatis Washingtonensis. 32, 33. 
A washingtoni tud. egyetem hittudományi karának s a 

vele egybekapcsolt fő papnevelő intézetnek alapszabá-
lyai. 34. 

Katholikus Egyleti Élet. 
Meghívó a budapesti Sz.-Vincze-Egylet közgyűlésére. 3. 
A Sz.-I.-Társulat vál. gyűlése. 8, 16, 21, 22, 30, 40. 
A Sz.-I.-T. tud. és irod. osztályának gyűlése. 9,12,14, 32,34. 
A Sz.-I.-T. Rudolf-gyásza. 10. 
A bpesti Sz.-Vincze-egylet közgyűlésének jegyzőkönyve. 12. 
A szatmári kath. legény-egylet. 18. 
Dr Steiner F. pápai h. praelatus sz.-István-társulati alel-

nöki beszéde. 24. 
A Sz.-László-Társulat vál. gyűlése. 24, 25. 
Gróf Károlyi Sándor lelépett elnök levele a Sz.-I.-Társu-

lat közgyűléséhez. 25. 
A budapesti közp. kath. legény egylet közgyűlésén jegy-

zői jelentés. 27. 
A Sz.-Imre-egylet uj tisztikarának megválasztása. 29. 
Kath. Oktatótársaság. Ismertetés. Beküldetett Rómából. 30. 
A felsőbányai kath. legény-egylet zászlószentelése. 32. 
A Budapesti Kath. Kör alakuló közgyűlése. 37. 
A Budapesti Kath. Kör tagjainak névsora. 37. 
A Budapesti Kath. Kör igazg. választm. első ülése. 40. 
A Szent-Imre-egylet záró közgyűlése. 40. 
Az erdélyi r. kath. Irodalmi-Társulat e. i. rendes közgyü-. 

lése. 42. 
A Szent-Imre-önképző-egylet alapszabályai. 45. 
A Szent-Imre-egylet elnökségének felhívása kath. közép-

iskoláink igazgatóihoz és hittanáraihoz. 46. 
A kalocsai kath. legény-egylet házának felszentelése. 46. 

Katholikus Actio. 
Beszámolás a szepes-csütörtökhelyi Zápolya-kápolna restau-

rálására begyült kegyes adományokról. 4. 
A III. zarándoklat Jeruzsálembe Ausztria-Magyarország-

ból. 13. 
A „Budapesti Katholikus Kör" alapszabályai. 21. 

Irodalom. 
A ,.collegialis jóindulat" és a kritika. Dr Karácson I.-től. 2. 
A Sz.-István-Társulat Almanachja naptárral. 3. 
Dr Kazaly I., A kath. egyházjogtan kézikönyve. 4. Madús. 3. 
Válasz az incollegialis bírálatra. Dr Véner Páltól. 4. 
A „Katholikus Szemlé'-ről. 5. 
Karsch L.. A tékozló fiu. Nagyböjti beszédek. 6. 
Érdekes régi kódex a nyulakszigeti dömés apáczák 1474-ik 

évi magyar reguláiról. 6. 
Regesta Pontificium Romanorum. stb. Lipsiae 2. kiad. 7. 
Les Registres d'Innocent IY. 7. 

Lepsényi M., Kath. hitvédelmi folyóirat. 7. 
Dr Walter Gy., dr Zádori János élete. 2. kiad. 7. 
Jelentés a Horváth-féle alapítvány jutalmairól. 9. 
Szabad F., Ünnepi és alkalmi szentbeszédek. 9. 
Kereszty G. Az ó-szövetségi szent könyvek kánoni tört. 9. 
Vercruy&se-Tóth M., s. J . Új és? gyakorlati elmélkedések. 9. 
Hausherr-Baile k. s. J.. Berchmans sz. János. 9. 
Monumenta A'aticana Hungáriáé. Ser. 1. T. 3. Bullae 

Bonifacii IX. P. M. 11. 
Dr Laurán A., Egyházpolitikai helyzetünk. 11. 
Dr Ambrus I., A socialismus. Pályany. mű. 11. 
Müller-Vueskics Gy., Hogyan terjeszszük és emeljük a 

kath. sajtót! 12. 
Bougaud-Ruschek A., Szent Monika élete. 13. 
Baunard-Macher-Szányi, A kétely és áldozatai századunk-

ban. 15, 32. 
Simor János bib. hg-primás, Az afrikai rabszolgakeres-

kedésről. Főp. körlevél. 17. 
Babik J.. A szenvedő Jézus győzelemjelvényei. Nagyböjti 

beszédsorc7of 17. 
Zimándy I., i j e s z t ő hangok műveltebb kath. körök szá-

mára. XI. könyv 1. és 2. r. 22. 
Szabad F., Ünnepi és alkalmi szentbeszédek. 2 kötet 

Paszlavszky S-tói . 26. 27, 28. 
Brunner S.. Kreuz- und Querfahrten in Italien, dr Purt 

Ivántól. 31. 
A Máriára vonatkozó irodalom könyvesháza, vagyis : Kolb 

G. s. J.. Wegweiser in die marianische Literatur stb. 32. 
Dorn-Erhardt V., A gyónószék. 32. 
Horváth C.. Temesvári Pelbárt és beszédei. 32. 
Ember I., A magyar néptanító anyagi helyzete. 32. 
Grosz-Gebé A., Bevezetés az uj-szövetségi sz. könyvekbe. 32. 
Müllendorf, Methode zur Auffindung der Ehehindernisse 

stb. 34. 
Babik J., Názáreti gyöngyvirág. 34. 
Kanter K., A budapesti kath. kör czélja és társadalmi 

jelentősége. Dr Burt Ivántól. 36. 
Dr Walter Gy.. Üdvözlégy Mária ! Imakönyv. 36. 
Páder R., A vérrokonság mint házassági akadály. 39. 
Deharbe-Tóthfalussy D., Római kath. káté. 39. 
Paszlavszky S., Három Zemplénvármegyei költőről. 39. 
Sulykos J., A mathematikai alap-fa és az ujabb mértani 

fölfedezések. 39. 
Dr Kiss J.. Bölcseleti Folyóirat. Dr Maróthi-tói. 41. 
Jelentés a Horváth-féle alapitvány pályázatai ügyében. 41. 
Hohoff-Makra-Rózsa, A forradalom a XVI. század óta. 43. 
Manning bib., Religio viatoris. Thirdedit. 44. 
Emléklapok. Congr. Major Kalocsán. 44. 
Tóth M. s. J„ A vasárnap. 44. 
Jézus szent szivének tiszteletére szolgáló néhány rövid 

elmélkedés. 46. 
Katholikus költök. Mutatvány dr Kőrösy L. sajtó alatt 

levő művéből. 47, 48, 49. 
Szalay P., Gyakorlati ethnologia vagyis a nemzetek egy-

máshozi viszonya nyelvi tekintetben és annak megol-
dása. — cs.-tői. 50, 51. 

Hivatalosok, vegyesek, kegyeletes adakozások, szer-
kesztőségi telefon. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszet : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII. , Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
: minden 
: kir. postahivatalnál ; 
í Budapesten a szerkesz-
í tőnél, és Rndnyánszky 
: A. könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a ne-
i taláni reclamatiók is, 
i bérmentes nyitott levél-
I ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , j a n u á r 2. 1. I. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Boldog ú jéve t ! — A „ R e l i g i o T á r c z á j a : Az örök városból futó levél. — Egyházi Tudó-
sítások . " B u d a p e s t : A vasár- s ünnepnap megszentelésének kérdése. — S z a t m á r : Karácsonyi ünnepélyek és örömek. — G e n f : 

A katholiezizmus és a szocziális kérdés. — Irodalom : Vívat sequens ! — Vegyesek. — Felhívás előfizetésre. 

B o l d o g ú j é v e t ! 
Vox clamantis. 

Az isteni Gondviselés, midőn az emberi nem 
üdve körül nagy dolgok véghezvitelére magát 
elhatározza, mielőtt azokat létesitené, véghetetlen 
bölcseségében s határtalan kegyelmével egyengeti 
előbb a talajt , küldi az alkalmas időt, alakitja, 
csoportosítja a kedvező körülményeket ama nagy 
dolgok véghezvitelére; előkésziti, megvilágositja 
az elméket, megpnhitja s megnyitja a sziveket 
az üdvös igazságoknak és intézményeknek kész-
séges el- és befogadására. Szóval Isten az em-
beri természetnek megfelelőleg bánik el az em-
beri nemmel s a szerint munkálja kegyelmével 
a világnak üdvét. Az ember dolga: cognoscere 
tempus visitationis suae; elfogadni, megragadni 
a feléje nyújtot t mentő kart, közreműködni az 
adott kegyelemmel. Kétségkivül boldog az em-
ber, boldog az a nemzet, mely az égnek eme 
jeleit fölismeri, meglátja vezércsillagát, s utána 
indul, követi azt. 

így tör tént ez Krisztus születésekor is, meg-
váltatásunk hajnalán. Quando venit plenitudo 
temporis . . . így ismétlődik az a világ s az em-
beri nem történetében az idők folyamán, a kor 
s a századok összes eseményei s az emberi nem 
egész történelme nem levén egyéb, mint a té-
vedés és megtérés, a lázadás és engesztelődés, 
a bűnbeesés- és megváltásnak folytatólagos pro-
cessusa: per ignem et aquam. Minden lelki s 
erkölcsi bajnak, betegségnek a világon megvan 
a megtestesült Üdvözitő egyházában az ő meg-
felelő hathatós ellenszere s a kiáltónak szava 
meg-megujul alkalmatos időben, ismétlődik évente. 

S e hivó szózat átharsog alkonyatárói az ó esz-
tendőnek az újév küszöbéig: hogy az újév haj-
nalhasadtával mi is megujuljunk, a világra szü-
letett Üdvözitővel mi is újjászülessünk, egyen-
getve elménkben és sziveinkben az Urnák útjait , 
lehordva az öntelt felfuvalkodásnak halmait 
és hegyeit, betöltve az érzékiség förtelmeinek 
posványos mélyedéseit, völgyeit; a bűnnek s a 
gonoszságnak akadékos, tövises, göröngyös ós 
tekervényes út ja i t egyenesekké, simákká ala-
kítva át, hogy minden emberi lény lássa és 
tapasztalja Istennek megváltó s üdvözitő ke-
gyelmét. 

E szózatot hallva s az időket és jeleket 
megfigyelve, mindig fogjuk magunkat arra nézve 
tájékozhatni, hogy mit tevők legyünk. 

S vájjon mi most nekünk a mi teendőnk ? 
Nézzünk kissé körül. 
Honnan jő s minő természetű a fenyegető 

veszély ? 
Ugy látjuk, hogy Isten földi országának, a 

kinyilatkoztatott szent igazságnak, a Jézus ala-
pította anyaszentegyháznak legádázabb ellenei 
jelenben a titokban működő istentelen szövet-
kezetek s a hazug, gonosz sajtó, a hamis libe-
ralizmus szolgálatában. 

S a jelek? 
Az Ur már készíti elő a talaj t , egyengeti, 

t isztogatja szérűjét. A liberalizmus legazdálkodó 
félben van már; helylyel-helyel le is gazdál-
kodot t : Belgiumban, Hollandiában, sőt némileg 
magában Németországban is. Francziaországban 
az utóját járja. Legszemérmetlenebbül bujál-
kodik, dühöng Olaszországban. Nálunk is díszlik 

l 
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és virágzik csendben s nem csekély hódításokat 
t e t t már. 

Az emberiség azonban általában tudatára 
kezd ébredni annak, hogy nem jó uton halad, 
hogy őt félrevezették, hogy a végkimerülés stá-
diumához eljutott s katasztrófa fenyeget. 

A hatalmasak szövetkeznek, fegyverkeznek, 
évek óta készülődnek, tetőtől-talpig fegyverben 
készen állanak ismeretlen ellenség ellen, — a 
béke kedveért. De ez a béke csakis fegyveres 
béke, drága béke. iszonyúan terhes béke, alig 
elviselhető béke, nyomasztóbb a háborúnál. A 
„v ;lág békéje" ez, amelyről irva van, hogy: béke, 
béke és még sincsen béke. Hajh, az istenteleneknek 
nincs békéjök! Magok, akik e békét fentart ják 
s dédelgetik és élvezik (!), kénytelenek bevallani, 
hogy ez az állapot tar thata t lan ! 

És nem csak országok, nemzetek és államok 
között fennáll ez általános bizonytalanság, meg-
hasonlás, bizalmatlanság és félelem, de észlelhető 
az az embernek kedélyében is. Az ember meg-
hasonlott önmagával is, önnönmagával sem tud 
kibékülni, önnönmaga ellen is kegyetlenkedik. 
Naponkénti sikkasztások, legfortélyosabb nemei 
a csalásnak és az uzsoráskodásnak. emberölések, 
öngyilkosságok, a gondolkodásnak s az erköl-
csöknek nagymérvű corruptiója jelöli a libera-
lismus útjait . Signa temporum : a kornak szo-
morú. csaknem kétségbeejtő jelenségei, Abomi-
natio desolationis. Erkölcsi és anyagi jólét 
pusztulása. A rettenetes önzés kiölt csaknem 
minden szeretetet az emberek lelkéből. 

De ami mind ennél még sajnosabb: beol-
to t ta mérgét az álliberálismus a jövő nemzedék 
testébe-lelkébe is ; frivol, bomlasztó szelleme meg-
mételyezte intézményeinket, a közoktatás és ne-
velés és a vallás ügyét s a közerkölcsiséget, a 
jogérzetet, sőt magát az alkotmányos kormány-
zatot is adulterálta már. 

Türelem dolgában nem volt soha hiány 
a mi részünkről ! tűrni tűr tünk s tűrünk foly-
vást eleget, többet tán. mint kellett, vagy sza-
bad lett volna; és ez bűnössé teszi a türelmet, 
mely különben a keresztény szeretetnek édes leá-
nya, a katholiczizmus erény-specialitása. Charitas 
patiens est. Tisztán keresztény egyházi fogalom 
ez. Ezt mi sem a politikától, sem a liberalis-
mustól nem vettük, se nem tanultuk. A libera-
lismus politikájának annyit köszönhetünk csu-
pán, s ez az ő kizárólagos érdeme, hogy nekünk 

tér t nyitot t s alkalmat szolgáltatott a türe-
lemnek heroikus fokban való gyakorlására. 

A mi példányképünk a keresztény szere-
tet sugallta türelem gyakorlásában XIII. Leo, 
szentséges atyánk s vele együtt biztosak va-
gyunk azon reményünkben, hogy eljő az idő, 
még pedig nem is oly nagyon sokára, midőn az 
olasz népnek elámitott és megvesztegetett része 
észre tér és kibékül Rómának s a pápai ál-
lamnak egyedül jogosult és törvényes uralko-
dójával, egyszersmind a világegyház fejedelmével, 
önjava iránti ösztönéből. 

Ugyanaz a mi reményünk a nevelés és oktatás 
ügyét, szóval a közművelődést, polgárosodást 
illetőleg is. Majd rájönnek az oktatás és nevelés 
ügyét vezető államférfiak is annak belátására, 
hogy sem a tövisbokorról szőlőt, sem a bojtor-
jánrról fügét szedni nem lehet. Ez állapotot, e 
gyümölcsöket azonban sem az ujabbkori bölcsé-
szeti eszményiségtől. idealismustól, sem az élet 
költőiségére való törekvéstől nem várjuk. Egyike 
sem fogja a jelenkort a durva materializmustól 
s a mammon bálványimádásától megmenteni; 
vagy azt abból, amennyiben abba már belesü-
lyedt. kiszabadítani. A haladást, a művelődést a 
szó valódi és magasztos értelmében egyedül a 
keresztény tan s az erre alapított keresztény 
morál képes eszközölni, biztosítani, mely a csal-
hatat lan igaznak és a valódi jónak lévén töké-
letes és teljes foglalatja, nem veti meg az esz-
tétikus szépnek külformáit sem, az igaznak és 
jónak fogalmában az esztetikus szépnek fogalma 
úgyis benne foglaltatván. Egyedül a kinyilat-
koztatott keresztény tan a maga teljében képes 
a haladásnak szellemi és erkölcsi belértékét köl-
csönözni s a természeti (emberi) életbe egész-
séges morált ültetni. Enélkül nem képzelhető 
sem egészséges fejlődés, sem haladás. Mennél 
inkább távolodott el az emberiség az ó korban 
az eredeti, az uj korban a tényleges kinyilat-
koztatás eszméjétől, törvényeitől, annál mélyebbre 
sülyedt a tudatlanságban s az erkölcstelenségben. 
Ezt a történelem s a tapasztalás untig igazolja. 
A hanyatlástól s az elvadulástól csakis a ke-
resztény civilisatio menti meg a nemzeteket. 

Ily körülmények közt mit tevők legyünk 
tehát? 

A katholikus szellem és önérzet terjesztése 
és megszilárdítása s a katholikus-ellenes libe-
rális sajtó ellensúlyozása végett jó lenne talán, 
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országszerte minél több egyházi és világi katho-
likusokból alakuló kath. irodalmi társulatot lé-
tesíteni, teszem, minden püspöki székhelyen, 
amint már egyik-másik helyen keletkeztek; 
ugyanezen czélra az egyházmegyei könyvtárakat 
közhasználatra megnyitni, gyarapítani s az ol-
vasni és dolgozni vágyó műveltebb közönség 
számára berendezni, mint ezt Rómában szent-
atyánk is teszi. Ezen vidéki irodalmi társulatok 
a már létező középponti tudományos irodalmi 
társulat körül csoportosulnának, egymásnak köl-
csönözve életnedveiket, mint a fának apróbb 
gyökérszálai a törzsnek, az ágaknak. Ez utón 
talán idővel csak összeverődnék egy tiszta katho-
likus szellemtől lelkesülő kisded csoport minden 
egyházmegyében, amely szükség esetében egy 
tekintélyes katholikus congressusnak megalaku-
lását lehetővé tenné. Ez ügynek azonban bővebb 
fejtegetésébe nem bocsátkozom, amúgy is hosz-
szura nyúlván már értekezésem. ') 

A másik teendő lenne a kath. ifjúságnak 
vallásos oktatására és nevelésére országszerte a 
legnagyobb gondot és szorgalmat fordítani. E 
tekintetben maga az ország fővárosa já r elül jó 
példával. Régebben csak egy, most már két 
órája van ugyan a vallástanitásnak középtano-
dáinkban. Mi ez mégis a pogány klassikusoknak 
tanulmányozására fordított tanórákhoz képest, 
csupán az esztetikus formáknak, a classicitásnak 
elsajátítása végett ! A külalak kedveért vajmi 
nagy időáldozat! Több, mint elég, arra nézve, 
hogy a tanuló szintúgy, mint tanára ne csak a 
klassziczismust tegye sajátjává, hanem magába 
a pogány klasszikusok szellemébe is bele-élje 
magát, mig ellenben a katholikus vallástannak 
szánt idő édes kevés arra nézve, hogy abba a 
hi t tanár csak bele is melegedjék, a tanuló meg 
annak velejét csak megkóstolja. 

Hogyan lehetne ily intézkedés és eljárás 
mellett a kath. hit ágazatai s az erkölcsi tör-
vények ismeretében jártas , buzgó, hithű nem-
zedéket nevelni, reményleni? Ily szűk körre szo-
r í tot t tevékenység még alapvetésnek sem elég. 
Ahol pedig az alap hiányzik, ot t hiába építünk 
tovább utóbb.2) Ezért üresek is aztán a mi pad-
jaink a műveltebb osztályoktól az isteni ige 
hirdetése alkalmával. Ezért oly csekély az egyház 
és a katholiczizmus ügye iránti érdeklődés a mi 

Kérjük tüzetes kifejtését egy jövő czikkben. 
2) Nagy súlyt, nagy gondot kell fordítani a vasár-

és ünnepnapi exhortácziókra. A szerk. 

tanultjainkban. Ignoti enim nulla cupido. E 
bajnak orvoslása, ez anomaliának megszüntetése 
kissé nehezebben fog ugyan sikerülni közép és 
fensőbb tanintézeteinkben; ámde könnyebben az 
elemiekben ; s ki mondhatná, hogy e téren is 
már semmi tenni való nincs. Nagy fontosságú 
feladat s áldozatkészség vár i t t reánk. Ha az 
első benyomások a gyermek fogékony lelkébe 
nem vallásosak, nincs többé erő és alkalom, 
mely e hiányt pótolhatná, helyrehozhatná e 
mulasztást. 

Mind ez üdvös czéloknak elérhetése nagy és 
fáradságos munkába kerül. Hic labor, hoc opus ! 
Ez azonban ne csüggeszszen. Nagy dolgokat 
csakis nagy erőfeszítéssel lehet kivívni. De minél 
nagyobb a küzdelem, annál dicsőbb a győzelem. 

„Confortate manus dissolutas et genua de-
bilia roborate. Dicite pusillanimis : Confortamini 
et nolite t imere : ecce Deus vester ultionem 
adducet retributionis. Deus ipse veniet et sal-
vabit nos. Tunc aperientur oculi coecorum et 
aures surdorum patebunt" x) . . . „Et ibunt po-
puli multi et dicent: Venite et ascendamus ad 
montem Domini; et docebit nos vias suas et 
ambulabimus in semitis ejus . . . et conflabunt 
gladios suos in vomeres et lanceas suas in falces : 
non levabit gens contra gentem gladium, nec 
exercebuntur ultra ad praelium . . . Venite et 
ambulemus in lumine Domini!"2] X.3) 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. * 

Az örök városból futó levél. 
Collegio Germanico-Ung. 

Roma Roma li 26 Dicembre 1888 
Via S. Nicola da Tolentino 8. 

Nagyságos Tudós Tanár Ur! 
Nemde ritka vendég1) kopog be nagyságodhoz, még 

mielőtt az emlékezet sírjába temetnők el ezt az öreg 
esztendőt. Fogadja nagyságod ez évben csekélységemmel 
éreztetett szives jóságáért őszinte köszönetem. Adja az 
Eg, hogy még igen sokszor léphesse át nagyságod az újév 
küszöbét, elhalmozva a fölülről jövő kegyelem és áldás 
bőségével, melynek jótékony befolyása alatt egyházunk 
és hazánk javára és fölvirágoztatására sokáig munkál-
kodhassék. Részemről nem fogom feledni nagyságodat 

') Izai. 35. 
') Izai. 2. 
3) E szerény jel a la t t egy nagynevű dignitarius rejlik. 

A szerk. 
4) Omne rarum carum. Az u j kor journalizmusa azonban 

ezen is változtatott. Annál becsesebb most minálunk az ily vendég, 
minél gyakrabban jő. Fogadja el ezt az uj álláspontot s irjon men-
nél többször. A. szerk. 
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imáimban itt az örök városban ;*) mindig, de különösen 
az újév első napján, midőn ez évben is szerencsés leszek 
jelen lehetni a szt. Péter templomban ő szentsége szt. ' 
miséjén,2) — fogok megemlékezni nagyságodról. Ter-
mészetesen ez úttal nem fogunk együtt törni elé a nép-. 
sokaság között, de lélekben most sem lesz messze tőlem 
a Religio nagyságos szerkesztője. 

Ami csekély személyemet illeti, jól vagyok, dolgozom 
Sámson erejével, telnek napjaim váltakozva öröm s üröm 
között. Vénülök, öregedem : éppen pár nap előtt énekel-
hettem volna én is el Petőfinkkel „Hogy vállamon 25 
év van már, cserebogár, sárga cserebogár;" pedig hát 
ugyszólva mint kis gyermek jöttem én is el a szép 
Erdélyországból, s már is a 6-dik újévet érem meg Ró-
mában. Hiába, „Rómában lenni szép és nagy gondolat 
mondá egy valaki, s én még megjegyzem, hogy biz' az 
sokkal szebb és nagyobb lenne, ha az a régi jó szellem 
lengené át, mely át kellene hogy lengje a kereszténység 
szivét, centrumát. Ez azonban tényleg nem igy van ; szivig 
sebez itt az, aminek az ember nolens-volens tanuja. 
Sokszor elgondolom, váljon mit érezne Dante, ha jelen-
legi állapotában látná Rómát, mely fölött éneklé : 

La quale, e il quale (a voler dir lo vero) 
Fur stabiliti per lo loco santo 
U'siede il successor del maggior Piero. 

(II. inf. 22—24) 

Mit érezhet az ember látva, hogy az annyi szent 
hamvai fölött ma itt az erkölcstelenség grasszál, a fes-
lettség dominál elannyira, hogy ma már az uton minden-
hol a legfertelmesebb falragaszok, kirakatok között kell 
járni ? Crisjji csöcselékének szabad „le a papokkal" kia-
bálni, sőt egy-egy, a szentegyházat gúnyoló lap szét-
szórói Crispi-érmet kapnak, — a papságnak pedig ma 
már be kell hunynia szemét a gálád eljárások elől, annak 
nem szabad szót emelni az égbe kiáltó igazságtalanság 
ellen. Szomorú jelenségek ! Még ha nem egyéb, bebizo-
nyul a már illetékes helyeken is beszéd tárgyát képező 
vérengzés, megvalósul a háború, s talán igy lesz vége a 
jelen tarthatatlan állapotoknak. Hanem nekünk csüggedni 
nem szabad, nekünk, kik szentséges atyánkért élünk-
halunk, mindenre készen kell lennünk. Egy gondolat fog 
mindenkor vigasztalni s ez az, hogy az ősz szt. atya fehér, 
tehát az ártatlanság zászlója alatt küzdünk az örök 
igazság érdekében, melyért egy isten-ember vérét ontotta. 

A Crispi-féle politikát már az iskola falai közé is 
bevitték. Crispi politikájának főczélja : „irtsuk ki gyöke-
restől a kath. szellem szabadságát !" Igy történt, hogy a 
mult isk. évben az érettségi vizsgálatnál ily olasz Írásbeli 
dolgozatot kaptak: „Per quali mezzi si arrivé all' unione 
del regno italico ?" s egy másik : „Quali sentimenti deve 
avere il cuore di un giovane italiano al vedere deli 
Italia unita?" Természetesen voltak szép számmal, akik 
nem a Crispi emberei inyje szerint oldották meg az 
indriskét feladatot, hanem igen is határozottan ez volt 
többnek végconclusiója az elsőre: „per mezzo dell ingiu-
stitia," s a másodikra: „il vero dolore e profondo." 

') Isten áldja meg érte ! A szerk. 
2) Ugy hallám egy bibornok szájából, hogy csak ünnepélyes 

Te Deum lesz, melyet ő szentsége intonáland. 

Ennek ugyanaz lett a következménye, hogy felénél több 
elbukott, amint ezt annak idején a M. A. tárogatójában 
olvasni lehetett; de hisz csakugyan inkább kell engedel-
meskedni Istennek, mint az embereknek. Si fractus illaba^ 
tur orbis . . . ! 

Folyó hó 23-án, mint erről már értesült is talán 
nagyságod, Lavigerie biboros karthagói érsek ur itt a 
zsúfolásig telt rGesù" templomban 31/»—43/4-ig beszédet 
tartott francziául. Minthogy épp az nap rajtam volt a 
sor czeremoniáriusi minőségben segédkezni az istentiszte-
letnél, volt szerencsém beszélhetni a magas hirü főpappal 
a templom sekrestyéjében. Ritka benyomást tett reám e 
derék alak. Magas termete, tiszta fehér szakálla az ó-
szövetség Ábrahámjait vezette szemeim elé. S hát még 
mikor a szószékre ment ; az élőhit beszélt ajkairól, minden 
egyes szava a benső meggyőződéinek volt apostola. Szónoki 
hév, erőteljes előadás, sajátos tulajdonai a rabszolgaság 
elleni keresztes hadjárat eme biboros vezérének. Nem 
csodálkozom, ha — mint mondják — Nápolyban San Felice 
bibornokot a rabszolgaság megszüntetése ügyében fára-
dozó bibornok beszéde annyira meghatotta, hogy saját 
mellkeresztjét adta át e nemes czélra (e mellkeresztet 
Nápoly vette volt San Felice bibornoknak, s igy most 
a város ismét megvette, nagy összegen, szeretett főpapja 
számára). 

Még sok írni valóm volna, de nem fárasztom tovább 
nagyságodat.1) Csak arról tudósítom még, hogy Guatemala 
érsekét, mint hallom, a szabadkőművesek székhelyéről 
elűzték. Az érsek most itt van, a Coll. pio-latino Ame-
ricanumban tartózkodik ; dél előtt, délután, eljön a Coll. 
Romanumba az előadásokat hallgatni ; természetesen 
átöltözik, ugy hogy teljességgel nem ismerhetni reá. Az 
ily-féle is csak a szabadkőművesektől telik ki ! 

Ezek után még egyszer köszönve nagyságod jóságát 
s boldog újévet kívánva, vagyok legalázatosabb szolgája 
s őszinte híve Dr Vass Albert. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember hó 26. A vasárnapi munka-

szünet vagy helyesebben a vasár- s ünnepnap megszen-
telésének kérdése végre annyi huzás-halasztás után napi-
rendre került a képviselőházban a munkások országszerte 
tartott gyűléseinek ama kérvénye alkalmából, melyet e lapok 
hasábjain már a nyár elején ismertettünk s a fönebbi kér-
désre vonatkozó részében a legmelegebben ajánlottunk. 

A „Religio" az összes magyar lapok között legtöb-
bet s legtüzetesebben foglalkozott e kérdéssel, és e sorok 
irója, bár ismeretlenül vagy talán félre is ismerve, hosz-
szú évek során át igyekezett Isten tízparancsolatának e 
kérdésben foglalt egyik legfontosbikát napirenden tartani 
és más keresztény államok példájára pozitív törvény 
által biztosíttatni már akkor, midőn a magyar munkások 
még alig foglalkoztak vele. 

Némi megelégedéssel tekinthetünk tehát a képvise-
lőház idevonatkozó tárgyalásaira, habár ezek érdemlege-
sen senkit sem elégítenek ki épp azért, mert mindenkit 
akarnak kielégíteni, mint alább látni fogjuk. 

l) Fogadjunk, hogy ki nem fáraszt ! A szerk. 
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Már az is öreg hiba volt, hogy a munkások a va-
sárnap megtartásának ügyét összeboronálták az általános 
szavazatjog behozatalának követelésével, pedig ez utób-
biról eleve tudták, hogy kivihetetlen, nem a munkások 
miatt, hanem ama hátramaradottakra való tekintetből, 
akik különösen a nemzetiségek lakta vidékek számos 
zugaiban valóban a szó szoros értelmében nem értek még 
meg az állampolgári jogok észszerű élvezetére, még ha 
az általános szavazatjog elvben az államra s polgárságra 
nézve előnyösnek volna képzelhető. 

A munkásoknak a vasárnapi munkaszünetet kellett 
volna egyes-egyedül kérelmezniök, és pedig a gyári tör-
vényhozásnak csak másodsorban való említésével, — nem 
pedig ennek előtérbe állításával; minthogy — amint ez 
a képviselőház tárgyalása közben kitűnt — ezzel csak 
kibúvót nyitottak ők maguk e nagyfontosságú kérdés 
megoldásának elnapolására és alárendelésére; holott ez 
önmagában álló egészet képez, legfölebb az anyagi jólét 
kérdésével áll szoros kapcsolatban, amennyiben a mun-
kásoknak — és pedig nemcsak a gyáriaknak — elévül-
hetlen joga a vasárnapi munkaszünetre a kielégítő 
hétköznapi díjazással, mint feltétellel, elválaszthatatlan 
okozati szoros összefüggésben áll. 

Ha a munkások ezt tették volna — mint a „Reli-
gio" annak idején röviden érinté — a kérdés egész 
általánosságában s elhalaszthatatlan voltában került volna 
az országgyűlés elé és a képviselőház pártjai kénytelenek 
lettek volna határozott állást foglalni a munka jogai 
mellett vagy ellen. 

Ez nem történvén meg, a képviselőház kérvényi bi-
zottságának valamint a kormánynak és a szónokok leg-
nagyobb részének vajmi könnyű volt a vasárnapi mun-
kaszünet s a vele szorosan egybefüggő jogok fölött 
amúgy sebtiben elsuhanni és az általános szavazatjog 
kérdését, mely sehol sem népszerűtlenebb, mint nálunk, 
szélesre taposni. Az eredmény az vala, hogy elfogadtatott 
a bizottság javaslata, mely szerint a- munkások kérvénye 
tanulmányozás végett a földmüvelés-, ipar- s kereskede-
lemügyi minisztériumnak adatik ki. a titkos szavazásra 
és a választási jog kiszélesítésének behozatalára vonat-
kozó rész mellőzésével. És ez az eredmény abban maradt 
volna, ha Apponyi Albert gróf föl nem említi, hogy a 
kérdés tanulmányozására már a mult országgyűlés egy 
határozata hívta föl a kormányt, — amely erkölcsileg 
mégis csak kötelező erejű — és ha hozzá nem teszi, 
hogy a vasárnapi munkaszünet törvényesítése, felfogása 
szerint, a gyári törvény behozatalára vonatkozó kérelem-
ben ajánltatik. Tisza K. miniszterelnök hozzájárult e föl-
fogáshoz, kijelentvén, hogy a vasárnapi munkaszünet 
kérdését a gyári törvényhozásnál kell rendezni, de csakis 
a vasárnapi munkaszünet szabályozásáról lehet szó ott. 

Ez a sovány eredmény, mint már eleve megjegyez-
tük, mindenkit ki akarván elégíteni, senkit sem elégíthet 
ki : ez tranzakczió, megalkuvás akar lenni a keresztény-
ség alapkövetelménye, mely egyedül bir humanitárius 
becscsel s jelentőséggel, és a manchesteri „munkaszabad-
ság," helyesen gyári rabszolgaság között; — másfelől 
pedig csak a gyári munkára fogván szorítkozni, teljes-
séggel képtelen egyfelől a munkával gyárakon kivül is 

foglalkozó munkás és iparos osztály jogos igényeinek ki-
elégítésére. másfelől a vasárnap megszentelésének ma-
gának a nyilvános életben nem szerez érvényt. 

Vagyis a szándékba vett tanulmányozás a gyári 
törvényhozással kapcsolatban még annyira sem fog ki-
terjedni, mint az osztrák törvény, amely nemcsak a 
gyárakra, de általában minden nyilvános üzletre vonat-
kozólag határozott intézkedéseket tartalmaz a vasár-
napi nyugalom megtartására nézve. A miniszterelnök 
által kifejezett kormányi álláspont tehát még odáig sem 
fog menni, mint a németországi vadászati törvény, mely 
a vadászat bizonyos nemeit legalább vasárnapi napon 
szigorú tilalom alá helyezi. A kormánynak tehát nincs 
szándékában még a svájczi példát sem követni, mely a 
vasúti alkalmazottak vasárnapi nyugalmának határozott 
engedményeket teszen. 

A magyar liberalizmus csökönyössége s felületes-
sége ismét nyilvánvalóvá lőn, és pedig nemcsak a kor-
mány, hanem az összes képviselőházi pártok részéről: 
minthogy senki sem szólalt föl a vasárnap megszente-
lésének, mint legnagyobb fontosságú valláserkölcsi, nem-
zetgazdasági és közegészségügyi tényezőnek általános 
elvéről s ennek egyetemes érvényesítéséről. 

Pedig már állami tanfelügyelők, megyei szolgabirák 
fölszólalnak s rendszabályokat foganatosítanak a közer-
kölcsök hanyatlása ellen ; az ország közgazdasági viszo-
nyainak hanyatlásáról csak azok nem panaszkodnak, akik 
azokat nem ismerik ; a lakosság testi elsatnyulásáról 
ékesszólón beszélnek a sorozások ki nem elégítő eredményéi, 
de még inkább a lakosság szaporodásának roppant csekély 
volta és a nagy halandóság. Ez mind a vasárnapi mun-
kaszünet kérdésével van összefüggésben ; még az iszákosság 
terjedése is : mivel a vasárnapi nyugalmat nem, vagy csak 
ritkán élvezhető munkás, a rövid pihenő perczek alatt 
terhes munkája közben, hozzászokik a korcsmálkodáshoz 
s általa a korhelykedéshez. 

Az emberiesség s munka nevében s érdekében tehát 
méltán óvást emelhetünk a képviselőház ki nem elégítő 
magatartása ellen. 

Ez egyébiránt ellentmondást s igaztalanságot is 
foglal magában. A midőn ugyanis a vasárnapi munka-
szünetet csak a gyári munkáról hozandó törvény kere-
tében kívánja szabályozni, méltatlanságot követ el azon 
munkások iránt, akik nem dolgoznak gyárakban vagy 
gyárilag kezelt üzemekben, akiket tehát szabad lesz 
munkaadóiknak vasárnap is dolgoztatni. Ilyer.ek pl. a 
kereskedősegédek, a postakocsisok, a matrózok, az utcza-
seprők, az iparosok stb.; de főképp a zsidók szolgálatában 
álló cselédek, akiknek száma több százezerre vagy talán 
már millióra is felemelkedett a közel egy milliónyi zsidó 
lakossághoz képest, akikhez nagyobbára már ugy kell 
beszegődni, hogy vasárnap épp ugy, sőt még többet 
dolgozzék a keresztény mint hétköznap. 

Ez nemcsak sérelem a keresztényekre, hanem jog-
talanság s igaztalanság, embertelenség az illetőkre nézve. 
Ha a gyári munkások vasárnapi munkaizünete jogosult, 
akkor az állam nem tagadhatja meg e jog élvezetét a 
többi munkásoktól sem, akik csak félelemből s kénysze-
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rüségből dolgoznak vasárnaponként lelkük s testi épségük, 
egészségük nagy hátrányára. 

A képviselőház határozatának álláspontja tartha-
tatlan. A vasár- s ünnepnap megszenteléséről általános 
törvényt Icell hozni. 

Jól tudom, hogy liberálisaink mosolyognak ez apo-
diktikus „Quos ego" fölött. így mosolyogtak ők a hetve-
nes évek elején, midőn a vasárnapi munkaszünetet hangoz-
tattuk, mi katholikus irók. íme liberálisaink azóta megtették 
a fél utat hozzánk, közeledtek álláspontunkhoz ; — majd 
megérjük még, hogy a vasárnap s ünnepnap általános meg-
szentelésére is ráfanyalodik még a liberalismus — ha nem 
tűnik el ugyan addig, mint eltűnt a manchesteri iskolától 
kölcsönzött s immár megtagadott elve, hogy ugyanis a 
kereslet s kinálat szabja meg a munka idejét s árát, amely 
elv homlokegyenest ellenkezik a vasárnapi munkaszünettel 
s az emberiességgel ! -j-

Szatmár, decz. 25. 1888. Az ész, a tudomány, a böl-
cseség, e véghetetlen becsű adományai a Teremtőnek, 
melyekkel minden teremtett lények fölött az embert ki-
tünteté s csaknem az angyalokig emelé, — sok mindent 
képes megismerni és véghezvinni. Megismeri — hogy 
bölcs Salamon szavaival éljek — „a föld kerekségén levő 
rendet és az elemek erejét, az idők kezdetét, közepét és 
végét, az idők viszontagságainak változásait és az idő-
szakok váltakozását, az esztendők forgását és a csillagok 
rendét, a szelek erejét, sőt az emberek gondolatait is és 
sok mindent, ami el van rejtve és nem látható *) elő-
varázsolja a fold gyomrából az óriási gőzerőt, lecsalja 
az égből a villám vakitó világát és hatalmát : csak az 
időnek, az idő járásának nem mestere. A meteorologia 
észleletei és jegyzetei sok érdekes és talán némi hasznos 
dolgot derítettek már eddig ki és fognak ezentúl is föl-
deríteni, de magának az időnek viszontagságait, változá-
sait sem ezek, sem a száz, vagy legyen bár ezer éves 
kalendárium, nem fogja soha sem megjövendölni, sem 
meghatározni. Ezt a jogot, ezt a hatalmat magának tar-
totta fenn az idők s az örökkévalóság Ura, Istene. 
Tempora in manu Ejus sunt. Ignis, grando, nix, glacies, 
spiritus procellarum faciunt verbum Ejus. Mi látjuk, 
szemléljük ugyan egynémelyikét azon közelebbi okoknak, 
melyek az időjárásra befolyással vannak, de a főinditó 
ok és tényező működése, mely az alsóbb rendű ténye-
zőket befolyásolja, rejtély marad előttünk, amilyen maga 
a teremtésnek a munkája. Quis consiliarius Ejus ? — Es 
ha az üdvözítő Jézus istensége mellett semmi egyéb 
bizonyítékunk nem volna is, ez egy elég lenne, hogy 
születésével az emberi nem egy uj korszakot, egy uj 
időszámlálást kezdett. Az első időszak a világ teremtésé-
vel, a másik annak megváltásával veszi kezdetét. Ugyan-
azon egy ténynek, a teremtés tényének két külön cselek-
ménye ez: fiz első — létet, a másik uj életet adott az 
emberi nemnek ; egyenértékű mindkettő, sőt utóbbit érté-
kesebbnek, jelentősebbnek mondja az anyaszentegyház : 
Quid enim nasci profuisset homini, nisi renatus fuisset 
homo, per Christum opere redemptionis in novam renatus 
creaturam. Már pedig teremteni, újból teremteni isteni 
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jog, isteni hatalom ténye. Jézus tehát ennélfogva is 
Istennek imádandó szent Fia. 

Ily gondolatok s érzelmek hatása alatt ünnepeltük 
meg megváltatásunk, újjászületésünk hajnalát, az édes 
üdvözítő Jézus drága születése napját. Volt is elég tü-
nemény, fény, ünnepélyesség, mely arra bennünket hat-
hatósan emlékeztessen. 

Legelsőben is az óvoda kisded seregének, tehát a 
legkisebbeknek, minimis, hozott szent karácsonyi örömet 
a kis Jézuska. Ártatlan kedves élvezet vala a fárad-
hatatlan s ügyes Sarolta nővér vezetése alatt levő piczi 
jószágok által oly bátran és érthetően elszavalt versecskéket 
s mondókákat hallani. Imposans látványt nyújtott azonban 
a tableau : a pólyákban fekvő kisded Jézus a szárnyas 
anygyalkák egész seregétől körülvéve. Mintha mind az 
égből szálltak volna alá s kívánkoznának vissza oda fel 1 

A második ünnepély a tanítóképző intézetben folyt 
le, hol a növendékek tudományukat s szerzett ügyességü-
ket az ujonszületett isteni kisdednek a tiszteletére és 
dicséretére a következő müsorozatban mutatták be : 1. 
Pásztorok keljünk fel, karácsonyi ének. 2. Üdvözlő be-
széd. 3. Sonatine, Schmidttől. 4. Praeludium Hessetől. 5. 
Dal szöveg nélkül Mendelssohntól. 6. In dulci jubilo, ka-
rácsonyi ének a XV. századból. 7. Mignon, Spindler-
től. 8. Karácsonyi románcz Biehltől. 9. Praeludium 
Rennertől. 10. Induló Straebbogtól. 11. Paraphrase 
Athen romjairól, Beethowentől. 12. Mennyből az an-
gyal, karácsonyi ének. Végül értékes és hasznos em-
lékek kiosztása. — Püspök ur ő mltga kegyesen meg-
dicsérte a tanulók igyekezetét, méltányolta Nitsch J . 
karmester fáradozásait s buzdításul három öt-öt forintos 
jutalomdijat méltóztatott nagylelkűen azok számára ki-
tűzni, kik az orgona kezelésében s az éneklésben legna-
gyobb ügyességet fognak tanúsítani. 

A harmadik, negyedik, ötödik még nagyobb kará-
csonyi ünnepélyek az irgalmas nénék zárdájában folytak 
le ; legelőször is a bold. Leonhart volt tábori püspök 
által katona-leánykák nevelése végett alapított osztályban, 
hol és egyebek közt egy hiú és daczos leány magavise-
letét rajzoló érdekes kis jelenet játszódott le. 

Innen átmentünk az árvák kis termébe, hol egy az 
árva osztálynak mikénti létesültére vonatkozó s azt meg-
fejtő többes beszéd vonta magára a jelenvoltak figyelmét 
s hatotta meg lelkületöket : egy ifjúról, ki úgyszólván 
még gyermek korát élvén, tett a bolds. Szűz képe előtt 
fogadást, melylyel magát a szűz szent Anya s isteni Fia 
szolgálatára felajánlá s pártfogásaért esedezék. S a szűz 
Anya meghallgatá az ifjú könyörgését s kieszközlé annak 
teljesültét szent Fiánál. Az ifjúból pap s idővel püspök 
lett s folépítteté e helyen a nagy zárdaépületet s benne 
az árvák menhelyét. Egyik árvaleánykának, ki égett a 
vágytól nagylelkű jóltevőjüknek nevét megtudhatni s öt 
ismerhetni, — azon kérdésére : hogy vájjon él-e és ugyan 
hol az a nagy jóltevő, azt adá feleletül másik árvatársa : 
hogy igenis, él, ott fenn az égben és gondja van még 

I mindig a szegény árvákra ; mert a kath. anyaszentegy-
házban a püspök nem hal ki, csak nevét változtatja. 

Végre a bennlakó serdültebb növendékek karácsony-
: esti ünnepélye fejezte be a zárdában az ünnepélyességek 
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sorát a következő sorrenddel: 1. Magyar népdalok, Them 
K.-tól. 2. Megnyitó beszéd. 3. A „Megváltó születése" 
színdarab. 4. Gruss an den Rhein, Hennes A.-tói. 5. Ör-
vendjetek, ének. G. Téli rege, daljáték. 7. Előkép. 8. 
Grande Valse Brillante, Wollenhaupt H.-tói. 9. Zárszó. 
A 3. szám alatti részletben fölötte érdekes vala a jó és 
gonosz angyalok harcza és vitája az emberi nem meg-
váltása fölött. — Amit egyedül sajnálni lehetett, az azon 
körülmény vala, hogy a különben meglehetősen tágas 
termek szűkeknek bizonyultak a válogatott s belépti je-
gyekkel megkülönböztetett közönség befogadására. 

A mi pedig legfőbb, az, hogy mindeme felsorolt 
ünnepélyek fényét, magasztosságát püspök ur ő méltósága 
kegyes megjelése s részvétele fokozá magasra, alkalomszerű 
szent emlékképecskékkel tetézvén a kisded Jézuska által 
hozott szent karácsonyi ajándékokat, melyeknek halma-
zától a terített hosszú asztalok csaknem ropogtak. Az 
örömtől eltelt túlboldog növendék leányseregnek, köze-
lébe törekedett minden egyedéhez volt a leereszkedő 
főpásztornak egy-egy nyájas szava, kedves észrevétele, 
atyai intelme. 

Ezzel azonban még nem szakadt vége a karácsony-
esti ünnepélyességeknek. Hátra volt még a kispapok ka-
rácsonyestéje, melyet szintén püspök ur ő méltga, mint a 
papnövendékek valódi atyja tett nemcsak kegyes megje-
lenése által felejthetetlenné, üdvösen oktató szavaival 
áldásossá, de egy egész kis könyvtárt képező különféle 
müveknek, könyveknek a növendékek közötti kiosztásával 
becsessé, értékessé ; ugyanaz ő kegyes bőkezűségéből 
másként élvezhető csemege sem hiányozván. 

A legnagyobb kegyelemnek azonban a szent éjfélen 
s a szent karácsony ünnepén levénk részeseivé, mind az 
éjféli, mind a karácsonynapi szent misét, a népszerű s 
kenetes szent beszéddel együtt, valamint a délesti isteni-
tiszteletet is ő méltósága végezvén. 

Ily lelki örömek s vigasság között töltöttük el az 
idén a magasztos karácsony-ünnepét, melynek állandóan 
boldogító emléke megmarad kebelünkben. A^ajha az istálló 
jászola s a durva szalma, mely az isteni kisdednek fek-
vőhelyül, bölcsőül szolgált, részvétre, könyörületre, sze-
retetre indítana mindnyájunkat, hogy Neki szivünkben 
méltóbb helyet készítsünk. Ez lenne a szép karácsonyfá-
nak legszebb gyümölcse ! 

Genf, deczember hó 19. A katholiczizmus és a szo-
czialis kérdés. — 

Ez a czime s tárgya ama figyelemre méltó fölolva-
sásnak, melyet Decourtin, a svájczi kath. párt franczia 
ajkú részének egyik fiatal, de nem kevésbé derék vezér-
tagja tartott itt, a kálvinizmus ez „erős várában." Mint 
a világot átölelő kath. szellem egyik kiváló nyilvánulását, 
ez értekezést annál is inkább kötelességemnek ismerem 
bővebb kivonatban közölni, mivel az általános érdek-
kel bír. 

Szónok a múltból kiindulva, a jelent jellemzi, hogy 
a jövőt megvilágítsa. 

A katholiczizmusé a dicsőség, hogy mindig föl-
értette s megoldásra vezette a társadalmi vajúdásokat. 

Első izben akkor oldotta meg e kérdést — itt át-
adom a szót Decourtin gondolatmenetének — amidőn sz. 
Pál apostol proklamálta magna chartáját az emberi 
szabadságnak, a kereszt tövében, tizennyolcz századdal 

előbb, mint az úgynevezett emberi jogok kikiáltattak 
Parisban. De amig sz. Pál megvalósítani igyekezett apostol-
társaival Krisztus eme parancsát : szeressed felebarátodat, 
mint tenmagadat, — addig a franczia forradalom ember-
vérbe fojtott elve csak az egyik embernek a másik fö-
lötti uralmát hozta létre mindama testvérietlen követ-
kezményekkel, melyek élő s kiáltó gúnyt képeznek az 
„egyenlőség, testvériség, szabadsági fogalma ellenében. 

A kath. egyház másodízben meg tudta oldani a 
szocziális kérdést, midőn az ifjú germán népeket össz-
hangzásba hozta a czivilizáczióval és velük megállapit-
tatá az uj politikai szervezetet keresztény alapon. A kath. 
középkorban a rabszolgaság merőben eltűnt, és ha a 
földbirtokot számos megszorítás terhelte is, a személyiség 
szabad vala. Ellenben a remek római jog korában a 
tulajdon volt szabad, az egyén pedig nem. A katholi-
czizmus azonban nem szorítkozott arra, hogy fölszaba-
dítsa a munkát, hanem meg is nemesitette azt annyira, 
hogy „minden nyereség, mely nem volt a munka gyü-
mölcse, igaztalannak és tisztességtelennek tekintetett." 

Szónok ezt bővebben kifejté. 
A munka szervezete a czéhekkel, ipartestületekkel, 

mesterjogokkal, esküdt czéhhatósággal, keresztény esz-
mékkel telitette meg a munkás lelkét, áthatotta lényének 
összes erecskéit. Ebből ered a művészet mindama remeke, 
melyek az idealizmus s költészet fölséges egységével, az 
imádat vagy kegyelet gyöngéd lehelletével messze túl-
szárnyalták az ókor művészetét és a mai napig utol-
érhetetlenek vagy legalább fölül nem múlhatok. Az em-
ber szabad volt az ipar, kereskedelem, földmüvelés terén, 
mely utóbbiak azonban határozott formákba voltak öntve, 
hogy ne gátolják a munka szabadságát, ellenkezőleg 
ennek biztos alapul szolgáljanak. Ma az ipar, kereske-
delem, földművelés szabad ; de az ember, a munkás, az 
iparos, keresdő, földmüvelés rabja a folyton változó 
közgazdasági viszonyoknak. Az emberi munka ama 
szabadságának ama fejlődése fokozatosan előre haladt, 
mignem az úgynevezett reformáczió, a vallásujitás hadat 
üzent neki s csak a legszükségesebbre szorította, az 
iparost, a parasztot zsarnoki szolgaságra hajtván. 

A katholikus középkorban ismeretlen volt a .keres-
let s kinálat" embertelen elve ; ismeretlen a gyilkos ver-
seny féltékenykedése, ismeretlen a létért való küzdelem. 
Az életről való fölfogás sokkal emelkedettebb vala : 
keresztény fogalom volt az, mely az összes embereket 
ugy tekinti, mint egy nagy családnak a tagjait, amely 
naponként közösen könyörgött mindnyájunk örök Atyjá-
hoz, adja meg neki a mindennapi kenyeret. A munka 
meg volt szentelve; a munkás védve volt; a munkaadó, 
aki nem volt vállalkozó, hanem maga is munkás, teljes 
garancziával bírt és ugy tekinté magát, mint aki Istentől 
megbízatást nyert saját s embertársai javának előmozdítására. 
A munkaadó egy nagy munkás-családnak, összes munká-
sainak atyja volt, aki érezte felelősségét Isten előtt; a 
munkás pedig ugy tekinté a munkát mint erkölcsi köte-
lezettséget, Isten nagyobb dicsőségére teljesítendőt. Az 
élet jókedvű volt. A szív emelkedettsége és megelégedése 
azoknak az előjoga, akik azzal kezdik a napot, hogy Isten-
hez emelik tekintetüket, és hálaadással végzik a jóságos 
Eg iránt! 

Vessünk már most egy tekintetet a munkás életére 
napjainkban: mily óriási a különbség! 

A gép s a tőke, ez minden ; — a munkás semmi ; 
— a munkás csak mint a gépnek egy része jő számba, 
ama különbséggel, hogy a gép jó karban tartására kellő 
gondot fordít a gyáros, a munkás jólétével pedig mit sem 
gondol. Az emberi munkát ma áruczikknek tekintik, me-
lyet a szükséghez képest megvásárolnak vagy bérbe vesz-
nek, a konkurrenczia szerint drágán vagy olcsón ; de 
inkább hitvány áron, minthogy sok az éhes munkás! 

Hogyan versenyezhessen a munkás a géppel, ha a 
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méltányosság s jogérzelem közbe nem lép, amidőn ellene 
a tőke a gépet alkalmazza ? Minél inkább ráveti magát a 
tőke a gépekre, annál inkább kénytelen lesz a munkás 
leszállítani kézi munkájának árát. 

A munkafölosztás, mely most alkalmazásban van, 
a munkást elszigeteli és elmorzsolja, miközben a munkás 
elveszti értelmiségét, amely a géppel szemben nem is jő 
számitásba. Az atheus ipar azonfelül, bogy kizsákmá-
nyolja a munkást anyagilag, megrontja, korrumpálja lelkét, 
nemcsak az övét, hanem íeleségeét s gyermekeiét is. 
Irgalom s kegyelem számára, a nő s gyermek számára ! 

Egyedül az egyház képes orvoslást találni e ret-
tenetes helyzet számára. Amint az egyház erélyesen 
tiltakozott többb zsinaton az uzsora ellen, ugy ma is 
találni fog hitczikkelyeiben s keresztény felebaráti sze-
retetében eszközöket, melyekkel a munkás ki lesz ra-
gadható az elviselhetetlen helyzetből, melybe az anyagias 
s forradalmi társadalom juttatta. 

A vasárnapi munka betiltása, ez amaz aranygyűrű 
mely szét fogja törni az élet vaslánczát. Az összes álla-
moknak egyet kell érteniök e tekintetben, s a női s 
gyermeki gyári munka megszorításában, valamint a mun-
kadíj minimumának meghatározásában, a normális munka-
nap (napi munka tartamának) megállapításában, kapcso-
latban a munkások s családjaik kötelező biztosításával 
baleset ellen és aggkor esetére: és erre nézve szónok 
utal arra, hogy Genf dicső számüzöttje, Mermillod (most 
lausanne-i püspök) nem félt a második franczia császárság 
hatalma teljének idejében, a fényűzés és nagyvilági élet 
kellő közepében (Parisban), inteni a vezérlő osztályokat 
szocziális kötelmeikre. 

A mostani társadalmi állapot hasonlít a templom-
hoz Nagypénteken. Az oltárok meg vannak fosztva ékes-
ségeiktől ; a harangok némák, kék lepel boritja a feszü-
letet. És mégis épp a szomorúság és e mély gyász kö-
zepette zengi az egyház eme diadaléneket : 

„ Vexilla Regis prodeunt . . 
Igy lesz ez nemsokára a szocziális kérdéssel. Eltelve 

hittel s bizalommal a végső diadal iránt, megindítjuk 
annak megoldását, s harczolni fogjuk a kereszténység 
döntő csatáját az anyagelviség ellen. A harczba, a győze-
lemre indulván, jelszónk s csatadalunk legyen : 

, Vexilla Regis prodeunt /" 

IRODALOM. 
V i v a t s e q u e n s ! 

Mikor 25-ik évét megérte, akkor is megtettük ; 
most, hogy három keresztes, XXX-as évébe lép a „Magyar 
Állam," most is megteszszük tiszteletére és nagy érde-
meinek elismeréseül, hogy mint a kath. sajtó doyenja — 
meggratuláljuk. 

Nagy szó ez : harmincz évet megélni politikai napi-
lapnak, hozzá még katholikusnak — Magyarországban, a 
sürü félreértések, kenyéririgységek, és handa-bandás iro-
dalmi verekedések — hazájában ! 

Mikor 25-ik évébe lépvén a „Magyar Állam11, mi 
gratuláltunk, avval a czélzattal t. i., hogy a kath. sajtó 
munkásainak egy ünnepi találkozására alkalmat szolgál-
tassunk. A kath. sajtó testvéries — néma hallgatással fo-
gadta szózatunkat. 

A viszály két kath. napi lapunk között éppen ja-
vában dühöngött. 

A katholikus tábor, a helyett, hogy vállvetve az 
ellenségre vetette volna magát, két táborra szakadva egymás 
ellen, egymás szemébe ontotta a fekete — téntát. 

• Talán a mostani „ Vivat sequens /" szerencsésebb 
körülményeket találand. 

Adja Isten ! 
De ha nem is lenne szerencsésebb : a ,Magyar 

Állam" folytassa útját, a mint tette Lonkayval, ugy most 
Lonkay nélkül, abban a tudatban, hogy nagy köteles-
séget teljesít Istenünk és egyházunk, hazánk és nemze-
tünk érdekében. *** 

VEGYESEK. 
*** A „Moniteur de Rome" decz. 30-iki száma 

meghozta szentséges atyánk XIII, Leo pápa legújabb, 
világraszóló, Exeunte jam anno kezdetű levelének ere-
deti, gyönyörű latin szövegét. Szól korunk bajairól, és 
arról, hogy e bajokból nincs más menekvés, mint az em-
berek, a népek és nemzetek újjászületése Krisztusban, 
visszatérése Krisztushoz, visszatérése a keresztény élet 
útjára, a kath. egyház segitő jobbjának megragadása 
által. „In hoc posita malorum sanatio est, úgymond, ut, 
mutatis consiliis, et privatim et publice remigretur ad 
Jesum Christum, christianamque vivendi viam." Ez azután 
programm : nagy is, világos is. Nagy mint a föld ke-
reksége, világos mint az égen ragyogó nap fénye! 

= 0 emja Simor János bibornok Magyarország 
hgprimásának 1888-iki adományairól a „M. A."-ban ki-
mutatás jelent meg. E szerint a köztudomásra jutott 
adományok összege meghaladja a 84,000 f tot ; az eszter-
gomi bazilika belső restaurácziójára ő emja, szintén a 
lefolyt évben, 100,000 ftnál többet fordított. Adjuk hozzá 
a köztudomásra nem jutott számtalan százakat és ezre • 
ket, és fogalmunk lesz Magyarország biboros hgprimásá-
nak nagy lelkéről — a gazdálkodás és a jótékonyság 
fejedelmi gyakorlása közti egyensúly fentartásában. 

4 - Örömmel jelentjük, hogy a budapesti „".Katho-
likiis kör" legközelebb megalakul. Alapszabályait a bel-
ügyminisztérium megerősítette . . . Imádkozzunk, hogy 
sikerüljön ! 

— A pápai diplomaczia előjogai közé tartozik, 
hogy ott, a hol a szentszék képviselve van, a diplomá-
cziai testület tisztelgésénél s fölvonulásánál a nuncziust 
illeti az elsőség. Ahol ez a szokás nincs életben, ott 
folytonos súrlódások vannak. Igy nemrég Londonban egy 
kath. monarchia nagykövete kénytelen volt magát taná-
csosa által egy ünnepélyen képviseltetni, mert egy szek-
tárius birodalom nagykövete nem akarta az ő elsőbb-
ségét elismerni. Washingtonban még komikusabb jele-
netek szoktak előfordulni. Ott ugyanis nunczius nem lé-
tében az a szokás kapott lábra, hogy diplomácziai föl-
vonulásnál ama hatalom képviselőjéé az elsőség, aki 
legrégebben van az Egyesült-Államok kormányánál meghi-
telesitve : ilyen most a kis Costarica köztársaság képvi-
selője, aki megelőz minden nagyhatalmat, melyek egyi-
kének, Angliának képviselője lesz ezentúl az utolsó, mert 
csak most fog odajönni. 

Felhívás előfizetésre. 
Forró köszönetet mondva i t t is t . olvasóinknak és munka-

társainknak a végéhez közeledő év folytán tanusitott szives tá-
mogatásukért, és számítva e támogatás folytonosságára jövőben is, 
kérjük t. olvasóinkat, hogy a kik még nem tették volna, az előfi-
zetést a jövő évre a szent ünnepek alatt tömegesen megújítani szí-
veskedjenek. 

Előfizethetni a lap élén olvasható módon. 
Bpest, 1888. decz. 15. A szerkesztő. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : = 

szerdán és szombaton. § 
Előfizetési dij : § 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása : Buda- : 
pest, VIII., Pál-utcza : 
2., hova a lap szellemi ; 
részét illető minden kiil- : 

demény czimzendő. ; 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , j a n u á r 5. 2. I. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok : A bölcsek hódolnak. — SS. D. N. Leonis divina Providentia Papae XIII. epistola. — 
Egyházi Tudósítások . - B u d a p e s t : A magyar kath. sajtó félszázaddal ezelőtt és — most. — H á g a : A pápa világi hatalmának 

visszaállítása. — Irodalom : A „collegialis jóindulat" és a kritika. — Vegyesek. Szerkesztőségi telefon. — Felhívás előfizetésre. 

A B Ö L C S E K H Ó D O L N A K . 
Epiphania. 

Mit szóljak, mit mondjak? 
Királyunk és Urunk! 
Imádott Jézusunk ! 
Mérhetlen Istenünk, 
S kicsinyke kisdedünk! 
Porodban látom i t t 
A föld királyait. 
A bölcs királyi tok 
Lábadhoz omlanak, 
Valóban bölcsek ők, 
Ezt jól teszik nagyon. 
Ha ők nem rogynak igy, 
Helyettök akkoron 
Lerogynak t rónjaik! 
Es én mit mondjak i t t ? 
Szent Isten, mily jelek! 
Mit szóljak, mit tegyek?! 

Trónod zsámolyára, 
Jászolyod porába 
Im e szalma ágyra 
Imádva helyezem 
E büszke főm s szemem. 
De mit?! ez semmiség! 
A földi bölcseség 
Fényednél éj setét, 
A felséges fej-ék 
Lábadna! füst, szemét. 
Nekem bár üdv ez itt, 
Szegényt nem üdvözit! 

A földi királyok, 
A messzi határok 

Ma kincseket hoznak, 
Aranynyal adóznak 
Szent kisded Tenéked. 
Ugy! ez illet Téged! 
Ugy, mert Te vagy ám a 
Királyok Királya! 
Nem szó ! példád tanit, 
Nem szó, t e t t boldogit ! 

Ki értünk igy tevéi, 
Ki oly szegény levél. 
Hogy a szegényeket 
Üdvöd kegyébe vedd, 
Ki étkökül nekik 
Átadtad lényedet, 
Szerelmed kényszerit 
Adóm leróni itt, 
E szalma jászolyon 
Aranynyal áldozom 
Király! én is Neked, 
Ha min van aranyom, 
Te adtad kincsemet 
Szegényidnek adom, 
Tudván, Neked tevém, 
Mit nékik te t tem én. 

De im ez nem elég. 
I t t égi illat ég. 

Keletnek bölcsei 
Tömjént hoznak Neked, 
Mert tömjén illeti 
Szent Istenségedet 

Ha tiszta lenne, 
Kedved ha benne, 
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Tömjénül én Neked 
Átadnám szivemet. 

A szent oltáron 
Szivembe mártom 
Tömjénezőm 
S Feléd kiáltom 
Epedezőn, 
„Iacensum istud 
Ascendat ad Te!'" 
Irgalmad igy jut 
Ha elfogadsz Te. 

Te kész vagy értem 
Áldozni véred, 
Lehetne vérem 
Áldoznom Erted, 
Népem javára, 
Szegény hazámra 
Ömlő vérem hevén 
Oly üdvvel zengeném. 
Az üdv ha ig}" juf 
Hazámra csak le. 
„lncensum istud 
Ascendat ad Te! 

De szivein lángja még 
Az üdvre nem elég. 

Keletnek bölcsei 
Myrrhát hoznak Feléd. 
Mert Myrrha illeti 
Létünk természetét. 
Mit hozzak még Neked? 
Myrrhául átadom 
Szegény hazám felett 
Minden bú-bánatom 
És búm lecsendesül, 
Keservem édesül, 
De bár ez jó nekem, 
Hazámon nem segit: 
Hozzád vezére]era 
Hazámnak gyermekit, 
Hogy ne pusztuljanak. 
Inkább viruljanak, 
Ujjá szülessenek, 
Hogy véled éljenek. 
Tőled tanuljanak 
És újra légyenek 
Dicső Isten-fiak ! 
Mert bősz Heródesek 
Támadtak ellenünk, 

Hogy mint galambfikat 
Lemészároljanak ! 
S akik baromfiak 
El fognak vérzeni. 
De mint Istenfiak 
Meg leszünk védve mi. 
Kitől se rettegünk, 
Mert mind Hozzád megyünk. 
Es igy sokan leszünk 
És megvédelmezünk 
Mi i t ten Tégedet 
S Te Isten népedet, 
Oh ha Te lész velünk. 
Ki lenne ellenünk ? ! 
Velünk lesz ő is, ő, 
A legjobb nevelő. 
Kérünk is tégedet, 
Oh legjobb nevelő, 
Óvd ezt a kisdedet, 
Mert szivünk üdve 0 
A föld s az ég felett. 
És óvd a szűz Anyát. 
Mert Isten bizta rád. 
Anyánk nekünk is 0. 
Oly édes, oly dicső! 
Mind hárman egy család 
Oh Ti háromsága 
Földi életünknek ! 
Vegyetek bennünket 
Az örök családba, 
Hol áldjuk Anyánkat, 
Tiszteljük Atyánkat. 
És imádunk Téged 
Most született üdve 
Földnek és az égnek! 
Oh Isteni gyermek! 
A Te szegénységed 
A mi gazdagságunk. 
A Te szenvedésed 
A mi boldogságunk. 
A Te kicsiséged 
A mi méltóságunk! 
S a Te királyságod 
A mi királyságunk. 
A Te Istenséged 
A mi Istenségünk, 
A Te emberséged 
A mi emberségünk, 
A Te dicsőséged 
A mi dicsőségünk ! 
Oh dicsőség néked 
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És béteség nékünk ! 
A mi hódol ásunk, 
A mi imádásuuk, 
A mi boldogságunk 
így legyen betöltve 
Most és mindörökre ! 

Kálmán Károly. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
Dl VIN A PROVIDENTIA 

PA PAK XIII. 
EPISTOLA 

AD PATRIARCH A S PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS, 
VNIVERSOSQVE CHRISTIFIDELES PACEM ET COMMVNIO-
NEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES. 

VENERABILIBVS FRA I RIBVS PATRIARCHIS, PRIMAT1BVS, 
ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS ET DILECTIS FILIIS, CHRISTI-
FIDELIBVS VNIVERSIS PACEM ET COMMVNIOXEM CVM 
APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS 

LEO PP. XIII. 
VENERABILES PRATRES 

DILECTI FILII 
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Exeunte iam anno, cum natalem sacerdotii quinqua-
gesimum, singulari munere beneficioque divino, incolumes 
egimus, sponte respicit mens Nostra spatium praeterito-
rum mensium, plurimumque totius huius intervalli recor-
datione delectatur. — Nec sane sine caussa : eventus enim, 
qui ad Nos privatim attinebat, idemque nec per se ma-
gnus, nec novitate mirabilis, studia tarnen liominum 
inusitato modo commovit, tam perspicuis laetitiae signis, 
tot gratulationibus celebratus, ut niliil optari maius pu-
tuisset. — Quae res certe pergrata Nobis perque iucunda 
cecidit: sed quod in ea plurimi aestimamus, significatio 
voluntatum est, religionisque liberrime testata constantia. 
Ille enim Nos undique salutantium concentus id aperte 
loquebatur, ex omnibus locis mentes atque animos in 
Iesu Christi Vicarium esse intentos : tot passim premen-
tibus malis, in Apostolicam Sedem velut in salutis pe-
rennem incorruptumque fontem, fidenter homines intueri : 
et quibuscumque in oris catholicum viget nomen, Eccle-
siam romanam, omnium Ecclesiarum matrem et magi-
stram, coli observarique, ita ut aequum est, ardenti stu-
dio ac summa concordia. — His de caussis per superiores 
menses non sem el in caelum suspeximus, Deo optimo 

atque immortali gratias acturi, quod et hanc Nobis vi-
vendi usuram, et ea, quae commemorata sunt, curarum 
solatia benignissime tribuisset: per idemque tempus, cum 
sese occasio dedit, gratam voluntatem Nostram, in quos 
oportebat, declaravimus. Nunc vero extrema anni ac cele-
britatis renovare admonent accepti beneficii memóriám : 
atque illud peroptato contingit, ut Nobiscum in iterandis 
Deo gratiis Ecclesia tota consentiat. Simul vero expetit 
animus per has litteras publice testari, id quod facimus, 
quemadmodum tot obsequii, humanitatis, et amoris testi-
monia ad leniendas curas molestiasque Nostras consolatione 
non mediocri valuerunt, ita eorum et memóriám in No-
bis et gratiam semper esse victuram. — Sed maius ac 
sanctius restât officium. In hac enim affectione animo-
rum, romanum Pontificem alacritate insueta colere atque 
honorare gestientium, numen videmur nutumque Eius 
agnoscere, qui saepe solet atque unus potest magnorum 
principia bonorum ex minimis momentis elicere, Nimi-
rum providentissimus Deus voluisse videtur, in tanto 
opinionum errore, excitare fidem, opportunitatemque prae-
bere studiis vitae potioris in populo christiano revocan-
dis. — Quamobrem hoc est reliqui, dare operám ut, 
bene positis initiis, bene cetera consequantur : enitendum-
que, ut et intelligantur consilia divina, et re ipsa perfi-
ciantur. Tunc denique obsequium in Apostolicam Sedem 
plene erit cumulateque perfectum, si cum virtutum chri-
stianarum laude coniunctum ad salutem conducat animo-
rum : qui fructus est unice expetendus perpetuoque man-
sums. 

Ex hoc summo apostoliéi muneris gradu, in quo 
Nos Dei benignitas locavit, patrocinium veritatis saepe-
numero, ut oportuit, suscepimus, conatique sumus ea 
potissimum doctrinae capita exponere, quae maxime op-
portuna eque re publica viderentur esse, ut quisque, ve-
ritate perspecta, pestiferos errorum afflatus, vigilando 
cavendoque, defugeret. Nunc vero, uti liberos suos aman-
tissimus parens, sic Nos alloqui christianos universos 
volumus, familiarique sermone hortari singulos ad vitam 
sancte instituendam. Nam omnino ad christianum nomen, 
praeter fidei professionem, necessariae sunt christianarum 
artes exercitationesque virtutum ; ex quibus non modo 
pendet sempiterna salus animorum, sed etiam germana 
prosperitás et firma tranquillitas convictus hominis et 
societatis. — Iamvero si quaeritur qua passim ratione 
vita degatur, nemo est quin videat, valde ab evangelicis 
praeceptis publicos mores privatosque discrepare. Nimis 
apte cadere in hanc aetatem videtur illa Ioannis Apos-
toli sententia, omne, quod in mundo est. concupiscentia 
camis est, et concupiscentia oculorum. et superbia vitae.l) 
Videlicet plerique, unde orti, quo vocentur, obliti, curas 
habent cogitationesque omnes in haec imbecilla et fluxa 
bona defixas : invita natura, perturbatoque ordine, iis 
rebus sua voluntate serviunt, in quas domina ri hominem 
ratio ipsa clamat oportere. -— Appetentiam commodorum 
et deliciarum comitari proclive est cupiditatem rerum ad 
illa adipiscenda idonearum. Hinc efirenata pecuniae avi-
ditas, quae efficit caecos quos complexa est, et ad ex-
plendum quod exoptat inflammata rapitur, nullo saepe 

') I. Ep. II. 16. 
2* 
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aequi iniqui discrimine, nec raro cum alienae inopiae 
insolenti fastidio. Ita plurimi, quorum circumfluit vita 
divitiis, fraternitatis nomen cum multitudine usurpant, 
quam intimis sensibus superbe contemnunt. Similique 
modo elatus superbia animus non legi subesse ulli, nec 
ullam vereri potestatem conatur: merum amorem sui 
libertatem appellat. Tamquam pullum onagri se liberum 
natum patat. J) Accedunt vitiorum illecebrae ac perniciosa 
invitamenta peccandi : ludos scenicos intelligimus impie ac 
licenter apparatos : volumina atque ephemeridas ludificandae 
virtuti, honestandae turpidini composita: artes ipsas, ad 
usum vitae honestamque oblectationem animi inventas, 
lenocinia cupiditatum ministrare iussas. Nec licet sine 
metu futura prospicere, quia nova malorum semina con-
tinenter velut in sinum congeruntur adolescentis aetatis. 
Nostis morem scholarum publicarum : nihil in eis relin-
quitur ecclesiasticae auctoritati loci : et quo tempore 
maxime oporteret tenerrimos animos ad officia christiana 
sedulo studioseque fingere, tum religionis praecepta 
plerumquae silent. Grandiores natu periculuni adeunt 
etiam maius, scilicet a vitio doctrinae : quae saepe est 
eiusmodi, ut non ad imbuendam cognitione veri, sed po-
tius ad infatuandam valeat fallacia sententiarum iuven-
tutem. In disciplinis enim tradendis permulti philosophari 
malunt solo rationis magisterio, omnino fide divina post-
habita : quo firmamento maximo uberrimoque lumine 
remoto, in multis labuntur, nec vera cernunt. Eorum 
ilia sunt: omnia, quae in hoc mundo sint, esse corpora: 
hominum et pecudum easdem esse origines similemque 
naturam: nec desunt qui de ipso summo dominatore 
rerum, ac mundi opifice Deo dubitent, sit necne sit, 
vel in eius natura errent, ethnicoruni more, deterrime. 
Hinc demutari necesse est ipsam speciem formamque 
virtutis, iuris, officii. Ita quidem, ad dum rationis prin-
cipatum gloriose praedicant, ingeniique subtilitatem ma-
gnificentius efferunt, quam par est, débitas superbiae 
poenas rerum maximarum ignoratione luant. — Corrupto 
opinionibus animo, simul insidet tamquam in venis me-
dullisque corruptela morum : eaque sanari in hoc genere 
hominum sine summa difficultate non potest, propterea 
quod ex una parte opiniones vitiosae adulterant iudicium 
honestatis, ex altera lumen abest fidei christianae, quae 
omnis est princípium ac fundamentum iustitiae. 

Ex eiusmodi caussis quantas hominum societas ca-
lamitates contraxerit, quotidie oculis quodammodo con-
templamur. Venena doctrinarum proclivi cursu in ra-
tionem vitae resque publicas pervasere: rationalismus, 
Materialismus, atheismus peperere socialismum, commu-
nismum, nihilismum : tetras quidem funestasque pestes, 
sed quas ex iis principiis ingenerari non modo consenta-
neum erat, sed prope necessarium. — Sane, si religio 
catholica impune reiicitur, cuius origo divina tam illu-
stribus est perspicua signis, quidni quaelibet religionis 
forma reiiciatur, quibus tales assentiendi notas abesse 
liquet? Si animus non est a corpore natura distinctus, 
proptereaque si, intereunte corpore, spes aevi beati aeter-
nique nulla superest, quid erit caussae quamobrem labo-
res molestiaeque in eo suscipiantur, ut appetitus obedi-

') lob. XI, 12. 

entes fiant rationi ? Summum hominis erit positum bonum 
in fruendis vitae commodis potiundisque voluptatibus. 
Cumque nemo unus sit, quin ad beate vivendum ipsius 
naturae admonitu impulsuque feratur, iure quísque detra-
xerit quod cuique possit, ut aliorum spoliis facultatem 
quaerat beate vivendi. Nec potestas ulla frenos est ha-
bitura tantos, ut satis cohibere incitatas cupiditates queat; 
consequens enim est, ut vis frangatur legum et omnis 
debilitetur auctoritas, si summa atque aeterna ratio iuben-
tis vetantis Dei repudietur. Ita perturbari funditus ne-
cesse est civilem hominum societatem, inexplebili cupi-
ditate ad perenne certamen impellente singulos, conten-
dentibus aliis quaesita tueri, aliis concupita adipisci. 

Hue ferme nostra inclinât aetas. — Est tamen, 
quo consolari conspectum praesentium malorum, ani-
mosque erigere spe meliore possimus. Deus enim creavit 
ut essent omnia, et sanabiles fecit nationes orbis ter-
rarum. Sed sicut omnis hic mundus non aliter con-
servari nisi numine providentiaque eius potest, cuius est 
nutu conditus, ita pariter sanari homines sola eius vir-
tute queunt, cuius beneficio sunt ab interitu ad vitam 
revocati. Nam humánum genus semel quidem Iesus 
Christus profuso sanguine redemit, sed perennis ac per-
petua est virtus tanti operis tantique muneris : et non 
est in alio aliquo salus'2) Quare qui cupiditatum popu-
larium crescentem fiammam nituntur oppositu legum ex-
tinguere, ii quidem pro iustitia contendunt : sed intelli-
gant, nullo se fructu aut certe perexiguo laborem con-
sumpturos, quamdiu obstinaverint animo respuere virtutem 
Evangelii, Ecclesiaeque nolle advocatam operam. In hoc 
posita malorum sanatio est, ut, mutatis consiliis, et pri-
vatim et publice remigretur ad Jesuru Christum, christia-
namque vivendi viam. (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Budapest, deez. 4. A magyar lath, sajtó félszá-

zaddal ezelőtt és — most. 
Mi volt a magyar kath. sajtó ötven év előtt, 

1839-ben? 
Egy gondolat, a mely ugyan szárnyait már, mint 

valaki mondaná, „börzögette," sőt röpülni is megpróbált 
már, hogy a megvalósulás honában is meghonosodjék ; 
hanem hát tollainak börzögetésén, szárnyainak próbál-
gatásán tul nem vitte — abban a néhány nagy igye-
kezetü, de csekély hatású folyóiratban, a melyeknek most 
már — némely gondosabb könyvtáraink poros állványain 
itt-ott fenmaradt néhány kopott példányon kivül — az 
életben semmi nyoma sincsen. 

A magyar kath. sajtó hatása az életre — a „Religio 
és Nevelés" alapításával kezdődik 1841-ben. 

Vele, mellette, körülötte indult Magyarországban a 
kath. sajtó élete — életre való fejlődésnek és utóbb vi-
rágzásnak. 

Alighogy megjelent a „Religio" : a protestantismus, 
mely az addig napvilágot látott kath. folyóiratokra nem 
sokat adott, egyszerre gondolkodóba esett és megrez-
zent országszerte. Ily hatása van annak, mikor hire 

') Sap. 1. 14. 2) Act. IV. 12. 
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megy, hogy ki indit meg lapot, és mit indit meg ! Ha 
korának lelkéből veszi a programmot — boldogul ; ha 
csak „vállalkozás" az egész, az idők hullámai elseprik. 
1841-ben maga az akkori kath. papság egyik szeme-fénye, 
a közp. papnevelő intézet dignitárius kormányzója, Sza-
niszló Fei'encz, utóbb nagyváradi püspök, lépett ki a 
küzdőtérre. 

Szaniszló „Religio"-jávai szemben a ref. Török és 
az ev. Székács, a kiknek oroszlánrészök van abban, hogy 
az alapítása óta kath. Budapest főváros 1888-ban már mint 
.országos protestáns központ" szerepelhet a protestáns 
lapirodalomban, lapot állítottak szembe a lappal : meg-
indították a „Prot. egyh. és isk. lap"-ot, melyet 1858-ban 
Ballagi Mór uj életre keltett. 

Az ország figyelni kezdett a kath. sajtóra. A pro-
testantizmus országos tényezőnek ismerte el az iroda-
lomban. Országos tényező, országos protestáns közlöny 
felállítását látta szükségesnek ellenében. 

1848-ban már oly ereje volt a kath. sajtónak, a kis 
,.Religio "-ban, ebben a kis Dávidban szerénykedve, hogy 
egész a hatalmasokig, egész a trónig felhatott szavának 
a sulyja, és az I. b. Szabó Imrének, később püspöknek, 
kissé lakolnia is kellett azért a bátor szózatért, melyet a 
haza érdekében a „Religio" hasábjain megkoczkáztatott. 

Hanem ez már 1848-ban történt. De mi nem ezt 
keressük. Arról van a szó, mi volt a kath. sajtó 1839-ben, 
egy félszázad előtt? 

Mi volt? ! 
Embrió volt, egy kis csira volt, melyből nem fa-

kadván élet, annak most már csak puszta emléke él az 
irodalom történetében és néhány kopott példány hirdeti 
a könyvtárakban, hogy . . . fuimus Troes ! 

Tudtommal, — mit az e szakmában legkompeten-
sebb id. Szinnyey is megerősítetett, — ötven év előtt 
csak egy lapja volt a magyar katholiczizmusnak : a 
Gyarmathy János közp. papn. int. tanúim, felügyelő 
által szerkesztett „Szion", melyet azonban nem sokára 
a „Religio" megjelenésének már híre megszüntetett. 
Személyes érdekek versenyéről, s ezzel kapcsolatban az 
olvasóközönségnek egymástól való elhalászásáról, — akkor 
még szó sem volt nálunk. Az irodalmi, tehát minden 
esetre fensőbb politika e nem ritka specialitásának kelet-
kezése körülbelül összeesik az alkotmányos „újjászületés" 
kezdetével ! Gyarmathy, a tanulmány-felügyelő letette a 
tollat, mert felvette azt az ő rektora, Szaniszló Ferencz, 
apátkanonok. Pedig hát ez is hiba volt ám ; még pedig 
nagy ; mert Gyarmathynak legott kath. néplapot kellett 
volna megindítania Szaniszló „Religio"-ja mellett. 

Mi volt ez e „Szion" ? 
Hírmondója a kath. sajtónak : hogy gondolata, 

terve, az óhaj iránta — a kath. papságban ki ne 
vesszen . . . Különben pedig hogy mi volt ez a lap, 
annak Toldy Ferencz volt a megmondója — haragjában. 
Az akkor még fiatal öreg urnák nem imponált a „Szion" ; 
de liberális, papramorgó természetét rettenetesen bosz-
szantotta. 

S vájjon mi a magyar kath. sajtó — most ? 
Egy óriás, — meg ne ijedj nyájas olvasó ! — egy 

ifjú kis óriás, a melynek egyik-másik tagja szépen van 

kifejlődve, más irányban azonban fejlettsége még igen 
primitív. Daczára ennek, itt-ott mégis már túltengés is 
észlelhető rajta. Erről, nagyérdemű laptársunkban, a M. Ál-
lamban, dr Maróthi a „Magyar Sión" érdekében emelve 
szót ezt irta minap : „Ez a specziális körülmény (t. i. 
hogy nyelvünk elszigetelt s olvasóközönségünk aránylag 
csekély) befolyásolja irodalmunkat s óhajtandóvá teszi, 
hogy ami különösen az egyházirodalmi folyóiratokat illeti, 
jelenjenek meg azok akár hetenkint, akár havonkint, — 
azok ne szaporodjanak a végtelenig, hanem inkább azok, 
melyek valóban hiánypótlók és szükségesek, az iró- és 
olvasóközönség hathatós támogatásában részesüljenek. Az 
az eljárás, mely divatba kezd jönni, csak káros hatással 
lehet egyházi irodalmunkra. A lapszerkesztés mániája sok 
apró-cseprő lapot, vagy füzetes vállalatot támaszt, s meg-
osztja azt a kevés erőt, amely nálunk ma komoly irói 
számba mehet. A közönség chez képest szintén szerteoszlik, 
ugy, hogy ami életrevaló folyóiratunk van, az nem emel-
kedik, s ami élettelen, ') az egymásután tűnik le az iro-
dalmi szintérről, de ugy, hogy egy helyébe kettő is lép, 
hogy az élettelenek kisérteni meg ne szűnjenek." Kissé 
kemény ! 

Tisztelt laptársunk, az ,.Irodalmi Szemle" 1889. évi 
1. számában 1889-re bemutat 14 kath. hírlapot, 8 kath. 
tanügyi lapot, 14 kath. folyóiratot és 6-féle egyházszó-
noklati füzeteket : összesen 42 katholikus lapot. Megjegy-
zem, hogy a temesvári Landbote német, az magyar számba 
nem megy ; pedig itt most a magyar kath. sajtóról van 
a szó. Másik megjegyzésem az, hogy a Tomor Ferencz 
által kitűnően szerkesztett „Közoktatás" — megszűnt, és 
igy most a középiskolai kath. nevelés-oktatás ügye köz-
löny nélkül van. Végtelenül sajnálatos, hogy Tomor tol-
lának nincs közlönye ! — Másrészről azonban én a fenti 
számot, e kettős törlés pótlásául, talán még szaporítani is 
tudnám. Ott van például az „Eger." Az ugyan sehol sem 
mondja, hogy katholikus ; de ám megmutatja, hogy az. 
En legalább azt hiszem, hogy az egri érseki lyceumi 
nyomda akatholikus lapot nem is adna ki. Azután ott 
van fenn Sárosban a sirokai plébános Hedry Bódog kassa-
megyei t. paptársam által szerkesztett derék „Sárosmegyei 
Közlöny." Ez már aztán nem is lehet más, mint katho-
likus lap. Mit mondjak a Drohobeczky Gyula t. paptár-
sam által ügyesen szerkesztett „Kelet"-ről, a „magyaror-
szági görög katholikusok érdekeit képviselő hetilap"-ról ? 
— De én mindezt nem disputatióképp akarom most mon-
dani ; hanem fokozni akarom az önérzetet és örömet a 
magyar kath. papságban, annak látására, hogy mi a ma-
gyar kath. sajtó, csak számra nézve is most, összehason-
lítva a mostani válogatást az ötven év előtt volt — sze-
génységgel ! 

Hogy hol és mennyiben primitív fejlettségű ez a 
mi „fiatal kis óriás" magyar kath. sajtónk, azt ugy hi-
szem mindenki tudja, aki tudja, hogy a papság nagy 
része, a kath* arisztokraczia óriás nagyobb része, a kath. 
tanult osztályok, a kath. nagy és közép-birtokosok, a kath. 
kereskedők és iparosok, a kath. hivatalnok és tanitó-tes-
tület, a kath. kézművesek, paraszt gazdák és munkások, 

l) A „Közoktatás" nem volt élettelen, — mégis megszűnt. 
A szerk. 
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szóval az olvasni szokott kath. nép százezreinek óriás 
zöme számára protestánsok, zsidók, szabadkőművesek és 
hithagyó liberális katholikus lapirók főzik minden héten, 
minden nap, negyven-ötven konyhán is egyszerre, az ön-
álló (!) katholikus (? ?) — gondolkodás hig levesét, a 
kath. egyház nagy gyengeségének szomorú megpecséte-
lésére e hazában. 

Hajh ! de hagyjuk e vigasztalan képet, és fordul-
junk vissza s mi kath. sajtónkhoz. 

Mint legidősb testvér az ő testvéreit, ugy szokta a 
„Religio" üdvözölni újév táján a keletkező uj kath. lapokat, 
adva nekik egy-egy emléktárgyat ajándékul abban a né-
hány észrevételben, melylyel megjelenésűket a kath. pap-
ság előtt bemutatja. 

1889-re három uj kath. folyóirat igér megjelenést. 
A „Magyar Szemle és az ,.Egyházi Közlöny" Budapesten, 
a „Cecilia" Egerben. 

A „Magyar Szemlédnek már megmondtuk volt, a 
mit mondanunk kellett. Hogyha az oltáron marad a toll, 
mely az oltárra tétetett : a lap be fog válni kath. lapnak. 

Az „Egyházi Közlöny" szerkesztője a mi tanitvá-
nyunk. De nem azért, mert tanítványunk volt valaha, 
hanem azért mert most kath. lapot ad ki. van hozzá 
néhány szavunk. 

Programiujának tartalma jó, méltó a „Religio" szer-
kesztőjének egykori tanítványához a bpesti tud. egyetemen. 
Hanem minden attól ftigtr, hogyan valósítja meg azt, azaz, 
hogyan illeszti be azt a kath. folyóiratok koszorújába, a 
nélkül, hogy be ne következzék, a mitől dr Maróthi 
intett a M. A.-ban, — az irók vagyis inkább az amúgy is 
csekély papi olvasóközönség szétforgácsolása és igy a kath. 
folyóiratok emelkedése helyett azoknak, számbeli szapo-
rodásuk mellett, erőben és hatásban gyengítése. 

Ha sikerül neki ezt a Scyllát kikerülni, mi leszünk 
az elsők az év végén az elismerésben, a mint most 
szintén nem legutolsók vagyunk az önérdektelen üdvöz-
lésben. 

Tátongó (irt fog nálunk betölteni a „Cecilia." Éppen 
30 éve, hogy dr Wit t Ferencz, akkor még egyszerű 
falusi káplán Bajorországban az „Augsb. Postzeit"-ban 
egy czikket közölt az egyházi zene elfajulásáról, és égető 
szükséggé vált reformjáról. Azóta az igénytelen schnei-
dingi káplánból világhírű ember lett. a ki az egyházi 
zenét ugy szólván újra teremtette. Persze hogy előzője 
is volt neki ebben, és követői számosak lettek. De a 
vezérszerep az övé volt és maradt egész a mai napig. 
Mikor ez a férfiú programulját 18G8-ban egy röpiratban 
kifejté, az egész világon csak egy folyóirat állt az ő 
álláspontján, Oberhoffer „Ceciliá"-ja Luxemburgban. Ma 
a következő cecilianus lapok jelennek meg : „Kirchenchor," 
„ChorWächter," „Gregoriusblatt," „Gregoriusbote", „Gre-
gorius-Blad," „Cecília" Amerikában, „Lyra ecclesiastica" 
Dublinban, „Musica Sacra" kettő is, az egyik Milanóban, 
a másik Toulouseban, „Cerkven. Glasbodnik," a freiburgi 
„Vereinsorgan," a salzburgi „ Vierteljahreszeitschi-ift," és 
Haberl , Jahrbuch"-ja. 

Tehát nagy ideje volt már, hogy a magyar „Cecilia" 
megjelenjen. Hogy Egerben indult meg, dicsőségére válik 

Egernek ; a lap fennmaradására nézve pedig jó omen. Ka • 
tinszky Gy. szerk. ur érdemeit nagygyal szaporítja. 

Adjon Isten szakadatlan izmosodást a kath. sajtó-
nak hazánkban ! ? ? 

Hága. A pápa világi hatalmának visszaállítása 
érdekében a németalföldi katholikusok „Recht en Orde" 
nevü egyesülete, mint ismeretes, szervezte ama négy 
kath. népgyűlést, melyek Rotterdamhan, Amsterdamban 
és kétszer Utrechtben, a hollandi katholikusok nagy 
résztvételével oly erélyes határozatokat hoztak ez ügyben. 

A legutolsó ily gyiilés m. hó 16-án tartatott Ut-
rechtben. A hollandi kath. mozgalom jellemzésére ide 
igtatom az összehívó bizottság tagjait : elnök Delacour 
József, a kath. párt választási akczio-bizottságának elnöke 
és Brabant állandó bizottságának tagja; tagjai: Cremers 
a folebbviteli bíróság alelnöke és orsz. képviselő ; Harte, 
orsz. képviselő ; Schaepman és Vos de Wael, orsz. képvi-
selők. — A gyűlés elnöksége is igy alakult. A nap szó-
noka Schaepman orsz. képviselő volt, kinek beszéde eré-
lyesen vitatja s beigazolja a pápaság jogát az Egyház i 
Államra ; különösen pedig rámutatott ama hamis elvre, 
melynek alapján a forradalmárok az olasz egység szem-
pontjából maguknak követelik Rómát. Mi katholikusok 
— úgymond szónok — még ez állítólagos elv alapján is, 
nagyobb igényt támaszthatunk Rómára, minthogy mi a 
kétszáz millió katholikus hívő vallási egységének alap-
ján inkább követelhetjük magunknak, illetőleg hitegy-
ségünk feje számára e várost, s területét, mint a har-
mincz millió olasz, kiknek óriá-ú nagyobb fele egyéb-
iránt támogatja a pápa visszaköveteléseit. — A gyűlés 
egyhangúlag elhatározt*, hogy ily értelmű hódoló föliratot 
küld a szentatyának, biztosítván őt a németalföldi ka-
tholikusok fiúi szeretetéről s ragaszkodásáról. Vegäl 40J O O 
terítékű diszlakoma tartatott, melynek fénypontja vala a 
XIII. Leo pápára mondott s viharos éltetéssel kisért fel-
köszöntő. 

A „Recht en Orde" hollandiai kath. szövetkezet 
nemsokára felküldte Rómába a hódoló föliratot. Ez fehér 
borjubőrbe kötött ivrétű album, melynek czimlapján bal-
ról a pápai, jobbról a németalföldi czimer, középen a 
következő fölirás olvasható : „XIII. Leo szuverén pápa ő 
szentségének fölajánlott hódolat a Recht en Orde katho • 
likus politikai szövetkezet tagjai által." Az album az 
alább olvasható hódoló föliraton kivül négyszázegy (ennyi 
van a kis Hollandiában) katholikus társulat 118,252 tag-
jának aláirását tartalmazza. 

A hódoló fölirat igy szól : 
XIII. Leo pápának. 

Szentséges atya ! 
Amidőn szent elődjének kormányzata alatt a forra-

dalom az öt istápoló szektárius kormányok közreműkö-
désével, szentségtörő kezét rátette az apostoli szék patri-
moniumára, Önnek fiai Németalföldről ott voltak más 
derék katholikusok oldalán, hogy fegyverrel kezükben 
védelmezzék a római szentszék jogait. 

Ok csak nagyobb szám által győzettek le. 
Most hogy a titkos szekták perfid és minden jog-

tiszteletről megfeledkezett törvények utján folytatják 
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a rombolás müvét, önnek szentséges atya valamint gyer-
mekeinek, fegyverül csak a panasz s tiltakozás marad. 

Ön németalföldi fiainak szivei, tudomást vévén a 
gyalázatról és igaztalanságokról, melyeket a pokol igyek-
szik a legutóbbi időben ön ellen zúdítani, szívrepesztő 
fájdalommal teltek el és általános tiltakozásban törtek ki. 

Az Amsterdamból kiindult fölbivás az egész or-
szágban visszhangra talált és Németalföld tiltakozása egy 
karba (kórusba) vegyül az egész világ katholikusainak 
panaszaival. 

Mindannyian reméljük, hogy igen közeli napon 
visszaköveteléseinket s könyörgéseinket meg fogják hallani 
s meghallgatni. 

Isten fogja ahhoz az alkalmat fölidézni. 
Vájjon amaz általános összecsapás által fog-e mű-

ködni, amely Európát fenyegetni látszik ? 
Avagy a béke s rábeszélés, meggyőzés által fog-e 

hatni ? 
A Mindenható meg fogja engedni, hogy szavunkat 

meghallják azok, akik 0 általa meg lesznek bizva az uj 
területi rendezkedést megállapítani. 

0 nem fogja megengedni, hogy az apostoli trón 
elbukjék, amelynek ő adá a sérthetetlenséget. Tu es 
Petrus . . . 

Szilárdan bizva Istenünk ez Ígéretében, a forrada-
lommal kiáltunk ma: Roma intangibile! 

De intangibile jogszerű birtokosai, a pápák érde-
kében. 

Szentséges atya, bemutatjuk önnek itt németalföldi 
gyermekei nagy részének tiltakozását együvé foglalva, 
amely a hűség és szeretet bizonysága s az is fog ma-
radni az ön engedelmes és odaadó fiai, a Rerlit en Orde 
tagjai és az egész németalföldi haza hozzájuk csatlakozott 
fiainak ezrei részéről." (Következnek a Recht en Orde vég-
rehajtó bizottsága tagjainak aláírásai.) 

Rampolla bíboros államtitkár a szentatya részéről 
táviratot intézett a választmányhoz válaszul a hozott ha-
tározatra, melyben tudatja, hogy a pápa élénken megörült 
a fini szeretet s odaadás emez ujabb bizonyságának, 
amelyért teljes szivéből köszönetet mond és viszonzásul 
az apostoli áldást küldi szeretett hollandiai gyermekeinek. 

íme a kisded Németalföld az ő maroknyi katho-
likusaival a protestáns többség daczára majdnem a leg-
első helyet foglalja el a pápaság elévülhetetlen igazai 
védelmében. Ez egyfelől vigasztaló látványt nyújt, de 
másfelől megszégyenítő a katholikus államokra nézve, 
amennyiben ezekben legfölebb a püspökök szólalnak föl 
a pápa világi hatalma érdekében, holott Francziaországon 
kivül a világi katholikusok emezekben alig mutatnak ér-
deklődést nyilvánosan a közös szentatyánk teljes függet-
lenségét s háborítlan szabadságát biztosító revindikácziók 
iránt, annyira, hogy ha a kath. sajtó hallgatna e kérdés-
ben, a pápaság ellenei méltán hihetnék s valószínűleg 
nem sokára hivatkozni is fognak arra, hogy a laikusok 
épp a katholikus államokban tartózkodnak a nyílt föl-
lépéstől, pedig csak öntudatos, a forradalommal sem 
szinleg, sem tényleg nem alkudozó vezérekre van szükség, 
hogy itt is oly buzgalom nyilvánuljon, mint Hollandiá-
ban vagy Németországban. 

IRODALOM. 
A „collegialis jóindulat" és a kritika. 

A „Religio" decz. 19. számában dr Véner Pál 
..Kettős kegyelet"-tel és „collegialis jóindulat11 -tal mutatja 
be dr Demkó „Jus ecclesiasticum" czimű művét az olvasó 
közönségnek. Természetes, hogy a „kegyelet- és „colle-
gialis jóindulat" egészen más szinben néz minden dolgot, 
mint a részrehajlatlan, igazságos kritika ; ennélfogva 
dr Véner soraiból a t. közönség nem Demkó művét is-
merte meg, hanem csupán a „collegialis jóindulat" nyil-
vánulásáról szerzett tudomást. Az ugyan egyáltalán fölös-
leges dolog, hogy a collegialis jóindulatot az újságban 
hirdessük, azon esetben éppen kárhoztatni való, mikor 
ez mások irányában igazságtalan. S dr Véner igazságta-
lan a „Magyar Sión" kritikusa iránt, igazságtalan a kö-
zönség iránt. A „M. Sión" kritikusát perhorreshálja, 
mivel megmondotta az igazat, — pedig elég kíméletesen 
és szeliden tette azt — ; a közönséget pedig dr Demkó 
iránt való „collegialis jóindulat11-ból félre akarja vezetni. 
Ugyan ideje volna, hogy végre már megszűnjék az a 
„collegialis jóindulat11-ból származó irodalmi pajtáskodás! 
Én olvastam a „M. Sión" kritikáját, olvastam és össze-
hasonlítottam Demkó „Jus ecclesiasticumu-át, s azt amit 
a „Magyar Sión" mondott mind igaznak, sőt kevésnek 
találtam. 

Tény az, hogy Demkó nem Porubszky. hanem job-
ban Aichner tankönyvéből rendezett uj kiadást, s nem 
teljesítette azt amit felhívásában igért. Kiáltó valótlansá-
got tartalmaz a könyv czime is, mikor azt mondja: „ex 
font-ibus et pluribus praeclaris auctoribus concinnavit," 
holott e helyett oda tehette volna, hogy Aichner müvé-
nek bővített, vagy ha éppen szebben hangzik — mea 
pace — legyen javított kiadása, mert egész rendszerét, a 
§§. és azok czimeit, sőt még a marginalis jegyzeteket is 
legnagyobb részben átvette Aichnerből. Néha ugyan tesz 
egy kis változtatást, amennyiben egy-egy mondatot, ami 
nem volt éppen szükséges, kihagyott; másutt meg hol 
helyesen, hol helytelenül a szórendet forgatta fel. Ahol 
változtatást tesz, ott is néha szerencsétlen, igy pl. a Di-
visio iuris (9. I.) Aichnerben világosabb. Aichner után jó 
része a munkának Porubszkvból van átvéve, néhány í̂ -t 
Szeredy és Kazaly liönyveiből fordított latinra. 

A „M. Sión" kritikusának igaza volt, hogy ez csak 
compilât'/'' s hozzá tehetjük, hogy nem is nagy fejtörésbe 
került az összeállítása, mert amint elől-utól találta, csak 
leirta. Dr Véner cmpa „collegialis jóindidat"-ból nem 
akarja minden egyes §-nak a keresztlevelét megnézni ; 
pedig hiába manap már az egyház is, az állam is, 
mindenkitől megkívánja a keresztlevelet, hasonlóan az 
irodalmi tisztesség is kényes erre s minden munká-
nak megnézi a keresztlevelét s megköveteli a legi-
tim származását. De különben dr Véner sem tagadja 
Demkó művének imént említett származását, hanem 
csupán „collegialis jóindulatból" ezt a feltűnő csem-
pészést egy igen rosszul sikerült élczczel akarja jóvá 
tenni : „Konstatáljuk, úgymond, miszerint a dualizmus 
nagymesterének is becsületére vált volna a magyar és 
német latin styl olyatén elegyítése, aminőt a t. sz. mű-
vében reprodukál." No erre már nem vesztegetjük a szót, 
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csak a t. közönséget kérjük, hogy mindezt a „collegialis 
jóindulat'-nak tessék beszámítani. Ha Porubszky ,Jíís 
ecclesiasticumíl-ára dr Véner szerint csak azért is nagy 
szükség volt, mivel arra, „hogy német auctor honosíttas-
sák meg, némely tanár nem volt rábírható," miért adta ki 
Demkó mégis a német auctort, Aichnert. Még a Po-
rubszkyból átvett részekben sem tette meg a szükséges 
változtatásokat mindenütt, igy az osztrák concordatumot 
Magyarországra is érvényesnek tartja. Hjah ! de a „colle-
gialis jóindulat" kritikája a hibákat mind keresztül nézi, 
sőt annyira megy, hogy Demkó művére alkalmazza Ru-
zsicskának azon elismerő szavait, miket az ezelőtt 36 esz-
tendővel Porubszky munkájáról irt. 

Demkó müve iskolai czélra jól használható, de ez 
nem az ő érdeme; sőt ezen tekintetben is a magyar vi-
szonyokra vonatkozólag felötlő hiányokat találunk. Igy a 
a magyarországi felszentelési czim, a titulus Dioecesib, 
megérdemelte volna, hogy valamit szóljon róla ; de csak 
a nevét említi fel, épp ugy mint Aichner. A „De etfecti-
bus ordinationis" fejezetben, hol az egyháziak régi és 
jelenlegi kiváltságairól s az ellenök elkövetett vétségek 
büntetéséről szól, helyén lett volna felemlíteni a magyar 
büntetőtörvénykönyv azon intézkedését, mely valamely 
felekezet lelkészének bántalmazásáról szól, mert hisz a 
könyv czime: „peculiari respectu habito ad Hungáriám." 
Az egyháziak adózására vonatkozó magyar törvényeket 
ugy adja elő, hogy azokból nem igen sokat tudnak meg 
a növendékek. Az egyház vagyonszerzési jogának tárgya-
lásánál, valamint az isteni szolgálatra szentelt tárgyak 
ellen elkövetett vétségeknél, éppen a hazai törvényeket 
mellőzte; általában az egyházi vagyonjogról szóló rész-
ben több figyelmet kellett volna fordítani Magyarországra. 

Ezek után mi is megerősítjük azt, amit a „M. Sión" 
kritikusa Demkó könyvéről mondott : „Ha valaki kérdené 
tőlem, érdemes-e megszerezni, azt felelném, ha nincs 
meg Aichner, Porubszky és Kazaly vagy Szeredy, akkor 
igenis érdemes, de ha ezek megvannak, akkor fölösleges," 
mivel dr Demkó müve, dr Véner „collegialis jóindulata" 
daczára is opus superflu um és pedig azért, mert — 
plagium. Dr Karácson Imre. 

VEGYESEK. 
— A pannonhalmi szent Benedek-rend két nagy-

érdemű tagja e hóban űli születésnapját oly korban, me-
lyet kevés halandónak enged megérni az isteni Gondvi-
selés. Dr. Jedlik Ányos, ki harmincznyolcz éven át a 
budapesti tud. egyetemnek egyik dísze volt, jubiláris böl-
csészettudor. ki összesen 54 évet töltött tanári széken, 
14 év óta arany misés áldozár, aki most is mint a m. tud. 
akadémia és a természettudományi társulat tagja évről-
évre tevékeny részt vesz azok közgyűlésein, és ma is ép 
testtel, ép lélekkel szaktudománya színvonalán igyekszik 
maradni, folyó hó 11-én tölti be 89-ik évét. — A szin-
tén nagy tudományáról, széles olvasottságáról, bámulatos 

Fentar t juk dr Véner 1*. jogát a válaszra ; — és azzal 
talán be lehet zárni ezt a nem fölösleges, de szerecsen-mosássá 
sem teendő kri t ikai eszmecserét. A szerk. 

emlékező tehetségéről s közhasznú szolgálatairól ismeretes 
dr. Sárhány Miklós bakonybéli apát, jubiláris theol. tudor, 
ki 44 év óta bírja apáti széket, 14 éves aranymisés, bár 
tavaly súlyos betegségen ment át, nagy korához mért jó 
erőben és egészségben e hó 25-én lép 88-ik évébe. 
Mindkettő országos nevet vívott ki magának, mindkettő 
fényes tehetségeivel és kiváló munkásságával fényt derí-
tett a jeles Rendre és az egész magyar clerusra; utóbbi 
éveken át a Religiónak is szorgalmas munkatársa volt ; 
méltó tehát, hogy a szerencsekivánók koszorújához csat-
lakozva, mi is kívánjuk, hogy magyar clerusunk és hazai 
tudósaink e két jelesét a a Mindenható minél tovább a 
legjobb egészségben megtartsa ! 

— Ki „a legöregebb kath. hirlapiró és szer-
kesztő" Magyarországban ? Kiváncsi vagy ugy-e, t. ol-
vasó ? Nos, hát megmondjuk, annál örömestebben, mert 
alkalmunk esik a derék férfiút, a munkás papot, a jó 
barátot — szivünk mélyéből üdvözölni . . . Luga László 
Egerben ! A be egész velejéig és viszont ki egész a leg-
utolsó szaváig magyaros zamatu „Népújság*-ot XX-ik 
évébe vezette be. „Irodalmi Szemlé"-jével pedig 14-ik 
éve szolgálja már Magyarország kath. irodalmát. Isten 
éltesse ! 

— A h X dap est-józsefvárosi plebánia-templomban 
1888. folytán 51 zsidó vette fel a keresztség szentségét. 

— Warrendorf Frigyes volt lutheránus prédikátor 
a mult év végén tette le a kath. hitvallást mgr. Sallua 
chalcedoni érsek kezeibe Rómában. 

— A kutholikusok kezdenek tért foglalni London 
városának képviselő gyűlésében. Mult év végén több kath. 
kandidátust léptettek fel, mint máskor. 

-f- A budapesti „Prot. egyh. és irod. lap' az új-
évvel szerkesztőt és kiadót cserélt. Mindakettőről le-
mondott Ballagi Mór, a ki e lapot 30 év óta szerkesz-
tette, Szőts Farkas eddigi főmunkatársa, volt tanítványa 
és most a systematica-theologia tanszékében is a bpesti 
ev. ref. hittani intézetben utódja számára. Ballagi, hitére 
nézve szabadelvű, azaz a hittartó prot. orthodoxiával 
szemben hithagyó, a Religióval szemben szerkesztésünk 
alatt egy akadémikus műveltségének színvonalán mozgott, 

Szerkesztőségi telefon. 
K. E. Ónod : Eltaláltad. A lap járni fog. Szives fáradozá-

sodért fogadd köszönetemet. — Dr. K. A. Sz. : Tudtam én, hogy 
lesz valami. — Dr. K. I . Gy. : Meglesz. Azután önnél is megle-
gyen. — H. Gy. S. : Praestanter . Igaza van ; sok „szemes* tudó-
sító — boldoggá teszi a Religio újévét. — V. Gy. Bécs : A lap 
járni fog. Ajánlom a „szemes" tudósítókról imént mondottakat. — 
F. M. N.-V : Sajnálom. Est modus in rebus. — H. II. Siroka : A 
cserepéldány megindult. Kérem a viszonzást. — M. G. Bittse : 
Forró köszönet. — K. K. Sz. : A lap megindult. Hogy van meg-
elégedve V — Dr. V. A. Róma : Talán a saját intézetök történeté-
hez való adatok kapósabbak lesznek ; mert a másik adatokat talán 
többen ugy is ismerik. — F. S. S.-A.-U. : A könyv már i t t van. — 
Cs. F. Arras : Önnek is üdvözlet és köszönet. — 1'. P. G.-Sz. : 
Végre-valahára téged is üdvözölhetlek itt. 

Felhivás előfizetésre. 
Forró köszönetet mondva i t t is t. olvasóinknak és munka-

társainknak az elmúlt év folytán tanúsított szives támogatásukért, 
és számítva e támogatás folytonosságára jövőben is. kérjük t. olva-
sóinkat, hogy a kik még nem tették volna, az előfizetést a jelen-
évre mihamarább megújítani szíveskedjenek. 

Előfizethetni a lap élén olvasható módon. 
Bpest, 1889. jan. 5. A szerkesztő. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r . t aná r . 

Budapest 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KÄTH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , j a n u á r 9. I. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : SS. D. N. Leonis divina Providentia Papae XIII. epistola. — A „ R e l i g i o T á r c z á j a : 
Össze-vissza ! — Egyházi Tudósítások . ' B u d a p e s t : Crispi jegyzéke a hatalmakhoz a római kérdésben. — M e s s z e v i d é k : Vasvár-
megye árvaháza és egy — unicum ! — Kath. Egyleti Élet : Meghívó a budapesti paulai sz. Vincze-egyesület közgyűlésére. — Irodalom, : 

Almanach naptárral MDCCCLXXXIX. évre. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. — Felhívás előfizetésre. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA 

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, .EPISCOPOS, 
VIpVERSOSQVE CHRISTIFIDELES PACEM ET COMMVNIO-
XEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES. 

VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS, PRIMATIBVS, 
ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS ET DILECTIS FILIIS, CHRISTI-
FIDELIBVS VNIVERSIS PACEM ET COMMVNIOXEM CVM 
APOSTOLICA SEDE HABEXTIBVS 

LEO PP. XIII. 
VENERABILES "PRATRES 

DILECTI FILII 
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

(Folytatás.) 

Iamvero totius vitae christianae summa et caput est, 
non indulgere corruptis saeculi moribus, sed repugnare 
ac resistere constanter oportere. Id auctoris fidei et con-
summatoris Iesu omnia dicta et facta, leges et instituta, 
vita et mors declarant. Igitur quantumvis pravitate 
naturae et morum longe trahamur alio, curramus oportet 
ad proposition nobis certamen armati et parati eodem 
animo eisdemque armis, quibus Ille, qui proposito sibi 
gaudio sustinuit crucem.Proptereaque hoc primum 

») Heb. XII, I., 2. 

videant homines atque intelligant, quam sit a professione 
christiani nominis alienum persequi, uti mos est, cuiusque-
modi voluptates, horrere comités virtutis labores, nihilque 
recusare sibi, quod sensibus suaviter delicateque blandiatur. 
Qui sunt Christi, carnem suarn crucifixerunt cum vitiis et 
concupiscentiisita ut consequens sit, Christi non esse, 
in quibus non exercitatio sit consuetudoque patiendi cum 
aspernatione mollium et delicatarum voluptatum. Revixit 
enim homo infinita Dei bonitate in spem bonorum im-
mortalium, unde exciderat, sed ea consequi non potest, 
nisi ipsis Christi vestigiis ingredi conetur, et cogitatione 
exemplorum eius mentem suam moresque conformet. 
Itaque non consilium, sed officium, neque eorum dum-
taxat, qui perfectius vitae optaverint genus, sed plane 
omnium est, mortificationem Iesu in corpore quemque suo 
circumferre.2) — Ipsa naturae lex, quae iubet hominem 
cum virtute vivere, qui secus posset salva consistere ? 
Deletur enim sacro baptismate peccatum, quod est nas-
cendo contractual, sed stirpes distortae ac pravae, quas 
peccatum insevit, nequaquam tolluntur. Pars hominis ea, 
quae expers rationis est, etsi resistentibus viriliterque per 
Iesu Christi gratiam repugnantibus nocere non possit, 
tarnen cum ratione de imperio pugnat, omnem animi 
statum perturbât, voluntatemque tyrannice a virtute 
detorquet tanta vi, ut nec vitia fugere nec officia servare 
sine quotidiana dimicàtione possimus. Mancre autem in 
baptizatis concupiscentiam vol fomitem, haec sancta syno-
dus fatetur ac sentit, quae cum ad agonem relicta sit, 
nocere non consentientibus sed viriliter per Iesu Christi 
gratiam repugnantibus non valet ; quinimo qui legitime 
certaverit coronabitur.3) — Est in hoc certamine gradus 
fortitudinis, quo virtus non perveniat nisi excellens, 
eorum videlicet, qui in profligandis motibus a ratione 
aversis eo usque profecerunt ut caelestem in terris vitam 
agere propemodum videantur. Esto, paucorum sit tanta 
praestantia : sed, quod ipsa philosophia veterum prae-
cipiebat, domitas habere cupiditates nemo non debet: 

') Galat. V. 24. 
') II. Cor. IV. 10. 
3) Cone. Trid. Seas. V. can. 5-
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idque ii maiore etiam studio, quibus rerum mortalium 
quotidianus usus irritamenta maiora suppeditat : nisi qui 
stulte putet, minus esse vigilandum ubi praesentius im-
minet discrimen, aut, qui gravius aegrotant, eos minus 
egere medicina. — Is vero, qui in eiusmodi conflictu 
suscipitur, labor magnis compensatur, praeter caelestia 
atque immortalia, bonis : in primis quod isto modo, 
sedata perturbatione partium, plurimum restituitur natu-
rae de dignitate pristina. Hac enim lege est atque hoc 
ordine generatus homo, ut animus impei'aret corpori, 
appetitus mente consilioque regerentur : eoque fit, ut non 
dedere se pessimis dominis cupiditatibus, praestantissima 
sit maximeque optanda libertás. — Praeterea in ipsa 
humani generis societate non apparet quid expectari ab 
homine sine hac animi affectione possit. Utrumne futurus 
est ad bene merendum propensus, qui facienda, fugienda, 
metiri amore sui consueverit ? Non magnanimus quisquam 
esse potest, non beneficus, non misericors, non abstinens, 
qui non se ipse vmcere didicerit, atque humana omnia 
prae virtute contemnere. — Nec silebimus, id omnino 
videri divino provisum consilio, ut nulla afferri salus 
hominibus, nisi cum contentione et dolore queat. Révéra 
si Deus liberationem culpae et errati veniam hominum 
generi dedit, hac lege dedit, ut Unigenitus suus poenas 
sibi débitas iustasque persolveret. Iustitiaque divinae cum 
Iesus Christus satisfacere alia atque alia ratione potuisset, 
maluit tarnen per summos cruciatus profusa vitâ satisfa-
cere. Atque ita alumnis ac sectatoribus suis liane legem 
imposuit suo cruore sancitam, ut eorum esset vita cum 
morum ac temporum vitiis perpetua certatio. Quid Apos-
tolos ad imbuendum veritate mundum fecit invictos, quid 
martyres innumerabiles in fidei christianae cruento testi-
monio roboravit, nisi affectio animi illi legi obtemperans 
sine timoré ? Nec aliâ via ire perrexerunt, quotquot curae 
fuit vivere more christiano, sibique virtute consulere: 
neque igitur alia nobis eundum, si consultum saluti volu-
mus vel nostrae singulorum, vel communi. Itaque, domi-
nante procacitate libidinum, tueri se quemque viriliter 
necesse est a blandimentis luxuriae : cumque passim sit 
in fruendis opibus et copiis tam insolens ostentatio, muni-
endus animus est contra divitiarum sumptuosas illecebras, 
ne his inhians animus, quae appellantur bona, quae nec 
satiare eum possunt, ac brevi sunt dilapsura, thesaurum 
amittat non deficientem in caelis. Denique illud etiam 
dolendum, quod opiniones atque exempla perniciosa 
tanto opere ad molliendos animos valuerunt, ut plurimos 
iam prope pudeat nominis vitaeque christianae : quod 
quidem aut perditae nequitiae est, aut segnitiae iner-
tissimae. Utrumque detestabile, utrumque tale, ut nullum 
üomini malum maius. Quaenam enim reliqua salus esset, 
aut qua spe niterentur homines, si gloriari in nomine 
Iesu Christi desierint, si vitam ex praeceptis evangelicis 
constanter aperteque agere recusarint ? Yulgo queruntur 
viris fortibus sterile saeculum. Revocentur christiani 
mores : simul erit gravitas et constantia ingeniis restituta. 

Sed tanfórum magnitudini varietatique officiorum 
virtus hominum par esse sola non potest. Quo modo 
corpori, ut alatur, panem quotidianum, sic animae, ut ad 
virtutem confirmetur, nervos atque robur impetrare divi-

nitus necesse est. Quare communis ilia conditio lexque 
vitae, quam in perpetua quadam diximus dimicatione 
consistere, obsecrandi Deum habet adiunctam necessitatem. 
Etenim, quod est vere ab Augustino venusteque dictum, 
transcendit pia precatio intervalla mundi, divinamque 
devocat e caelo misericordiam. Contra cupiditatum turbi-
dos motus, contra malorum daemonum insidias, ne circum-
venti in fraudem inducamur, adiumenta petere atque auxi-
lia caelestia iubemur oraculo divino, orate ut non intretis 
in tentationem lJ. Quanto id necessarium magis, si utilem 
dare operam alienae quoque saluti volumus ? Christus 
Dominus, unigenitus Filius Dei, fons omnis gratiae et 
virtutis, quod verbis praecepit, ipse prior demonstravit 
exemplo : erat pernoctans in oratione Dei2) : sacrificioque 
proximus prolixius orabat3). — Profecto longe minus 
esset naturae extimescenda fragilitas, nec languore mores 
desidiaque diffluerent, si divinum istud praeceptum minus 
iaceret incuria ac prope fastidio intermissum. Est enim 
exorabilis Deus, gratificari vult hominibus, aperte polli-
citus, sua se munera large copioseque petentibus daturum. 
Quin etiam invitât ipsemet petere, ac fere lacessit aman-
tissimis verbis: ego dico vobis, petite et dabitur vobis. 
quaerite et invenietis, pulsate et aperietur vobis i). Quod 
ut confidenter ac familiariter facere ne vereamur, maies-
tatem numinis sui similitudine atque imagine temperát 
parentis suavissimi cni nihil potius, quam Caritas libero-
rum. Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare 
filiis vestris, quanto magis Fater vester, qui in caelis est, 
dabit bona petentibus se ?6). — Quae qui cogitaverit, non 
nimium mirabitur si efficientia precum humanarum Ioanni 
quidem Chrysostomo videatur tanta, ut cum ipsa potentia 
Dei comparari illam putet posse. Propterea quod sicut 
Deus universitatem rerum verbo creavit, sic homo impe-
trat, orando, quae velit. Nihil est rite adhibitis precibus 
impetrabilius, quia insunt in eis quaedam velut moventia, 
quibus placari se Deus atque exorari facile patiatur. 
Nam inter orandum sevocanius ab rebus mortalibus 
animum, atque unius Dei cogitatioue suspensi, conscientia 
tenemur infirmitatis humanae : ob eamque rem in bonitate 
et amplexu parentis nostri acquiescimus, in virtute condi-
toris perfugium quaerimus. Adire insistimus auctorem 
omnium bonorum, tamquam spectari ab eo velimus 
aegrum animum, imbecillas vires, inopiam nostram : pleni-
que spe, tutelam atque opem eius imploramus, qui 
aegrotationum medicinám, infirmitatis miseriaeque solatia 
praebere solus potest. Tali habitu animi modeste de se, 
ut oportet, submisseque iudicantis, mire flectitur Deus 
ad clementiam, quia quemadmodum superbis resistit, ita 
humilibus dat gratiam "), — Sancta igitur sit apud om-
nes consuetudo precandi : mens, animus, vox precentur : 
unâque simul ratio vivendi consentiat, ut videlicet per 
legum divinarum custodiam perennis ad Deum ascensus 
vita nostra videatur. 

') Matth. XXVI, 41. 
*) Luc. VI, 12. 
3) Luc. XXII, 48. 
4) Luc. XI. 9. 
5) Matth. VII. 11. 
<') 1 Petr. V, 5. 
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Quemadmodum virtutes ceterae, ita haec etiam, de 
qua loquimur, gignitur et sustentatur fide divina. Deus 
enim auetor est, quae sint homini vera atque unice per 
se expetenda bona: itemque infiuitam Dei bonitatem, et 
Iesu rederaptoris mérita eodem auctore cognovimus. Sed 
vicissim pia precandi consuetudine nihil est ad alendam 
augendamque fidem aptius. Cuius quidem virtutis, in 
plerisque debilitatae, in multis extinctae, apparet quanta 
sit hoc tempore nécessitas. Illa enim est maxime, unde 
non modo vitae privatorum petenda correctio est, sed 
etiam earum rerum judicium expectandum, quarum 
conflictio quietas et securas esse civitates non sinit. Si 
aestuat multitudo immodicae libertatis siti, si erumpunt 
undique proletariorum minaces fremitus, si inhumana 
beatioram cupiditas numquam se satis consecutam putat, 
et si quae sunt alia generis eiusdem incommoda, his 
profecto, quod alias uberius exposuimus, nihil subvenire 
melius aut certius, quam fides Christiana, potest. 

(Vége köv.) 

A „RELIGIO" TÁRCZAJA. 

Össze-vissza! 
A fenségestől a nevetségesig csak j 

egy lépést kell tenni. 

Nem ijedj meg, nyájas olvasóm ; nem neked kell meg-
emészteni azt a czifra nyomorúságos tarka-barkaságot, a 
mit az „össze-vissza11 czim akar jelezni. Inkább sajnál-
kozzál felettem, a kinek ezt kötelességből kellett meg-
tennie Budapest nemkatholikus fő napilapjainak kará-
csonyi tartalmával. Hogy mily adagok kerültek vala 
elémbe, onnan következtetheted, hogy a „P. Hirlap" egy-
maga 40 ivrétű lapon állította ki karácsonyi portékáit. 
Hátra pedig utána egy sem akart elmaradni ! Ha fontra 
venném a mi Budapesten napilapokban Krisztus Urunk 
születésének tiszteletére (?) megjelent, kitűnnék, hogy egy 
kilónál jóval több nyomdafestékes papir konstatálta e 
napon a magyar napisajtó nagyhatalmi állását — a világ-
egyetemben. A Lloyd, Napló, Nemzet, Egyetértés, Tag-
blatt, Bp. Hirlap, P. Hirlap karácsonyi papírja (24]/2 ív) 
maga 1 régi fontot és 5*/2 dekát nyomott — száraz 
állapotban. Megmérettem egy zsidóval—-a saját mérlegén! 

Es ezt nekem mind át kellett olvasnom ! — Ha valaha 
valakinek, megérdemlett büntetésül, rosszat fogna kelleni 
kívánnom, azt kívánnám, hogy olvassa el a budapesti 
napilapok karácsonyi vagy húsvéti számait egy foly-
tában ! 

Mert karácsonykor és húsvétkor kell olvasni a la-
pokat, hogy megtudjuk, hányat ütött Magyarország lósá-
got olvasó, tehát okvetetlenül felvilágosodott vagy felvi-
lágosodottá lenni indult népének rengeteg tömege fölött 
ker. hitre és észjárásra nézve az óra. Ez a két és a 
többi ünnep mód nélkül beszédesekké teszi az újságírókat 
s igy tudtukon kivül, s talán akaratuk ellenére is, éven-
kint többször is leteteti velők a vizsgálatot — a keresz-
tény vallástanból. 

Vájjon, kérded, micsoda eredménynyel ? 
Erről jó lenne mentől többet — hallgatni. 

Maga a Lloyd is csak vixsufficien'sig vihette fel a: 
„Lokal-Nachrichten"-ek rovatába eldugott karácsonyi czik-
kével : pedig hát mily találóan fejtette meg, hogy a há-
rom királyok által felajánlott aurum, thus et myrhánál 
jobbat még a legmodernebb világfi sem kívánhat se ma-
gának se pajtásának, levén ez a hármas kívánság németre 
röviden lefordítva: Geld, Gunst, Gesundheit! 

Prosit szent karácsony ! 
Nos, ha már a németeknél kezdtem, hát elmondom, 

mit találtam a Tagblattban ? 
Lauter leichte Ware ! Egyet kivéve : gróf Apponyi 

Albert vezérczikkét, a melyben kimondja, hogy az uj kor 
(die neue Zeit) ott kezdődik, midőn Bethlehemben az 
angyalok azt énekelték: „Dicsőség a magasságban Isten-
nek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek!" 
Az persze nem az Apponyi gróf hibája, hogy báró Kaas 
Ivor az ő kapitányával szemben a „Pesti Napló" tárczá-
jában azt vitatja, hogy igenis, csak „száz esztendővel ez-
előtt született az emberiségnek uj korszakai," 1789-ben, a 
franczia forradalom „teremtés"-ében ! 

Eleinte, megvallom, furcsának látszott nekem, hogy 
a geniális g*"óf Apponyi Albert németül kiáltja fülébe az 
alvó „magyar népnek" az ellenzéki vezér dörgedelmes „Er-
wache !"-át, — annak a népnek, a mely még a megma-
gyarosított haptákra is oly mérgesen morog a glédá-
ban ! . . . Azonban csak az ablakon . kellett kitekintenem, 
és a talány meg vala fejtve. Egy „uj magyar" ment az 
utcza másik oldalán el. Ezt a „magyar nép"-et, sajnos, 
még Apponyi is csak németül véli megközelíthetni. Hogy 
bejuthat-e e nép zömének valaha a szivebe is ? Még néme-
tül is — bajosan hiszem. 

Most jövök ad fortissimum virum ! 
Az a gondolat, akarom mondani kíváncsiság lepett 

meg, hogy megtudjam, ki tette le a garast — a sok 
karácsonyi író közöl egész Budapesten, tehát széles e 
hazában ? 

Találd ki, nyájas olvasó, ki tette le ! ? 
Pedig jól tudhatnád ! 
Szász Károly „püspök." 
Talán mert a párisi „Figaro" minap, „püspök" czi-

ménél fogva, az egész világ szeuie láttára meggratnlálta 
mint „reverendissimus praelatus"-t azért a színdarabjáért, 
melylyel az akadémiától babér-koszornt nyert, hát most 
már, ugy látszik, kedve kerekedett ki sem bonyolulni a 
sok „katholikus-1 — reminiscentiából. 0 méltósága tudva-
levőleg e nyáron katholikus országokban, katholikus né-
pek között utazott. Volt Velenczében is, és Byronnal 
megállt a hires „sóhajok hidján." S mit gondolsz, mit 
sóhajtott el a református „püspök" ezen a sóhajtásos 
hidon, a hol minden poétának okvetetlenül kell sóhaj-
tania ? . . . Ifjúsági álmát sóhajtotta el, igy : 

„Iijonta hír — s nagyságról álmodám, 
Es nekem is volt márvány-palotám, 

Volt bíborom, két szarvú süvegem,"1) 
Szűz lier m elint viseltem ünnepen." 

Ezt, kérem szépen, Velenczére nem lehet sem a 
múltra sem a jelenre nézve mint csupán csak álmot alkal-
mazni. Biboros, két szarvú süveget és hermelint viselő 

') Püspök-süveg. 
3* 
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püspökei, illetve érsekei, mondhatni, kezdet óta valának. 
A mostani patriarka is biboros,') és ünnepeken szűz 
hermelint, két szarvú süveget visel. Tehát ez Velenczé-
ben nem lehet álom, mert valóság ! 

Kié lehetne tehát ez az ifjúsági álom másé, mint a 
költőé magáé, — aki püspöknek már csakugyan „püspök" 
annyira, hogy csak a bibor hiányzik még hozzá. Hogy 
hord-e már két szarvú süveget és hermelint a kalvintéri 
templom ünnepein, azt nem tudom, mert nem láttam . . . 

Igy álmodott Szász Károly a velenczei „sóhajok 
liidján" állva a „Budapesti Hirlap" karácsonyi számának. 
Takaros kis pápista álom volt az, — nemde ? 

Yajjon mit álmodott, azaz látott a többi lapok 
számára a katholikus Francziaország fővárosában, Pá-
risban ? 

A ,.Nemzet" számára a „Pére-la-Chaise" nevű híres 
párisi temetőben nem talált a sirokon semmit, a mi olyan 
volna : 

„a mi égbe tör, 
Sem bűneink s a megváltás emléke."2) 

Az „Egyetértés" számára a „Notre-Dáme"ban csak-
nem rosszul lett, azaz hogy csakugyan rosszul lett, mert 
„megfagylalt" egész az utolsó érig. Ezt a fagylaltos álla-
potját igy irja le : 

„Áhítat, vagy félénk tiszteletnek 
Borzongása, nem tudom mi lep meg. 
Megy fagylalt a az utolsó érig 
A mint régi sírok szellője megérint." 

Ebben a hangulatban, bizonyára mikor megfagylal-
tosodott állapotából már felocsúdott, — mint „püspök" 
azzal a gondolattal barátkozott meg a Notre-Dâme-ban, 
tehát egy keresztény templomban, mely őt Krisztus bűn-
bocsátó és bűnenyhitő halálára lépten-nyomon emlékeztet-
hette volna, ha felnyitja vala keresztény szemét, mondom, 
azzal a gondolattal barátkozott meg, hogy nincs Semmi, 
a mi bűnben, búban enyhet adna ! 

Hogy enyhet bűnben, búban, ő, a protestáns, a 
szent-misében nem talál, az az ő protestáns tévedéséből 
következik ; de hogy „Krisztus Urunk véres áldozatját" 
sem tartja elég erősnek arra, hogy eleget tegyen annyi 
bűnnek s annyi búnak : az már nemcsak nem püspökies 
eljárás, de még kálvinista hitnek sem járja. 

A jó adag skepticizmussal feleresztett strófa betű-
szerinti magyarságban egyébiránt ekkép következik : 

„Krisztus Urunk véres áldozatja 
— Minden órán tiz pap ^Wmutatja !3) 
Nem volt elég, hajh, eleget tenni 
Ennyi bűnnek, búnak, mit nem enyhít semmi !" 

Aha: tudom már, miért nem enyhít bűnt, bút ezen 
a világon, sőt talán a más világon is — semmi ! Meg-
van ! . . . 

Rímet kívánt a •— tenni ; 
Azért kellett a — semmi ! . . . 

1) Mikor mint chioggiai püspök Budapesten kéregetett , én 
vezettem el id. gr. Károlyi Istvánhoz és öcscséhez Györgyhöz. 

2) A kereszt. Yajjon az egész Père-la-Chaise-ben nem volna 
kereszt ? Akkor tehát ott csupa fejfa lehet. Ez aztán csakugyan 
nem emléke a megváltásnak ! 

3) Már miért nem volt bátorsága e be nem vett magyarság 
helyett bevett magyarsággal azt mondani, hogy i ímu ta t j a ? ! 

No, ha valóban ilyen gondolatai voltak Szász Ká-
rolynak a párisi Notre-Dâme-ban s ily kínosan faragta vala 
ott a verset: akkor csakugyan „szörnyű" igazuk van a 
következő verssoroknak : 

„Maga a vén templom, annyi század 
Zord emléke, annyi fény s gyalázat 
Hü tanuja, életét megunva. 
Szörnyűket beszélne, ha beszélni tudna !" 

Azt is elhiszem már neki, hogy ebből a templomból 
kifelé kívánkozott az ő „szabad" hitű protestáns lelkülete : 

„Mintha a magas bolt rám szakadna . . . 
El, el innen ki, ki a szabadba!" . . . 

Nos, jól van. Kikísértük őt a szabadba. Es itt mind-
járt az a gondolat merült fel agyamban : Vájjon irt-e 
még valahová, Budapest „püspöke" karácsonyi verset ? . . . 
Kíváncsian kaptam kezembe a „Pesti Napló"-t. Lehe-
tetlennek tartottam egy napra egyszerre négy verset ! De 
sejtelmem azt súgta, hogy kell még valaminek lenni, 
mert a „Napló" csak nem maradhat el a többiek mögött! 

És íme, csakugyan ! A negyedik karácsonyi vers 
Szász Károlytól! „Búcsú Páristól!" . . . 

„Isten veled, Páris, meguntalak! 
Zajod kifáraszt, fényed elvakít. 
Sok benned az arany, több a salak, 
Egy árva sóhaj nélkül hagylak itt !' 

De kár hogy Párisban nem építettek sóhajok híd-
já t ! Hajh, mert sóhajtásra okot ott eleget talált a ma-
gyar református „püspök" ; hisz maga mondja : 

„Zászlódon a szabadság irva áll, 
Fennen lobog a büszke trikolor ; 
De mélyeden bűn örvénylik s halál, 
Felszíneden a düh ta j tékja forr. 

Oh Páris, végletek színhelye te ! 
Mélység, magasság egy keretben i t t — 
Te még ragyogsz, künn már a fekete 
Ej oltogatja lámpád fényeit." 

Párison „künn" Francziaország van. És itt a „fekete 
éj oltogatja" a lámpák „fényeit." Mit jelent ez egyebet, 
mint, hogy Francziaország —- halálán van ? No már — 
tegyük fel, hogy csakugyan igy áll a dolog ! — ennek 
gondolatára sem érezni keblében egyetlen egy sóhajt sem 
kelni, bizony nem költői lelkiállapot, hanem politikai el-
fogultság, melynek neve prussophilismus, a mely mig 
Párison „künn" szánalom nélkül látja a fekete éjt olto-
gatni a lámpák fényeit, az alatt titkos öröm érzetével 
szemléli, miként gyújtogatja Berlinen „künn" a lámpák 
fényeit a felkelő nap ! 

Kérem, a napot nem keltén kell ám dicsérni. Franczia-
országnak 3 millió 700,000 harczosa áll csatakészen. Saj-
nos, hogy így van; de ezt egy haldokló nemzet nem teheti! 

Veresmarty tengermélységü költői lelke egész más-
képp fogta fel a költő kötelességét, midőn képzelete egy 
nemzet sirja szélére állította. Oda ragadta fájdalmában 
magához a félvilágot, és az emberiség szivéből könyárt 
fakasztott ki a szemekre. Persze, hogy Veresmartynál a 
gyászolt nemzet a magyar nemzet volt! Hanem hát 
Francziaország halála is csak megérdemel —• legalább 
egy „árva" sóhajt! — De lássunk már Szász K. enge-
delmével mást is ! 
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A ,.Pesti Hírlap" karácsonyi szerepléséről elég 
legyen annyit említeni, hogy ő — „Quintus, Eppus in 
partibus infidelium" aláírással egy pasquillt adott ki első 
karácsonyi mellékletül, a melyben a kath. főpásztori levelek 
hangja és modora van utánozva. A vigyorgás ügyesen 
van leplezve a tárgy komolysága és a hang tettetett 
méltósága által. Ez a „karácsonyi levél" szól „a boldog-
ságról." Szerzője igen otrombán iátsza benne a kétkula-
csosságot. Bókol a „vallás"-nak ; „isteni eredetü"-nek 
mondja a templomokban hangzó „igét;" „századok és 
ezredek (csak !) erkölcsi igazságai vannak letéve a szent-
Írásokban ;" s „él még egy dicső tan, mely a boldogsá-
got az égből származtatja." „Ha ki hisz benne, nagy 
cselekedetet müvei, s ha lelkét fölemelheti addig, a hol 
az Isten eszméjével (csak !) érintkezik, ne bántsátok őt 
és tiszteljétek imádságát." (Mily szép, mily kegyes — 
szavak !) 

De jön a fordulat. „Egyházak és vallások ereje 
nem a földi hatalomban van, hanem azon morális erőben, 
mely az istenség gondolatából (csak) kisugárzik. (Mily 
igaz — czélzatosság nélkiil !) A földi ékesség és hatalom-
vágy (!) elválasztó fal az isteni morál és az emberi 
gyarlóság között: föltartóztatója a malasztnak." E szerint 
a kath. egyház, mely a földi ékességet az isteni tisztelet-
ben annyira szereti, s a Krisztustól a lelkek üdvözítésére 
nyert hatalmat feladni nem akarja, — „föltartóztatója a 
malasztnak ! . . ." No paptársak, hogy tetszik nektek 
Quintus ur e karácsonyi főp. levele a kath. értelmiség-
hez ? ! — Czikkiró ráadásul boldognak gúnyolja azt, a ki a 
földi gyarlóságokon (értsd : a kath. papság „ földi ékes-
ség- és hatalomvágyán") mosolyogván (!), lelkét fölemel-
heti a Magasságig s istenével1) keresvén a harmóniát, 
égi ékességgel megrakodva tér meg a földre." 

De ez a fajtája az embereknek a földön — a buta 
pártot alkotja. Ezeken magasan felül állanak „az értelem 
fölkentjei a földön." Ugyan kik lehetnek ezek? Quintus 
eppus in part. infid. nem sokáig hagy várakozni. Meg-
mondja: „a kik fegyelmezett (oh-oh ! náluk fegyelem!) 
lélekkel kutatván a természet és az emberi lélek titkait, 
a hittel nem tudnak többé fölemelkedni az Istenig. Az 
atheista (eccolo !), a ki mély a) kutatásai között elveszí-
tette az istent (sic), nem ellensége mások hitének és val-
lásának" (csak a katholikusokénak !) „Tiszteljétek tehát 
az ő bölcseletüket is és ne legyetek irántuk (t. i. az 
„értelem fölkentjei, az atheisták" iránt) türelmetlenség-
gel." (Persze!) „Az Egyház papja s az istentagadó bölcs 
közelebb rokon egymással, mintsem azt gondoljátok.". . . No 
ha erre a — találmányra nem kér kizárólagos privilégiu-
mot Quintus atheus ur, akkor nem tudom micsoda czé-
géres absurdumra vár még ! . . . Summa summárum : „A 
hivő jó ember nyugodt élete semmivel sem dicsőbb, mint 
a hitetlen jó emberé." . . . Ugyan mire való tehát az a hit? 
Hát ha az is csak „föltartóztatója a malasztnak!" Mit 
mond ehhez Quintus uram ? Mindenesetre legjobb az 
atheusoknak. Ok az „értelem fölkentjei." Tehát bizonyára 
dicsőbb dolog atheusnak lenni, mint hívőnek. És ezt az 
„evangéliumot" az Egyház papságának is örömmel kell 

') A Magasság nagy M-mel, az isten kis i-vel van irva. 
Furcsa mély kutatás lehet az, a mely Istentől élvezet. 

ám fogadnia; hiszen papság és atheisták „közelebb" ro-
konságban vannak egymással, „mintsem azt gondoljátok." 

Szász K. versei, szemben evvel a „magasságból", már 
t. i. „ex partibus infidelium" érkezett „gyöngéd szózattal", 
— valóságos megszelídült vadgalambok, a melyek talán nem 
is ártanak senkinek ; hisz mindenki rájok olvashatja : 
multa licent — poëtis ! 

Ámde itt a '„fölkent" (mit allen Salben geschmiert) 
„értelem" egész prózai meztelenségben hirdeti az isten-
tagadás dicsőségét —- karácsony napján, a „magas-
ságból." 1) 

Ez, t. olvasó, valóban a pokol karácsonyi szózata volt: 
türelmet, becsültetést, bámulást, hymnust, ünnepet követelve 
az istentagadás — büntetlen „dicsősége" számára! 

No ugyan messze haladtunk mi a haladásban ! 
Hanem hát mindennek megvan a vége. Ennek a 

czikknek is végét kell már kerekítenem. De mivel és 
kivel kerekítsek ? Az ország félhivatalosával, a „Nemzet-
tel és Csernátony-nyal végzem. Gondolom, a peroratio 
igy nem lesz gyengébb sem az exordiumnál, sem e tárcza-
beszéd derekánál. 

Igaz-e nem-e, nem tudom; de én azt olvastam va-
lahol, 2) hogy mikor Voltaire Jean-Jaques Rousseau ur 
értekezését az emberinem „természetes" állapotáról, a 
melyben az emberek állítólag vadonban éltek és makkal 
táplálkoztak, elolvasta — igy kiáltott fel : „kedvem volna 
egy lábon ugrándozni !" Az állatiasságot oly ékesszólóan 
látta Rousseaunál leirva! 

Én, mikor Csernátony — hogyis mondják már no? 
— amolyan más emberségű3) czikkeit olvasom, én ön-
kénytelenül arra a tudatra ébredek, hogy fogaim vannak, 
a melyekkel harapni is lehet, nemcsak kenyeret és kará-
csonyi kalácsot, hanem — embereket is. Csernátony — 
marakodás nélkül nem tud megélni. 

„Röpdém előtt." Ez az ő karácsonyi szereplésének 
a czime. S mit gondolsz nyájas olvasó, mit tesz röpdéje 
előtt az isteni kisded Jézus tiszteletére Csernátony ? . . . 
Hátba rúgja az egészet ünnepestől — és egy uj ünnep 
behozatalának indítványával lép fel, a mely a karácsonyt 
helyettesíteni fogja, mert az lesz a „valódi szent nap." 
És a ki ezt ellenezni meri, az pupegér, bagoly és — 
reactionarius czimeket kap — felpénz fejében ! S a mi 
Csernátonyt e nagy indítvány megtevésére rábírta, az ama 
kétségbe nem vonható tény, hogy karácsonykor (bámul-
jatok !) „már rövidül az éj és nyűlik a nap :" tehát . . . 
haladunk a felvilágosodásban ; tehát erre ünnepet kell 
ülni az egész világon — még pedig a Vatikán és a deb-
reczeni kálvinista bigottság agyon — bosszantására ! 

Sokkal jelentősebb helyet foglal el Magyarország-
ban a „Nemzet," hogysem a benne megjelent förmedvé-
nyes karácsonyi indítványt a kereszténységtől való apos-
tasiára, és annak megokolását, szórói-szóra meg ne örö-
kítsük. 

„Már rövidül az éj, ugy mond, s nyúlik a nap. Igaz, 
hogy még alig egy kakasásításnyit — uno sbadiglio di 

') A mi idéző jel közt van, az ugy van mondva a mint 
idézve van. 

•) Ugy emlékszem, az „Egyetértés"-ben olvastam. 
s) Azt mondják „peczérdus ;" de ez nálunk vonal alá esik. 
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gallo, — mint haliám e napokben Tiirr tábornoktól, — de 
hát a fordulat megtörtént. Es ez a fő. Az apadó sötét-
ségből a növekedő világosságba megyünk, s a ki ennek 
nem örül, az pupegér, bagoly, vagy reactionarius. Tulaj -
donképen az európai civilisatio elhatározhatná egyértel-
müleg, hogy deczember 21-edikét az üdvös haladás álta-
lános ünnepének tekinti. Ez lenne a valódi szent nap. 
Persze, a római Vatikán tévedhetlenségé tiltakoznék egy 
olyan canonisálás ellen, a melynek oltára előtt az el-
kárhozandó protestánsok is meghajolnának : és még per-
szébb, hogy a debreczeni vatikán infallibilesei elszörnyed-
nének a gondolatra, miszerint az unitárius protestánsok-
kal egy padba üljenek a calvinista bigottság vaskalaposai. 
Hanem hát az emberiség mégis eljut — minden jezsuita 
és farizeus szemforgatások daczára — előbb-utóbb azon 
ünnepnaphoz, melyet a felvilágosult népek tognak fenn-
tartatni, testvériségük közös érzetének évfordulati szente-
sítésére." 

* 

Nos, t. olvasó, hogy tetszik neked — ez a budapesti 
karácsony, a mely szerint az egész országban tánczolnak, 
akarom mondani énekelnek — a „fölkent" és fölkenendő 
elmék. 

Nemde világosan hallottad : hányat ütött Magyar-
országban a kereszténységnek — a katholiczizmusnak, 
1888. karácsony éjjelén, — az óra? 

Gondolkodjunk felette — de komolyan ! 
Mert ennek az egész bolondságnak fele sem tréfa ára ! 

* * * 

EGYHÁZI TÜDOSITASOR. 
Budapest, jan. 8. Crispi jegyzéke a hatalmakhoz a 

római kérdésben. — 
Francziaországi tudósításaink már deczember elején 

jelentették, hogy az olasz kormány jegyzéket intézett a 
hatalmakhoz a pápa világi hatalmának visszaállítása iránt 
az egész világon folyamatban lévő nagy mozgalom ellen-
súlyozására. Értesülésünk ezúttal is alaposnak bizonyult. 

A félhivatalos „Hiforma" megczáfolni igyekezett 
ugyan e hirt, sőt a „L'Italie," mely a „Pester Lloyd" 
szerepét tölti be az olasz kormány szolgálatában, hatá-
rozottan kikelt ama föltevés ellen, mintha Olaszország 
kormánya hajlandó volna akár positiv, akár negativ 
ingerencziát tűrni a külhatalmak részéről amaz „olasz 
belügybeu," melyet római kérdésnek szoktak nevezni, 
egyúttal pedig ismétlé a „Roma intangibile" szójárást, 
melylyel azonban épp oly kevéssé lehet a római kérdést 
elhallgattatni, mint Victor Emmanuel ismeretes mondá-
sával : Itt (Rómában) vagyunk és itt is maradunk. 

Az olasz felhivatalosok említett czáfolatainak a 
„ Tribuna" és a „Popolo Romano" nem akar hitelt adni 
és mindakettő erősen állítja, hogy Crispi deczember 1-én 
küldte szét ama jegyzéket, melyben a hatalmakat felszólítja, 
ne engedjék a pápa világi hatalmának visszaállítására vonat-
kozó kath. mozgalmakat tovább fejlődni, mert ezzel 
Olaszország belügyébe avatkoznak. 

LTgyane jegyzékről a párisi „Figaro" a következő-
ket irja : 

„Berlinből tekintélyes forrásból kivonatát veszsziik 

ama körjegyzéknek, melyet Crispi ur külföldön lévő 
diplomácziai képviselőihez küldött a római kérdésben. A 
körjegyzék decz. 1-ről kelt és két részre oszlik. Az első-
ben az olasz miniszterelnök fölhívja az olasz diplomáczia 
figyelmét a katholikus kongresszusra, amelyek minden 
országban tartatnak, valamint a határozatokra, melyeket 
ott a szentszék világi hatalmának szükséges voltára nézve 
hoznak. Hangsúlyozván e mozgalom súlyos jelentőségét, 
utasítja az olasz diplomatákat, hogy értessék meg a kül-
hatalmak kabinetjeivel, hogy az olasz kormány tisztelet-
ben tartja a garanczia-törvényt, de nem tűrheti, hogy 
ily természetű kérdés fölállíttassék. A körjegyzék másik 
részében Crispi ur tárgyalja a pápa esetleges elutazásának 
kérdését és elárulja az élénk érdeklődést, mennyire sze-
retné ismerni ama titkos tárgyalásokat, amelyek ez ügy-
ben a Vatikán s Európa udvarai közt netán folytak." 

A párisi „L'Observateur Français" ugyan e tárgyra 
vonatkozólag a következő római táviratokat közli : 

„Crispi ur körjegyzéke ugyanegy szöveggel bir s 
minden olasz követnek megküldetett. Rosszul voltak érte-
sülve ama lapok, amelyek arról irtak, hogy az olasz mi-
niszterelnök csak utasításokat küldött képviselőihez. — A 
Vatikánban ujabb részleteket vettek a Crispi ur által a 
külföldön folytatott akczióról a katholikus tiltakozó moz-
galom megakadályozására. Crispi ur különösen élénk 
pressziót gyakorol a barátságos (osztrák-magyar és né-
met) kormányokra. így például biztos tudomásom van 
arról, hogy bizonyos püspöki kar együttes föliratot szán-
dékozott a pápához intézni az uj olasz büutető törvény-
könyv ellen ; de az illető kormány Crispi ur diplomácziai 
ágensei által megfélemlítve tudatta eme püspökökkel, 
hogy akcziójuk inopportunus. A püspökök azt kérdezik : 
quid agendum?" 

A szerep, melyet az olasz kormány eme körjegyzé-
kével az európai kormányoknak a római kérdés körül 
kijelölni igyekszik, bizonyára nem emelheti tekintélyüket 
a katholikus világ előtt; nevezetesen a trónoknak s dy-
nastiáknak nagyon jól illik megfontolniok, vájjon az olasz 
forradalom iránti szolgálatkészség, mely összejátszás a 
forradalommal magával, nem fog-e rájuk nézve vészt-
hozó lenni. Annak talán volna értelme, de jó következ-
ménye nem lehet, hogy a protestáns német császár El-
szász-Lotharingia miatt egy húron pendül a „Roma in-
tangibile" hőseivel, ámbár a nemzetközi jog értelmében a 
hódítás és Róma megszállása közt áthidalhatatlan különb-
ség létezik, mivel a pápák városa ünnepélyes Ígéret s 
hit megszegésével lett megszállva Viktor Emmánuel 
részéről. Ámde, hogy legitim jogukra támaszkodó ural-
kodóházak miként képesek ily népjogellenes forradalmi 
tény közvetett vagy közvetlen elismerésével saját maguk-
nak legitim joga alatt vágni a fát, ledönteni az alapot, 
az érthetetlen, mert ez hasonlít a legitimitásról való le-
mondáshoz ; avagy talán maguk számára igen is követelik 
azt, amit megtagadnak a legrégibb s leglegitimebb jog-
tól, a pápaság világi hatalmától?! Ha némely kormá-
nyok e felfogása átmegy a népek öntudatába, akkor a 
forradalom általános lesz Európában, de akkor a legi 
timitás alapján álló monarkhiák fönnállása vajmi kétsé-
gessé válik. Es e körülmény lehet alapja ama vélemény-
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nek, melyet egy kiváló külföldi kath. diplomata kifejezett 
e sorok irója előtt: „Teljességgel megfoghatatlan előttem 
az osztrák-magyar külügyi kormány magatartása a római 
kérdésben ; csak a vak nem látja, hogy Vilmos császár, 
midőn Rómában mint Umberto vendége a két ország 
egyenlő forradalmi eredetére czélzott, nem vonatkozhatott 
a Németország s Itália közti szövetség ama föladatára, 
mely a franczia nemzet ellen irányul, mivel ez köztársa-
ság alatt él ; ellenben az nyiláván intelem a harmadik 
szövetséges ellen, akit összeveszítettek Oroszországgal, 
hogy az áldozatra szánt bárány szerepére kárhoztassák. 
Nekem ugylátszik, hogy Crispi parancsoló tiltakozásai 
az osztrák kath. kongresszus ellen Berlin sugalmazásából 
erednek, hogy a Habsburgokat a birodalom katholiku-
saival, akikre egyedül számíthattak biztosan, összeveszít-
sék, és a monarchia hagyományos erejét, mely Mária 
Terézia alatt a poroszok elhatalmasodásának sikeresen 
ellentállott, megbénítsák." 

Ha nem is osztozunk e fölfogásban, aggodal-
munkat el nem fojthatjuk; mert vagy önként támogatják 
Bécsben Crispi támadásait a pápaság ellen, vagy félelem-
ből. Egyik épp oly veszélyes mint a másik . . . 

Magára a pápaságra nézve azonban nem lesz be-
folyással. 

Olaszországban máris reactio állott be Crispi erő-
szakos fellépésével szemben. A mérsékelt liberálisok őt 
okozzák, hogy a katholikusok az egész világon mozgalmat 
indítottak a római kérdésben. „A római kérdés elalvóban 
volt, Crispi fölrázta a katholikusokat, akiknek zarándok-
latai látták (?), hogy a pápa jól (?) érzi magát a Vati-
kánban : " igy szólt egy olasz diplomata. A „Moniteur 
<le Home" szintén följegyzi a visszahatást, melyet Crispi 
támadó magatartása Olaszországban előidézett, és utalván 
a személyes támadásokra, melyeket az olasz félhivatalos 
sajtó a pápa ellen ez utóbbinak karácsonyi beszéde miatt 
intéz, ebben a rosszkedvnek különös jelenségét látja a 
Consulta részéről, mert „az olasz kormány végre észre-
vette, hogy erőszakoskodása, a helyett hogy megfélemlí-
tené a pápát és elfojtaná a római kérdést, inkább hozzá-
járult ahhoz, hogy Crispi ur a római kérdés jövő meg-
oldásának nagy előkészítőjévé lett.u 

Messzevidék. Vasvármegye árvaháza és egy — 
unieum! — E napokban került kezünkbe „Vasvármegye 
árvaházának első értesítője 1878—1888-ig. Az igazg. vál. 
megb. szerk. Gerlitz Sándor, árvaházi gondnok." Ez 
árvaház keletkezésének történetére vonatkozólag az alap-
kőbe letett okmányban azt olvassuk, hogy „Vasmegye 
közönségének 1874. évi decz. hó 9-én tartott bizottsági 
közgyűlésében Ernuszt Kelemen akkori főispán a megye-
beli szegény árvák számára egy árvaház létesítését indit-
ványozta, mely czélra önmaga ezer forintot ajánlott föl. 
Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott és egyúttal elha-
tároztatott, hogy a megyei összeirott árvaalap tartalékalap-
jának 80,000 frtot meghaladó része a mindenkori évi 
jövedelmekkel együtt a létesítendő árvaház javára fordít-
tassák." A szükséges pénzalap beszerzése és az eszme 
kivitele czéljára bizottság küldetetett ki, melynek tagjai 
közt ott volt néhai Szabó Imre püspök, és még 16 

részint papi, részint világi kath., prot. és zsidó (ugylát-
szik csak egy Pick Vilmos) kitűnőség. E bizottság oly 
buzgalommal működött, hogy 1877 elején már 170,000 
frt állott rendelkezésre. A miért is ez utóbbi évben már alkal-
mas árvaház épitéséhez fogtak ; a megyei püspök 2360 
Q ° 3332 frt értékű telket ajándékozott házhelynek, 
amelyen a ház föl is épült. 1878. évi decz. 1. az árvaház 
átadatott rendeltetésének ; 28 árva vonult be e napon. 
A tőke-gyüjtések és önkéntes adományokból folyton gya-
rapodván az alap, az árvák száma is növekedett, s most már 
59 árva lakja a házat, mely hatvan árva számára van 
berendezve. A gyermekek eleinte nyilvános iskolákba 
jártak ; miután pedig ennek kártékony következményei 
voltak, 1886 óta otthon tanulnak, külön a leányok s 
külön a fiuk, egy-egy gondnok, azaz gondnoknő fölügyelete 
mellett. — A fiuk 12—13 éves korukban rendesen mes-
terségre mennek, a leányok 16 éves koruk betöltéseig 
maradnak az intézetben, azután pedig rendesen cselédek-
nek szegődnek. A buzgóság, melylyel Vasvármegye közön-
sége az árvaház ügyét felkarolta, minden dicséretre méltó. 

Hogy most már az „unicum"-ról is megemlékezzünk, 
tekintsük meg az értesítőnek „vallás-erkölcsi nevelés" cz. 
szakaszát. Ebből azt értjük meg, hogy „az alapító nemes-
szivü emberbarátok a felebaráti szeretet magasztos érze-
tétől áthatva, tekintélyes alapitványaikat nemzetiségi és 
felekezeti különbségre való tekintet nélkül rakták le a 
jótékonyság oltárára", s ezért „az árvák valláskülönbség 
nélkül vétetnek föl." 

Hogy ez a körülmény „a vallásos érzületre és az 
intézeti szellemre károsan ne hasson : a vallásos dolgokra 
saját egyházbeli egyéneik által tanittatnak s kiváló gond 
fordíttatik arra, hogy minden növendék ismerje és meg-
tartsa vallásának hitágazatait és ünnepeit." 

A „vallási oktatás"-t a római kath. növendékek 
(jelenleg 54) nyerik az esperes-plébános megbízása folytán 
a gondnok és gondnoknőtől, az ágostai evangélikusok 
Kiss János ev. lelkész úrtól. Vasárnapokon és ünnepeken 
sz. misére és litániára, sz. misére nyári időben hétköz-
napon is járnak a kath. árvák ; részt vesznek a körmene-
teken és négyszer részesülnek a szentségekben. 

Most jön az unieum! „A házi áhítatokat a két nem-
beli növendékek elkülönítve végzik saját iskolájukban. 
Minden növendék a maga felekezetének szertartása szerint 
imádkozik, p. o. az evangélikusok csendesen megvárják, 
mig a katholikusok keresztet vetnek magukra s ugy 
kezdenek közösen imádkozni, azután meg a „Miatyánk"-
nál a katholikusok várják meg, mig az evangélikusok 
elmondják azt a záradékot, a mit (sic) a katholikusok 
nem szoktak elmondani. Azonkívül közvetlenül a lefekvés 
előtt és a felkelés után a róm. katholikusok térdepelve, 
az evangélikusok állva mondják el ágyaik előtt szokásos 
könyörgő és hálaimájukat." 

Lám, idéztünk ! — Még csak azt szeretnők tudni, 
hogy ha véletlenül zsidó árvát is vennének föl — mert 
zsidók is adakoztak — akkor a zsidó árva is ott állana-e 
a chorusban s nyerne-e pauzát ő is, hogy elvégezhesse 
szokásos hajlongásait és mormogásaít, és vájjon föltett 
sapkával végezné-e imáját és kapna-e kovásztalant hús-
vétjakor s i. t. 
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Különben e szakaszhoz sok glosszát lehetne még tenni ; 
hanem tartózkodunk, mert difficile esset satyram non 
scribere. Megemlíteni kellett, és evvel jelezni, mi min-
dent tud kikonfundálni a felebaráti szeretet és vallás-
erkölcsi nevelés czége alatt a felekezetlenség hóbortja ! 

Kapisztrán. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
-f- „A-budapesti paulai szent Vincze-egyesiilet 1889. 

évi rendes közgyűlését, folyó 1889. évi január hó 20-án 
vasárnap délután 4 órakor, a budapesti központi pap-
növelde dísztermében, IV. ker. papnövelde utcza 7 sz. 
I em. tartja. Az elnökség megbízásából a titkár. 

IRODALOM. 
*** Almanach naptárral MDCCCLXXXIX. évre. 

Budapest, 1888. Kiadja a Szent-István-Társulat. 1888-iki 
tagilletmény. 16-r. X. 168 1. 

Irodalmi gyöngy, a mely erős mágnes lesz idővel, 
hogy a szépirodalomért lelkesedő, de még távolálló szelle-
meket a Szent-István-Társulatba vonzza — édesgetve. A 
szépirodalom egyik-másik világfi hőse már nagyot prüsz-
szentett ez Almanach olvasására. Szivünkből mondjuk rá : 
Adja Isten egészségökre ! 

— Épp most került ki sajtó alól : Dr. Kazaly 
Imre „A kath. egyházjogtan kézi könyve" czimü 
munkájának negyedik kiadása. A könyvet eléggé ajánlja 
ama körülmény, hogy 11 papnöveldében használják 
kézi könyvül. Az uj kiadás az I-ső és Il-ikhoz képest 
tetemesen bővítettnek mondható, de a III-iknál is töké-
letesebb, mert hiven és tüzetesen előtünteti a kánoni 
törvények körül beállott ujabb változásokat, valamint 
azon legújabb honi törvényeinket és rendszabásainkat 
is, melyek az egyházi ügyeket közelebbről érintik. Ezen-
kivül az uj kiadásban, főleg a házasságjogra vonatkozó 
némely részleteket is (p. o. az egyszerű fogadalomról 
(415 1.), a zsidók és pogányok házasságának felbontásáról 
(450 1.), a katonakötelezettség vagy katonai állapot 
akadályáról (476 1.), a házassági akadályoktól való fel-
mentés kanonicus okai (495 1.) — bővebben kidomborítva 
olvassuk. — A nagy 8-rétü két kötetes munka (812 
lap) ára 4 írt, papnövendékeknek 3 frt 50 kr. Meg-
rendelhető szerzőnél Váczon (papnövelde.) 

VEGYESEK. 
— A Vatikán s Oroszország közti tárgyalásokról 

irja a „La Croix", hogy azok folytatása nem elégíti ki 
a várakozásokat. Izvolsky orosz meghatalmazott, miután 
a pápa által több izben fogadtatott s felhatalmazásait jelezte, 
most azzal a kibúvóval kezd élni, hogy minden fordulatnál 
Pétervárra hivatkozik, honnan ujabb utasításokat kell 
bevárnia. Ez az eljárás legalább is nagyon megnehezíti a 
tárgyalásokat. Nincs ravaszabb politika a muszka schis-
máénál ! 

— A pápa Rómából való esetleges eltávozására nézve 
folyton jönnek tudakozódások az örök városba. A „L'Obser-
vateur Français" római tudósítása szerint, a Vatikán ez 
elutazást számításba vette nemcsak háború esetére, hanem 
más előfordulható eshetőségekkel szemben is. 

— Spanyol kath. kongressus volt készülőben f. 
évi ápril havára, mely kivált a római kérdésben volt 
hivatva a kath. Spanyolország érzelmeit jelentősb kifeje-
zésre juttatni ; de ugy látszik Crispi incselkedései Sagasta 
spanyol miniszterelnököt a gyűlés meggátlására birták. 
Azt mondja a „Siglo Futuro", hogy az összes európai 
szabadkőmivesség halállal fenyegeti az oly tagjait, kik mint 
miniszterek ily kath. gyűléseket meg nem akadályoznak. 

— A pápa és Írország. A ,, Freeman''s Journal" 
római sürgönye jelenti, hogy a pápa, kimutatandó az 
egész világ előtt az ir nemzet iránt kiválóan kegyes 
érzelmeit, Írország minden érsekéhez s püspökéhez igen 
szívélyes levelet intézett, tudatván velük, hogy ő gazdag 
ajándékokat küld minden Írországi székesegyháznak és 
számos egyeseknek ; és hogy ő ez ajándékokat külön-külön 
megáldotta Írország számára. A „Mónit, de Rome" f. é. 
jan. 5-én közölte e nevezetes levelet. 

— A házasság fölbonthaióságának jellemző követ-
kezménye a következő Berlinben történt eset. Egy 
gazdag protestáns mészárosné elvált férjétől a protestáns 
pásztor s az állami bíróság hozzájárulásával ; nagy ki-
terjedésű üzlete folytatására azonban mészárosra lévén 
szüksége, ilyet keresett férjül s talált is egyet, ámde ez 
nős volt. Baj is ez protestánsoknál ! A gazdag asszony 
expropriálta a szegényebb nő férjét 9000 márka és a 
költségek megtérítése árán : az állami s protestáns ha-
tóság pedig elválasztotta az utóbbi asszonyt férjétől, s igy e 
házasság fölbontása után a gazdag asszonyt összeadta a 
protestáns pap az igy „szabaddá lett" férfiúval! 

— Angliában Birminghamban az afrikai rabszol-
gaság ellen nagy népgyűlést rendezett az ottani rab-
izolgaellenes társulat, melynek elnöksége Lavigerie bí-
borost is meghivta. Ennek megbízásából a salfordi kath. 
püspök ment oda, aki fölolvasván a karthágói biboros-
érsek levelét, melyben ez sajnálkozását fejezi ki távol-
maradása miatt, a pápa áldását adta a két harmadrészben 
anglikánokból álló gyülekezetre, melyet a jelenvoltak meg-
illetődéssel fogadtak. Egy anglikán pap pedig nagy 
hévvel dicsőité Lavigerie bibornok, „a rabszolgaság 
fölszabadítása apostolának" nagy érdemeit. — A mi 
magyar „anglikánjaink" példát vehetnének erről, ha ugyan 
képesek fölismerni az idők jeleit és fölismerve ezeket 
elismerni az érdemet katholikus részen ! 

Szerkesztőségi telelőn. 
Gy. 1. Bukarest : Köszönöm a megemlékezést, meg az emlék-

tárgyakat is. — Kovács Al. Cs-ő : El ne szalaszsza. Többet levél-
ben . — Bar. Júzs. Eger : A mi a felhívásban megígértetett, az 
világos, hogy lehetséges. Ezt külön kérdezni nem kell. A szám is 
meg volt mondva. Vegyék most a minimumot. — Dr V. Róma : 
Köszönöm mind a kettőt. — Gm. A : Sz. Cs : A legközelebbi szám-
ban. — Dr V. Rozsnyó : Éppen e szám bezárta után érkezett. 

Felhivás előfizetésre. 
Forró köszönetet mondva i t t is t. olvasóinknak és munka-

társainknak az elmúlt év folytán tanusitott szives támogatásukért, 
és számítva e támogatás folytonosságára jövőben is, kérjük t. olva-
sóinkat, hogy a kik még nem tették volna, az előfizetést a jelen 
évre mihamarább megújítani szíveskedjenek. 

Előfizethetni a lap élén olvasható módon. 
Bpest, 1889. jan. 5. A szerkesztő. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : SS. D. N. Leonis divina Providentia Papae XIII. epistola. — Az egyház és korunk. — 
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Celesia biboros palermói érsekhez a rabszolgaság elleni keresztes hadjárat ügyében. — Kath. Actio : Beszámolás a szepes-csütörtökhelyi 

Zápolya-kápolna restaurálására begyült kegyes adományokról. — Irodalom : Válasz az incollegialis bírálatra. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI XOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

PAPAE XIII. 
EPISTOLA 

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS, 
VNIVERSOSQVE CHRISTIFIDELES PACEM ET COMMVNIO-
NEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES. 

VENKRABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS, PRIMATIBVS, 
ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS ET DILECTIS FILIIS, CHRISTI-
FIDELIBVS VNIVERSIS PACEM ET COMMVNIONEM CVM 
APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS 

LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

DILECTI FILII 
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

(Vége.) 

Locus admonet, ad vos cogitationem orationemque 
convertere, quotquot Deus ad sua dispensanda mysteria, 
collata divinitus potestate, adiutores adseivit. Si caussae 
indagantur privatae publicaeque salutis, dubitandum non 
est, vitám moresque clericorum posse plurimum in utram-
que partem. — Meminerint, igitur, se lucem mundi a 
Iesu Christo appellatos, quod luminis instar universum 
orbem illustrantis, sacerdotis animam splendescere opor-
tet. ') Lumen doctrinae, neque illud vulgare in sacerdote 

' ) S. Io. Crysost. De Sac. 1. 3. c. I. 

requiritur, quia muneris eius est implere sapientia cete-
ros, evellere errores, ducem esse multitudinis per itinera 
vitae ancipitia et lubrica. In primis autem vitae inno-
centiam comitem doctrina desiderat, praesertim quod in 
emendatiatione hominum longe plus exemplo, quam per-
oratione proficitur. Luceat lux vestra coram hominibus ut 
videant opera vestra bona. Cuius divinae sententiae ea 
profecto vis est, talem esse in sacerdotibus perfectionem 
oportere absolutionemque virtutis, ut se tamquam specu-
lum praebere intuentibus queant. Nihil est, quod alios 
magis ad pietatem et Dei eidtum assidue instruat, quam 
eorum vita et exemplum, qui se divino ministerio dcdica-
runt : cum enim a rebus saeculi in altiorem Sublati locum 
conspiciantur, in eos tamquam in speculum reliqui oculos 
coniiciunt, ex eisque summit, quod imitentur.2) Quare si 
omnes homines caveant vigilanter opertet, ne ad vitiorum 
scopulos adhaerescant, neu consectentur res caducas ap-
petitione nimia, apparet quanto id effieere sacerdotes 
religiosius et constantius debeant. — Nisi quod nec satis 
est non servire cupiditatibus : illud etiam sanctitudo di-
gnitatis postulat ut sibimetipsis acriter imperare assues-
cant, itemque omnes animi vires, praesertim intelligentiam 
ac voluntatem, quae summum in homine obtinent locum, 
in obsequium Christi cogéré. Qui relinquere univers a 
disponis, te quoque inter relinquenda connumerare memento, 
imo maxime et principaliter abnega temetipsum.3) Soluto 
ac libero ab omni cupidine animo, tum denique alacre et 
generosum Studium concipient salutis alienae, sine quo 
nec satis consulerent suae. Unas erit de subditis quae-
stus, una pompa, unaque voluptas, si quomodo possent pa-
rarc pleben plebem perfectam. Id omnibus satagent etiam 
multa contritione cordis et corporis, in labore et aerumna, 
in fame et siti, in frigore et nuditate.4) Cuiusmodi virtu-
tem semper experrectam et ad ardua quaelibet, proximo-
rum gratiâ, impavidam mire fovet et corroborât bonorum 
caelestium contemplatio frequens. In qua sane quanto 

') Matth. V. 16. 
•) Cone. Trid. Sess. XXII. c. I. de Ref. 
3) S. Bernard. Declam. c. I. 
4) Id. Lib. IV. de Consid. c. 2. 
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plus posuerint operae, tanto liquidius magnitudinem mu- j 
neruru sacerdotalium et excellentiam et sanctitatem intel-
ligent. Iudicabunt illud quam sit miserum tot homines 
per Iesum Christum redemptos, ruere tarnen in interitum 
sempiternum : divinaeque cogitatione naturae in amorem 
Dei et intendent sese vehementius et ceteros excitabunt. 

Est eiusmodi cursus ad salutem communem certis-
simus. In quo tarnen magnopere cavendum, ne quis magni-
tudine difficultatum terreatur, aut propter diuturnitatem 
malorum de sanatione desperet. Dei aequissima immuta-
bilisque iustitia et recte factis praemia reservat et sup-
plica peccatis. Gentes vero et nationes, quoniam ultra 
mortalis aevi spatium propagari non possunt, debitam 
factis mercedem ferant in terris necesse est. Utique non 
est novum, successus prosperos peccanti civitati contin-
gere : idque iusto Dei consilio, qui actiones laudabiles, 
neque enim est ulla gens omni laude vacans, eiusmodi 
beneficiorum genere interdum remuneratur: quod in po-
pulo romano iudicat Augustinus contigisse. Rata tarnen 
lex est, ad prosperam fortunam omnino plurimum intér-
esse quemadmodum publice virtus, ac nominatim ea, quae 
parens est caeterarum, iustitia colatur. Iustitia elevat 
gentem: miseros autem facit populos peccatum. ') — Nihil 
attinet. considerationem hoc loco intendere in victricia 
facinora : nec exquirere, ullane imperia, salvis rebus suis 
et ad voluntatem fluentibus, gérant tarnen velut in imis 
visceribus inclusum semen miseriarum. Unam rem intel-
ligi volumus, cuius rei plena est exemplorum história, 
iniuste facta aliquando esse luenda, eoque gravius, quo 
fuerint diuturniora delicta. Nos quidem magnopere illa 
Pauli Apostoli sententia consolatur, Omnia enim vestra 
sunt : vos autem Christi, Christus autem Dei.2) Videlicet 
arcano divinae providentiae nutu sie rerum mortalium 
regitur gubernaturque cursus, ut, quaecumque hominibus 
accidunt, omnia Dei ipsius gloriae asserviant, itemque 
sint eorum saluti, qui Iesum Christum vere et ex animo 
sequuntur, conducibilia. Horum vero mater et altrix, dux 
et custos est Ecclesia : quae idcirco cum Christo sponso 
suo sicut intima atque incommutabili caritate copulatur, 
ita coniungitur societate certaminum et communione vi-
ctoriae. Nihil igitur anxii Ecclesiae caussa sumus, nec 
esse possumus : sed valde pertimeseimus de salute pluri-
morum, qui, Ecclesia superbe posthabita, errore vario in 
interitum aguntur : angimur earum caussa civitatum, quas 
spectare cogimur aversas a Deo, et summo rerum omni-
um discrimini stolida securitate indormientes. Nihil Eccle-
siae par est . . . . Quot Ecclesiam oppugnarunt, ipsique 
perierunt ? Ecclesia vero caelos transcendit. Talis est 
Ecclesiae magnitúdó : vincit impugnata, insidiis appetita 
superat . . . luctatur nec prosternitur, pugilatu certat, nec 
vincitur.3) Neque solum non vincitur, sed illam, quam 
perenni haustu a Deo ipso dérivât, emendatricem natu-
rae et efficientem salutis virtutem conservât integram, 
nec ulla temporum permutatione mutabilem. Quae virtus 
si senescentem vitiis et perditum superstitione mundum 
divinitus liberavit, quidni devium revocabit? Conticescant 

') Prov. XIV. 34. 
'-) I. Cor. III. 22—23. 
s) S. Io. Chrys. Or. post Kutrop. captum habita n. 1. 

aliquando suspiciones ac simultates : amotisque irnpedi-
mentis, esto iurium suorum ubique compos Ecclesia, cuius 
est tueri ac propagare parta per Iesum Christum béné-
ficia. Tunc enimvero licebit experiendo cognoscere, quo 
lux Evangelii pertineat, quid virtus Christi redemptoris 
possit. — Hie annus, qui est in exitu, non pauca, ut 
initio diximus, reviviscentis fidei indicia praetulit. Utinam 
istiusmodi velut scintilla crescat in vehementem flammam, 
quae, absumptis vitiorum radicibus, viam celeriter expe-
diat ad renovandos mores et salutaria capessenda. Nos 
quidem m'ystico Ecclesiae navigio tam adversa tempes-
tate praepositi, mentem animumque in divinum guberna-
torem defigimus, qui clavum tenens sedet non visus in 
puppi. Vides, Domine, ut undique eruperint venti, ut 
mare inhorrescat, magna vi excitatis fluctibus. Impera, 
quaesumus, qui solus potes, et ventis et mari. Redde 
hominum generi pacem veri nominis, quam mundus dare 
non potest, tranquillitatem ordinis. Scilicet munere im-
pulsuque tuo référant sese homines ad ordinem debitum, 
restituta, ut oportet, pietate in Deum, iustitia et caritate 
in proximos, temperantia in semetipsos, domitis ratione 
cupiditatibus. Adveniat regnum tuum, tibique subesse ac 
servire ii quoque intelligant oportere, qui veritatem et 
salutem, te procul, vano labore exquirunt. Inest in legi-
bus tuis aequitas ac lenitudo paterna: ad easque servan-
das ultro nobis ipse suppeditas expeditam virtute tua 
facultatem. Militia est vita hominis super terram sed ipse 
certamen inspectas, et adiuvas hominem ut vineat, et défi-
cientem sublevas, et vincentem coronas. r) 

Atque his sensibus erecto in spem laetam firmam-
que animo, munerum caelestium auspicem et benevolen-
tiae Nostrae testem, vobis, Venerabiles Fratres, et Clero 
populoque catholico universo apostolicam benedictionem 
peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum ipso die natali D. 
N. Iesu, An. MDCCCLXXXVIII. Pontificatus Nostri Vn-
decimo. LEO PP. XIII. 

Az egyház és korunk. 
Ft. Thomas, rouen-i érsek a pápa jubileumi événele 

befejezése alkalmából pásztorlevelet intézett papságához, 
melynek a római helyzetre vonatkozó eme fölkiáitása: 
„Inkább a számkivetés !" — nemcsak Francziaországban, 
de azon kivül az egész kath. világban visszahangzik. 

A levél igy szól : 
Szeretett kedves testvérek ! 

A letűnő esztendő a történelemben XIII. Leo arany-
lakodalma évérek fog neveztetni. Kezdődvén amaz üdv-
kiáltásokkal, melyek január 1-én megrázkódtaták sz. Péter 
bazilikájának bolthajtásait, ez esztendő minden nap meg-
ujulni látta a csodálat, bizalom, szeretet tanúságait, 
melyeket az egyház minden gyermekében nagy pápánk 
lángszelleme s szive keltett. Innen a nagyszerű buzgalom 
s hév, mely Róma felé készteté a zarándokok sokaságát; 
innen annyi kedves vagy gazdag adomány ; innen a föl-
iratok, némelyek ékesenszólók, mások egyszerűek s nai-
vok, de amelyek mind a gyermeki kegyelet e kiáltásába 

l) Cf. S. Aug. in Ps. 32. 
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olvadnak össze : -,0h atyánk, szeretünk téged és ígérjük, 
hogy gyöngédségünk még nagyobb s élénkebb, engedel-
mességünk még odaadóbb, tiszteletünk még mélyebb lesz." 

Milyen lesz e szép ünnepélyek következménye ? 
Milyen lesz a jövő ? A jövő egyedül Istennél van. Mi 
csak azt tudjuk, hogy az egyház meg fogja érni a vihar 
végét, hogy meg lesz mentve az események menetének 
ama hirtelen fordulatai egyike, ama csodálatos föltáma-
dások egyike által, amelyek ama pillanatban, midőn min-
den veszve látszik, megaláztatásainak mindenikéből dicső-
ségét eredményezik, diadalt fonnak számára abból, amit 
végső vesztének hittek, megifjodást abból, amit túl-
élésnek s halálának neveztek. Mi csak azt tudjuk, hogy 
alázatos s hő imánk siettethetik győzelmének óráját, és 
ha csodákra van szükség, az ima művelni szokta az igaz-
ságosság csodáit és az irgalom csodáit. 

Ugyan miért is csatlakoznánk azokhoz, akik kétség-
beesnek? Miért is kételkedni az egyház erejében és ter-
mékeny halhatatlanságában? A változó s mulékeny alak-
zatok alatt ott vannak a mindig ifjú, mert örök elvek, 
ott vannak az isteni igazságok, amelyek, miután meg-
világították atyáink életét, miután annyi dicsőséget értek,' 
elég hatalommal birnak a társadalmak újjászületését vég-
hezvinni. Nem az egyház sajátos működése-e ez, a mely 
müveletet több izben végrehajtotta a múltban, kivált az 
V. s VI. században, amidőn a római birodalom a barbár 
beözönlések árjaitól romba dőlt ? 

Voltak akkor is férfiak, kik a nagy csapás közepette 
azzal vigasztalódtak, sőt örvendeztek, hogy ez alkalom-
mal el fog veszni egyúttal a kereszténység is, melyet a 
nagy ellenségnek hivnak vala. Az egyházban is találkoztak 
lángeszű és szent férfiak, akik a világ végét hirdeték. 
Köztük a legnagyobb, sz. Jeromos, igy kiáltott föl : Mi 
marad épen, ha Róma bukik ? Ecquid salvum est, si 
Roma perit. V Es Ezekhiel prófétához irt kommentárjá-
nak kezdetén: „Hihető-e, hogy az egész világon kivívott 
győzelmekre épített eme Róma ma romba dőljön és egy-
időben a népek anyja és sirja legyen ? Oh ! ha a nagy 
világosság kialszik, ha a birodalom feje porba hull, ha 
egy szóval Róma haldoklik, az emberiség meghal." 

A Czézárok Rómája azonban összeroskadt, és rom-
jai fölött fölemelkedék a keresztény Róma, a királyi s 
papi város, amely mindennek daczára mindig a világ 
feje az apostolok fejedelmének megszentelt széke lesz 
az evangelium győzelmei által. Amint előrelátták s 
óhajtották sz. Ágoston, Oróz, Salvián s kivált Nagy 
sz. Leo, az egyház kiterjeszté karjait, kitágítá szivét és 
szeretetének leghőbb ölelésével magához vonzá a czivili-
zált világban eladdig alig ismert népeket, amelyek azon-
ban szintén a megváltás vérének örökösei valának. A 
dolgok régi rendjéből az egyház mindent eltűnni hagyott, 
aminek el kellett enyésznie, de a hajótörésből kimentette 
az emberi szellem emlékeit, az irodalmi s művészeti kin-
cseket s hagyományokat, a törvényhozás s kormányzat 
elveit. E kincset a jövőnek megóvta mint a múltnak 
örökét. A római birodalom anyagi egysége helyet adott a 
világ vallásos egységének : és az ifjú s erőteljes népfájok 
kebeléből, amelyeket szelidíthetetleneknek hittek és ame-

') Epist, CXXI1I. 

lyek csak azért látszottak az ó-világot egyik végétől a 
másikig befutni, hogy mély barázdát vájva ezt helyre-
hozhatatlan romokkal s hiába kiöntött vérrel telítsék : 
ebből került ki a népek ama szép családja, mely magát 
kereszténységnek nevezé, annyira, hogy ahol az emberek 
csak sírt láttak, a Gondviselés bölcsőt csinált. 

Most az egyház újból erőszakos emberek fajával 
szemben látja magát, akik rideg s telhetetlen sóvárgások 
által el vannak ragadtatva, akik a zsákmány s élvek 
emberei, minden fék ellen türelmetlenkedők. Mint előd-
jeik vad ösztönöknek hódolnak, akik igen sokszor vitték 
a fosztogatást, mészárlást és gyujtogatást, a nagy városok 
utczáiba. Szegény eltévelyedettek ! Megfosztották őket a 
szép égi hazától, amely a vagyonból s jólétből kitaga-
dottaknak meg van Ígérve ; arra tanitották őket, hogy 
erény az élvezet, hogy a bűn a szenvedés. Hogyan le-
hessen csodálkoznunk, ha kárpótlásképen a világ gazdag-
ságaira s országaira akarják magukat rávetni ? És ime 
épp most készülnek a végső rohamra : minden pillanat-
ban baljóslatú merényletek követtetnek el, amelyek mint 
a villámlások zivataros éjszakán tudatják a társadalommal, 
hogy az örvény felé közeleg. 

E végső veszedelemben XIII. Leo nem szűnik meg 
emlékeztetni a világot, hogy az evangelium s a feszület 
mit sem veszített sem isteni vonzó erejéből, sem polgá-
rosító hatalmából ; és hogy egyedül az egyház birja a 
titkot tanításával és főkép szeretete által megadásra, alá-
vetésre birni a társadalmi rend ellen föllázadtakat, mint 
egykor a barbárokat, meghajlítani akaratukat, megbékí-
teni szivüket és képezni oly embereket, akik tisztelik 
Istent, engedelmeskednek a törvényeknek, s önként szen-
telik magukat családjuknak és hazájoknak. 

Egy másik nem kevésbé megszivlelendő intelme 
XIII. Leónak századunkhoz, azon ismételt szózat, hogy 
— mint az apostol mondja — a mi Urunk Jézus 
Krisztus a sarokkő, melyet Isten keze vet vala minden 
polgárosodás a l a p j á u l ; hogy ő az egyedüli Megváltója 
a népeknek, mint a lelkeknek ; és hogy az evangelium 
elvei amaz isteni összetartó ragaszték, mely nélkül a 
társadalom hasonlít a futó homokhoz, mely daczol az 
emberi munkával és elfoszlik alkotásai alatt. Tapasztal-
tuk mi ezt már. Mi sem hiányzott nekünk, sem állam-
férfiak ügyessége, sem a tudomány, sem a hazafias oda-
adás, sem a nagylelkű buzgalom az igazságosság és 
szabadság tekintetében. És mégis, tekintsünk magunk 
körül : nézzük meg egész Európában a szétszakgatott 
chartákat (alkotmányleveleket), a megsértett alkotmá-
nyokat, a koronaroncsokat, a tört kardokat, a minden 
nemű eredetű s keletű romokat, amelyeket maguk után 
hagynak ama rombolások és újjáalakulások, amelyek 
egymásra szomorú rohamossággal következnek. Mily 
tehetetlenség nyilvánul itt a legügyesebbek és legerő-
sebbek részéről ! Mily gondviseléses guny ez, amely mindig 
meghiusitja előrelátásukat és kijátszsza számításaikat ! Oh 
vajha a kormányok s népek XIII. Leo tanításaira hall-
gatva megértenék végre, hogy Jézus Krisztus vallása 
nélkül nem óvhatok s nem menthetők meg a házi tüz-

') L. I. Korint. III. 2. 
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hely és az oltár kövei, sem a városok erődítvényei, sem 
a haza határai ! 

A souverain pápa szava, mely egyszerre isteni s 
emberi bölcselettől sugárzik, határozott választ tud adni 
a nagy kérdésekre, amelyek a mostani nemzedékeket 
gyötrik. De ő mindenek fölött mindnyájunk közös atyja 
és az ö encziklikái, szózatai, legegyszerűbb beszédei, a 
béke üzenetei, ékesszóló kommentárjai Jézus szive eme 
végső óhajának : Sínt union, hogy az emberek egyek 
legyenek a hitben, reményben és szeretetben ! 

Sajnos, még messze vagyunk e szép egységtől ! Nem 
is szólva a vélemények s érdekek heves harczaitól, melyek 
oly mélyen zavarják a családot s társadalmat, tekintsétek 
a gyűlöletes versengéseket a különböző fajok, sőt az ugyan-
azon eredetű nemzetek között is ! Mindenütt az erő neki 
támad a gyöngeségnek, mindenütt bitorlás és elnyomatás, 
mely fölemészti a népek vagyonát és békóba veri függet-
lenségüket ; mindenütt látni a nemzeteket szorultságban, 
a hazát gyászban. Ha szövetségekről beszélnek, mily gyanús, 
sötét (ombrageux) szövetségek ezek ! Mily szerződések, 
a ravaszság által eredetüknél már kijátszott megállapo-
dások ! Mily barátságok, egész állig fegyverben ! 

E fájdalmas látványnyal szemben XIII. Leo szive 
nagy részvéttel telt meg; és hogy kiragadja az emberi-
séget a zűrzavar s gyűlölet ez állapotából, korunk szük-
ségleteinek teljes fölértésével újból fölvette a pápaság 
szép politikai s társadalmi szerepét, amelynek czélja 
nem az. hogy összezavarja a fajokat s nemzeteket, sem 
az, hogy egyiket a másiknak alárendelje, hanem az, hogy 
a hitnek közössége és jogaik kölcsönös tisztelete által 
egymáshoz közelebb hozza, hogy mindegyikük saját külön 
géniusza szerint kifejthesse önnönmagát és annál bizto-
sabban teljesíthesse a küldetést, melyet Istentől vett. A 
hódítók által az egyetemes monarkhiára nézve tett kísér-
letekben az erőszak alkotja az uralmat és abszorbeál 
minden hatalmat. Az egyháznál ez nincs igy : ő ugy 
működik, mint a szikra, a szellem, az élet, a tüz, mely 
áthatja a tömegeket s csoportokat, és minden ponton 
külön életet ébreszt, megalkotván a mindenek s az Összes-
ség nagy egységét. 

Hogy e világosság és ez életszikra, az igazság és 
szeretet szabadon kisugározhassanak a világra és pedig 
teljes fényükben, „szükséges, hogy Európa közepén egy 
szentelt hely, egy fönséges s független szék legyen, 
ahonnan felváltva a fejedelmek s a népek számára nagy 
s hatalmas szózat emelkedjék, az igazságosság s szabad-
ság szava, részrehajlatlan s különbséget nem tevő szó, 
melyet el ne nyomhasson a félelem, sem el ne hallgattat-
hasson az ügyes furfang." 

Ezt tette a Gondviselés és az ő első minisztere, az 
idő, amidőn a pápai fejedelemséget megalkották, amely az 
emberi dolgok jelen állapotában még sokkal szüksége-
sebb, mint a megelőzött századokban. Ha a pápa nem 
volna fejedelem, hanem alattvaló, hol volna függetlensé-
gének biztosítéka? hol volna szabadsága? Inkább a szám-
kivetés ! De akkor látván távozni Krisztus helytartóját a 
Capitolium, a Colosseum, a Pantheon, sz. Péter, sz. Pál, 

laterani sz. János bazilikái, a diadalivek, az obeliszkek, 
az örök város összes emlékei, egymással versenyezve 
mondanák neki: „Üdv neked, fenséges pápa! Nemsokára 
vissza fogsz térni, mert az Üdvözítő veled van; és te 
egyedül vagy elég nagy, hogy uralkodjál körünkben. A 
te trónod sokkal szilárdabb mint az évszázados alapok, 
melyeken mi állunk ; egykor majd mi mind a porban 
leszünk, összeroskadunk, de te még állani fogsz !" 

XIII. Leo csodálatra méltó jellem ! Ö feledi szomorú-
ságait és szorongattatásait, hogy elmondja a Megváltóval : 
„Emeljétek fel szemeteket és nézzétek e mezőket, melyek 
megértek az aratásra."1) Es ismét: „Szóljatok a mező 
urának, küldjön aratókat."2) 

Egyúttal mily erőteljes ösztönzést ád ő az apostol-
kodásra a világ minden részében! Az evangeliumi állo-
mások szaporodnak, az egyház határai egész a bálvány-
imádás. a schizma és eretnekség videkeire terjednek ki. 
E munkában s e küzdelmekben az összes katholikus 
nemzetek versenyeznek egymással bátorságban s buzga-
lomban; de „a frankok igen nemes nemzetének" előjoga 
az elsőnek lenni az önfeláldozásban, a nagylelkűségben, 
aranya s vére odaadásában. Innen származik túlnyomó 
szerepe, befolyása s méltósága, melyet mindig gyakorolt 
és melyet a féltékeny fondorlatok hiába akarnának tőle 
elragadni. Legyetek meggyőződve, hogy a pápa, az egye-
düli sourerain, aki szerencsétlenségeink óta állandóan hű 
maradt hozzánk, soha sem fogja tűrni, hogy évszázados 
jogaink félreismertessenek. 

Igen, XIII. Leo szereti hazánkat, és uj dicsőséggel 
koronázza most, amidőn a rabszolgaság elleni keresztes 
hadjárat élére ama kiváló érseket (Lavigerie, karthagói 
biboros érseket) helyezi, akiről el kell mondani: „Isten 
megszentelte, hogy hirdesse a szabadonbocsátást az elfo-
gottaknak és szabadságot a rabszolgáknak.3) 

Fölemelkedék fájdalma fölségében és a méltatlan-
kodás szózatát veté a világba az afrikai kontinens el-
nyomatása ellen, a leggyalázatosabb emberkereskedés ellen, 
és a mérhetetlen irgalom kiáltását hallatá annyi szeren-
csétlenek fölött, akik a vad rabszolgavadászok s keres-
kedők részéről minden kínzatást tapasztalnak : nők, gyer-
mekek, aggok kimondhatatlan szendvedések áldozatai 
ama karavánok között, amelyek őket a sivatagon át 
hajtják, akik éhségtől és szorongattatásoktól meghalnak 
ama hajókon, amelyeken élelem, levegő s világosság nélkül 
egymásra halmozva a hajó aljában szállíttatnak ama 
helyekre, hol testük-lelkűk eladatik a legdurvább bánás-
módnak, a legszégyenletesebb kicsapongásoknak. 

Ismerjük jó sziveteket, szeretett testvéreink : ti csat-
lakozni fogtok mindnyájan az irgalom s könyörület eme 
keresztes hadjáratához. Alamizsnáitok bőségesen fognak 
Afrika nagy apostolához indulni, mint azt a körülmények 
és a souverain pápa példája igényli, ki e czélra királyi 
adományt nyújtott. Es imáitok buzgók lesznek, amidőn 
ami Urunk Jézus Krisztus lábainál lesztek egybegyűlve 
híveitekkel, aki előtt nincs se szabad ember, se rabszolga, 
csakis általa megváltott és az ég számára hivatott lelkek. 

(Következnek a részletes intézkedések.) 

') Kétszáz püspök fölirata, mely az 1862. junius 9-diki 
consitoriumban olvastatott föl. 

') Máté XI.. 38. 
3) Izai. L. X., 6. 

5) János IV., 35. 
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EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, jan. 11. Magyarország felsőbb iskolái az 

1887/8-iki tanévben. I. — 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium minap 

megjelent XXII. jelentésének II. kötete ("4-r. 138 1.) szól 
a középiskolákról, a felsőbb tanintézetekről, a szakiskolák-
ról és szaktanfolyamokról, az emberbaráti és közművelő-
dési intézetekről. 

Óriás anyag, tanulságosan van benne feldolgozva. 
Mi most jelenleg csak a felsőbb iskolák ügyére 

óhajtunk egy pár pillantást vetni. 
Mi czélból: ki fog tűnni ez áttekintés folytán. 
A miniszteri jelentés nem száraz statisztikai adatok 

csontvázas összeállítása ; a statisztikai adatok csontvázát 
a jelentés készítője incarnatióval, testtel és színnel tudta 
körülvenni : ugy hogy e jelentésben közoktatásügyi kor-
mányunk, egész országunk összes tan- és nevelésügyi, kul-
turális élete vonul el előttünk, természetesen, a mennyiben 
ezt a magyar államnak — a protestáns autonomia megen-
gedte, azaz bocsánat, lehetővé tette. 

A miniszteri jelentésben közoktatás-ügyünk uralkodó 
szelleme, irányzata és szándéklatai hivatalosan nyilvánul-
ván, ez, valamint a többi miniszteri jelentések is, a mint 
a múltra nézve fölöttébb tanulságosak, ugy különösen a 
jövőre nézve nem egy irányban előre jelzik az áramlato-
kat, melyek közoktatásügyünk ebben vagy abban az ágában 
legközelebb várhatók lesznek. 

A „Pester Lloyd" e jelentéshez már hozzá szólott. 
Ha ez a hozzászólás tolmácsolása akar lenni a miniszteri 
jelentés sorai között netán hemzsegő czélzatoknak : akkor 
az egyetemi autonómiának meg vannak számlálva a napjai. 
A Lloyd czikkirója erősen kidomborítva állítja egymással 
szembe a középiskolák és a felsőbb iskolák viszonyait. 
Amott — leszámítva természetesen a protestáns tanügyet 
— minden a minisztérium kezében van központosítva; 
ugy megy. ugy forog minden, mint egy gépben: ellen-
ben, a tud. egyetemnek stb. autonomiája van ; a minisz-
térium kénytelen „a fakultások határozatait megerősíteni." 
„Minthogy pedig, igy folytatja czikkiró, e megerősítéseit 
egyes esetekben, többnyire helyes okokból, megtagadja ; 
más esetekben viszont a felsőbb iskolák autonómiáját nem 
éppen fölöttébb szigorúan veszi — a mit neki a mi viszo-
nyaink (!) között méltányosan itélő ember rossz néven nem 
vehet, — ekként aztán oly állapotok állanak elő, a midőn 
majd a minisztérium hárít el magától minden felelősséget 
a felsőbb iskolákra, majd megfordítva ezek utasítják el 
maguktól a felelősséget és azt a kormányra tukmálják." 
Ezen az állapotokon a Lloyd czikkirója szerint csak 
egyetemi törvény segíthet, a mely §§-ainak retortáján át 
a többi között tisztába hozná a „budapesti egyetem jelle-
gének" (!) kérdését és szabályozná „a különféle vallás-
felekezetek papjainak nevelését" stb. 

Megvallva az igazat, a miniszteri jelentés nekem nem 
látszik ily miniszteriálisnak a bürokratikus állami „systema" 
iránt, mint a „Lloyd" czikkirójának a felfogása. Kimondja 
a min. jelentés is, igaz : hogy „a felsőbb oktatás intézetei 
között nem található többé az az organikus összefüggés 
és rendszeres tagoltság, a mely a népiskolai intézményeket 

s a középiskolákat jellemzi." De ennek valamint okát 
nem egy felsőbb iskoláinkról hozott törvény hiányában 
találja egyedül, ugy másfelől nem e törvény hozatalát 
tartja a jelzette hiány megszüntetése egyedüli panaceá-
jának. 

Elismeri ugyanis a miniszteri jelentés, hogy „a fel-
sőbb iskolák terén épp ugy mint a szakiskoláknál már a 
gyakorlati élet különféle szükségletei erőteljesebben nyil-
vánulnak s az oktatás irányait olykép speczializálják, 
miszerint azokat egy egységes rendszerbe összefoglalni 
alig lehetséges." És ezt a tekintetet a miniszteri jelentés 
nyomósabbnak jelenti ki az egyetemi törvény hiányára 
való tekintetnél! 

A mi a felsőbb hittani oktatást illeti, e tekintetben a 
miniszteri jelentés szintén reálisabb felfogást árul el a Lloyd 
czikkirójáénál, a ki a mint hallani alkalmunk volt, a „külön-
féle vallásfelekezetek papjainak nevelését (Bildung)" is legis-
latio által kívánja erledigungolni. Igazi német felfogás ! 
A miniszteri jelentés, evvel ellentétben, a pap-nevelés és 
hittani felsőbb oktatásra vonatkozólag eme nevezetes nyi-
latkozatot tartalmazza : „Nem alkalmazható ezen elv (t. i. 
a „kizárólagos egyetemi rendszerbe" való gyömöszölés) a 
felsőbb hittani oktatásra, bár kívánatosnak tartom, hogy a 
felsőbb képzés ezen ága egyetemeinken is képviselve legyen." 
(Micsoda tud. egyetem is az a keresztény czivilizáczió 
XIX. századában, a melyből hiányzik a ker. hittudomány !) 
„A lelkészi hivatás természete hozza magával — igy 
folytatja a miniszter, — hogy a lelkészi képzésnek is 
szorosabb összeköttetésben kell maradnia az egyházi szer-
vezettel, s másrészt, hogy annak berendezése kevésbbé 
eshetik az állami szabályozás körébe, mint a szakképzés 
többi ágaié." 

Ezekből, ugy hiszem, gróf Csáky Albin közoktatás-
ügyi politikáját papnevelő-intézeteinkkel és hittani fel-
sőbb iskoláinkkal szemben világosan ki lehet olvasni. 

Es nekünk, egyelőre, elég ennyi ! ? ? 

Palermo. Lavigerie bibornok levele Celesia bíboros 
palermói érsekhez a rabszolgaság elleni keresztes hadjárat 
ügyében. — 

„. . . Nagy örömmel értesülök, hogy önnek tiszt, 
kartársai, Sziczilia érsekei s püspökei ö mltsgaik csatla-
koztak emiádhoz a rabszolgaság elleni vállalat támoga-
tására. Ez, t. i. az igazság és irgalom, ama szerencsét-
len rabszolgák iránti emberszeretet eme műve, remélem, 
az áldások forrásává fog válni az önök szigete számára. 

Ez valóban nem közönséges vállalat. Arról van szó, 
hogy korunk legundokabb, legnagyobb bűne véget érjen. 
Az európai keresztények szégyen s gyalázat nélkül nem 
vehetik magukra ezért a felelősséget Isten előtt. Legna-
gyobb részük előtt mindeddig ismeretlen vala ennek ki-
terjedése ; de ma tudhatja mindenki; millió meg millió 
ember, férfi, nő, gyermek, testvéreink, mert egy Isten 
kezéből jöttek, kinek képére teremtettek, kiket az Üdvö-
zítő szintén a saját vérével váltott meg, ezek önhibáju-
kon kívül Afrikában a legkegyetlenebb kínzásoknak van-
nak alávetve. 

A kutatók által alig fölfedezett egész földrész kö-
zeli pusztulásnak van kitéve. Mint emez iszonyatosságok-
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nak tanuja, nem viselhetem el azok látását; a szent 
atya áldásával és kívánságára elhagytam püspöki széke-
met, eljöttem aggkorom s betegségem daczára, hogy a 
világ közepette hangoztassam a méltatlankodás, a könyö-
rület és szorongattatás jajkiáltását ! Ez, csak gyönge vissz-
hangja Afrikánk nagy fájdalmának, hála emiád köz-
benjárásának, visszhangozni fog Szicziliában. Csak azt 
óhajthatom, hogy meghallgattassék. Ha eljöhettem volna 
magam az önök gyűlésére, elmondtam volna az önök 
lelki gyermekeinek mindazt, amit engedelméből itt sebti-
ben vázolni akarok. 

Sziczilia a múltban mindama nagy vállalatokban 
részt vőn, melyek a kereszténység dicsőségére a földközi 
tenger környéken véghez mentek. Elment a keresztes 
hadjáratokba ; ebben győzedelmeskedett éjszaki Afrikában 
Tabarkától Tripolisig, melyet meghódított; Mehdiában 
nemcsak egy birodalom központját, hanem a keresztény-
séget újból megállapítá. 

Kozma, ki Karthágó lerombolása után ott sokáig 
érsek volt, Sziczilia egyik templomában van eltemetve, 
hogy ott mintegy élénk emlékezetben tartsa az önök di-
csőségét és újra ilyenre intse önöket. Sziczilia fiainak 
nagy részétől a mohamedán tengeri rablók által megfosz-
tatva, az üldözők kegyetlenségét legyőzte keresztény 
szeretetével, hitével, lakosainak hős bátorságával. Az önök 
sz. Olivusa az afrikai partokra jött vérét ontani. Most 
hála Istennek és a keresztény szárazföldi s tengeri ha-
daknak, önöknek nem kell többé harczolniok független-
ségükért, partjaik biztosságáért, lakosaik jóléteért; ma 
nem hallják már rabszijrâ fűzött honfitársaik panaszát, 
kik Bizerta s Tunisz bagno-iban (gályarabságban) szen-
vedtek ; most a szerecsenek jajkiáltásai ütik meg fülüket. 
Ezek vérükkel árasztják el keleti Afrikát. Nem kevesebb 
kegyetlenséggel, mint amazokat, hurczolják őket Szudán 
mélyéből a Szahara oázisáig, Marokkóba, Egyiptomba, 
Tripolisba, hol a nemzetközi szerződések daczára, a gya-
lázatos emberkereskedés naponkint terjed, mint a brit par-
lamentben közlött blue-bock (kék könyv) hivatalos okmá-
nyai s jelentései bizonyítják. 

Azonban eme vállalatból semmikép sem kell politi-
kát csinálnunk. E szerep ama keresztény kormányokat 
illeti, kik bizonyára tudni fognak megegyezni a rabszol-
gaság eltörlésére legalkalmasabb eszközök megállapítá-
sára s alkalmazására nézve. A katholikusoktól egyedül 
azt kivánom, mint a nápolyiaknak közelebb mondtam, 
hogy rokonszenvük és véleményük nyilvánítása által, mely 
ily vállalatban mindenható, támogassák a közhatalmakat, 
kormányokat. Csak azt kivánom tőlük, legyenek könyö-
rülettel az én szerecseneim iránt. Amidőn annyi szeren-
csétlennek az ügyét fölkarolom, nincs más czélom, mint 
testük s lelkük üdve, mint a jogosság, a természeti és 
isteni törvény tiszteletben tartása, mely szerint minden 
ember egyenlő, szabad, az emberek pedig testvérek, kik 
mint ilyenek kell hogy egymás iránt irgalmasak legyenek, 
bármilyen legyen származási helyük vagy szinük. 

Mindé jogczímen Sziczilia, Olaszország katholikusai-
nak jelentős hely jutott e nemes keresztes hadjáratban. 
Csapataik s hajóhaduk már működnek az afrikai parto-
kon ; feltárul ott előttük a rabszolgaság látványa. 

Az önök Szicziliája ezentúl nemcsak ott, hanem 
egész területén tág tért lelhet a könyörület gyakorlására. 
Tripolis, mely egykor birtokát képezte a normann kirá-
lyok alatt, a Vörös tenger környéke meg van mételyezve 
a rabszolgakereskedés által. Ezen vidékek rabszolgái, nem 
is szólva Kelet-Afrikáról -— habár igazában a ker. fele-
baráti szeretet nem ismer távolságot — önök felé nyújt-
ják karjaikat. El fogják-e önök zárni előlük szivüket? 

fgyanezt kértem Angolország, Belgium, Németor-
szág, Francziaország minden keresztényétől. 

Azt mondtam nekik: továbbra is képesek önök bor-
zalom nélkül hallgatni annyi szentségtörő mészárlás vissz-
hangját? Tovább is tűrni fogják önök, hogy millió meg 
millió emberi teremtmény meg legyen fosztva szabadsá-
gától, az ember ez első javától ; hogy távol családi tűz-
helyüktől a rabszolgavásárra hurczolják őket, összezsufol-
tan sötét hajókban, az anyát különválasztva gyermekeitől, 
a nőt férjétől, hogy azután a legkegyetlenebb bánás-
módnak, a legszégyenletesebb kicsapongásoknak áldozatul 
essenek ? 

Mondjunk ki mindent ! Azt akarják-e önök, hogy 
Isten egy napon önöktől számon kérje testvéreik vérét? 
hogy az Ítélet napján ezt mondja önöknek, amint az 
Evangéliumban meg van írva : „Távozzatok tőlem ! mert 
el voltam nyomatva és nem jöttetek segítségemre; le 
voltam lánczolva és nem szabadítottatok meg ; kínoz-
tattam és nem könyörültetek rajtam ; véremet ontották 
és ti hagytátok ontani." 

Oh ! kétségen kívül azt felelhetik neki, mint maga 
mondja : „És mikor LTram láttunk téged elnyomatva, 
kínoztatva, véredben fürösztve ?" 

De, hogy zavarba hozzon, csak ezt kell majd Neki 
mondani: „A szerecsenekkel szenvedtem, velük voltam 
rabszolgaságban, és ti közönyösek voltatok fájdalmam 
iránt, mert amit a legcsekélyebbel közőlük tettetek 
volna, azt én velem tettétek volna." 

Elfeledték-e önök, Sziczilia katholikusai, a keresz-
tény szolidaritás szabályait? Nem tudják-e többé, hogy 
midőn az emberiség mérhetetlen testének egyik tagja 
szenved, a többi tagoknak részvéttel kell lenniök iránta? 

Nem akarom hinni, hogy közönyösek lehetnétek ez 
iránt, azért hozzátok fordulok: van szavatok, emeljétek 
azt fel egész mennydörgésig, amig meghallgattatásra 
talál. Legyetek visszhangjai a panaszszónak, mely a 
tengerentúlról hozzátok áthallatszik. Ez testvéreitek jaj-
szava, kik ezrével embertelen módon elvesznek Afrika 
területén. 

De addig is, és aközben, mig a közvélemény las-
sanként diadalmasan elhárítja az akadályokat az ily 
közös és döntő vállalat elől, hány szerencsétlen szerecsen 
gyermeket lehetne összegyűjteni magánadakozások segé-
lyével és őket szigetetek valamely intézetében fölnevelni, 
és azután szülőföldjükre küldeni, hogy ott megváltoztas-
sák az erkölcsöket mint az apostolok követői, akik több 
eredményt láthatnának, mint maguk az európaiak ? Én e 
vállalatot Malta szigetén indítottam meg, ahol a misszio-
náriusok által Afrika bensejében összegyűjtött szerecsen 
ifjúk az egyetemen tanáraikat meglepő eredménynyel 
hallgatják az orvostodományt, és e tudományuk segé-
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lyével azután törzsük körében polgárosító s keresztény 
befolyást lesznek gyakorlandók. 

Hány szegény rabszolga, nők s aggok, — kimond-
hatatlan szenvedések által lesujtatva, iszonyú bánásmód 
által halálra kínoztatva a karavánok által, melyek őket 
sivatagokon keresztül hurczolják a rabszolgavásárra, akik 
meghalnak éhségtől, szorongattatástól, amig a tengeren 
a hajó legsötétebb zugába zsúfoltan, egyik a másikon 
lelánczolva szállíttatnak Krétába, Sziriába, Kis-Ázsiába, 
egész Konstantinápolyig, — részesülhetne könnyebbités-
ben, talán szabadulásban a misszionáriusok, apáczák 
által : és ha meg kellene lialniok, keresztény halállal 
halhatnának meg, ha pedig életben maradnak, erkölcsös s 
munkás életet folytathatnának ! 

Mindez lehető, sőt könnyű volna ily csekély távol-
ságra, feltéve, hogy Szicziliában intézetek állíttatnak, 
vagy Tripolis s Egyiptom partjain. Olaszországnak vannak 
szerzetesei, kik ott missziókkal birnak, vannak ott apá-
czái; csak a segédeszközök hiányzanak. Nem lehetne-e 
ezeket nekik nyújtani egy e czélra szervezett bizottság 
utján ? 

Egyébiránt, akinek nincsen vagyona, nincsen-e imád-
sága, hogy Istentől ennyi baj megszüntetését saját test-
vérei javára kérelmezze P Ezt nem tudom elégszer ismé-
telni. Talán csak hő ima kell megszabadításukra. 

Eminencziád ! Vajha oly hatalmas atyai szó, mint 
az öné, lassanként az összes emberek lelkébe-szivébe vés-
hetné ez eszméket ! Önnek a kezdeményezése, inkább 
mint bárki másé, szerencsésen el fogja hinteni e magot 
és nem fog késni gyümölcsöt hozni, mint az önök égalja 
alatt minden nagylelkű maghintés. A szegény Afrika 
iránti e felebaráti szeretet viszonzásául az Ég áldása 
szálljon Szicziliára, Olaszországra ! 

Fogadja stb. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Beszámolás 

a szepes-csütörtökhelyi Zápolya-kápolna restaurálására 
begyült kegyes adományokról. 

A minap m. t. számot adtam azon pénzösszegről, 
mely befolyt a szepes-csütörtökhelyi Zápolya-féle kápolna 
javára, mióta Rómából haza kerültem, jelen alkalommal 
pedig sorba megemlítem mindazon pap urak becses ne-
veit, kik a kétezer intentióból bizonyos számú szent mi-
séket kegyesek voltak elvállalni ugyanazon szent czél és 
alap javára : Juhász Norbert és zirczi-rendiek egri házának 
tagjai 163, Ballay Ádám minorita házfőnök Arad 50, 
Kárpáty Gratián minorita hitoktató Arad 50, Szőke. 
Dániel minorita tanár 30, Singl Valerian o. s. B., ben-
czés áldozár 15, Horváth Kristóf o. s. B., bencz. ál-
dozár 15, Ferenczy József 5, Dassievich Eustách mino-
rita tanár 30, Székely Polykarp minorita elemi ta-
nító 25, Zombory Béla hittanár 20, Ács Rochus mi-
norita házfőnök 15, Chvala Cherub nyugalmazott mino-
rita 15, Bajay Amand minorita hittanár 10, Breznay 
Béla egyetemi hittanár 50, Freti Alfonz 30, Pfeifer 
Antal 20, Zeliger Alajos 5, Daniel Joakim 5, Ivanóczy 
Ferencz 10, Fischer Ágost 5. dr Wolafka Nánd. 10, Baracs 
Victor 10, Kálmán Károly 10, Kelemen Istv. 5, Boldizsár 
Ferencz 5, Chobot Ferencz 10, Szecsey Ferencz 10, Kajser 
Lajos 6, Ivánfy Ede 15, Guba Pál 10, Magyary Pál 25, Ta-
másy Marczel 50, Balázsy József 5, Feth Álajos 5, Ko-
váts József s. lelkész 5, Kapronczay Ede 10, Vimmer Fe-

rencz 10, Polák János 5, Sárgay Antal 5, Zsigmond Jó -
zsef 5, Csajághv Károly nyugalmazott esp. 10, Pataky 
Miksa minorita házfőnök 50, Havasy Fortunát minorita 
hitszónok 20, Zanáthy Bódog benczés tanár 20, Freh 
Alfonz benczés 2-or 10, Jona József szatmár-egyh. áld. 
30, Lieszkovszky Pál 5, Gyarmathy János 10, Kántor 
Lajos 5, Csetneky József 5, Varszelyi Armin premontrei 
házfőnök 20, Zubriczky Flórián premont. tanár 10, Derne 
N. premont. tanár 10, Kohányi Károly prem. tanár 30. 
Rőthy István a szombathelyi papnövelde igazgatója két-
szerre 25, Stegmüller Károly 10, Pálinkás Geyza 10, Lim-
perger Flóris 10, Trykáll Robert tábori plébános 30. 
Blaskovics Frigyes minor, házfőnök 30, Révész Cyrill 
minor áld. 30, Schiiffer Leo minorita áld. 10, Köller 
Norbert minorita 10,. Rátz Pál 3, Kaufmann János 5, 
Szőgyény Lajos 5. Éder Ede 3, Jánosy Dezső minorita 
10, Belesik Kornél minorita 5, LiegerhofFer János min. 
10, Zsuffa Fausztin 10, Mahalcsik B o n a v e n t u r a min. 5, 
Nóvák Ede benczés áld. 10, Tahy Ábrahám 10, Sállay 
Mátyás 15, Samuely János 15, Püspöky Alajos 20, Zsuffa 
Fausztin minorita tanár 2-or 30, Gera Miklós nyugalm. 
minorita 50, Kovács Antal 20, Berecz Gyula patkányoczi 
plebán. 60. Kozma Károly 10, Zsinkó István 25, Szabó 
Márk 12, Ledniczky Ipoly zirczi tanár 20, Krajnyik Mi-
hály 10, Fektor Gáspár pleb. 12, Fetser Antal lelki atya 
10, Balaton János esp. pleb. 5. Bokor Béla pleb. 5, Ke-
mény Sándor pleb. 5, ifj. Oltványi Pál 5, Kindi Mátyás 
lelkész 3, Mikosevics Alajos pleb 5, Kiss István segéd-
lelkész 2, Kemény Sándor 2-or 15, Janovcsik István 2, 
Klimcsik Antal 1, Tomik József 1, Jávorszky Máté 22, 
Tomecsek Teofil minorita 2, Krocska 2, Takács Vitus 2, 
Gmitter Alfonz 7, Tóth Lőrincz premontrei házfőnök 10, 
Répászky Barnabás 4, Heiler Konrád 4. 

Az egész összeg, vagyis a kápolna javára elvállalt 
szent misék száma teszen: 1637. Ezt a számot 38 krjá-
val szorozva, kitesz a pénzbeli összeg: 622 frt és 6 krt. 
Ha ez utóbbi összeget hozzá adjuk az 5240 frt és 841/., 
kr. elhelyezett összeghez, lesz : 5862 frt 9 0 ^ kr. Az 
5240 frtnak 4% kamatja 200 frt 60 kr. És igy 'a köze-
ledő év elején 6072 frt és 50Vä kr. lesz tőke-alap a 
Zápolyaféle kápolnára, nem számítva ide azon 4 % kama-
tot, mely a külön időközben betett 622 frt után jár. — 
íme tehát, nagyságos szerkesztő ur, igy állunk azzal a 
szent ügygyei, melynek nagyságod is lelkes előmozdi-
tója. Az első ezer intentiónak egy éve lejárt november 
30-án, a másik ezernek jövő év márczius végével fog le-
járni, ha akkoráig Isten segítségével s jótevőink közre-
működésével be fogok számolhatni, újra van remény 
intentiókat nyerhetni az Ur oltárára. Szepes-Csütörtök-
helyen, 1888. deczember 15. Gmitter Alfonz, minorita 
házfőnök, lelkész s kiérd, római magy. gyóntató. 

IRODALOM. 
Válasz az incollegialis birálatra. 

Midőn én nem proprio motu, nem a szerzőre való 
figyelemből, kit személyesen nem is ismerek, hanem egy 
mindkettőnkön kivül álló teljesen indifferens harmadik 
kiváló állású tudós egyén ösztönzésére a Demkó-féle jog-
nak a „ Religio "-ban való ismertetésére vállalkoztam, két 
szempont vezérelt : elismerést jelezni ki dr Demkónak a 
szolgálatért, melyet az egyházjogot latinul tanuló pap-
növendékeknek tett, s elégtételt adni neki némileg azon 
kíméletlenségért, melylyel őt a közleményemben meg-
nevezett folyóirat kritikusa illette. Nem akartam rend-
szeresen bírálni; mert hisz oly szerzővel szemben, aki 
műve előszavában annyi őszinteség és szerénységgel mondja 
el szorul szóra, mit vett át másoktól és mennyit, hogy 
az egész rendszer nem az övé ; kinek nem az irói visz-
keteg adta kezébe a tollat, hanem egyedül az a nemes 
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szándék, megtartani iskolai használatra Porubszky epocha-
lis müvéből annyit amennyit lehet, s azt más jeles aucto-
rokkal egészítve ki, alkalmas latin tankönyvet adni ennek 
hiját nagyon érző papnöveldéinknek, bírálni akarni s nagy 
bölcsen azt mondani, hogy müve plagium : — egy csöppet 
sem tartottam és tartom szellemesnek, de nagyon is nevet-
ségesnek. 

Tán nem én voltam az egyedüli, akinek lelkében, 
amidőn dr Demkó felhívása megjelent, gyökeret vert 
az aggódás : nem kell-e majd müvének a kritika minden 
tortúráján keresztül mennie azok részéről, akiknek az, 
hogy papnöveldéinkben az egyházjog magyarul tanittassék, 
többféleképen érdekükben van, és azok részéről, kiknek 
dr Demkó müve saját mulasztásukat juttatja eszükbe. 
Megnyugtatott a gondolat, miszerint nem képzelek mély-
reható tekintetű egyházi férfiút, aki rokonszenvezni tudna 
a jelenséggel, hogy papnöveldéink jó nagy részében több 
tantárgy, köztük az egyházjog is, latin tankönyv hiányá-
ban, nem az egyház nyelvén adatik elő, s azért egy 
latin jogi tankönyv szükségét nem é r e z n é . N e m akartam 
én e szükséggel Demkó müvére a teljes immunitás kö-
penyét borítani, és ha mégis lehetségesnek tartottam a 
kritikát, gondoltam olyat, melynek van annyi morálja: 
sújtani és büntetni, hogy javítson ; de nem tartottam 
lehetségesnek az oly kritikát, amely sujt és büntet, 
hogy sértsen és tönkre akarjon tenni. Már pedig az 
olyan kritika: „ha valaki kérdené tőlem, érdemes-e 
megszerezni, azt felelném, ha nincs meg Aichner, Po-
rubszky és Kazaly vagy Szeredy, akkor igen érdemes, de 
ha ezek megvannak, akkor fölösleges", nincs, s nem lehet 
arra szánva, hogy javítson. Ezt perhorreskáltam én dr 
Demkóval szemben, aki szellemi és anyagi áldozatot 
hozott, csakhogy papnöveldéinknek hasznára legyen ; ezt 
nem tartottam én a collegialis loyalitással megegyeztet-
hetőnek. Nem hunytam szemet a mű fogyatkozásai előtt 
— ezt dr Karácson is elismeri ; — de mert a czélnak, 
melyre íratott, megfelel, ajánlottam azt. Ebben van lel-
kiismeretesség is, de van collegiális jó akarat is, és csak 
sajnálni tudom, hogy dr Karácsonnak ez utóbbiról nincs 
fogalma. És ezért az ismert spanyol hősre emlékeztető 
hevében irodalmi pajtáskodásról vádol dr Karácson en-
gemet, aki Demkót soha nem láttam, vele soha semmi-
képp sem érintkeztem. Azt hiszem, az ilyen meggondo-
latlan és könnyelmű gyanúsítás egy csöppet sem alkalmas 
arra, hogy bizalmat keltsen a gyanúsító komoly számba-
vehetősége s erkölcsi reputatiója iránt. 

Az én ítéletem Demkó könyvét illetőleg dr Kará-
cson szélmalom-harcza után sem változott, sőt megerő-
södött. Maga dr Karácson erősítette meg. 0 maga mondja, 
hogy ..Demkó müve iskolai czélra jól használható." Tu 
dixisti ! Demkó könyve egyesíti Porubszky, Aichner, Sze-
redy és Kazaly előnyeit, s a hol a latin a tanítás nyelve 
— és kívánatos, miszerint mindenütt az legyen, — képviseli 
mind a négyet s relative jobb mind a négynél kiilön-
különvéve. A tankönyv — szerény véleményem szerint — 
egy helyen egy időben csak egy lehet ; ahol latin jogi 
tankönyv kell, ott Demkó könyve pótolja Porubszkyt, 
Aicbnert, Szeredyt, Kazalyt együttvéve. És ha már tan-
könyvnek ennyire beválott : másoknak csak azért ne 
legyen ajánlható, hogy konkurrencziát ne csináljon vala-
kinek ? Hogy közleményemben Ruzsicska és Porubszky 
iránt való kettős kegyeletemnek is adtam kifejezést, azt 
én épp ugy nem szégyemlem, mint amennyire restelheti 

') En ugyancsak szeretem a latin nyelvet ; de a pastorális, 
legalább pedig a katechetika és egyházi ékesszólás tanának vala-
mint az egyházjognak magyar vagy latin nyelven való előadását 
legalább is méltán nyilt kérdésnek tar tom. -I szerfc. 

dr Karácson, hogy azt elferdítve Ízetlen szellemeskedése 
kiinduló pontjául választani nem átallotta. 

Egyébiránt, hogy ne szaporítsuk a szót, biztosítom 
dr Karácsont, hogy daczára az ő szilaj támadásának, nem 
az én ajánlásomra, hanem egyes-egyedül főpásztoraink 
bölcs gondossága folytán, dr Demkó müve utat fog ma-
gának törni, amint már tört is, nemcsak egyes papnevelő 
intézeteinkbe, hanem a lelkészkedő papság köreibe is. 
És akkor én, aki azt ajánlottam, sokkal kellemesebb hely-
zetben leszek mint dr Karácson, aki az ellen oly ifjúi 
hévvel, de nem a legillemesebb módon, olyannyira tüzelt. 
Bizzuk különben ezt a jövőre, mely bizonyára jobb és 
nagyobb kritikus mint akár dr Karácson akár azok, 
kiket ő, nem a legszerencsésebb pártfogásába venni ke-
gyeskedett. Isten velünk ! Dr Véner Tál. 

VEGYESEK. 
*** A keresztény emberiség szeme nemsokára 

reánk leszen függesztve. Lavigerie bibornok megbizásából 
hozzánk jő Wrede hg beszédet mondani a rabszolgaság-
ellenes nemzetközi, keresztény actióról, és szervezni nálunk 
is a XIX. század e legnagyszerűbb humanitárius moz-
galmát. Magyarország katholikusai, Magyarország keresz-
tényei ! Mutassátok meg, hogy Magyarország részese volt 
mindig, részese jelenleg is, és részese leszen a jövőben mindig 
— a ker. czivilizáczió minden törekvésének. Szent László 
királyunkat Enrópa fejedelmei a legimpozánsabb keresztes 
hadjárat fővezérévé választották ; jeruzsálemi András sze-
mélyesen járt a keresztény czivilizáczió érdekében a szent-
földön. Hunyady János a keresztény czivilizáczió nevében tar-
totta vissza Európától a török mohamedánságot. A rabszolga-
ságra derült szabadság napjának kivívásában és meg-
ünneplésében is részt kell vennünk : ima, adomány és 
szervezkedés által. Mutassuk meg Európának és az egész 
világnak, hogy : Él magyar, áll Buda még ! 

— A nagy franczia forradalom százados évfor-
dulója alkalmából egész irodalom van keletkezőben Fran-
cziaországban. Legújabban Freppel, angers-i püspök és 
parlamenti képviselő tollából megjelent : „La Révolution 
Française à propos du centenaire de 1789." Az idevágó 
müvek legnagyobb része kimutatja, hogy a forradalom 
nem valósította meg Ígéreteit, melyekkel a népet elbo-
londitották. Azonfelül tervben van, hogy a monarkhisták 
a franczia köztársaság tüntetéseivel szemben ellentün-
tetést fognak rendezni. Ugy látszik mindkét pártra rá-
férne az elmélkedés afölött, hogy mind azt a rosszat, 
amit Francziaország a nagy forradalom előtt és után 
szenvedett, azt a hivatalos s tudományos hitetlenségnek 
köszönheti. Ebben pedig XIV. és XV. Lajos csak a mo-
dorban különbözött a republikánusoktól ! 

— Ritka eset. A „Téli Esték" cz. kath. lap a ker. 
családok számára abba a szerencsés helyzetbe jött ez 
újévvel, hogy több előfizetője jelenkezett, mint várta. 
Jele, hogy merre van a kath. sajtó terjeszkedésének utja 
hazánkban. A papságnak már elég a papilap ; ahiveknek, a 
világi értelmiségnek, a ker. családoknak, kath. híveinknek 
rangjuk és állásukhoz illő lapokkal kell szolgálni. Itt te-
rem babér tövis nélkül és áldás viaskodás nélkül. A „Téli 
Esték" szerk. Bodnár Gáspár r. kath. sglelkész Szatmáron. 

— Mit tesznek — a nagy emberek, ha erejöket az 
előttük álló gondviseléses feladatokkal összemérik ? . . . 
Imádkoznak ! Ezt tette gr. Apponyi A. is, mielőtt teg-
napi nagy beszédével fellépett. Kétszer is mondta bará-
tainak lakomáján, hogy ezt tette. Ez az államférfiúi imád-
ság Apponyi A. gr legnagyobb tetteinek — élén áll. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : i 

szerdán és szombaton, i 
Előfizetési dij: j 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 frt. § 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII.. Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendôk. 

B u d a p e s t e n , j a n u á r 16. 5. I. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Órévi Konrád, pannonhalmi apát. — Pásztorlevél a hypnotismusról. — Egyházi Tudósítások : 
B u d a p e s t : Magyarország felsőbb iskolái az 1887/8-iki tanévben. — F r a n c z i a o r s z á g : A püspöki tekintélyről' és hatalomról 

szemben a kath. lapirókkal. — Irodalom: Katholikus Szemle. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

Órévi Konrád, 
pannonhalmi apát. 

Nagy Imre, a Zichy-család Okmánytárának 
érdemes szerkesztője, régi levéltár-buvár, e gyűj-
temény most megjelent Y. kötetének elősza-
vában (VIII. 1.) azt irja, hogy Órévi András fia, 
Konrád pannonhalmi apát nevét a Fuxhoffer-
Czinár-féle monasteriologia az apátok közt nem 
sorolja föl, bár ilyennevű pannonhalmi apát 
létezett. 

Igaza van. Azonban a pannonhalmi szent 
Benedek-rend történetéről Czinárénál ujabb mun-
kát is birunk, mely „Adatok Pannonhalma múlt-
jához" czim alatt Halbik Czipriántól pannonhalmi 
benczéstől a szent Benedek apát XIV. százados 
évfordulója emlékére kiadott adatgazdag 1880-ki 
rend-névtárban jelent meg. Szerző e becses mun-
kálatot a Fuxhoffer-Czinár-féle monasteriologia, 
Czinárnak kéziratban maradt rendtörténete, egyéb 
nyomtatott emlékek és saját levéltári kutatásai 
alapján ir ta meg, és több tekintetben, különö-
sen a chronologiára nézve a F. Cz.-féle monas-
teriologiától eltér. 

Ezen „Adatok"-ban Konrádot szintén nem 
találjuk a pannonhalmi apátok sorozatában. De 
Halbik János kormányzót tárgyalván, ki oppelni 
herczeg és Zsigmond király rokona volt, és H. 
szerint 1404—1422-ig, Czinár szerint 1407— 
1422-ig bírta a pannonhalmi apátságot, — meg-
jegyzi, hogy Rupp („Magyarország helyrajzi tör-
ténete" czimü müvében) „1410-ben egy Konrád 
nevű apát kormányzóságáról is emlékezik." Ez 
említésre azonban kevés súlyt fektet, mert 
ugyanazon munkálat más helyén (LY. 1.) Iiupp-

nak egy más állítására, hogy 1513-ban Zakariás 
nevű apát volt Pannonhalmán, megjegyzi: „mi 
éppen oly érthetetlen és zavart okozó, mint a 
mi névsorunktól eltérő egyéb adatai 

Az „Adatok" szerzője tehát Rupp állítását 
nem találván indokoltnak, Konrádot a pannon-
halmi apátok sorozatába föl nem vette. Már pe-
dig a Zichy-Okmánytár idézett kötete czáfolha-
tatlan adatokat szolgáltat arra, hogy a XV. szá-
zad kezdetén csakugyan volt Konrád nevű pannon-
halmi apát és kormányzó, családi néven Órévi 
(Orew), Orew András fia (1. a 370. sz. okmányt, 
441. 1.). 

Gr évi Konrád mint pannonhalmi apát és 
kormányzó idézett kötet több okmányában for-
dul elő. És pedig 

a 430. sz. okmányban (509. 1.), melyben 
1407. május 17-ikén a pécsi káptalan Zsigmond 
királynak jelenti, hogy amidőn a bácsi káptalan 
Horpács nevű birtoka — és Konrád a pannon-
halmi apátság kormányzója, ugy Órévi (Orew) 
Demeter és Szántói Marhard fia Miklós, Emen és 
Tóthfalu nevű birtokai között határ t járni akar-
tak: „Domino Conrado gubernatore abbacie Sancti 
Martini Sacri Montis Pannonié."' 

a 439. okmányban (521. 1.) 1407. Buda, 
augusztus 9-ki kelettel. Zsigmond király Báth-
monostori Tőttös László azon panaszára, hogy 
Konrád pannonhalmi apát meghagyásából (ex 
commissione et voluntate venerabilis fratris domini 
Corraldi abbatis ecclesie Sancti Martini Sacri 
Montis Pannonié) Órévi András fia Demeter a 
panaszos Krakó nevű Baranya-vármegyei birto-
kát négy helységbeli jobbágyaival megtámadta, 

5 
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A kolozsvári egyetem három karában a tanárok 
testülete állt 65 tagtól, a hallgatók száma, persze szintén 
csak a beiratkozás tanúskodása szerint, 535, illetve a II. 
félévben 512-re emelkedett. Vallásra nézve a két félév 
átlagszáma róm. kath. 230 vagyis 44-3%: gör. kath. 51 
vagyis 9'8'Vo (a két kath. szert. 281 hallgatóval volt 
képviselve vagyis 54"l°/0, — nagyobb arányszámmal mint 
a budapesti egyetemen, hol a katholikusok arányszámát a 
zsidók aránytalan (1165) száma nyomja le); gör. kel. 
18-5 vagyis 3'6°/0 ; helv. hit. 123 vagyis 27 .5%; ág. hitv. 
40 vagyis 5'7°/() ; zsidó 31 vagyis 5"8°/0. 

A kolozsvári egyetem költsége 217,800 frtra rúgott, 
mihez a középiskolai tanárképző-seminarium költsége 
járul 14,255 frtban. 

A József-műegyetemen tanított 47 tanerő 619, il-
letve a második félévben 539 hallgatót. ') Az intézetre az 
állam összesen 195,785 frtot költött. A hallgatók vallás 
szerint ekkép oszlottak szét: róm. kath. az I. félévben 
volt 230, a II. f. 197 {33 apadás!); gör. kath. az I. f. 
8, a II. f. 5 ; gör. kel. az I. f. 11, a II. f. 10; helv. hitv. 
az I. f. 84, a II. f. 78; ág. hitv. az I. f. 59, a II. f. 5 4 ; 
unitárius az I. és II. f. 4 ; zsidó az I. f. 206, a II. f. 
195 (csak 11 apadás; a katholikusok apadása háromszor 
akkorra !) 

Theologiai intézetet, a budapesti egyetem hittudo-
mányi karán kivtil, a jelentés 53-at mutat ki ; ezek közül 
30 róm. katholikus, u. m. 3 érseki, 16 püspöki, 12 szer-
zetesrendi ; gör. kath. 1 románajku érseki és 1 püspöki, 
1 ruthén-magyar ajkú és 1 ruthén ajkú püspöki, összesen 
4 : gör. kel. 4 ; ev. ref. 5 ; ágost. h. 8 ; unit. 1 ; zsidó 1 
rabbi-képző. E különféle hittani intézetek tanárainak száma 
volt 354, a hittanulóké 1935. 1884/5-ben még csak 317 
hittanár működött 51 intézetben, de a hittanulók száma 
nagyobb volt a tavalinál, t. i. 2071. Hol állt be csökkenés, 
hol emelkedés, tüstént ki fog tűnni. Róm. kath. theo-
logus 1887/8-ban volt 827 vagyis 42-7°/«; 1884/5-ben 
866 vagyis 4 l ' 8 7 0 ; görög kath. 1887/8-ban 268 vagyis 
13-8%, 1884/5-ben 286 vagyis 13-6%; gör. kel. 279 
vagyis 14-2%, 1884/5-ben 299 vagyis 14'4°/0 ; helv. hitv. 
256 vagyis 13-2%, 1884/5-ben 366 vagyis 17*6% ; ág. 
hitv. 166 vagyis 8-5°/„, 1884/5-ben 149 vagyis 7"8°/#, 
unitárius 15 vagyis 0"7°/oi 1884/5 ben ugyanannyi; zsidó 
125 vagyis 6-4%, 1884 5-ben 94 vagyis 4-5%. Tehát a 
theologusok számában, 1884/5-hez képest fogyatkozás 
volt : a róm. kath. 40, a gör. kath. 14, a gör. kel. 20, 
a helv. hitv. 110. Növekedés mutatkozik, és pedig az ág. 
hitv. 17, a zsidóknál 31. Összehasonlítván a theologusok 
arányszámait a megfelelő vallású lakosság országos arány-
számaival, a miniszteri jelentés konstatálja, hogy a róm. 
katholikusoknál, kiknek országos arányszáma 47'37°/o volt 
1881-ben a theologusok arányszáma t. i. 42"7°/o, valamint 
a helv. hitvallásuaknál kiknek országos arányszáma 
14-69"/o a theologusok arányszáma t. i. 13'2°/0 — „nem 
elég magas," a gör. kel. és az ág. hitvallásuaknál „majd-
nem teljesen egyenlő," a görög katholikusoknál pedig, 
kiknek országos arányszámuk 10 -82%, a theologusok 
arányszáma, t. i. 13-8%, — és a zsidóknál, kiknek or-

') Jellemző, hogy a hallgatókat már nem is szokás tanu-
lóknak nevezni. 

szágos arányszámuk 4"54°/0, a rabbijelöltek száma, t. i. 
6 '4%i — „tul magas." 

Következnek a jogakadémiák. Ezek fogyó félben 
vannak, ugy az intézetek mint a hallgatók számát tekintve. 
A „P. Lloyd" ismertetője pláne azt mondja: „sie gehen 
langsam aber stetig ihrer inneren Auflösung entgegen.1,1  

Ehhez még lesz egv-két szavunk. 
12 év előtt még 13 jogakadémiánk volt 1142 hall-

gatóval ; most már csak 11 ilv intézetünk van 119 tanár-
ral és 700 hallgatóval. E 11 jogakadémia közöl 4-et, a 
győrit, kassait, nagyváradit, pozsonyit, a miniszteri jelen-
tés a „tanulmányi alapból fentartott," „királyi" „jogaka-
démiának," 2-őt érseki (egri) illetve püspöki (pécsi) „róm. 
kath. joglyceumnak" nevezi. Mintha a tanulmányi alap s a 
belőle fentartott akadémiák már nem volnának — katholi-
kus alapok, illetve kir. kath. jogakadémiák ! S mintha 
az egri és a pécsi joglyceumok — nem jogakadémiák 
volnának! Érdekes lenne hallani az okokat, miért lett az 
egri és a pécsi jogakadémia joglyceummá, holott a pro-
testáns jogakadémiák megmaradtak jogakadémiáknak éppen 
ugy mint a királyi katholikus akadémiák ! 

A miniszteri jelentés jogakadémiáinkra vonatkozólag 
következőleg mondja ki véleményét: „nem lehet kétsé-
günk az iránt, hogy ezen tanintézetek fokozatos megszün-
tetése mindinkább szükségesnek bizonyul." És a miniszter 
a győri (jog szerint kir. kath.) jogakadémiára vonatkozó-
lag már az 1888/9-iki tanévre nézve akként intézkedett, 
hogy a folyó tanévben az I. évfolyam megszűnjék. 

Az ország közoktatási kormánya határozatát a jog-
akadémiák megszüntetése iránt már Trefort alatt kimon-
dotta. E tekintetben gr. Csáky folytatni fogja Trefort 
munkáját. 

Most ezzel a tényállással szemben miről kell nekünk 
katholiku soknak gondolkodnunk — s kellene-e s mit 
kellene egyúttal tennünk ? 

H a jól látom az ügyeket, én azt látom, hogy pro-
testáns atyánkfiai három akadémiájokkal mutatnak haj-
lamot arra, mintha egy uton járnának a kormány szán-
dékaival, t. i. Pápán jogakadémiájokat megszüntették, 
Kecskeméten és Sárospatakon pedig a hallgatókban apa-
dás mutatkozik. Ellenben debreczeni, marmaros-szigeti 
és eperjesi jogakadémiájukon azt látszanak mutatni, hogy 
állhatatosak maradnak azoknak fenntartásában. Debreczen-
ben 1881/2 óta a joghallgatók száma folytonosan gya-
rapodik (99—106-ig) ! Mármaros-Szigeten 12 év alatt a 
szám hullámzott, de 1876/7-hez képest szintén növekedést 
mutat (52 — 65); Eperjesen pláne 10 év előtt a lutheránus 
jogakadémia szünetelt, és most, 1883,4 óta folytonosan 
emelkedik a hallgatók száma (38—44.) 

Ez az egyik tény, a mi teendőink iránt tájékoz-
tatóul szolgálhat. 

A másik tény, a melylyel számolnunk kell, a köz-
oktatási kormány akarata — a jogakadémiákat megszün-
tetni. Legerősebb érve neki az, hogy a kir. illetve érseki 
és püspöki jogakadémiákon a hallgatók száma mindenütt 
apadást mutat. Pozsonyban péld. 1876'7-ben volt 186 
hallgató, 1887/8-ban már csak 84 ; Kassán 12 év előtt 
volt 115, tavai 59; Nagyváradon 12 év e. volt 155, 
tavai 68; Egerben 12 év előtt 98, tavai 50; Pécsett 
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80—78. Mindenütt kisebb-nagyobb, néhol felénél több 
csökkenés, fogyatkozás ! 

Mily jövő látszik e tényállásokból és alakulásokból 
— kibontakozni ? 

Az, hogy a mi jogakadémia a kormány rendelke-
zése alatt van, — az meg fog szűnni. A protestánsok 
jogakadémiáik egy részét, — talán mig csak protestáns 
egyetemet nem alapítanak ! — fen fogják tartani. Marad 
az egri érseki és a pécsi püspöki. Mi történjék ezekkel, 
az az illető főpásztortól függ. A tavalihoz képest, mind a 
kettőben a hallgatók számát tekintve emelkedés észlelhető. 
És én azt hiszem, lesz még idő, midőn az atyák és az 
itjuság Budapesttel, az ő szórakozásaival és egyéb ve-
szélyeivel szemben a decentralisatió irányában fognak, 
még pedig erős áramlatot kezdeményezni és folytatni. 
Csakhogy akkor a jogakadémiák székhelyeinek is erős 
vonzerőt kell kifejteniök — minden tekintetben. 

Még egy észrevételünk van. Az, hogy mi történjék 
azokkal az összegekkel, melyeket a tanulmányi alap, a 
mely tudvalevőleg kath. alap, a feloszlatott és feloszlatandó 
jogakadémiák után — meggazdálkodik ? Én azt hiszem, 
hogy azt a katholikus vagyont, — épületeket, tanulmányi 
alapot, — mely eddig a kir. jogakadémiákra fordíttatott, 
— törzsvagyonul kellene összesíteni, és fenntartani egy 
katholikus egyetem alapítására217,000 ft költséggel 
egyetemet lehet fenntartani. Mutatja a kolozsvári egyetem. 

Ha mi nem gondoskodunk magunkról : a mi kor-
mányaink, a mi protestánsaink és zsidóink bizonyosan 
nem fognak ; de akkor azt sem fogjuk megérdemelni, 
hogy Isten gondoskodjék rólunk ! ! ? ? 

Francziaország. A püspöki tekintélyről és hatalom-
ról szemben a kath. lapirókkal — XIII. Leo pápa több-
ször nyilatkozott. Legújabb tanítását Mgr Meignan toursi 
érsekhez intézett következő levele foglalja magában : 

LEO PP. XIII. 
Venerabilis fráter, salutem et apostolicam bene-

dictionem. 
Est sane molestum et grave adhibere severius eos, 

qui loco filiorum diligantur ; id tarnen vei inviti quando-
que faciant oportet, qui aliorum salutem procurare ac 
tueri sancte debent. Muitoque serveritatis tune est necessitas 
major, cum non sine causa metuitur, ne et graviora fiant 
incommoda productione temporis, et latius ad offensionem 
bonorum fluant. Taies te causae videntur, venerabilis 
fráter, nuper impulisse, ut pro potestate in scriptum 
quoddam animadverteres, sane reprehendendum quod esset 
in sacram episcoporum auctoritatem injuriosum, neque 
unum aliquem ex eis carperet, sed plurimos : quorum 

') Ezzel nem az van mondva, hogy a budapesti egyetemen 
hagyjuk abba kath. igényeinket egészen. Sőt ellenkezőleg ; mint-
hogy annak kath. alapítványából 206 491 f r t esik a költségbe ; az 
állam által adott 394,467 f r t dotatióból pedig a katholikusok or-
szágos 58°/0 számaránya szerint 249,632 f r t mint iskolai segély az 
oly pótolhatatlan intézetet, a milyen a katholikus alapítványu bu-
dapesti tud. egyetem, — minden méltányosság és józan érdek sze-
rint — megilleti : érvényesítsük tehát katholikus létünket és érde-
keinket ezen a kath. alapítású egyetemen ugy, a mint azt jog és 
méltányosság nekünk megengedik, sőt kötelességünkké teszik. A 
ki kötelességét méltányosan teljesíti, senkit sem sért ! 

agendi regendique ratio sic erat aeri deseripta stilo et 
prope in judicium vocata, quasi maximis sanctisque rnune-
ribus defuissent. Profecto non est ullo modo ferendum 
laicos homines, professione catholicos palam in diariorum 
paginis tantum sibi arrogare, ut licere putent et conten-
dant, de personis quibuslibet, non exceptis episcopis, 
liberrime prout visum fuerit judicare et eloqui : in rebus 
omnibus, nisi quae fidem divinam attingant, ita sentire 
uti libeat, et suo quemque arbitrato agere. 

In hac causa nihil esse potest, venerabilis frater, 
cur de assensione et approbatione Nostra dubites. 

Muneris enim Nostri maxime est vigilare et conniti, 
ut divina episcoporum potestas omnino incolumis atque 
inviolata consistât. Nostrum est pariter imperare et 
efficere, ut ea ubique honore vigeat suo, neve quidquam 
a catholicis justae obtemperationis et reverentiae ulla in 
parte desideret. Divinum quippe aedificium, quod est 
Ecclesia, verissime nititur, tamquam in fundamento con-
spicuo, primum quidem in Petro et Successoribus ejus, 
proxime in Apostolis et successoribus Apostolorum epi-
scopis : quos qui audit vel spernit, is perinde facit ac si 
audiat vel spernat Christum Dominum. Ex episcopis 
constat pars Ecclesiae longe augustissima, quae nimirum 
docet ac regit homines jure divino : ob eamque rem 
quicumque eis résistât, vel dicto audientem esse pertina-
citer recuset, ille ab Ecclesia longius recedit. (Matth. 
XVIII, 17.) Neque vero continenda obteinperatio est, 
quasi finibus, in rebus ad fidem christianam pertinentibus, 
sed multo amplius proferenda, videlicet ad res omnes, 
quascumque episcopalis potestas complectitur. Sunt illi 
quidem in populo christiano fidei sanctae magistri, et 
praesunt etiam tamquam rectores et duces, atque ita 
praesunt ut de hominum salute, quos habent a Deo cre-
ditos, ipsi Deo ratio sit ab illis aliquando reddenda. Unde 
existit ilia Pauli Apostoli ad Christianos hortatio: Obe-
dite praepositis vestris et subjaeete eis; ipsi enim pervi-
gilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri. 
(Heb. XIII, 17.) 

Liquet enimvero et perspicuum est duplicem ho-
minum esse in Ecclesia ordinem, alterum ab altero na-
tura sua distinctum, pastores et gregem, id est rectores 
et multitudinem. Prioris ordinis munus est docere, gu-
bernare, moderari vitae disciplinam, praecepta dare: al-
terius vero officium subesse, obsequi, praecepta sequi, 
honorem adhibere. Quod si, qui subesse debent, partes 
eoruni qui sunt superioris ordinis sumant, illi non modo 
temere et injuria faciunt. sed, quantum in ipsis est, or-
dinem ab auctore Ecclesiae Deo providentissime consti-
tutum funditus pervertunt. Si vero forte quisquam in ipso 
episcoporum ordine reperiatur non suae satis memor di-
gnitatis, qui religionem officii aliqua ex parte videatur 
deseruisse, nihil ipsi ob earn causam de potestate sua de-
cederet ; et quamdiu communionem cum romano Ponti-
fice retinuerit, profecto ex ejus ditione liceret nemini 
observantiam in eum atque obedientiam minuere. Contra 
inquirere in acta episcoporum, eaque redarguere, nullo 
modo attinet ad privatos: verum ad eos dumtaxat attinet, 
qui sacro in ordine illis potestate antecedunt, praecipue 
ad Pontificem Maximum, quippe cui Christus non agnos 
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közt az egyetértést s egységet mindarra nézve, ami szent | 
vallásunkra vonatkozik, bármilyen legyen is a hypnotis-
mus számára a jövőben alakuló sors. 

Lássuk mindenekelőtt, mit mondanak róla a szerzők, 
akik annak tanulmányozásával vagy terjesztésével foglal-
koznak. 

A hypnotismusx) amaz ideg - tünetek összessége, 
amelyek bizonyos elbánásnak alávetett egyénben végbe 
mennek, s amelyeknek eredménye: megbénítani az agy 
némely rétegeit és más rétegeket fölizgatni.2) 

Állati magnetismus, delejesség az, amit ma hypno-
tismus neve alatt ismernek; az orvostudományhoz tar-
tozik s annak egyik részét képezi.3) 

Különös módja az az ideg-álom előidézésének ; mes-
terséges somnambulismus, kapcsolatban érzéktompasággal 
(anesthesia), érzéktulcsigázással (hyperesthesia), megme-
revedéssel (katalepsia) és más tünetekkel, melyek az 
izmokra és értelmiségre befolyással vannak. 4) 

Az idegrendszer különös állapota az, melyet az 
értelem figyelmének s a testi szem tekintetének elvont s 
merev (fix) összpontosítása valamely tárgyra előidéz, 
amely utóbbi természeténél fogva nem izgató. 5) 

Delirium, mesterséges vagy előidézett álom az; ha 
Mesmer fölfedezte is, nem lehet tagadni, hogy több orvos 
félig ismerte ő előtte ; müveik tanúskodnak róla.6) 

A hypnotismus a magnetismusnak köszönheti ere-
detét, mint a vegytan egykor az alchimiának. T) 

A mesmerismus, a maga összes eszméivel, félig bar-
bár, félig sarlatán fogásaival, előidézte a hypnotismust, 
melynek története nem választható el a mesmerismus 
műveleteitől ; ezeknek kell tulajdonítani majdnem az összes 
hypnoticus tünetek fölfedezését.8) 

Egy másik szerző szerint a hypnotismus kísérleti 
idegkór (névrosé expérimentale.)9) 

Végül mások nem látnak abban egyebet ócska lim-
lomnál, nyilván egy lépést hátrafelé a tudományban ; 
amit róla most mondanak, több mint egy század óta is-
meretes már és a delejesség történetében idéztetik.10) 

A tudomány minden ágában, az irodalomról vagy 
művészetről szóló minden értekezésben azoknak, kik arra 
vállalkoznak, hogy másokat tanítsanak, mindenekelőtt 
arra van gondjuk, hogy jól definiálják az anyagot, me-

') Hypnotismus és hypnosis, alkotásukra nézve eléggé uj 
szavak, melyek azonban a gyakorlat által már szentesítést nyertek. 
A görög „hypnos" szóból származnak, mely álmot, alvást jelent. 
A hymnosis tehát álom, de oly álom, mely mesterségesen idéztetett 
elő bizonyos experimentatiók foganatosítására. A hypnotismus alatt 
pedig értendő amaz eljárás, ama fogások, mesterkedések összege, 
melyekkel a hypnosis előidéztetik, valamint ez utóbbinak tünetei, 
végül az erről forgalomba hozott elméletek. — A fordító. L. 
Léon Quillemet abbé : „L'hypnotisme et les facultés de perception. 
(Kivonat a Revue Fénélon-ból.) 

2) Dr Cullerre : Magnétisme et Hypnotisme. 
3) Gilles de la Tourettc : Hypnotisme et états analogues. 
*) Dr Azam : Hypnotisme et double conscience. 
5) Dr Braid : Magnétisme et hypnotisme. 
6) Dr Calatraveno : L'Hypnotisme. 
7) Dr Bemlieim : La suggestion. 
"I Dr Sanchez: L'hypnotisme et la suggestion. 
9) Dr Charcot : fölolvasása a franczia akadémiában 1882-ben. 

10) P. Franca : Il ipnotismo. 

lyet magyarázni akarnak; ők tudják, hogy mielőtt fog-
lalkozni akar valaki valamely tárgygyal, tudnia kell, hogy 
mi az, — és hogy a legkönnyebb s legrövidebb mód an-
nak jó megismerésére, a tárgynak világos, tökéletes 
meghatározása. Egészen természetes dolog tehát, hogy 
ezt kivánjuk feltalálni ama szerzőkben, kik a hypnotis-
musról irtak; de a vélemények, melyeket e tárgyról 
nyilváníttattak, eléggé mutatják, hogy mindegyikük a 
többiektől elütő Ítéletet alkot magának s hogy ez idő 
szerint legalább még nem értek el odáig, hogy jól meg-
ismerjék annak etiologiáját, vagy nosologiáját. 

A hypnotismusnak tehát nincsenek komoly indokai, 
hogy oly pompával s oly igényekkel lépjen föl, forra-
dalmat hirdetván a psychologikus, erkölcsi, physiologikus 
tudományok terén és a népek büntető jogában. Mostanáig 
értéke az egyszerű vélekedés becsére szorítkozik, amely 
tekintettel a hitelüket veszített elméletekkel való rokon-
ságára s összeköttetéseire, nem igen bir kilátással a si-
kerre ; sőt ellenkezőleg igen valószínű, hogy feledékeny-
ségbe fog merülni ; nem fog ellentállhatni az ellentmondás 
és idő próbakövének; el fog bukni a kellemetlenségek s 
a zavar súlya alatt, melyeket okozott, és kénytelen lesz 
szégyenletesen kimúlni, szétfoszlani a kárhoztatások és 
anathemák közepette, mint közeli rokonai, az állati dele-
jesség és a spiritismus. 

Ismeretes, hogy a hypnotismus csak többé-kevésbé 
elmés föltevéseken nyugszik, valamint olyanok által meg-
figyelt és ismertetett különös tüneményeken, akik ma-
gukat tanulmányozásának szentelik vala. A föltevésekre 
nézve épp oly kevés egyértelműség uralkodik, mint a 
hypnosis definitiója körül. Némelyek azt állítják, hogy 
negyven század óta létezik J) ; azt mondják, hogy a hypno-
ticus sugalmazás nem uj találmány2), hogy a kelet-indiai 
fakirok már 2400 év óta gyakorolják a hypnotismust3) ; 
mások ellenben James Braid, munchesteri sebésznek tu-
lajdonítják fölfedezését, aki csak negyvenhét év előtt 
jött erre a gondolatra ; azonban maga ez uj elméletnek 
a föltalálója, amelylyel örökre legyőzhetni s megsemmi-
síteni hitték Mesmer és Puysêgur delejességének elmé-
leteit, ugyanazon ábrándokba esett, melyeket ellenfeleinél 
megtámadott, amidőn a hypnotismust Gallnak plirenolo-
gicus rendszerével egybekapcsolta. 

A szerzők, kik negyven év óta a hypnotismusról 
irtak, általában megegyeznek abban, hogy elvetik va-
lamely fluidumnak létezését, bármilyen természetűnek 
vétetnék is, amely közvetítőül szolgálna a hypnotizált 
személy és a hypnotizáló között; ők a subjectivismus 
elméletet hirdetik, amely kizárólag a hypnotizált egyén-
nek psychicus tehetségeitől és képzelete erejétől teszi 
függővé mindazon tüneményeket, melyek a hypnotis-
musban nyilvánulnak. De ez egyetértés mellett nagy 
véleményeltérés mutatkozik eme szerzőknél, amidőn szó 
van az eszközök- s módokról a hypnoticus álom előidé-
zésére, a fokozatokról, melyeket ez álom elérhet, vala-
mint az ahhoz megkívánt testi s lelki állapotról (dispo-
sitio) és az előidézett eredményekről. 

') Gilles de la Tourette : L'hypnotisme. 
2) Bernheim : La suggestion. 
3) Dr Caillerre : Magnétisme. 
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Egyébiránt a gyakorlatban is oly nagy szabadság ural-
kodik az eljárásban, hogy itt minden tudományos elvnek 
hiánya teljességgel nyilvánvaló. Csillogó tárgyakat, merev 
tekintetet, kézmozdulatokat, delejezést, kedves vagy pa-
rancsoló hangon kiejtett szavakat, a fejre illesztett köte-
léket, Írásban adott rendeleteket, csupán gondolatban 
adott parancsokat alkalmaznak e czélból; némelyek el-
vetnek néhányat e módok közöl, sőt elvetik mindnyáját, s 
ekkor elégséges a mély csend ugyanazon eredmény el-
érésére. Állítják és tagadják is egyúttal annak szükségét, 
hogy előleges beleegyezés kell hozzá annak részéről, akit 
hypnotizálni kivánnak ; azt állítják, hogy minden egyént, 
bármily egészséges és erőteljes legyen is, vagy ilyennek 
képzeltessék, lehet hypnotizálni,') és egyúttal azt is bi-
zonyítgatják, hogy vannak emberek, akik ellenszegülnek 
a hypnoticus álomnak, amely csak oly személyeknél 
állhat be, kiknél az ideges véralkat túlnyomó. Elismerik, 
hogy a hypnotismus therapeuticus ereje kizárólag hyste-
rismusra és neuropathiára gyakorol befolyást, mégis ugyan-
azon erőt mindennemű pathologicus esetekre is kiter-
jesztik. Végül oly nagy számmal s oly nagy változatban 
léteznek a vélekedések a hypnotismusról, természetéről s 
alkalmazásairól, hogy teljes joggal mondhatjuk : mostanáig 
több dolog ismeretlen, mint a mennyi ismeretes ez uj 
elemre nézve, mely az orvostudomány terén jelentkezik. 

Ez magyarázza meg azoknak zavarodottságát, akik 
korunkban a hypnoticus forradalom pátriárkái gyanánt 
lépnek föl : nem tudnak megegyezésre jutni a főpontra 
nézve, meghatározni ugyanis és osztályozni a hypnoticus 
tüneményeket ; nem tudják megmondani, melyek a való 
jelenségek és mely tünemények tekintendők hiábavaló 
képzelgések eredményeinek vagy csalárd müveleteknek. 
Abban megegyeznek, hogy együttesen kárhoztassák Itz-
maug-ot és hiveit, hogy elitéljék sarlatánizmusát és nye-
részkedésre irányuló szellemét, hogy gyalázattal sújtsák 
a fluidum elméletének hiveit ; mindamellett még sem 
vonakodnak ugyanazon eljárást s fogásokat alkalmazni, 
mint ezek, és megengedni a magneticus actio hatásait épp 
ugy, mint az utóbbiak. 

Ez nem puszta állítás, a mint könnyen meg lehet 
győződni ; mert ami illeti a delejes álom és az álomkór-
ság, a somnambulismus előidézésének módját, csak össze 
kell hasonlítani a Mostan -) és Bebreyne3) által jelzett 
módokat azokkal, melyeket a hypnotizálók jelenleg alkal-
maznak, és látni való, hogy majd soha sincs lényeges 
különbség köztük. 

') E pontra vonatkozólag dr Élie Méric „Le merveilleux et 
la science" czimü müvében 179, lap. olvassuk : „Kísérlet alá vett 
100 személy közöl hetvenen semmi különös fölindulást sem éreztek, 
és ezért a hypnotismusnak ellentállóTc nevével jelöltettek." — 
Ochorovics, íembergi tanár a „Revue de l'hypnotisme" 1886. aug. 
1. számában irja, hogy nemcsak a betegek, de a társadalom minden 
rétegében tett személyes tapasztalatok szerint csak 30% többé-
kevésbé hypnotizálható ; 15°/0 válhatik somnambullá és 4—5°/0, 
akik- előzetes hypnoticus álom nélkül a hypnotizáló myitő akara-
tának, sugalmazásának (suggestion) még ébrenlétükben is engedel-
meskednek. — Ellenben Beannis, nancy-i orvostanár szerint 53.3" „ 
válhatik álomkórossá (somnambullá) a 7—14 éves gyermekek közöl. 
A fordító. 

s) Dictionnaire de Médecine : Magnétisme. 
3) Pensées d'un croyant. 

Épp oly könnyen meg lehet győződni állításunk 
igazságáról, ha a magnetizmus és hypnotismus tüneteit 
vizsgáljuk. Ez utóbbiban észlelhető a rángatózás, a szem-
golyónak összezsugorodása vagy kitágulása, a merevedés, 
álomkór, alvajárás (somnambulismus). érzéketlenség, érzékek 
tulcsigázása, át nem látszó testeken keresztül való látás, 
az érzékcsere, titkos dolgok vagy eldugott tárgyak isme-
rete, jövendő események megjóslása, a gondolatban adott 
titkos parancsnak azonnal vagy kitűzött határidőben való 
teljesítése, idegen nyelvek használata, melyeket a hypno-
tizált előbb s utána nem ismer, az automatismus, teljes 
elfeledése mindannak, ami a somnambulismus alatt tör-
tént, a hypnotizált személynek korlátlan s feltétlen alá-
rendeltsége a hypnotizálónak akarata alá, és más hypno-
ticus tünemények, melyeket nem említünk, nehogy túlsá-
gosan hosszadalmasakká váljunk. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDOSITÁSOK. 
Budapest, jan. 15. Magyarország felsőbb iskolái az 

1887/8-iki tanévben. II. — 
Lássuk most felsőbb iskoláink statisztikáját ! Azután 

érintünk majd néhány régi dolgot, akarom mondani esz-
mét, de ugy, hogy talán valami uj is leszen bennölc. 

Főiskoláink élén áll a budapesti kir. magyar tudo-
mány-egyetem. Tanárainak és tanítóinak száma 173. Hall-
gató beiratkozott az első félévre 3679, a második félévre 
3473 és igy ez utóbbiban 206 hallgatóval kevesebb. Az 
előző évhez képest második félévi növekvés 154. Jellemző 
vonás állapotaink képében, hogy az egyetemi hallgatók szá-
mának megállapítására a beiratkozás vétetik alapul, holott 
köztudomásu dolog, hogy beiratkozás és az előadások 
hallgatása között — chaos magnum firmatum est. 

Budapesti tudomány-egyetemünk költsége 600,958 
f'rtot tett, a mely összeghez az egyetemi alap 206,491 
frttal, az állampénztár pedig 394,467 frttal járult. Ez 
utóbbi az egész költségnek 65'6°/o) az előbbi 34-3 száza-
léka. Az egyetemi hallgatók átlagos összege, t. i. a két 
félév összegeit összevetve, hitvallás szerint a következő 
volt: róm. kath. 1505-5 vagyis 42 '1%; gör. kath. 67 
vagyis 1'8% (a két kath. ritus együtt 43'9% n e m í S M e 

az egyetemi hallgatóknak !) gör. kel. 96-5 vagyis 2"6% ; 
helvét hitv. 409-5 vagyis 11.4%; ágost, hitv. 371 vagyis 
8-9% ; 0 unitárius 23 vagyis 0 '6% ; zsidó -) 1165 hallgató 
vagyis a hallgatók összes számának 32'6%. 

') A miniszteri jelentés betűszedője vagy a korrektora a 
nyomdában bizonyára lutheránus volt, mert a lutheránusok szá-
mára egy igen előnyös sajtóhibát csúsztatott be t. i. 371 helyett 
571 van a hivatalos jelentésben. 

2) A miniszteri jelentés állandóan mózeshitről beszél. Es ez 
a műszó kath. intézeteink évi értesítőiben is évről-évre bosszantja 
az ember fülét. Feltűnő felületességre mutat a vallási ügyek 
ismeretében, azt mondani, hogy a zsidók Mózes hitén, Mózes vallá-
sán vannak. Majd adna nekik Mózes, ha sirjából felkelhetne ! A 
mostani zsidók vallásának nem lehet takarosabb neve mint zsidó 
vallás. Azt ők csinálták maguk. Még az ó-szövetség érvényességé-
nek ideje alat t sem volt a zsidónép vallása Mózes-vallás. Az isteni 
vallás volt akkor ; Isten volt az ó-szövetség törvényhozója maga, 
Mózes csak kiliirdetője volt annak. A mostani zsidók, s a zsidó-
vallás, mely Krisztust megtagadja, Mózesnek nem kellenek ! 
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négy familiarisât megölette, ott még más ke-
gyetlenségeket is elkövetett, és a Krakó nevű bir-
tok egy részét Imre pécsváradi (benczés) apát-
nak átadta, a kalocsai káptalant kiküldi, bogy a 
nevezett Konrád apátot, András fiát Demetert, 
és ennek Vörös Mihály nevű familiarisât, mi-
után az első idézésre meg nem jelentek, a király 
személye elé másodszor idézze meg. 

a 440. sz. okmányban (524. 1.) 1407. Nagy-
falu, szeptember 5. kelettel. Baranya vármegye 
alispánja és szolgabirái bizonyítják, hogy Kon-
rád a pannonhalmi apátság kormányzója (religio-
•sus vir dominus fráter Corardus gubernátor nbba-
tie Sancti Martini) és testvére Demeter, Emen 
helységbeli jobbágyaikkal Báthmonostori Tőttös 
László Krakó nevű birtokán hatalmaskodtak. 

a 447. sz. okmányban (530. 1.) 1408. Kőrös 
február 21-iki kelettel. Zsigmond király Konrád 
pannonhalmi apátot (venerabUi viro domino Co-
rardo abbate Sancti Martini Sacri Montis Pan-
nonié) azon keresetével, hogy Báthmonostori 
Tőttös László a királyi személynök helyettesé-
nek Jakabnak egy gyanús Ítéleti kiadmányát 
mutassa föl, elutasítja. 

a 460. sz. okmányban (555. 1.) 1408. Buda, 
augusztus 8. kelettel . Zsigmond király abban a 
hatalmaskodási ügyben, melyet Őrévi András fia, 
Demeter, Konrád pannonhalmi apát megbízásá-
ból Báthmonostori Tőttös László Krakó nevű 
birtokán elkövetett, í téletet hoz. 

Rupp e szerint mégis jól tapogatot t ; de 
biztos adatra ő sem támaszkodhatott , midőn 
Konrád apátot 1410-ben szerepelteti, holott ezen 
apát már 1408. augusztus 8-ikán nem volt az 
élők között, mert az e keletű, föntebb idézett 
okmány igy emlékezik meg róla: . . , e t iam do-
minus Corardus abbas medio tempore ab hac luce 
decéssisset" stb. 

Tehát Konrád, kiről ma egész bizonyossággal 
tudjuk, hogy 1407. május 17. már pannonhalmi 
apát volt, s 1408. augusztus 8. nincs többé az 
élők között, helyet követel magának a pannon-
halmi apátok !) sorozatéiban, és pedig közvetlenül 
II. Domonkos apát után, ki 1405-ben okmá-
nyainkban nem többé, mint pannonhalmi apát, 
hanem mint Csanádi püspök fordul elő. 

Hogy II. Domonkos apát és .János kormányzó 

között hézag van, az is látszik bizonyítani, hogy 
utóbbi Halbik szerint 1404-ben, Czinár szerint 
1407-ben ju to t t a pannonhalmi apátság birto-
kába. Kétségtelen, hogy ebben mindakettő téve-
dett, mert Konrád 1408. elején még ólt, ugyan-
azon évi nyár derekán pedig már nincs az élők 
között. E szerint János kormányzó legkorábban 
1408. első felében nyerhette el a pannonhalmi 
apátságot. 

A viszontagságok, melyek századokon ke-
resztül hazánkra nehezedtek, érthetővé teszik, 
hogy történelmünk egyes részeiben sok a hézag-
Különösen Pannonhalmán, melynek majdnem az 
egész XV. századon át nem voltak apátjai, ha-
nem csak kormányzói, kik rendszerint a szerzetes 
élettel nem sokat törődtek, ezen nem egészséges 
kormányzat, é.s hozzá az ellenséges pusztítások, 
melyek nemcsak Pannonhalmát, de a többi szá-
mos benczés apátságot is érték, szükségkép azt 
eredményezték, hogy hiányosan jegyeztettek föl 
a rendre vonatkozó események ; okmányaink pe-
dig, melyek az apátságokban és egyebütt őriz-
tettek, az idők viharai között szétszórattak vagy 
éppen megsemmisültek. Mindamellett erős meg-
győződésünk, hogy a szorgalmas kutatásnak sike-
rülni fog a romok törmelékei között még számos 
becses emléket találhatni, ugy, hogy az azokból 
összeállítandó történeti mű hűen fogja bemu-
ta tha tn i a Magyarországban kilencz százados, 
nem éppen dicstelen múlt tal biró szent Benedek-
rendet. 

Ugy tudjuk, hogy Haudek Ágoston a római 
Anselmianum tanára egyik föladatául tűzte ki, 
hogy szabad idejét a rendre vonatkozó levéltári 
kutatásokra használja. Kívánjuk, hogy fárado-
zásait a leggazdagabb siker koronázza. Amellett 
azon óhajtásunkat fejezzük ki, vajha magyar 
papjaink közöl mennél számosabban a palaeogra-
phiát művelnék, amire már azon oknál fogva 
is alkalmasak, mert rendszerint a világiaknál 
jár tasabbak a latin nyelvben; de műveljék azért 
is, mert a világi levéltári búvároktól alig vár-
hatjuk, hogy a magyar egyház és a magyar szer-
zetesrendek történetéhez ők gyűjtsék össze szá-
munkra az anyagot. Mily nagy munkásság fej-
let t ki ujabban hazánkban az okmányok gyűjtése 
és kiadása körül ! Csak indulni kell a példa után. 

Füssy Tamás. 

') A pannonhalmi főapától: sorozata Tolnai Mátéval 
(1500—1534.) kezdődik. 
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Pásztorlevél a hypnotismusról. ') 
Mi Sancha-Hervas Czirjék-Mária,2) Isten és az apostoli 
szentszék kegyelméből madridi és alcalai püspök, szeretett 
egyházmegyei híveinknek üdv és béke a mi Urunk Jézus 

Krisztusban. 
Püspöki tisztünk kötelességünkké teszi állhatatosan 

őrködni szent vallásunk hitágazatainak egész tisztasá-
gukban és épségükben való megóvása fölött. Mi több, vi-
gyáznunk kell, hogy az erkölcs kinyilatkoztatott és ter-
mészeti törvényei meg ne hamisittassanak, sem hamisan 
ne alkalmaztassanak, hogy ekkép annak határai közt ma 
radván, ami tisztességes s megengedett, a keresztény er-
kölcsök megőrizzék teljes szeplőtlenségüket. 

Az erkölcsi rendben bizonyos nagyjelentőségű elvek 
vannak, melyek elméletben igen világosak egy hittudósra 
nézve, amelyek azonban gyakorlati alkalmazásban a mó-
dosulás és különös körülmények szerint komoly nehézsé-
gekkel járnak. Mi sem világosabb például az erkölcsi ér-
tekezések szerzői előtt, mint a jóslásról és varázslatról 
vagy babonáról szóló tan. Elégségesek némi elemi isme-
retek a hittudományból annak fölértésére, hogy a jóslás 
abban áll, ha az ördög közreműködése vétetik igénybe a 
jövendőnek leleplezésére, és hogy babona az, ha vala-
minek elérésére vagy valamely rossznak elhárítására oly 

•) Ez a tárgy nálunk annyira aktuális, liogy a kolozsvári 
egyetemen tavai dr Belky, az orvosi kar seniorja, „A hypnotis-
musról törvényszéki orvostani szempontból" jmblicumot tar tot t . 

A szerlc. 
s) Sancha-Hervas Czirjék, most madridi püspök, született 

1833-ban Spanyolország burgos-i tartományának egyik kis falujában. 
Tanulmányait az osma-i papnöveldében kezdte, hol áldozárrá szen-
teltetvén, további kiképeztetése végett Salamancába küldetett s itt 
1860-ban hittudori koszorút nyert. E hosszas tanulmányainak jutal-
mául 1862-ben Cuba szigetének érseke magához vette titkárnak, de 
már 1867. végén ugyanott kanonokká lett. Az érsek a következő év-
Tjén elhalálozott és rövid idővel reá kitört a szeptemberi forra-
dalom. Amadeo olasz herezeg rövid királykodása alat t Martos és 
Romero Ortiz miniszterek a cubai érseki széket egy ,intrusus"-nak 
akarták adni a pápa határozott akarata ellenére. Az álpüspök a 
kormány kinevezésével e's a cubai hatóságok támogatásával bir-
tokba akarta venni az érseki széket, de Don Ciriaco (Sancha-Hervas) 
ellenszegült és kijelentette, hogy mindent, ha kell még a halált is 
kész eltűrni, semhogy a betolakodót elismerje. Ezért börtönbe ve-
tették, hol kilencz hónapig maradt, részint a cubai fogházban, ré-
szint „Del Moro" várban Havannában. De sem az üldözés, *em a 
szenvedések, sem a végtelen vizsgálat s pör nem volt képes meg-
rendíteni bátorságát. Midőn végül szabadon bocsáttatott , diadal-
menettel kisérte a nép a bátor hitvallót. Moreno, toledoi biboros 
érsek 1875-ben coadjutorává választotta, és kineveztetvén aréopo-
lisi cz. püspökké, madridi segéd püspökké lett, mivel a spanyol 
főváros akkor még nem volt önálló püspöki székhely. Kemsokára 
avilai püspökké neveztetett ki. Két év előtt a sz. atya egyszerű 
óhajára a compostellai érseki szék és bibor helyett visszatért Mad-
ridba, ez uj püspöki székbe, melyet az első madridi püspök Iz-
quierdo Narczisz orgyilkos kéztől találva vérével öntözött. Az er-
kölcs védelmében sz. Pál módjára „opportune importune" ostorozza 
a társadalmi kinövéseket : 1887. augusztusában a páros viadalok 
elharapózása által keltet t botrányok ellen hatalmas pásztorlevelet 
bocsátott közre. Ezzel egyidejűleg, a hypnotismus, gondolatolvasás 
és más hasonló nagyon elterjedvén a spanyol fővárosban, ez okot s 
alkalmat szolgáltatott az i t t közlött pásztorlevélre, mely ámbár a 
hypnotismust behatóan tárgyaló kath. irók müveitől némely lé-
nyegtelen tekintetben eltér, mégis kiváló érdekességénél fogva 
Spanyolországon tul is figyelemre méltónak találtatott . 

eszközök alkalmaztatnak, amelyek természetüknél fogva 
hatástalanok vagy semmi arányban sincsenek a czéllal, 
mely szándékba vétetett. 

Jó ideje annak, hogy nagy gonddal és igen rész-
letesen tárgyalták mindezen kérdéseket a hittudományi 
tanszékeken ; és mégis nagyon önhittnek s a lelkek veze-
tésének nehéz művészetében gyakorlatlannak bizonyulna 
az, aki azt állítaná, hogy a physiologikus s psychologikus 
tünemények oly nagy változata között könnyen s fel-
tétlen bizonyossággal képes meghatározni a forrást, 
honnan azok erednek, megmondani, vájjon ez az illető 
természet hatalmas erőinek határai közt létezik-e, avagy 
vájjon a természetfölötti dolgok rendjében kell-e azt 
keresni : kijelölni, vájjon ily tény oly föltételek közt 
megy-e végbe, amelyek megengedik azt az erkölcsi 
rendhez számítani, avagy vájjon mintegy egyszerű auto-
matikus eszköz által, szabadság nélkül, fölismerés és el-
határozás nélkül jött létre. 

Eme nehézségekhez, melyek a korlátoltságból ered-
nek, mely értelmünknek szükségképen határokat szab, más 
nehézségek csatlakoznak, melyeket az emberek rosszaka-
rata támaszt; akik a dölyf szellemétől hajtatva fejükbe 
veszik, hogy szakítanak a régi tudománynyal, amelyben 
nem akarnak egyebet látni mint az emberi méltóság ha-
jótörését és megvetendő babona sötétségét; az igazságtól, 
a tévelytől, a furfangtól, álokoskodástól kölcsönöznek 
anyagot, hogy ujabb, vészteljes rendszereket szerkeszsze-
nek ; ezeket ügyesen terjesztik elő és azon vannak, hogy 
azokat elfogadtassák még oly szelleműek által is, akiknek 
nemes egyeneslelküsége megdöbbenne, ha ama rossz lep-
lezetlenül egész nagyságában jelentkeznék. 

Amidőn ily ügyesen szőtt eljárás az igazságot egész-
ségtelen tanokkal hozza kapcsolatba, fölöttébb szükséges 
eszélyes óvatossággal élni. Ha valamire el akarjuk ma-
gunkat tökélni, nagyon sok elővigyázat és itélőtelietség 
szükséges, nehogy a tévelyt igazságnak minősítsük és 
magunkra vegyük a felelősséget különbség nélkül egyiket 
s másikat elfogadni vagy elutasítani. 

Ily dicséretes szellemi hangulatban kell a hypno-
tismust vizsgálni, amely napjainkban elözönlötte a családi 
tűzhelyet, látványossággá lett nyilvános gyűléseken, gya-
kori vitatásokat keltett a sajtóban, és egyébként is heves 
tárgyalásokra adott alkalmat. Valójában a hypnotismus-
ról a legellentétesebb vélemények nyilvánultak ; némely 
Szenvedélyes védelmezői azt hirdették róla, hogy az oly 
therapeutikus orvoslási mód, mely minden emberi beteg-
séget gyógyítani képes, és hogy az minden természeti s a 
természetfölötti rend összes titkainak csodálatos kulcsa ; 
— mások ellenben elvetik mint egyaránt veszedelmest a 
test s a lélek egészségére s épségére, a családok békéjére 
s a társadalmak nyugalmára nézve. 

A hypnotismusra vonatkozó ennyire eltérő véle-
ményekkel szemben, élőszóval vagy iratokban kifejezett 
ily ellentmondó megítélés láttára, azt véltük, hogy a 
béke szolgálatában álló tisztünk kellő betöltése és atyai 
szorgoskodásunk teljesítése czéljából némi tanácsokat kell 
nektek, szeretett fiaink, adnunk, némi észrevételeket elő-
terjesztenünk, avval a szándékkal, hogy segítsünk nektek 
lelkiismereteiteket megnyugtatni, és megóvni egymás 
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modo, sed oves quotquot ubique sunt, ad pascendum 
commiserit. Ut summum, in gravi aliquâ conquerendi 
materia, concessum est rem totam ad Pontificem romanum 
deferre ; id tarnen caute moderateque, quemadmodum Stu-
dium suadet communis boni, non elamitando aut objur-
gando, quibus modis dissidia verius offensionesque gignun-
tur, aut certe augentur. 

Ista rerum capita, quae potissima sunt, nec con-
velli queunt, quin Ecclesiae regimen in magnam confu-
sionem perturbationemque compellatur, non semel Nos 
commemorare babuimus et inculcare. Satis loquuntur et 
epistola ad legatum Nostrum in Galliâ a te iterum com-
mode evulgata, et aliae subinde ad Archiepiscopum Pa-
risiensem, ad Episcopos Belgii, ad nonnullos ex Italiâ, 
binaeque litterae Encyclicae ad Episcopos tum Galliae 
tum Hispániáé. Nunc ea ipsa documenta rursus comme-
moramus, rursus inculcamus, spe magna freti, fore quidem 
ex admonitione et auctoritate Nostra, ut animorum motus 
apud vos per hos dies excitati resideant, confirmenturque 
omnes et conquiescant in fide, in obsequio, in justa de-
bitaque eorum verecundia, qui sunt sacrae potestatis in 
Ecclesia compotes. A quibus profecto officiis non ii solum 
putandi sunt declinare, qui rectorum auctoritatem aperta 
fronte répudient, sed ii non minus, qui adversentur et 
repugnent, callide tergiversando et obliquis dissimulatis-
que consiliis. Obedientiae vera et non fucata virtus non 
est contenta verbis, sed in animo potissimum et volun-
tate consistit. 

Quoniam vero culpa agitur certae cujusdam ephe-
meridis, facere nequaquam possumus, quin auctoribus ephe-
meridum catholicis iterum praecipiamus, ut documenta et 
praescripta, quorum supra est facta mentio, uti leges 
sanctas vereantur, neque ab eis ullo pacto discedant. Iidem 
praeterea hoc in animis persuasum habeant et defixum, 
se nimirum, si usquam praeterire illud propositum et 
judicio suo indulgere non dubitent, sive praejudicando, 
quod Apostolica Sedes nondum censuerit, sive auctori-
tatem episcoporum laedendo, sibique eam arrogando quam 
habere non possunt: frustra omnino confidere, germanam 
catholici nominis laudem retinere, aut ullo modo prod-
esse causae sanctissimae nobilissimaeque posse, quam 
tuendam ornandamque susceperunt. 

Jamvero hoc Nos summopere optantes ut ad sani-
tatem redeant quicumque erraverint, et obsequium sa-
crorum Antistitum in omnium animis penitus inhaereat, 
Apostolicam benedictionem, tibi, venerabilis frater, cun-
ctoque clero et populo tuo paternae benevolentiae et ca-
ritatis testem, in Domino impertimus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die XVII. Decem-
bris, An. MDCCCLXXXVIII, Pontificatus Nostri Undecimo. 

LEO PP. XIII. 

IRODALOM. 
*** Katholikus Szemle. Évnegyedes folyóirat. A 

Szent-István-Társulat megbízásából szerkeszti dr Kisfaludy 
Á. Béla. Budapest, 1888. Tagilletmény 1888-ra. II. köt. 
(évf.) IV. füzet. 8-r. 569—754. 1. Vele egybefüzve : A 
Szent-István-Társulat Értesítője 1888. A hivatalos adatok 
alapján összeállítja a titkár. 3. sz. 47—54. 1. 

Kezd már kifelé is imponálni. Ez a füzet valóban 
gazdag tartalmú s minden darab benne jó nagyot nyom a 
latban, számot teszen irodalmunkban. Az egészen pedig 
egy hivatásos elme sajátos, jóízlésü magyaros zománcza 

ömlik végig. Nem csupán a bagoly, a tudomány lompos 
madara, börzögeti, illegeti benne a tollait, hanem kath. 
irodalmi diszkertünk —- díszmadarai kezdenek csoporto-
sulni benne, a finom ízlés minden szabálya szerint kimért 
kényes lépésekkel és fordulatokkal mutogatva szépen 
összeillesztett tollazatúk szinpompájának ragyogását. Mi-
vel tudom, hogy e kedélyes dicséret el nem fogja szédí-
teni őket, azért kiáltom oda nekik újévi üdvözletül ezt a 
csekély kis — Excelsior-t ! 

VEGYESEK. 
*** Az isteni gondviselés utai kifürkészhetetlenek. 

Eszközévé Isten XIII. Leo pápát választotta. Európa népei 
állig fegyverben állnak, minden perczben készek egymásra 
rohanni, egymás belét kitaposni. Ez a szeretetlenség, ez 
a nemzetiségi pogány vak gyűlölet, méltatlan a keresz-
tény névhez, bün a keresztény felebaráti szeretet ellen. 
XIII. Leo, a kiben nem tudja az ember mit bámuljon 
inkább, az inventio vagy a kivitel genialitását, az egy-
más ellen agyarkodó európai népek figyelmét elterelni 
igyekszik a nemzetiségi és nemzetközi gyűlölködések 
boldogtalan teréről, s lángra kezdi gyulasztani szivökben 
az emberiességet, a ker. felebaráti szeretetet. Mintha azt 
mondaná Európa népeinek : lássátok, ti egymást akarjátok 
letiporni önző aspirácziótok kielégítése végett! Ha van 
bennetek egy mákszemnyi keresztény felebaráti szeretet : 
tekintsetek az évenkint millió és millió áldozatot meg-
emésztő rabszolgakereskedésre Afrikában ! Megszüntetni a 
rabszolgaság utolsó maradványát, nem egymást tönkre 
tenni : ez méltó hozzátok ! És a ker. emberiség hallgatja 
és követi a pápa szavát. 

— Jótékonyság. Lönhart Ferencz erdélyi püspök ur 
ő nagyméltósága az erdélyi róni. kath. irodalmi társu-
latnak 200 frtot, szegényebb javadalmazásu lelkészek ré-
szére 1077 frt, tanítók segélyezésére 485 frt, és lelkészek 
s tanítóknak lapokkal való ellátására 550 frtot kegyes-
kedett adományozni. 

— A müncheni nuntius, mgr Ruffo-Scilla hg sza-
badságideje febr. 15-től márczius végéig meghoszabbít-
tatott. O nmga jelenleg Nápolyban tartózkodik. A német-
országi levegő ártalmas volt egészségére. Mint kedvelt 
embert, Münchenben nem szeretnék elveszteni. 

— Bajorországban a kisseminariumokban a nö-
vendékek száma a lefolyt tanévben 11 intézetbén fel-
emelkedett 974-re, a nagy seminariumok növendékeinek 
száma y intézetben leszállt 513-ra. 

Szerkesztőségi telefon. 
Egy zárda „elnökség"-ének és egy írod. iskolának : A mit az 

elődök tettek, annak nyomának kell lenni — az emlékezetben. — 
K. A. K : Az nem baj, hogy tavali ezimszalagban já r t eddig a lap ; 
csakhogy jár t ! Még folyvást jönnek az előfizetések és megrende-
lések. Ennek befejezésére kellett várni. Egészen másképp megy a 
dolog egy napilapnál. Ott mindennap vásár van. Nálunk csak két-
szer esik esztendőben : ilyenkor és jun.—jul. hónapokban. Ez az 
előf. idő pedig tovább tart egy hónapnál. És ez a hosszú — kö-
rülmény, ugy hiszem, nem a kiadó-szerkesztőre, hanem az előfizető 
m. t. közönségre nézve előnyös, kényelmes. — Dr B. K. Ausz-
terlitz (Morvaország) : Nem irta meg állását ; most nem szabad 
megneheztelnie, hogyha csak Herr dr B. K. czim alatt fog járni a lap. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r . t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Megje len ik e lap heten-
k é n t ké t szer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fé lévre he lyben s posta-
küldésse l 5 f r t . 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, V I I I . . Pá l -u tcza 
2., hova a lap szel lemi 
részé t i l le tő minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előf ize the tn i 
minden 

kiv. pos tahivata lnál ; : 
Budapes ten a szerkesz- E 
tőnél, és Rudnyánszky = 
A. könyvnyomdá jában , E 
IV. , Papnöve lde-u tcza § 
8. sz. a la t t , hova a ne- E 
taláni rec lamat iók is, Ë 
bé rmen tes ny i to t t levél- E 

ben , in tézendők . E 

B u d a p e s t e n , j a n u á r 19. 6. I. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok : Levél Rómából. — Pásztorlevél a hypnotismusról. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : 
A P. Lloyd a pápa igazi fejedelmi függetlenségének visszaállítása iránt világszerte folyó katholikus mozgalomról. — P á r i s : Nemzet-
közi kongresszus a pápa kezdeményezésére a munkások viszonyainak szabályozására. — Irodalom : A Tékozló fiu. Irta dr Karsch Lollion. — 

Egy érdekes régi kódex-ről. — Vegyesek. 

L e v é l R ó m á b ó l . 1 ) 
Róma, Piazza Scossacavalli, 65. 

1889. január hó 13-án. 

Főtisztelendő Igazgató Ur ! 
Igen tisztelt Uram ! 

. . . . 0 szentsége már régebben megigérte, 
hogy Collegiumunknak két uj tanárát kihallga-
táson fogadja, s minthogy a szent Szabbasz ko-
lostor helyén (az Aventinuson) építendő uj ben-
czés Collegiumnak tervrajzai most készültek el, 
s ezeket ő szentsége :s óhajtotta látni, azért 
kegyesen elhatározta, hogy bennünket az építő-
mesterrel — báró Gislenus de Béthune, mared-
zaosi benczéssel — együtt fogad január 8-án 
este öt órakor. 

Megjelentünk tehát a kitűzött időre a Va-
tikánban négyen, Don Gaetano Bernardi apát-
rektor, D. Gislenus de Béthune benczés áldozár, 
műépitész, Don Paolo Schindler einsiedelni ben-
czés, a morális tanára, és az én csekélységem. 
Félórai várakozás után fölszólitott bennünket a 
szolgálattevő kamarás, hogy lépjünk be a pápa 
magánszobájába. 

ö szentsége karosszékben ült a kandalló 
előtt, a melynek párkányzatán 6 stearin gyertya 
égett. Fehér, prémes hajtókával és gallérral el-
látott, fölöltő volt r a j t a ; fehér félkeztyü kezén. 
A szokásos térdhajtások közt közeledtünk feléje, 
s vagy egy lépésnyire tőle letérdelvén az egész 
kihallgatás alatt térden állva maradtunk. 

Ft. Fiissy Tamás ur a Szent-István-Társulat nagy-
érdemű igazgatója hosszabb levelet kapott Rómában tar-
tózkodó rendtársától, t. barátunktól, dr Handele Ágoston 
tanár úrtól. E levélből közöljük, szives engedelemmel, a 
következő közérdekű részletet. A szerlc. 

Első pillanatra engem nézett építésznek, s 
ilyen értelmű kérdést intézett a rektorhoz; a 
mire ez természetesen bemutat ta az építészt, 
báró Béthune benczés áldozárt. Midőn a szent-
atya megtudta, hogy ez belga és a Béthune 
család tagja, egészen fölvillanyozva mondá : „Oh, 
én szeretem a belgákat; négy évig éltem köz-
tük mint apostoli nuncius. S ön Béthune? Hi-
szen vicomte de Béthune nekem ismerősöm, de 
sőt jó barátom volt! Az ön atyja az. nemde?" 

— „Xem tudom, szentséges atya; mert a 
Béthune családnak több ága van; de ha a mi 
águnk valamely tagja volt szerencsés szentséged 
ismerőseinek köréhez tartozni: ugy nagyatyám 
lehetett az." 

„Tehát nagyatyja! Nagyon örülök ra j ta : Örö-
mömre szolgál, hogy ön fogja épiteni az uj ben-
czés Collegiumot. Nagyon szivemen fekszik ezen 
ügy ; nagy súlyt fektetek ezen intézetre, mert 
emelni akarom a szent-Benedek rendet, s ezen 
intézettől várom azt. Száz növendék számára 
legyen benne hely! Azt akarom, hogy minél 
többen részesüljenek korrekt szerzetes nevelésben 
és tudományos kiképzésben. — Uj bibornokjuk 
is van, Monsignore Dusmet, s ez már az ötödik 
benczés bibornok. Azt hiszem még alig volt reá 
eset, hogy egyidőben öt benczés volt volna a 
bíbornoki Collegium tagja." 

Bernardi apát közbevetőleg megjegyzé, hogy 
bizony a középkorig kellene visszamennünk, hogy 
ilyen jelenségre akadjunk, s azután hozzátevé: 

Schiaffino olivetánus bibornokkal együtt hat ben-
czés bibornok van jelenleg. Ezt nem számitotta a szent 
atya. 
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„Mi ugyan nem tekinthetjük magunkat az egész 
szent-Benedek-rend képviselőinek: de azért kér-
jük szentségedet, fogadja kegyesen legmélyebb há-
lánknak kifejezését ezen ujabb kitüntetésért, a 
melyben rendünket részesíteni méltóztatott!" 

„Oh, én szeretem a benczéseket," — vála-
szolá a pápa, — „és Dusmet érsek valóban meg-
érdemelte aki tünte tés t ; annj'i jót te t t Cataniában; 
s azután az önök Collegiuma körül is nagy ér-
demei vannak. Csak már most a collégium uj 
háza készülne el minél előbb. Mennyi időbe ke-
rül majd fölépítése? Soká t a r t ?" 

— „Az épületet hamar el lehet késziteni, 
szentséges atya," feleié az épitész, „ha a szük-
séges pénzösszeg rendelkezésünkre áll: de lakni 
természetesen nem lehet benne mindaddig, mig 
teljesen ki nem szárad; erre pedig kell legalább 
két év." 

A társalgás eddig f'ranczia nyelven folyt a 
melyet ő szentsége jól beszél. Az egész időn át 
D. Grislenus de Béthune kezét a maga kezében 
tartá. 

Most nekem nyujtá csókra kezét, s azt 
mondá az apát- rektornak: „mutassa be a másik 
két atyát is.Ez szintén beszél francziáál. nemde?" 
Megcsókoltam kezét, s most az én kezemet is 
megfogta, s mig velem beszélt, kezemet kezé-
ben tar to t ta . 

„Ez azon magyar benczés, szentséges atya, 
szent Mártonból," — mutatot t be a rektor — 
„a kit a kánonjogi tanszékre hívtunk meg. Beszél 
francziául, de beszél olaszul is, s engedélyt kér 
szentségedtől, hogy hódolata jeléül átnyújthassa 
egyházjogi munkáját , a mely magyarul van ugyan 
irva, de minthogy i t t latin nyelven ta r t ja elő-
adásait, bizonyára latinul is meg fog annak 
idején jelenni." 

„Ah igen, az kívánatos," jegyzé meg a pápa, 
s azután olaszul kérdé, hogy mióta vagyok Ró-
mában, s hány kolostora van a rendnek Ma-
gyarországban ? Megfeleltem kérdéseire, mig ő 
átvet te könyvemet, s azt ölébe tette. 

„A főapátságon kivül még négy fíókapát-
sága van a Rendnek ; de ezeken kivül, minthogy 
tanítással foglalkozunk, az általunk ellátott 6 gym 
násium mellett ugyanannyi székházunk is van." 

„Ebbene; i t t a kánonjogi tanszék bízatott 
önre, nemde ?" 

— »Igen, szentséges atyám!" 
Az apát-rektor bemutatta ezután D. Schindler 

Pált, a morális tanárát , mint einsiedelni ben-
czést, a ki tanulmányainak java részét Rómá-
ban végezte, s igy otthonos Rómában. — Don 
Paolo á tnyúj to t ta a szent atyának az elhunyt 
chur-i püspöknek nagy fényképét, s a pápa me-
legen emlékezett meg az elhunytnak érdemeiről. 
Azután megáldotta azon tárgyakat, a melyeket 
e czéiból magunkkal hoztunk és pedig ugy, hogy 
minden egyes tárgyat kezével érintett . Majd 
megnézte tüzetesen az uj collegiumnak tervraj-
zait, megáldotta ezeket is és búsan mondá : 

„Sajnálom, hogy én nem fogom láthatni az 
épületet soha. Fogoly vagyok! A Lateránban 
milliókba kerülő munkákat végeztettem, s nem 
nézhetem meg egyszer sem." 

D. Bernardi apát azt viszonzá, hogy az isteni 
Gondviselés véget vet majd ezen megpróbálta-
tásnak is, s hozni fog reánk olyan időt, a mi-
dőn ő szentsége is gyönyörködhetik még saját 
műveiben. 

.Igen, igen" — mondá a pápa — „bízzuk 
a dolgot az Úristenre ! — Tehát én a magam 
részéről elfogadom a tervet és kész vagyok áldo-
zatot hozni; csak legyen meg a dolog minél 
előbb. Most éppen pang az építkezés Rómában; 
talán jutányosabban is lehet majd építkezni." 

D. Bernardi kijelenté, hogy költségvetést 
még nem nyuj thatunk be; mert az hosz-
szabb munkát igényel. — A pápa erre megál-
dott bennünket és áldását küldötte a collegium 
többi tagjának is. 

Midőn a lábcsókhoz járultunk, á tnyúj that tam 
még azon bonsokat, a melyek a főapátság te-
rületén lakó híveknek adományát repraesen-
tál ták. Ugyanekkor nyújtot tam át „Fabiolát" is 
azon megjegyzéssel, hogy a szép kiállítás a 
Szent-István-Társulatot dicséri, a mely a könyvet 
kiadta, s a mely nagy érdemeket szerzett ma-
gának hazámban a katholikus irodalom terjesz-
tése által. 0 szentsege lapozgatott egy kissé a 
könyvben, megnézett egy-két rajzot, s azt jegyzé 
meg: „Valóban szép; ön fordította angolból? — 
Sajnálom hogy nem olvashatom. Ma reggel Le-
dochovszki bibornok lengyel könyvet nyúj tot t 
á t ; azzal is csak ugy vagyok." 

„Szentséges atyám, még egy kegyet kérek, 
— apostoli áldását főapátom és valamennyi 
rendtársam számára." 

„Megadom", mondá a pápa, „apostoli ál-
dásomat küldöm valamennyiöknek!" 
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Ezzel vége volt az audiencziának, a mely jó 
félóráig tartot t , 

0 szentsége sokkal jobb színben volt ja-
nuár 8-án, mint midőn deczember 30-án a szent 
Péter templomban láttam 

Pásztorlevél a hypnotismusról. 
(Folytatás.) 

A felsorolt esetek azonban a magnetismusban, az 
álomkórosok mesterségesen előidézett álmában is, észlel-
tettek ; erről meggyőződést szerzendők elégséges elolvas-
nunk annak leírását Puységur1) és kortársa Delouze2) 
műveiben. További értesülés czéljából segélyül lehet 
venni a részletes és jól megokolt jelentést, melyet 1825-
ben a párisi orvostudományi akadémiának beküldött ama 
bizottság, amely Foissac javaslatára a magnetismus tüne-
teinek tanulmányozására utasíttatott. Valósággal azt 
hinné az ember, hogy a hypnotismuséival azonos tünetek 
nyilvánulnak a szeme előtt ; ugy látszik, mintha ez utóbbi 
csak az állítólagos sziilőok nevének megváltozásával 
ugyanazon jelenségeket ismételné. 

Hogy azonban megadjuk az igazságnak az őt meg-
illető tiszteletet, és hogy jogos becsben tartsunk minden 
való tudományos előhaladást, bárhonnan jöjjön is ez, be 
kell vallanunk, hogy felvilágosult szerzők ama hasznos 
müvekben, melyeket legújabban a hypnotismusról közzé-
tettek. épp ugy elvetik az érzékcserét, mint az előidézett 
somnambulicus állapot egyéb transcendentalis jelenségeit, 
mint megannyi tévelyt, mely tudatlanságból ered.3) 

„A mostanáig legalább teljesen apokryph csodák, 
melyeket álomkórosoknak tulajdonítanak, véleményünk 
szerint nem érdemlik meg, hogy nagy tekintetben része-
süljenek ; ezek csak többé-kevésbé hiábavaló kísérletek, 
melyek ama czélból tétettek, hogy velük sugalmazott 
(suggéré) eszméket megvalósítsanak. Következéskép ha 
egy álomkóros (somnambulicus) megjósolja a jövőt, át nem 
látszó tárgyakon keresztül lát, egyszóval, ama csodás dol-
gok egyikét műveli, melyeket mindenki ismer: ez azért tör-
ténik, mert annak eszméjét besúgták neki. A csodálatos 
iránt való emez ösztönszerű szeretetből, amely bizonyos 
emberekben a legtökéletesebb értelmi műveltségnek is 
ellentáll, el hagyják magukat vakíttatni a dolgok akár-
mely esetleges összetalálkozása, a szerencsés véletlen által, 
és a pillanatnyi elragadtatás közben elkiáltják magukat, 
hogy csoda történt, számba sem vévén azt, hogy szám-
talan hiábavaló kísérlet előzte azt meg, amelyekben az 
álomkóros állítólagos jós-látásának tehetetlensége bebi-
zonyult. Mi nem tanácsoljuk senkinek, hogy ezentúl evan-
gélium gyanánt higyje, amit egy álomkóros fogna neki 
mondani." 4) 

Az élettan egy tudós tanára következőleg nyilat-
kozik e tárgyban: „Soha, legalább mind a mai napig 
nem állapíthattam meg az általam vizsgált egyénekben a 
némely delejezők által állított csodaszerü jelenségeket, a 

') Giftes de la Tourette. 
21 Historie critique de magnetisme animal. 
3) Dr J. Hervero : L'hypnotisme et la suggestion. 
4) Cullerre : Magnétisme et hypnotisme. 

milyen a gondolatolvasás, a szokott szemhatáron túlra és 
átlászatlan tárgyakon keresztül való látás, a jövendőmon-
dás stb. stb. ; valahányszor a sugalmazást, melyet alkal-
mazni akartam, megtartottam gondolatomban anélkül, 
hogy azt bármi módon kifejeztem volna, az ily sugalma-
zás eredménytelen volt ; mi több, az ily egyének soha 
sem tudták megmondani, milyen tárgyat tartok rejtve a 
kezemben ; soha sem tudták nekem megmondani, mit gon-
doltam vagy mit tettem ilyen vagy olyan pillanatban." 

A hypnotismus legkiválóbb vizsgálói által tett ily 
vallomások nagy jelentőséggel birnak ; és fölhatalmaznak 
minket arra, hogy elvessük mindama fantasztikus csodá-
kat, melyeket könnyenhivő és felületes emberek annak 
tulajdonítottak. Ujabb érv is csatlakozik ama tudományos 
tekintélyek tanúságához: ezt ama tények szolgáltatják, 
melyek tanulmányozása bebizonyítja, hogy az álomkóro-
sok tudva s akarva hazudni tudnak válaszaikban. 

„Amidőn kérdezték őket — irja Pitres2) — oly 
tényekről, melyeket ismertek, oly eseményekről, melyek-
nek emlékezetét teljesen megtartották, a valósággal ellen-
kező válaszokat is adtak." Ugyané szerző ennek bizony-
ságául idézi egy álomkórosnő esetét, akivel „sugalmazás 
(suggestion) utján, somnambulicus alvása alatt" gyilkos-
ságot követtetett el, aki ezt azonban egy későbbi ily 
alvása alatt csak többszöri erélyes tagadás után és sür-
getős faggatásokra vallotta be. 

Ama lehetőség, hogy az álomkórosok, a somnam-
bulicus álmot képesek tettetni is, egygyel több indokul 
szolgálhat, nem hinni jóslataiknak s jövendöléseiknek, 
így a portugál dr Faria egy személylyel benső össze-
köttetésbe lépett, többször magnetizálta és delejes álomba 
ringatta, hogy ennek tüneteit tanulmányozhassa. Ezen 
egyén később bevallotta, hogy csak látszólag aludt.3) 

A csalások és képzelgásek daczára, amelyek vajmi 
gyakoriak a hypnotismus történetében, még sem lehet 
tagadni a hypnoticus tünemények nagy számának való-
ságát. Mert, igy nyilatkozik Gonzalez Zephyrin 4) bibor-
nok ő eminencziája, a spanyol püspöki kar legtudomá-
nyosabb tagjainak egyike: „föl kellene forgatni a társa-
dalmi élet összes erkölcsi törvényeit, és az észszel s jó-
érzékkel ellenkező történeti skepticismusba kellene esni, 
ha azt állítaná valaki, hogy száz meg ezer tény, melyek 
néha ezek lehetőségét kétségbevonó férfiak, orvosok, 
akadémikusok, tudósok jelenlétében lettek beigazolva, 
máskor szavahihető emberek és minden állású s korú 
egyének előtt történtek, és amelyek majd mindenkor 
komoly iratok által, a lapokban, folyóiratokban, minden-
nemű könyvekben bizonyíttattak, hogy mindez csak ha-
zugság vagy valóság nélküli haszontalan fictio volna." 

Ily tagadás igazolására nem volna elegendő azt 
mondani, hogy ha ily tények hitelesek, alig lehetséges 
megérteni, hogy a fél évszázad óta ismeretes hypnotis-
mus nem vivott ki nagyobb hatalmat a közvélemény 
fölött, hogy nem lett elfogadva therapeuticus orvosszerré 
és nem lett alkalmazva a pathologiában s klinikákban. 

(Folytatjuk.) 

') Beaunis : Le somnambulisme provoqué. 
Suggestions hypnotiques. 

s) Gilles de la Tourette. 4) Filosofia elementar. 

3* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, jan. 18. A P. Lloyd a pápa igazi feje-
delmi függetlenségénele visszaállítása iránt világszerte folyó 
Teathólikus mozgalomról — irt vezérczikkével vezette be 
hasábjaiba az ezidei farsangot. Elfeledte, a mit a római 
kérdésre nézve a „P. Napló" minap minden magyarnak 
kötelességévé tett vala, t. i. hogy arról „jó" leszen 
„mentől többet hallgatni." 0 nem hallgat róla. Különben, 
igaz, a Napló „magyar" tilalmával szemben a Lloyd 
nevetve érvényesítheti azt a bizonyára ha nem mentő, 
hát mindenesetre enyhitő (!) körülményt, hogy hiszen neki 
a „magyar" tilalomhoz semmi köze. És evvel a német 
demonstratióval ebben a berlini stock-német áramlat vilá-
gában itt Magyarországban még fényes sikert, tapsokat 
is fog arathatni, ha megpróbálja. 

No de hát hogy is jött a P. Lloyd a római kérdés 
újból való tárgyalásának gondolatára, miután ő azt már 
nem egyszer hanem százszor, s legújabban is, dr Schlauch 
nagyváradi püspök ur ő excjának szent-László-társulati 
beszéde alkalmából, — abgethannak, megoldottnak jelen-
tette ki ? 

Hát ugy, hogy ellenállhatatlan erővel felébredt benne 
Éva anyánk bűne — a kíváncsiság. Tudni óhajtotta: 
mi czélja lehet az egész világon, egységes impulzusra 
megindult, s egységes akczióval lefolyó katholikus mozga-
lomnak, a pápa teljes fejedelmi függetlenségének vissza-
állítása iránt? 

Neki pedig, a ki tudvalevőleg egész otthonosan mo-
zog a diplomaták, miniszterek és az egyházi fejedelmek 
fogadó termeiben fel egész a — Vatikánig, evvel a vezér-
czikkével kimondott czélja az volt, hogy tanácsokat osz-
togasson püspökeinknek fel egész a Vatikánig, különösen 
pedig, hogy a magyar püspöki kart félhivatalosan és egy 
placetumos kor egész komolyságával figyelmeztesse, meny-
nyire szükséges reájok nézve, hogy a Szentlélek assistentiája 
helyett a német-magyar félhivatalos — inspiráczióira hall-
gassanak — áhitattal és szent engedelmességgel. 

A magyar nemzet német félhivatalosának kegyes 
engedelmével mi bátrak leszünk neki mind a két irány-
ban — heimleuchtolni, ezer bocsánatot kérve t. olvasó-
közönségünktől ezért a magyar-német stylusért, a melyre 
azonban a mai, kuruczos-labonczosokká válni induló né-
met-magyar „környülállásoknak miatta" talán nemsokára 
nagy szükségünk leszen. 

Magyarul és magyarán szólva: meg fogjuk mutatni 
a „schätzbares" magyar félhivatalosnak, hova csinálta az 
egyházban az asztalos az ajtót oly tanácsok számára, 
mint a milyenekkel ő lépett fel bölcs XIII. Leo pápánk 
és püspökeink előtt — a tanitó szerepét játszva előttük 
a fensőbb, egyházi politikában. 

Nekünk ugy tűnik fel a P. Lloyd, az ő rettenete-
sen komoly, majdnem inquisitorius komolyságával, annak 
a kutatásában, hogy mi lehetett a czélja XIII. Leo pá-
pának avval a nagy kath. világmozgalommal, melyet a 
pápaság teljes fejedelmi függetlenségének kivívása érde-
kében megindított, — mondom, ennek rohamos keresésé-
ben a Lloyd ugy tűnik fel előttem, mint az az egyszeri 
valaki, a ki halálos csapásokat mérve futó üldözöttje 

fejére, mindig oly szerencsés volt az ütésben, hogy csak 
nyomát találta a szaladónak. 

Kedves kollegánk, a Lloyd, annak a kutatásával, 
hogy mi lehetett XIII. Leo czélja a pápa világi souve-
rainitásának érdekében megindított katholikus mozgalom-
mal — egyszerűen elkésett. Windthorst azt mondaná, a 
mit egyszer Bismarckkal szemben mondott ; er ist zu spät 
aufgestanden. XIII. Leo pápa, mikor a magyar nemzet sze-
retetreméltó német félhivatalosának eszébe jutott az ő pápai 
czélját az események tömkelegében felkutatni, — már elérte 
a szemeink előtt jórészt már lefolyt nemzetközi katholikus 
manifesztácziók tulajdonképpeni, közvetlen czélját. Ki-
mondta az egész kath. világ — egy félév alatt, — hogy 
a római kérdés nincs megoldva, hogy azt nem fogja meg-
oldhatni sem Bismarck ravaszsága, sem Crispi erőszakos-
kodása. 200 millió katholikus akarata — tul fogja élni a 
római kérdés minden cselszövő és erőszakos sírásóját. Ezt 
akarta a pápa Vilmos császárnak és Umberto királynak, 
Bismarck hgnek és Crispi uramnak, — no meg egy ki-
csit Kálnoky gróf urnák is etc. — hangosan megsúgni. 

És erre szüksége volt a pápának. Nem-e ugy tün-
tette fel Vilmos császár római látogatása a római kérdést, 
hogy hiszen az már szépen, békésen, meg van oldva; 
pápa és olasz király oly szép fejedelmi békességben 
megférhetnek egymással egy városban, a mily szép feje-
delmi békés visitet tett aranyhidul közöttük a német 
császár — egy városban, békét és barátságot hordozva 
mind a kettő között. Bismarck hg ugyan mellére kitűzte 
a pápai Krisztus-rend keresztjét; de hogy szivére vette 
volna-e azt a keresztet, melyen most a pápaság egy Ró-
mába betolakodott istentelen elvű állammal szemben szen-
ved : arról nem szól a krónika, mert nem tud semmit. 
Bismarck és Vilmos császár előtt Luther „evangyélioma," 
nem az evangelium a vezércsillag. És midőn e vezér-
csillag Vilmos császárt római útjában vezérelte, bizonyára 
nem azzal a szándékkal vezérelte, hogy a római kérdést 
a pápa javára, hanem hogy azt •— ellenére „döntse el," 
ha bir ja; hajlítgassa, ha eldönteni nem birja. 

Ámde Bismarck uramnak és az ő satelleseinek ko-
rábban kellene ám felkelniük, hogy a pápát meglep-
hessék, s meglepve sarokba szoríthassák — akár csak 
mint diplomatát. 

XIII. Leo ad oculos et ad aures bebizonyította a 
világnak, hogy a római kérdés nincs megoldva és nem 
lesz megoldva mindaddig, mig csak a pápa és az egész 
világ katholikusai ki nem lesznek elégítve, meg nem 
lesznek nyugtatva. És e tekintetben czélját a pápa töké-
letesen elérte már, midőn a Lloydnak eszébe jutott ku-
tatni, hogy ugyan mi is lehet XIII. Leónak a czélja. 

Fogadja részvétünket t. laptársunk a teljes egy ha-
sábon végzett sisyphusi munkáért, melylyel minden áron 
^räthseV-ü 1, talányul akarta feltolni a hegy tetejére a 
pápa szándékát, — holott az már régen elérte a megva-
lósulás hegytetejét ! 

Ne féljen a Lloyd lelkiismerete ; a pápának jelen-
leg esze ágában sem volt a tripple-alliance boldogságát 
megszüntetni ; keresztes háborúba sem akarja vinni a ked-
ves Olaszországgal szemben a zsidó, szabadkőműves és 
protestáns közvéleményt! Egyet akart : és ezt elérte. A 
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római kérdés fölött napirendre térni — nem sikerült sen-
kinek ; nem fog sikerülni Ausztria-Magyarország ölelkező 
olasz pajtáskodásának sem, akár német, akár magyar fél-
hivatalos uton történjék ez az ölelkezés, akár — hiva-
tatlan ! 

Nos érti e már a t. collega ezt „az egész agitácziót," 
a mely előtte „so unverständlich" vala? 

Ha elkésett a P. Lloyd tanácsával XIII. Leo pápa 
„vorzügliche diplomatischen Eigenschaften"-jei előtt, hogy 
őt czélt maga elé kitűzni tanitsa : szintúgy elkésett azokkal 
az „Ervägung"-okkal is, a melyek különösen a magyar 
püspöki karnak voltak szánva, s a melyek körülbelül ugy 
szóltak, hogy tartózkodjanak a pápai „általános mobili-
zácziótól," a mely „denn doch manchen berufenen Strei-
ter der Kirche mit den politischen Postulaten seines 
Heimathslandes in Widerspruch bringen könnte," — és a 
mely „a papság egy részében (oh-oh! a Lloyd a papság 
egy része nevében repraesentál a püspöki kar előtt !) ösz-
szeütközést támaszthat az ap. szentszékhez való ragasz-
kodás és saját országos érdekeink hazafias tiszteletben 
tartása között, és szakadást hozhat létre — a hívek ke-
délyében (t. i. kik a Lloydban laknak!), a kik minden 
pietásuk mellett az egyház iránt (a Lloydban pietás az 
egyház iránt: azt akarta talán mondani, az arany borjú 
iránt!), a politikai eszélyesség és szükségesség parancsait 
nem vehetik semmibe." 

Ugyan kérem, ki kivánja, hogy a politikai eszélyes-
ség és szükségesség parancsait valaki Magyarországban 
számba ne vegye? 

A pápa bizonyára nem kivánja. Hisz politikai eszé-
lyesség tekintetében — lefőzte magát Bismarckot is, a 
Lloyddal együtt, evvel a római kérdés ügyében indított 
és már bevégzett agitácziójával, a melynek czéljáról a 
Lloydban csak akkor kezdett álmodni rettenetes harczias 
álmokat a politikai eszélyesség, — mikor a pápa az ő 
czélját már elérte — Magyarországban is ! 

Nem tehetünk egyebet, mint szivünkből óhajtjuk, 
hogy érdemes laptársunk birjon az ő czikke által terem-
tett helyzetének megérdemlett eme, — hogyis mondta? — 
„szükségességéének elviselésére — elég lelki erővel! 

? ? 

é. • 

Páris, jan. 15. Nemzetközi kongresszus a pápa kez-
deményezésére a munkások viszonyainak szabályozására. — 

Décourtui, a svájezi kath. párt vezére, már a német 
katholikusok legutóbbi nagygyűlésén jelen lévén, igyeke-
zett propagandát csinálni annak az eszmének, hogy a 
munka viszonyai nemzetközi kongresszus utján egyönte-
tüleg szerveztessenek. Az eszme sokkal ujabb volt akkor, 
semhogy ott nyomban elfogadásra találhatott volna. De 
a kis Svájcz parlamentje csakhamar egyhangúlag ma-
gáévá tette, ugy látszik nem annyira a munkás-kérdés 
iránti elismerésből, mint inkább ama hátsó gondolattal a 
svájezi szövetséges kormány részéről, hogy ily nemzet-
közi tárgyalások által leginkább lehetne megoldani amaz 
ügyet, mely Svájcznak az anarchisták oda özönlése miatt 
különösen Németország részéről sok bajt okozott, hogy 
az ily bevándorlók a menedékjog megsértése nélkül nem-
zetközi elbánásban részesüljenek. 

Legőszintébb visszhangra az eszme a franczia ka-
tholikusoknál talált, kiknek Lilieben november hóban 
tartott kongresszusán a nagyérdemű abbé Garnier adta 
azt elő a következő beszédben:1) 

Uraim ! 
Az egész világon a munkás-kérdéssel foglalkoznak : 

minden egyes párt előadja javaslatát annak megoldására. 
Mint Annak tanítványai, aki igy szóla : „Misereor super 
turbam: quia ecce iam triduo sustinent me, nec habent 
quod manducent,u és aki munkássá lett, hogy megoldja 
a munkás-kérdést, mint az ő tanítványai tehát vétenénk 
kötelességünk ellen, ha minden módon nem iparkodnánk 
orvosolni az okokat, amelyek e kérdést ama kényes pontra 
hozták, ahol azt ma látjuk. 

E kötelezettség teljesítése annál sürgősebb, mint-
hogy a megoldás, melyet Jézus Krisztus két ezer évvel 
ezelőtt foganatosított, az egyedül igaz ; és valóban meg-
indító lesz látni önöket, munkaadókat, mestereket, gyá-
rosokat és keresztény iparosokat, mint merítik vallásukból 
e szükséges megoldás ujabb alkalmazásának nagylelkű 
kezdeményezését. 

Mindnyájok véleménye szerint azonban a legrettent-
hetlenebb odaadás legalább bizonyos mértékben valóságos 
tehetetlenségre látja magát kárhoztatva a verseny szüksé-
gessége miatt, mely a különböző nemzetek közt uralg. 

A kereskedelmi érintkezés könnyűsége és gyorsa-
sága folytán az egész világ ma csak egy piaezot képez. 
A munkás helyzetének javítására szükséges, hogy a ter-
melés feltételei az egész világon egységesekké, azonosokká 
tétessenek. Ha azokat csak egy iparos vagy egy nemzet 
megváltoztatja, hogyan legyen képes ez egyetemes vásár-
piaezon megküzdeni a versenyzőkkel, akik a termelés 
régi föltételeit megtartják ? 

Igy jönnek mindenütt arra a gondolatra, hogy a 
munkát nemzetközileg kell szabályozni, és ezért hozzájá-
rulásukat kérem a javaslathoz, melyet eléjük fogok ter-
jeszteni, amely bizonyára a legfontosabbak közé szá-
mítható. 

Hogy annak horderejét kellő szabatossággal kiemel-
jem, ki akarom fejteni : 

I. Mily ügyekre, a munka mely viszonyaira vonat-
koznék e nemzetközi szabályozás? 

II. Miért szükséges az? 
III. Miként volna az megvalósítható ? 

I. 
Csak négy pontra terjedne ki : 
1. a feltételekre, melyek alatt a gyermekeknek meg-

engedtetnék dolgozni a műhelyekben, gyárakban stb. ; 2. 
ama feltételekre, melyek alatt a nők részt vehetnek 
ugyanazon munkában, 3. a vasárnapi nyugalomra és 4. a 
napi munkaidő tartamának meghatározására. 

Legelsőben a gyermekekkel kell foglalkozni, mert 
valóban borzasztó látvány az, midőn az ipar vajmi gyak-
ran megöli az általa alkalmazott testét s lelkét az által, 
hogy igen fiatalon engedi a munkához, hogy mindennap 

*) Minthogy e kongresszusról a magyar kath. lapok alig 
emlékeztek meg, szükségesnek véltem, habár elkésve, e beszédet 
t . szerkesztő ur tudomására hozni. R. lev. 
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sokáig vagy elfogadhatatlan körülmények között dolgoz-
tat vele. Másfelől amig erre nézve nem jő létre megelő-
zőleg a megegyezés, az iparos nem csak mindinkább 
igyekszik kihasználni a kis gyermekeket, kiknek a mun-
kája kevesebbe, kerül, hanem a gépeket is iparkodik any-
nyira tökéletesíteni, hogy amazokra bizhassa ezek veze-
tését és ekkép túlszárnyalhassa versenytársait az olcsóbb 
termelés által. 

Azután a nők gyári munkájával kell foglalkozni, és 
pedig ugyanazon okokból és azért is, mert a munkásnő 
gyakran családanya. A korlátlan napi és éji munka, mely-
nek gyakran alá van vetve, múlhatatlanul súlyosan árt 
az ő s gyermekei egészségének. Azonfelül megrontja a 
gyermekek nevelését, veszedelmesen károsítja a családi 
életet és forrásánál megtámadja a társadalom életét is. 

Harmadsorban tekintetbe veendő a vasárnapi nyu-
galom. A munkásnak teste sincs vasból ; szüksége van 
időről-időre hosszabb nyugalomra az éjinél. Proudhon élet-
tanilag kimutatta, hogy ily nyugalomnak minden hét nap 
egy napon át ismétlődnie kell. Ha testének szüksége van 
a vasárnapi nyugalomra, lelkének, mint a munkás legne-
mesebb részének szüksége van rá, hogy saját életét élje, 
hogy övéit föntartsa. Minthogy nincsen erre nézve nem-
zetközi törvény, némely iparosok vasárnapon is dolgoz-
tatnak, hogy szaporítsák készletüket és lenyomhassák a 
versenyt. Ez valóságos szolgaság a munkásokra s alkal-
mazottakra nézve. Azért mindenütt látjuk őket föllázadni 
életerőik ez igazságtalan kizsákmányolása ellen. Ki kár-
hoztathatná őket? Vájjon gép-e az ember, akivel ugy 
lehetne bánni, mint a vas vagy aczél-gépekkel ? Vájjon 
a természetnek nincsenek-e igényei, melyeket tisztelni 
kell ? Az emberiség mérhetetlen nagy többsége csak azért 
volna e világon, hogy néhányaknak biztosítsa az eszközö-
ket, melyekkel leggyorsabban kielégíthetnék nagyravá-
gyásukat vagy nyereséghajhászatukat? Hogy a vasárnapi 
nyugalom hatályossá és biztossá tétessék, ugy látszik, 
szükséges volna a munkát szombaton délben félbeszakí-
tani, hogy a megfelelő javítások (a gépeken stb.) eszkö-
zöltethessenek. Mindenki egyértelmüleg kénytelen elis-
merni e félbeszakítás szükségességét legalább a nőkre 
nézve, hogy idejük legyen a vasárnap előkészítésére. 

Végül megegyezésre kell jutni a napi munkaidő 
normális tartama iránt. Embertelenség a munkás erőit, 
mint gyakran megtörténik, annyira kihasználni, hogy a 
túlságos fáradalmak által elcsigáztassék, amelyek korai 
elvénülését s munkaképtelenségét okozzák. A munkaadó-
nak tisztelnie kell az emberi szervezet természeti erőinek 
határait. Visszaélés a munkástól 14, 15, 16 órai napi 
munkát követelni. Egyébiránt észleltetett, hogy a hosz-
szas napi munkaidő utolsó órái kevesebb és gyatrább 
munkát szolgáltatnak, mint az elsők. A túlságos munka-
idő igazolására föl szokták hozni a verseny szükségességét; 
ezt nem lehet majd szóba hozni, ha a munka mindenütt 
egyenlőképen lesz szabályozva. Es ez teszi szükségessé az 
idevágó nemzetközi törvényhozást. 

II. 
Ez egyszerű fejtegetésből levonhatom a következte-

tést, hogy e nemzetközi szabályozás egyszerre három 
szempontból, és pedig nemzetgazdasági, egészségügyi és 

erkölcsi szempontból kötelező. Egy szót kívánok ejteni a 
kérdés e három oldaláról. 

1. E szabályozás kötelező mint nemzetgazdasági in-
tézkedés kiváltkép két okból. Mindenekelőtt, hogy a pro-
letáriusok és munka nélküli egyének száma csökkenjen. 
Ha a helyett, hogy tönkre teszik a munkás erőit az által, 
hogy vasárnap is vagy túlságos napi munkaidő alatt dol-
goztatnak vele, ha ehelyett beleegyeznének abba, hogy a 
jogos határok között maradnak : akkor annyival több 
munkás volna elfoglalva ugyanannyi munkaidő alatt. Ha-
sonlókép, ha a nők és gyermekek csak igazságos arány-
ban volnának alkalmazva, a férfiaknak általában véve 
annál több foglalkozásuk volna. Ez az első ok. 

A másik ok a méltányosság. Az összes népek azo-
nos méltányos verseny-feltételek között kell, hogy le-
gyenek. Tegyük fél, hogy egy nép szabadon alkal-
mazza a gyermekeket életkoruk tizedik évétől kezdve a 
kereseti munkában, amint ez tényleg Angliában, Olasz-
országban, Dániában és Spanyolországban történik, és 
hogy ekkép egy millió tizenkét éven alóli gyermek 
van a műhelyekben átlag egy frank napi díjjal, kiknek 
a munkája egy napon egy millió frankba kerül. Az em-
berségesebb országokban, ahol 12 éven alóli gyermeke-
ket nem lehet ily munkára fogni, ugyanazon munka, 
minthogy itt korosabb gyermekek vagy férfiak által 
átlag 2 és fél frank napi munkadíjjal végeztetik, belekerül 
két és fél millióba. Ez más félmilliónyi veszteség naponkint, 
450 milliónyi kár évenkint. E veszteséget érezni kell a 
gyártmányok eladásánál, vagyis minthogy az utóbbi or-
szágok gyárosai nem képesek igy versenyezni, legelőbb 
azon veszik észre magukat, hogy nem nyernek semmit, 
utóbb veszteni kezdenek és végre elbuknak csupán azért, 
mivel erélyesebben előmozdították a munkás osztály ér-
dekeit. 

2. Egészségügyi szempontból mindazt joggal lehet 
állításunk támogatására fölhozni, amit el lehet mondani 
a vasárnapi nyugalom jótéteményeiről, továbbá ama szük-
ségről, hogy a gyermekek tul ne csigáztassairak, hogy 
fölneveltessenek e szónak egész értelmében, vagyis hogy 
idő engedtessék nekik, értelmüknek a tanulásra, testük-
nek a kifejlődésre, lelkűknek eszköz s mód is a tökélete-
sedésre. 

De főkép a nőkre nézve kötelezőknek kell elismerni 
ez üdvös intézkedéseket. A munkásnő,' aki családanya, 
erőit e két irányban használja ki ; testi szervezete, mely 
nem oly erős mint a férfiaké, sokkal inkább van igénybe 
véve, mint ez utóbbié és rövid idő alatt megrendül. Mit 
mondjunk gyermekeiről? Alig nevelheti őket s alig ne-
velhet föl egynéhányat ! Bizonyos országokban az élet-
képes újszülötteknek egy harmada élete első esztendejé-
ben elhal. Németországban ez arány még nagyobb. A 
statisztika bizonyítja, hogy 100 közöl 35 elhal Trautenau-
ban, 38 Reichenbergben, 41 Friedlandban, akik száz 
közül életük első évében meghalnak. 

Akik pedig a kisdedek e mészárlásától megmene-
kednek, nincsenek sok időre megmentve. Be van bizo-
nyítva, hogy ama gyermekek száma, akik 6—8 éves 
életkort érnek, ötszörte kissebb, mintha anyjuk más fog-
lalkozást űzött volna. Manchesterben 98°/0, ' Lille-ben 
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95% meghal ötéves életkora előtt. Meg kell jegyezni, 
hogy Mühlhausenben elégséges volt a nőket minden 
gyári munkától fölszabadítani hat héttel lebetegedésük 
előtt, agyuttal fizetvén rendes dijukat, hogy a gyermekek 
halandósága 38%-ról leolvadjon 25-re. 

Némely nemzetek máris tettek bizonyos intézkedé-
seket e tekintetben. Svájczban meg van tiltva az asszo-
nyokat nyolcz héttel lebetegedésük előtt és után dolgoz-
tatni ; Ausztriában ez intézkedés csak négy hétre terjed, 
Németországban háromra. Svájczban s Ausztriában tiltva 
van nőket éjjeli munkára alkalmazni. De e szabályozás 
elégtelen ; különben is az egyforma intézkedés hiányánál 
fogva oly akadály, melyet mielőbb meg kell szüntetni. 

3. Erkölcsi tekintetben nem kevésbé parancsoló e 
rendszabály szüksége. Erkölcsös-e, látni e gyermekeket 
hat éves koruktól fogva a gyárak botrányai közt föl-
növekedni ? Erkölcsös-e látni a gyermekeket, akik nem 
foglalkoztatnak, midőn szüleik a gyárban dolgoznak, az 
utczákon ténferegni, kitéve testük s lelkük minden ve-
szélyének, csak azért mert anyjuk a helyett, hogy otthon 
volna, a gyárban dolgozik? Erkölcsös-e látni a családi 
érzelmet megsemmisítve, a családi tűzhelyet lerontva, 
vagy az atyát a házi munkát végezni, az ételt készíteni, 
mert az asszony, kinek munkája többre becsűltetik akár 
ujjainak finomsága, vagy a csekélyebb dijazás miatt, a 
gyárban vau, hogy megkeresse a kenyeret családjának ? 
Erkölcsös-e látni a vasárnapot megszentségteleniteni, a 
nemzet nagy többségét minden vallási eszme nélkül ten-
gődni, minden értelmi s szellemi élettől távol maradni, 
és fenyegetve látni a világot visszaesni a barbarságba? 

„A modern nemzetgazdasági iskolák — mondá XIII. 
Leo még perugiai érsek korában — az ember többé-
kevésbé becses gép állapotára alacsonyítják le. Innen 
van, hogy szem elől tévesztik az ember erkölcsi értékét. 
Innen ered a szegényeknek s kicsinyeknek ama mérhe-
tetlen kizsákmányolása azok által, akik munkájukat ki 
akarják használni." 

Láttuk a baj t ; láttuk, mily nagy, sőt mérhetetlen; 
de lehetséges-e azt orvosolni ? 

III. 
Teljesen sikerültek a nemzetközi kongresszusok a 

pénz- s posta-egyezmény, a művészi s irói tulajdon, a 
védjegy s több más tárgy biztosításának szabályozására. 
Miért ne lehessen czélt érni oly kérdésben, mely messze 
túlhaladja amazokat? Legalább meg kell kisérleni eme 
nagy vállalatot ; hogy megvalósithatatlan-e, azt csak akkor 
lehetne tudni, ha a kísérlet megtörtént. 

A munkás osztály az egész világon kívánja, hogy 
általános megjegyzés jöjjön létre, mely véget vetne az 
elviselhetetlenné lett helyzetnek ; nem volna lehetetlen, 
nagy kiterjedésű kérvényezési mozgalmat indítani ama 
javaslat érdekében, melyet értekezésem végén terjesztek 
önök elé. Ez talán a legjobb mód volna a végleges 
eredmény előkészítésére. 

A svájczi parlament máris elfogadta amaz alaposan 
indokolt javaslatot, melyet e tárgyban Décourtui (kath.) 
és Favon (radikális) képviselők előterjesztettek, egyhangú-
lag megszavazván azt. 

Több nemzetnél nem kevésbé kedvező hangulat 
mutatkozik. 

Mindenfelől azonban szükségét érzik egy idegen 
közvetítőnek, közbenjárónak a nemzeti vetélkedések kö-
zepette, egy legfőbb itélő bírónak az anyagi érdekek 
terén, aki fölérti a munkás osztály erkölcsi érdekeit. Min-
denütt e legfőbb birót, e pártfogót a pápa személyében, 
a munkás-Isten (Dieu-Oeuvrier) Jéz. Kr. képviselőjében lát-
ják, akinek Isten — s ezt nem lehet elégszer ismételni 
— megadta a munkás-kérdés egyedüli megoldásának ha-
talmát ; ama XIII. Leo személyében, aki az első jelezte a 
világnak e súlyos problémák tanulmányozásának szüksé-
gességét. 0 felül áll az anyagi érdekeken, minthogy ő neki 
magának nincsenek anyagi érdekei ; ő távol áll a nemze-
tek vetélkedésein, mivel ő minden népek tanítója s mes-
tere ; végül ő nemcsak a munkás osztály, de az egész 
világ erkölcsi érdekeinek a pártfogója s előmozdítója. 

Mi katholikusok, gyermekei vagyunk. 
Nem természetes-e tehát, hogy atyánkhoz s vezé-

rünkhöz fordulunk, kérvén őt, vegye kezébe a nagy 
munkát, melyet a körülmények ránk nézve kötelezővé 
tesznek ? Nálánál senki sem illetékesebb s jobb biró a 
tőke s a munka között. Mi nem fogjuk kivánni tőle, hogy 
ő maga oldja meg a függő kérdéseket, de hogy előidézze 
a nemzetközi kongresszust, amely előkészítené azoknak 
megoldását. 

Hogy pedig nagyobb súlyt kölcsönözzünk lépésünk-
nek, a világ összes katholikusaihoz fordulunk, kérvén 
őket, vegyenek részt velünk Jézus Krisztus helytartójá-
nak bölcseségébe vetett e föltétlen bizalom egyetemes 
nyilvánításában, kérvén őt, vezesse legdrágább érdekeink 
védelmezését s érvényesítését. 

Van szerencsém tehát önök elé a következő hatá-
rozati javaslatot terjeszteni : 

„Francziaország éjszaki részének katholikus iparosai 
meg vannak győződve annak föltétlen szükségéről, hogy 
a munka nemzetközi szabályozása következő négy pontra 
nézve mielőbb végrehajtassák, és pedig szabályozandók : 

„1. a feltételek, melyek alatt a gyermekek munkára 
bocsáthatók a műhelyekben (iparosoknál, gyárakban, bá-
nyákban stb.) ; 

,2. a feltételek, melyek alatt a nők részt vehetnek 
ugyanazon munkában ; 

,3. a vasárnapi munkaszünet; 
„4. a napi munkaidő tartama. . 
„Meg vannak győződve, hogy ennek szükségét iga-

zolja : 
„1. a nemzetgazdasági érdek, hogy az összes ver-

senyző nemzetek azonos és valóban méltányos termelési 
s gyártási feltéteket élvezzenek ; 

„2. az egészségügyi tekintet, minthogy a munka 
az igen zsenge korban lévő gyermekeket károsítja phy-
sikai s erkölcsi fejlődésükben ; minthogy a nők munkája, 
ha nincs korlátozva, ártalmára van a társadalmi életnek, 
amidőn majdnem egészen lerontja a családi életet s a kis 
gyermekeknek rémítő halandóságát okozza; 

,3. az erkölcsi tekintet, hogy a jó erkölcsök meg-
legyenek óva és hogy a munkás osztály a vasárnapi 
munkaszünet testi s lelki jótéteményeiben részesüljön. 
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„Fölkérik a világ összes országainak katholikusait, 
csatlakozzanak hozzájok, esedezendők a souverain pápa 
előtt, vegye kezébe a munkás osztály méltányos fölka-
rolásának nagy ügyét az egész világon, és indítson meg 
egy nemzetközi kongresszust e súlyos kérdések lehetőleg 
mielőbb való megoldása czéljából." 

A határozati javaslat egyhangúlag elfogadtatott. 

IRODALOM. 
*** A Tékozló fiu. Nagyböjti beszédek. Irta dr 

Karsch Lollim. Nagyvárad, 1889. ltí-r. 110 1. Ára 80 kr. 
Karsch Lollion nagyváradi tanár legjelesebb homi-

letáink, beszéd-iróink közé emelkedett tel. Szentbeszédeit 
theologusi magvas tartalom, méltóságos egyszerűség, 
gondos és világos irály jellemzik. A hívekben emelkedett 
hangulat keltésére, emelkedett szellem ápolásására és 
állandósítására — Karsch beszédei kiválóan alkalmasak. S ez 
a müve illően sorakozik eddigi szentbeszédeihez. Nem hi-
hetem, hogy legyen pap, a ki élvezetet ne találna akár 
olvasásában, akár elmondásában e beszédeknek. 

— Érdekes régi kódex-ről irt értekezést Kluch 
János, melyet a magyar történelmi társulat legutóbbi 
ülésében Csontosi János olvasott fel. Szól pedig ez : a 
nyulak szigeti (Margit-sziget) dömés apáczák 1474-ik 
évi magyar réguláiról, melyeket Yáczi Pál dömés latin-
ból magyarra fordított, de melyet ekkorig az irodalom-
történet elveszettnek tartott. Egykori létezéséről csak 
Ferrarius Zsigmondnak, a magyarországi domonkosok 
történetéről 1637-ben megjelent munkájából volt tudo-
másunk. Ez most a bécsi udvari könyvtár kézirat-töre-
déke közt a magyar nyelvtörténészek nagy örömére, 
250 éves lappangás után, ismét megkerült. A bécsi csá-
szári udvari könyvtárban ujabb időben azon kézirattöredékek 
rendezésére került a sor, melyeket az utolsó három évtized-
ben régi könyvtáblák belsejéről, hova mint makulatura-
levelek voltak ragasztva, lefejtettek. Ezen töredékek közt 
volt azon magyar nyelvemlék is, melyet Csontosi ismer-
tetett és bemutatott. A kézirat 4-edrétben 4 beirt papír 
levélből áll, melyek, mint a rajtok levő pép mutatja, egy 
régi könyvtábla belsejéhez voltak ragasztva s az eredeti 
codexnek, mely körülbelül 16 levélből állhatott, egy 
negyedrészét képezik. Tehát töredék, a kódexből 12 levél 
még hiányzik. Hogy hol lappang, és elő fog-e valamikor 
kerülni, ki tudná megmondani. A codexeknek különös 
fátumuk van ; némelyek négy-ötfelé is el vannak szórva. 
Igy a codex sinaiticusnak fele Lipcsében, fele Sz.-Péter-
várott van ; a Jordanszky-codex Esztergomban van ugyan, 
de két levél elejéről a nemzeti muzeumban s 21 levél 
egész 1883-ig Csemez Józsefnél volt Győrött, mig Simor 
JáUOS bibornok meg nem szerezte s az anyacodexszel 
egyesítette. A bécsi töredék két részből áll. Az első 
részben sz. Ágoston püspök reguláját „némely asszony-
állatoknak" egy levélben irja, s a másik részben a dörnés-
rendi apáczák szabályait (constitucióit) tartalmazza Yáczi 
Pál dömésrendü szerzetes 1474-iki fordításában. A sza-
bályok eredetileg 32 fejezetből állanak, ebből megvan a 
bécsi töredékben 8 fejezet; 24 fejezet tehát hiányzik. 
De a meglevő rész nyelvtörténeti és művelődéstörténeti 
szempontból fölötte érdekes, s becsét emeli az a körül-
mény, hogy keltezve van s 1474. évszámmal ellátva. A 
magyar nyelvemlékek közt a legrégibb keltezett codex : 
a müncheni 1466-ban íratott, a bécsi töredék tehát, mely 
1474-ben készült, időrendben a 2-ik, melyet ekkorig 
ismerünk. Érdekes, hogy régi magyar nyelvemlékeinknek 
egy harmada domonkosrendü apáczáktól maradt ránk. 

Ezen szerzetből való volt szent Margit, IV. Béla király 
leánya, hasonlóképen domonkosrendi apácza volt Raskai 
Lea, ki 1510-től 1522-ig négy magyar codexet és 
Sövényházi Mártha, ki Í530-ban egy magyar codexet 
másolt. A nyelvemlékben foglaltatik tehát : Szent Ágoston 
regulája, továbbá a nyulakszigeti dömés apáczák rend-
tartásából a következő fejezetek : Midőn a sorokcok órára és 
az gratiasra mennek. A nehéz bűnről. Szerzete hagyot-
takról és bujdosókról. A priorissa tételeiről. Subpriorissa 
tételeiről. Sororoknál gondolókról. A Capitulumok tartá-
sáról. Végződik a codex a következő sorokkal: .Sen-
kinek se adassék ez Kenivecske megírnia vagy meg látni 
mesternek vagi provinciálisnak áldomása nélkül Ámen. 
Meg vegeznek zent Damankus ap. sororinak zerzési 1474. 
Végül Csontosi indítványozta: hogy ezen magyar nyelv-
emléket, a magyar irodalomtörténetben bevett szokás 
szerint, mely a magyar codexeket vagy a felfedező, vagy 
a tulajdonos nevével jelöli meg, Birk-, az udvari könyvtár 
igazgatója nevéről Birkcodexnek nevezzük. 

VEGYESEK. 
*** Dr Samassa József egri érsek ur ő exjának 

nagyszabású beszédét, melyet az egri fő megye papságá-
nak gyűlésében ez őszön mondott, az Augsh. Postz. teljes 
szövegében közli, mint monumentális beszédet az egész 
kath. egyház számára. 

— Müncheni nuntiussá mgr Deila Volpe, pápa ő 
szentsége főkamarása van kiszemelve, kit római zarán-
doktársaim közöl többen ismernek finom szelleméről és 
gyengéd modoráról. 

— A rosminiánusok demonstrálnak. Mivel az ap. 
szentszék Rosmini könyveiből 40 tételt, a melyeket t. 
olvasóinknak annak idején bemutattunk, elitélt, a rosmi-
niánusok szobrot akarnak Rosmininek Milanóban emelni. 

— A franczia nemzeti fogadalmi templomot Jézus 
legsz. szivének tiszteletére Párisban 1890-ben vélik — 
felszentelhetni. Addig még 3 millió frank lesz szükséges 
a hátra levő munkálatokra. 

— Jellemző vonást közöl Lavigerie bibornokról, Af-
rika uj apostoláról, egy milanói lap. A lángbuzgalmu fő-
pap Milano székesegyházában szónokol vala az afrikai 
rabszolgaság eltörlése érdekében, midőn észrevesz néhány 
uracsot, kik hangos fecsegésükkel és neveletlen visele-
tükkel zavarták az előadást. Lavigerie félbeszakítja beszé-
dét és a fecsegőkhöz fordulva igy szól: „Mint bibornok 
háromszáz napi bucsut engedek önöknek, ha elhallgat-
nak !" A csend helyreállt. De ez még nem minden. A 
fecsegők közöl kettő azóta magába szállott és megbánva 
eddigi életét a szentségekhez járult. Lavigerie bibornok 
nem csak Afrikában, de Európában is térít. 

— Példás kath. férfiú halt meg Angers-ben, Fran-
ciaországban, Hervé-Bazin, életének még csak 42. évében. 
És máris annyi sok jót müveit, hogy a nemzetek ujjá 
születése nem váratna oly soká magára, ha ezrével, szá-
zával teremnének ily férfiak. Nagy jogtudós létére, ki 
Chambord gróf tanácsosai közé tartozott és nagy figyel-
met keltett nemzetgazdasági munkát adott ki, ingyen 
tanította a nemzetgazdaságtant az angers-i katholikus 
egyetemen; ő alapitotta ugyanott a tanuló ifjúság közt 
a „Conférences de St Louis" egyesületet, továbbá kath. 
munkás egyesületet, létrehozta a munkásokat pártfogó 
kath. nőegyesületet, és azonkívül elnöke vagy tevékeny 
tagja volt a többi összes (kilencz) kath. társulatnak An-
gers-ben. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest 18S9. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Az emberiség hármas erkölcsi egysége 
Krisztusban. 

Jézus neve ünnepe alkalmából. 

„Unus Dominus, una fides, unum 
baptisma." Ephes. 4, 5. 

Nemünket sokféle szálak fűzik össze egy-
ségbe. Ott van mindjárt az eredet egysége, 
Istentől az egységes teremtés, Ádámtól az egy-
séges leszármazás által. E két sarkponton nyug-
szik az emberiség létrendjének egysége, a mely 
azután egységes alapul szolgál az emberiség 
életrendjének, vagyis az erkölcsi világrendnek 
minden embert magába ölelő egyetemessége 
számára. 

Krisztus Jézus, a ki azért jőve a földre, 
hogy megmentse a mi elveszett vala, az embe-
riség őseredeti egységes életrendjét, — a mely, 
mint imént láttuk, az eredet egységéből fakad, és 
a mint mindenki előtt világos, az egységes, a 
közös végczélban éri el betetőzését, — nem 
bontotta fel, sőt uj, természetfölötti lét- és élet-
elemeket oltván be nemünkbe, az emberiség lét-
és életrendjét uj, természetfölötti kötelékek szá-
laival fűzte össze uj egységekbe. 

Mondani se kell, ugy hiszem, e helyütt, hogy 
a mit Jézus Urunk tett , kezdve születésétől 
fel egész a Szentlélek leküldéseig, mindaz vala-
mint az összes emberiség érdekében történt, 
éppen ugy az összes emberiség életében keres, 
nyer, viv ki magának érvényesülést, nem egy-
szerre mindenütt, hanem századról-századra, nem-
zetektől-nemzetekhez lassan haladva, sokszor 
mintegy csak csöppenkint szivárogva szét az 
emberiség egységes életének rétegein keresztül. 

Jézus, a ki a tekintély teljes jogával és 
igényével mondá magáról: „Data est mihi om-
nis potestas," ') — hármas hatalommal szállt le 
a földre, szállt meg az emberiség szellemében s 
egész életében : a legfőbb pap, a legfőbb tanító, 
a legfelségesebb király hatalmával. Maga Mózes, 
az ó-világ legnagyobb, egyedüli isteni küldetésü 
vallásalapitója, Jézus hármas hatalma közöl 
csak kettőnek merte magára venni árnyékát, 
csak próféta és törvényhozó vagyis inkább tör-
vényhirdető akart lenni népe előtt, oda adva 
testvérének Áronnak a papi hatalom gyakorlá-
sát egészen. Pedig hát mi volt az ó-szövetség 
hármas lelki hatalma Jézus hármas lelki hatal-
mához képest ? ! 

Jézus az ő hármas lelki hatalmával az egész 
világtörténelemben páratlanul áll : páratlanul 
mint maga az Isten ; páratlanul, mert ő valósá-
gos Isten ; páratlanul, mert ő mindannak a nagy-
nak, szépnek, nemesnek, felségesnek, mindannak 
a megszámlálhatatlan jónak és annak a meg-
mérhetetlen haladásnak, a mit keresztény czivi-
lizácziónak nevezünk, — evvel az ő hármas lelki 
hatalmával a középpontja ós fentartój clj cl lelke 
és mindene — páratlanul ! Igaz ugyan, hogy 
Jézus az ő hármas lelki hatalmát átruházta az 
apostolokra, átruházta különösen az apostolok 
fejére, sz. Péterre és az ő utódaira, a pápákra. 
Ámde ezek valamennyien nem urai, hanem csak 
szolgái, kiszolgálói a hármas lelki hatalomnak. 
Servi servorum Dei. Ur a hármas lelki hatalom 
birtoklásában és gyakorlásában csak egy van : az 
Ur Jézus Krisztus. Unus Dominus. Tehát Jézus a 

Matth. 28, 18. 
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kereszténységnek eget boldog emberekkel betöltő, 
földet mennyei angyalokkal elárasztó hármas lelki 
hatalma tekintetében csakugyan páratlanul áll. 

És Jézus e hármas lelki hatalmának meg-
felelő hármas erkölcsi egységet hozott létre, ta r t 
fenn a világ végéig és terjeszt ki évről-évre az 
emberek körében a földön, miglen teljesen meg-
valósul majd az ő Ígérete: „és leszen egy akol 
és egy pásztor." ') Papi hatalma szülte a kereszt-
fán az Isten fogadott fiaivá felmagasztosult lel-
kek szeretet-egységét, melyet kibe-kibe közölünk 
kiárasztott a keresztség szentsége és meg-meg-
ujit, akárhányszor szükséges, a bűnbánat szent-
sége által. Tanitó hatalma, amely midőn a fülhöz 
beszél, egyúttal életet önt a köszivekbe is és 
világosságot támaszt a halál árnyékában s a 
bűnök és tévelyek sötétségében botorkáló elmék 
fölött, •— létre hozta és folyvást fejleszti az 
emberiségben az elmék, a meggyőződések nagy 
egységét az igazságban. Végre királyi hatalma 
nyomában az emberiség mindinkább egy egy-
séges vezényszóra hallgatni kénytelen, enge-
delmeskedni köteles hadsereggé illeszkedik össze. 
Szóval : az elmék hitegysége, a szivek szeretet-
egyesége, az akaratok engedelmeskedésre hajtó 
egyesülése Krisztusban, — ez az a századok 
folyamán mindjobban kidomborodó hármas er-
kölcsi egysége az emberiségnek, ez az, a mit 
Jézus mindeneket átható, mindeneket magához 
vonzó hármas lelki hatalmának köszönhet ál-
talok mérhetetlenül boldoggá te t t nemünk. 

Vájjon teljesen megfelel-e az emberiség Jézus 
egységesítő akaratának, ennek a fő civilizatorius 
tényezőnek, hitben, szeretetben és engedelmes-
ségben, — hite, szeretete s engedelmessége egy-
ségességében? Hányan vannak még mindig, hány 
száz és száz millió ember van még tényleg a 
ker. hit, a ker. Isten- és emberszeretet s a ke-
resztény engedelmesség körén kívül? Es a kiket 
az unum baptisma, a hit, szeretet és engedel-
messég nagy világegységességére ujjászült vala, 
hányan vannak a hit egységében, hogyan állnak 
a szeretet egyetemessségében, hányadán vannak 
a keresztény engedelmesség világegységével ? 

Eretnekség, szeretetlenség, szakadárság — 
hogy szétszaggatta Krisztus inconsutilis, egy-
ségesen szőtt, nem összevarrott tunikáját ! 

És bent magában az egyházban, hogy áll 
az egyetértés, a szeretet, az engedelmesség ügye? 

>) Joan. 10, 16. 

Mindnyájunknak szól sz. Pál apostol intelme 
az efezusiakhoz ; „Digne ambuletis vocatione, 
qua vocati estis, cum omni humilitate, et mau-
svetudine, cum patientia, supportantes invicem 
in charitate, soliciti servare unitatem Spiritus 
in vinculo pacis." ') 

„Unus Dominus, una fides, unum baptisma." -) 
Ez van felírva a keresztény czivilizáczió 

zászlajának arra az oldalára, mely a haladás 
végtelen tere felé fekszik. 

Előre ! 
Ebben az irányban fekszik a boldogság és 

dicsőség fényhona népek és egyesek számára. 
* * 

Pásztorlevél a hypnotismusról. 
(Folytatás.) 

A hypnotismus csekély sikere, valamint korlátolt 
befolyása a tudományos világban, mit sem bizonvit tü-
neteinek létezése és valósága ellen. Előhaladása és előme-
netele más akadályokra találtak és fognak mindig találni. 
Első sorban kell jeleznünk a nézetkülönbséget és ellent-
mondásokat, melyek a különféle szerzők között uralkodnak, 
kik e tárgygyal foglalkoznak ; ide tartozik továbbá a 
csekély jelentősség, melyet az orvostudományi iskolák 
neki tulajdonítanak ; hozzájárul még a homály, mely a 
hypnotismust és természetét körülveszi.3) Valóban a ko-
moly férfiakra vajmi csekély vonzó erőt gyakorolhat s 
bizony csekély tiszteletet igényelhet tőlük oly elmélet, 
mint a hypnotismus, melynek fölfedezője azon vallomás-
sal kezdi, hogy nem képes megmagyarázni a tüneteket, 
melyeknek előidézésére ez elmélet tanit. 4) Ennek főapos-
tola 5), nagyobb elterjedést óhajtván neki adni, tiz évet 
forditott észlelésekre, följegyzésreméltó tények össze-
gyűjtésére, és mind a mai napig sem volt képes tudo-
mányos magyarázatát adni 1878-ban megindított tapasz-
talatainak. Mi több, amit 'a nancy-i iskola (dr Bernheim, 
dr Beaunits stb.) tagadhatatlannak állit, azt a Salpêtri-
ére-ben (dr Charcot a párisi egyetemi klinikában) tartha-
tatlannak jelentik ki. Végül hivei is lemondanak erről, 
mint tette Noiret tábornok. Nem találván pedig észszerű 
bizonyítékokat a rendszerben, melyet egyik mestere F aria 
elfogadott a delejes sugalmaztatás magyarázására, újból 
a magnetismus pártjához szegődött és közrebocsátotta hi-
res értekezését a fluidum elméletének védelmére, amely-
ben szilárdabb alapot vélt találhatni a somnambulismus 
pathologikus jelenségeinek magyarázására. 

Más okok is gátolni fogják a hypnotismust abban, 
hogy általánosan elfogadtassák, igy például némely vé-
delmezőinek oktalansága; elragadtatva a kissé korai di-
cséretek és a népszerű lelkesültség által, nem elégedtek 

') Ephes. 4 : 1, 2, 3. 
3) Ephes. 4, 6. 
3) Sanford: „El Globo" 1888. márcz. 5. 
') Braid. 
6) Dr Charcot. 
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meg azzal, hogy ajánlják s érvényesítsék gyógyerejét az 
egyszerű pathologia határai közt ; ahelyett hóditó jelleget 
kívántak neki adni és azt igényelték, hogy az állam minden 
intézménye az ő befolyásának legyen alávetve ; azt akar-
ták, hogy a hypnotismus egy neme a legfőbb birónak 
legyen fölebbezés nélkül, ama kérdések eldöntésére és 
ama problémák megoldására, amelyeknek mélyreható 
tanulmányozására hosszas virrasztások s dicséretes kitar-
tás árán szentelik vala magukat a Judicatura, Theologia, 
Philosophia, Államtudományok, Paedagogia, sőt az Orvos-
tudománynak legelső tudományos tehetségei ; mert az 
orvostudománynak, mint a gyógyászatnak nem volna 
többé létjoga, ha igaz volna, hogy a hypnotizáltnak sza-
badalma van meglátni a betegségek benső okait és meg-
ismertetni a gyógyításra alkalmas orvosszert. ') 

E tervelések annál vakmerőbbek, minthogy végre 
is anormalis állapot teremtésére czéloznak, arra, hogy 
zavarodott, beteges és túlhevített képzelődés agyrémei, 
hallucinatiói általános jellegű szabály és irányelv gyanánt 
vétessenek, amely hivatva volna a nyilvánuló elvek és 
a tudományok tanulmányozásában a józan ész által el-
fogadott s követett axiómák fölött túlsúlyra vergődni. 

Amaz előhaladásban egynél több akadályt képeznek 
a vallásellenes és istenkáromló insinuatiók, melyekre a 
hypnotismus terjesztői vetemedni mertek. Lehetetlen, hogy 
ily rendszer föl ne keltse a bizalmatlanságot és föl ne 
háborítsa a lelkiismereteket, amint a katholikus egyház 
tanításának ellenségeül jelenti ki magát, amelynek isteni 
alapítása és intézménye czáfolbatatlan okmányokkal, év-
ezredes hagyományokkal, a zsinatok tévmentes tekinté-
lyével, kegyetlen s véget nem érő üldözések, vértanúinak 
legyőzhetetlen hösisége, és a népek egyetemes egyetértése 
által be van bizonyítva. „Jézus Krisztus delejezés által 
gyógyította a betegeket; Jézus Krisztus a legcsodála-
tosabb, legcsodatevőbb delejező volt:" igy beszélt egyik 
modern hypnograph, aki nyilvános mutatványai és az 
eszméje érdekében folytatott tevékeny működése által 
legismertebbé vált.2) „A hittudósok tiltakozni kezdenek 
a hypnotismus ellen amaz ügyvéd jellemző félénkségével, 
aki ügyét veszve látja. Minket az nem lep meg, hogy a 
félénk szellemek megijednek, és azt hivén, hogy kiközö-
sitéseikkel megfélemlítik a tudományt, átkokat szórnak 
azokra, akik azért harczolnak, hogy a fanatismus s tu-
datlanság fátyolát szétszakítsák :" igy nyilatkozik egy 
másik hypnograph. ; l) 

„A bizonyos ereklyéknek tulajdonitott gyógyítások 
— irja egy másik szerző ugyanez iskolából — a bizalom 
és képzelődés eredményei ;" azután fölemlítvén a lourdes-i 
szentélyben előfordult és Laserre H. által ismertetett gyó-
gyulásokat, ahelyett, hogy ezeket az imának és a Boldogsá-
gos Szűz közbenjárásának tulajdonítaná, „e magyarázatot 
hamisnak" mondja, „és a tudomány nevében megfosztja 
azokat csodás jellegüktől;" azt állítja, hogy azok a vallá-
sos sugallatok által tulcsigázott képzelem eredményei. 4) 

') P. Franco: 11 ipnotismo. 
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„A hypnotizáló ugy kezeli a hypnotizáltnak lelkét, 
mint egy hangszert vagy eszközt szokás kezelni :" irja egy 
másik. *) 

A hypnotizált engedelmeskedni fog a hypnotizálónak'-) 
s követni fogja őt, „mint egy hű kutya;" miből követke-
zik, hogy „a büntetőjogi felelősség nem egyéb mesebe-
szédnél." 3) 

„A hires átszellemültek (extaticusok) közöl, akikben 
a megmerevedés és érzéketlenség minden tünete föltalál-
ható, idézni kell sz. Terézt (de Jesu), sz. Erzsébetet, sz. 
Margitot (a S. Sacramento), Máriát, a karmelita-apáczák 
alapitóját Francziaországban és Pazzi Magdolnát." 4) Igy 
nyilatkozik a hypnoticus iskola egy másik szerzője, félre-
téve minden tiszteletet anyaszentegyházunk tanítása iránt 
ama rendkívüli malasztra nézve, melylyel Isten jóságát 
és a szentek iránti irgalmát nyilvánította, — és a ki nincs 
tekintettel ama szabályokra, melyeket az egyház bölcsen 
megállapított a való átszellemülés megkülönböztetésére a 
delejes érzékhiánytól. Az átszellemülés az isteni szeretet 
műve ; a delejes érzékhiány a physiologicus izgalom ered-
ménye. Az egyiknek elve a keresztény szeretet, a másiké 
a tisztán emberi eszközök által előidézett mesterséges álom. 
Az egyik arra indítja a lelket, hogy szabadon egyesüljön 
Istennel, mialatt a másik szükségkép kényszeríti a lelket, 
hogy egyetértsen a hypnotizáló val. Végül az átszellemü-
lés a lelket az isteni szeretet és szent tisztaság érzelmei-
vel telíti, holott a hypnoticus érzéketlenség csak az em-
ber akarata által sugalt érzelmeket, a gyűlölet, igen 
gyakran a szégyenletes érzékiség gerjedelmeit hagyja a 
lélekben. 

A bizonyos hypnographok által tanúsított istentelen-
ség sugalta bizalmatlanság a katholikusokban csak növe-
kedhetik, ha tekintetbe veszszük a hypnotismus más hivei 
által vallott vallásos eszméket: egyik részük az anyag-
elvi iskolához szí t ;5) mások a protestantismust vall ják;6) 
mások ismét nagy számban a katholikus hit határozott 
elleneinek mutatják magukat müveikben.7) Mindnyája 
pedig annak nevében, amit tudománynak neveznek, annak 
bizonyítására vállalkozik, hogy a csodák, a prophetiák, a 
kinyilatkoztatások, a szentek közbenjárása által kieszkö-
zölt gyógyulások, az átszellemülés és a többi természet-
fölötti s rendkívüli malaszt, melyek megérdemelték az 
egyház jóváhagyását és azt, hogy általa Isten véghetetlen 
jósága s mindenhatósága csodás hatásainak tekintessenek, 
csak hypnoticus tünetek és ideges túlfeszültség nyilvánu-
lásai ; ők igy vélik leronthatni az egész természetfölötti 

') Beaunis : L'hypnotisme provoqué. 
2) Méric idézett müvében számos esetet hoz föl, melyek sze-

meláttára történtek, midőn a hypnotizált egyén a hypnotizáló su-
galmazására arany melltüt, keztyűt lopott ; midőn a hypnoticus 
álomban vett sugalmazást egy jelenvoltnak megmérgezésére, egy 
másiknak meggyilkolására fölébredése után nagy furfanggal s erő-
szakkal megvalósította. — Beaunis tanár több kisérletet mutatot t 
be, hogy a hypnotizált egyén vakon engedelmeskedett ; és hozzá-
tette, „hogy parancsára épp oly készséggel vetné magát a közúti 
vasút kocsijának kerekei alá." 

3) Dr Calatraveno : Id. m. 
4) Dr Cullere : Id. m. 
s) Dr Charcot. 
6) Bicher. 
') Broca, Littré, Rénan, Figuier stb. 
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rend eszméjét és megsemmisíthetni a hit indokainak nyil-
vánvalóságát s erejét, amelyeken a mi szent vallásunk 
alapul. 

Hogy végezzünk az akadályokkal, melyek mindig 
gátolni fogják a hypnotismus elterjedését s előhaladását, 
végre szólnunk kell a physikai s erkölcsi bajokról, me-
lyeket okoz. Ami az előbbieket illeti, erre nézve elég 
világos azoknak tanúbizonysága, kik a hypnotismus gya-
korlására adták ínagukat. Zcinardelli tanár bevallja, hogy 
ama személyek, kik magukat hypnotizálni hagyják, szá-
mos veszélynek teszik ki magukat, többi közt vértolulá-
soknak a fejben és szivben, a lélegzet s a hang elvesz-
tésének, a megfuladásnak, gyakori ájuldozásnak, erőszakos 
rángatózásoknak. ') 

Vizioli tudor azt mondja, hogy gyógykezelése alatt 
volt egy fiatal ember, aki megőrült, miután Verbeck által 
hypnotizáltatott.2) 

Dr Grasset, publiczista és hirneves ideg-gyógyász, 
bizonyítja, hogy ha egy fiatal embert hypnoticus eljárás 
segélyével gyakran mesterséges álomba ringatnak, ez által 
idegessé, idegkórossá, azután hystericussá és elég gyak-
ran őrültté lesz. 

Richer Pál, a hypnotismusnak buzgó védelmezője, 
arról tanúskodik, hogy a hypnoticus tapasztalatok elő-
mozdíthatják az idegkóros hajlandóság kifejlődését, és 
hogy attól kell tartani, hogy a pillanatnyi elme-zavar, 
mely a hypnotismust jellemzi, állandó elmezavarodott-
sággá változik át. 

D'Hundt Alfréd, a hypnotismus e népszerű terjesz-
tője, azt mondja, hogy a hypnotizáltak még a mestersé-
ges álomból való felébredésük után, továbbra is hosszas 
rángatózásoknak és a nehéz-kór s az elbutultság (idiotis-
mus) tüneteinek vannak alávetve. Az őrültség — teszi 
hozzá — és más balesetek, melyeket a magnetismus okoz, 
kötelességévé teszik mindenkinek, aki nem folytatott ko-
moly tanulmányokat e tárgyban, hogy tartózkodjék vala-
kit delejezni.ä) 

Végül Lombroso Caesar, az elmegyógyász, tizenötnél 
több személyt idéz, akik, mert hypnoticus tapasztalatokra 
voltak fölhasználva, erőszakos rángatózásoknak, elmetom-
pultságnak, emlékezet elvesztésének, néha bőrbetegségek-
nek (eczéma) és állandó őrültségnek lettek martalékaivá; 
ebben semmi meglepő sincs, ha ismerjük a szoros vi-
szonyt, mely a bőrbetegségek és idegbajok közt létezik.4) 

Ha súlyosak a physikai bajok, melyeket a hypno-
tismus ama személyekben előidéz, kik magukat befolyá-
sának alávetik, annál súlyosabbak és borzasztóbbak még 
az erkölcsökben és köz- s magán-tisztességben okozott 
bajok. Nem szeretjük e kényes pontot érinteni : az ember 
érzi a pirulást, ha előszámlálja a fölháborító botrányokat 
és bűnöket, melyekre a hypnoticus kísérletek s mutatvá-
nyok alkalmat szolgáltattak. Egyébiránt nem akarjuk, 
hogy azt higyje bárki, mintha tullépnők szent tisztünk 
buzgalmának határait és tuloznók eme rendetlenségek 
nagyságát s ocsmányságát. Mégis, nehogy kötelességün-

') La vérité sur l'hypnotisme. 
'-) Journal de Névropathologie. 
3) El Hipnotismo revelado-
*) Études sur l 'Hypnotisme. 

ket mulaszszuk és hogy jogos mértékben kimutassuk 
részrehajlatlanságunkat és amaz óhajt, hogy ily vissza-
éléseknek elejét vegyük, egyszerűen idézni fogjuk a véle-
ményeket, melyeket a tudományuk és részrehajlatlanságuk 
által ismert férfiak e tárgyban nyilvánítottak. 

A somnambulismus okát tulajdonítsák bár akár a 
tulcsigázott képzelem erejének, akár a szenvelmi (urique) 
és hullámzatos besugárzásnak, akár pedig valami közve-
títő fluidumnak az álomkóros és a műtő közt, aki a lélek-
háborítás ez állapotát előidézi, kétségen kivül áll (eme 
különböző elméletek hivei mind megegyeznek ebben), 
hogy a hypnotizált személy az egész idő alatt, amig 
mesterséges álma tart, elveszti öntudatát, személyiségének 
és szabadságának nincs birtokában, és korlátlanul s föl-
tétlenül a hypnotizáló akaratának van alávetve ; ez utóbbi 
tetszés szerint megvonhatja tőle a cselekvési és szólási 
képességet, és kötelezheti, anélkül, hogy amaz ellentáll-
hatna, mindama cselekedetek elkövetésére, melyeket neki 
sugall.J) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, jan. 17. A véderő törvényjavaslat tár-
gyalása, — mely oly nagy hullámokat vert föl parlamenti 
életünkben, valóban a legszorosabban összefügg a magyar 
nemzet és az egész monarchia létével. Nem vonta s nem 
vonhatja ezt kétségbe senki. De mi nem akarjuk szapori-
tani az amúgy is óriásivá duzzadt vitatkozást e lapok ha-
sábjain : nem azért, mintha azok a dolgok, mikről a kép-
viselőházban szó van, nem érdemelnék meg teljes hazafiúi 
figyelmünket, hanem azért, mert a vita, melyet Apponyi 
A. gróf a magyar államférfiúi állásfoglalás csúcspontjára 
emelt fel, a szélsőbalnak a közvetlen czélokon tullövöl-
döző idealizmusa által letereltetett a tényleges állapotok 
reális alapjáról s átjátszatott újra a párt-tekintetek és 
személyes érdekek homok-talajára, a melyen aztán Tisza 
K. a mester abban, hogyan kell megkötni a futóhomokot, 
azaz, hogyan kell szavazatra vinni egy óriás pártot — a 
meggyőződéseiÏ lekötésével. Mi látván lehetetlenségét annak, 
hogy a meggyőződés-ellenes áramlatot ezúttal akár fel-
tartóztassuk, akár visszatereljük, —• aspettiamo gli avve-
nimenti, hagyjuk az eseményeket folyásuknak, jól tudva, 
hogy végre is ütni fog, mert ütnie kell, — az okulás 
órája. Addig is azonban gyenge erőnkhöz képest igyek-
szünk megvilágítani az okulás — föltételeit. 

Mi magasabbról, a végokokban tekintvén az ügyek 
fejlődését, a véderő szaporításának szükségében a je-
lenkor amaz iszonyatos marazmusát vagyunk kénytelenek 
látni, melyben minden nemzet szenved, de mely kétszeres 
sulylyal nehezedik ama népekre, melyek mint a mi ma-
gyar nemzetünk, a haderő eme folytonos szaporítása és 
a borzasztó fegyverkezésekre kiadott megszámlálhatatlan 
összegek által") csak annál élénkebben érzi, kell éreznie, a 
jog s igazság uralmának hiányát és az erőszak elhatal-
masodását a fölvilágosodottnak nevezett tizenkilenczedik 
szazadban. 

A barbárság uj korszaka ez, mely rem ismeri a 

') Dr Cullerre. 
2) Európa évenként 4000 milliót költ hadi czélokra. 
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népjogot (Völkerrecht, Droit de gens) ; nem ismer ma-
gasabb erkölcsi jogokat s kötelezettségeket, mert nem 
akarja elismerni Isten jogait, annál kevésbé érvényesí-
teni ezeket belügyi törvényeiben s nemzetközi érint-
kezéseiben. 

Aquinói sz. Tamás Summájában csodálatraméltó 
szabatossággal kimutatja, hogy minden jognak, minden 
törvénynek az örök jogból, a természeti vagy positiv isteni 
törvényből, mint forrásukból, kell származniok, és ha el-
lenkeznek ezzel, már nem törvények többé, hanem „a 
törvények korrupcziói." Lactantius pedig ezt mondja: „a 
vallás és igazságosság közti megegyezés oly természetes, 
hogy bizvást azt lehet állítani, miszerint sem vallás, sem 
igazság nem létezik ott, ahol ezeknek egyike hiányzik." 

Ki ne érezné ezt ma Európában ? 
A vallás száműzve az államok életéből, kiküszöbölve 

a polgári élet nyilvános mezejéről, kiszorítva az iskolából, 
főkép az egyetemi s más felső oktatásból ; hol marad 
hely s tér az igazságosság számára? Vájjon az országok 
s nemzetek érintkezésében látjuk-e csak nyomát is az 
igazságosságnak, annak, amit isteni s természeti törvény 
szerint népjognak nevezünk ? Ellenkezőleg minden igaz-
talanság, minden erkölcstelenség, minden gazság nemcsak 
megengedettnek vétetik, hanem még „magasabb állami 
érdeknek," sőt „parancsoló elvnek" van kikiáltva, mihelyt 
arról van szó, hogy valamely szomszéd nép jogai és igazai 
kijátszassanak vagy erőszakkal elnyomassanak. 

„Mily tévelyedettség — mondja szent Cziprián — 
erénynek mondani a tömeges gyilkolást, midőn egyes 
gyilkosság bűnténynek van minősítve?" 

„Az erőnek — úgymond a dömés bölcselő, Soto, 
„Tractatus de justitia et jure" — az erőnek csak annyiban 
van létjoga, amennyiben szükséges az igazság oltalmára s 
érvényesitésére. . . . Az erő díszíti a bátor harczosokat, 
de csak annyiban válik dicsőségükre, amennyiben ők az 
igazság katonái és szolgái. Ha az emberek másként al-
kalmazzák bátorságukat, mint az igazságosság védelmében, 
csak a nekivadult bikák, a vad medvék vagy kegyetlen 
tigrisek módjára erősek." 

A római katekizmus, a pápa katekizmusa, amely 
Rómában adatott ki, hogy az egész világ pásztorainak a 
tanításnál alapul s mintául szolgáljon, a tízparancsolat 
alapján megállapítja, hogy az ötödik parancsolat : Ne 
ölj — kivétel nélkül minden ember életét védelmezi. És 
csak két kivételt enged meg jogtalanul megtámadott éle-
tünk önvédelmén kivűl : és pedig a bíróságok igazságos 
ítélete alapján halálra ítélteknek kivégeztetését és az 
ellenség megölését igazságos s jogos háborúban, ekkép 
értésünkre adván, hogy csak az oly háború van megen-
gedve, mely jogos s igazságos, és amely ekkép egy jog-
érvényes Ítélet végrehajtása. 

A katholikus egyház e tana, mely isteni s termé-
szeti törvényen alapul, vitathatatlan : mindenkinek éreznie 
kell annak egyedüli igazolt voltát. Mégis föl kellett azt 
hoznunk, mert az mint a világító torony fénylik a nagy 
s folyton háborgó tengeren, melyet Európának nevezünk. 

Vájjon szükségünk volna-e a már-már elviselhetet-
lenné vált roppant fegyverkezésekre, ha e tan ma tisz-
teletben tartatnék Európa-szerte ? Vájjon a mi uj véderő-

törvényünk oly parancsoló szükséget képezne-e ránk nézve, 
ha az államok nemzetközi érintkezése amaz elveken ala-
pulna, melyeket a katholikus egyház tanit ? 

Európa két iszonyú táborhoz hasonlít: két ellenfél 
áll egymással szemben. 

Ma nem kutatjuk, hogy melyik részen, vagy van-e 
csak egyik részen is jogos ok e nagy hadkészülődésekre. 
De azt bizvást megállapíthatjuk, hogy a távolabb álló 
országoknak s népeknek csakugyan nincsen részük sem 
az egyiknek jogosultságában vagy mindkettőnek jogosu-
latlanságában, sem pedig joguk a beavatkozásra. Mégis 
valamennyi fél a következményektől, készül a netáni baj 
elhárítására. Miért? Mert mindnyájának része van abban, 
hogy az isteni s természeti jog uralmát az igaztalan 
érdek vagy jogtalan nagyravágyás elhatalmasodása vál-
totta föl. 

Mellőzték Istent — fölszabadították a sátánt. 
És ami különösen Magyarországot és monarchiánkat 

illeti, midőn annyi mérhetetlen vér- s pénz-áldozat csak 
önvédelem czéljából hozatik, mi leginkább fájlalhatjuk, 
de velünk Európa többi országai s népei is érezhetik, 
amelyek sem a kapzsi forradalmi Olaszország, sem a 
zavarosban halászó abszolút czári hatalom példáját nem 
követik, hogy az Isten-elleni forradalom elveinek felül-
kerekedése az összes európai népek biztonságát, legma-
gasabb erkölcsi s anyagi érdekeit, létét s jövőjét fenyegeti. 

A mai állapotok kezdete, ugy mint a borzasztó 
fegyverkezéseké, ott keresendő, hol Istent dethronizálni 
akarták és hol a példát a felekezetnélküliség örve alatt 
követték. Nincs igazságosság, mert az államok nem en-
gedik érvényre jutni a vallást. Egész Európa hódolt a 
forradalomnak, amely Isten ellen támadt; egész Európa 
viseli a következményeket. 

Mily biztonságban élhetnének ma a kisebb nemzetek, 
mily könnyen köthetnének szent szövetséget ama kö-
vetkezmények elhárítására, ha nem segítették volna mel-
lőzni Isten jogait s törvényeit. 

A bűnhődés épp oly nagy, mint vala s a milyen 
még folyvást a tévely ! 

Akármikor akart az emberiség bábeli tornyot épiteni, 
hogy megostromolja az Eget, mindannyiszor megbomlott 
és keserűen bűnhődött. . . . -f-

Róraa, jan. 16. A szentszék s Oroszország. — A 
franczia lapok, többi közt a kath. Monde és L'Observateur 
Français oly jelentősséget tulajdonitottak Izvolski, orosz 
meghatalmazott vatikáni tárgyalásaira, hogy az szerintök a 
nemzetközi politikára, nevezetesen a Vatikán s Franczia-
ország, valamint Oroszország közti kölcsönös viszonyra 
Közép-Európával szemben figyelemreméltó következmé-
nyekkel jár. Nem tartom szükségesnek mindama talál-
gatásokat, melyeket az oroszbarát és revanche-sovár fran-
czia sajtó ez ötletből világgá bocsát, itt részletesen föl-
említeni ; aki a politikai eseményeket „ex offo" figyelemmel 
kiséri, mint t. szerkesztő ur, és aki olvasóközönségének 
nem egyes külföldi vagy belföldi lapokból jól-rosszul 
átvett közleményekből nyújt tájékozást, az méltán képes lesz 
e nem utolsó rangú nemzetközi politikai jelenséget a maga 
értéke szerint appreciálni. Bármit mondjanak a közép-
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európai parlamentekben és sajtóban, a franczia nemzet ma 
is ugy szólván első szerepet játszik Európában, és ha az 
eddigi s mostani bizonytalan kormányzat helyébe Fran-
cziaországban erős, szilárd s biztos uralom lépne — bár-
milyen államalkat alatt — az európai ügyek menete más 
irányt venne vagy legalább is nem oly irányt, mint most 
láthatjuk. Ezt Oroszország is jól tudja ; tapasztalta, hogy 
midőn hiába fordult az európai monarchiák pénzpía-
czaihoz, végre is a francziáknál talált oly hitelre, minőt 
egy európai monarchia sem nyújthat, hacsak a zsidó 
pénzkirályoknál nem teszi tiszteletét, akiktől Angliát ki-
véve mind többé-kevésbé függnek, holott Francziaország 
mérhetetlen kincsek birtokában van és azt mind kész a 
a nemzet érdekeiért föláldozni. 

Ez magyarázza meg ama fönnebb emiitett lapok 
magatartását, anélkül, hogy a Vatikán állásfoglalására 
nézve befolyással lehetne. És ha Oroszország közeledését 
a szentszékhez ennek tulajdonítják, én nem érzem magamat 
jogosultnak azt igazolni, de épp oly kevéssé megczáfolni. 

A Vatikán nem utasíthatta el azonban az orosz 
kormány ajánlatait és igy megindultak a tárgyalások. 
Az egész világ ismeri az orosz diplomáczia kétszinüségét ; 
de kivált Rómának van oka bizalmatlansággal viseltetni 
iránta. Mikor tartotta meg a czár ígéreteit ? Alighogy 
létrejött valamely egyezmény Oroszországgal, máris meg 
lett az sértve valamely bürokratának perfidiája vagy egy 
miniszternek mindenhatósága által. Mindazáltal a Va-
tikán szívesen fogadta a közeledését ; és ha a távolabb álló 
körök azt remélték, hogy Francziaország a nemzetközi 
helyzet és a lengyelek érdekében az orosz kormányra 
oda fog hatni, hogy a római Curiával komoly alapon in-
dítson s folytasson tárgyalásokat és biztosítékot nyújtson 
a jó sikerre, ez nem ejthet senkit sem csodálkozásba. 
De ha viszont Oroszország azt remélte, hogy a Vatikán 
minden engedményre hajlandó, akkor hatalmasan csa-
latkozott. 

A kivételesen előnyös, és az általános versengéseken 
felül álló helyzetben, melyben a Vatikán a nemzetközi 
viszonyok között van, a pápa könnyen kikerülhette mind-
ama zátonyokat, melyekkel az orosz tárgyalások járnak, 
váltakozván a legnagyobb készséggel a legnagyobb kö-
vetelőzés. A lengyelek nagyon féltek, hogy a Vatikánban 
netán hajlandóság mutatkoznék az olasz kormány okozta 
szorultság miatt bele egyezni abba, hogy az orosz nyelv 
vétessék használatba Orosz-Lengyelországban a liturgia 
körül. Most már tudják, hogy e félelemnek még az ár-
nyéka sem bir alappal. Pedig Oroszország eleinte ko-
molyan gondolt annak lehetőségére, kivált a czár üdvözlő 
táviratának a Vatikánban keltett kedvező hatása alatt. 
Utóbb azt remélték, Lobanov bécsi orosz nagykövet 
Galimberti nunczius előtt nyilvánította is ez óhajt, hogy 
ugyanis legalább 17 plébániában, nem is Lengyelország-
ban, de közvetlen közelében az orosz nyelv legyen a 
hivatalos. Még ez sem talált kedvező fogadtatásra, és 
Izvolski ur le is mondott róla. 

A tárgyalásokban azonban nem állott be szünet, 
és kiváltkép négy pontra terjednek ki. Kettejük már 
tekintetbe vétetett : a püspökök kinevezése és a hivatalos 
diplomácziai viszony helyeállítása. Az egyik már végleg 

elintézettnek tekinthető. A közelebbi consistoriumban a 
a pápának meglesz a vigasztalása, hogy a czárral történt 
előleges megállapodás alapján lengyel püspököket ne-
vezhet ki. 

Izvolski ur hajlékony diplomata, de nem rajta áll, 
hogy meddig menjen. A napokban igy szólott : „Az én 
uralkodóm, a czár, nem akar a pápától súlyos enged-
ményeket kierőszakolni (nem is lehetne !) ; csak az az egy 
óhaja van, a vallási béke élvezetét nyújtani alattvalóinak. 
Ha csak ennyi volna, a tárgyalások a szentszékkel nem 
haladnának oly lassan. 

Az eddigi eredmény azonban minden katholikust 
örömmel fog eltölteni; minthogy a kinevezendő lengyel 
püspökök számára a joghatóság gyakorlása biztosítva 
van. Hogy meddig? Annak a jó Ég a megmondhatója. 

A további tárgyalások lefolyásától függ a végleges 
siker. Meglehet, hogy az orosz kormány most fog néhány 
különleges kívánsággal előállani. Majd megválik. Addig 
azonban a német félhivatalos lapok is meggyőződhetnek 
róla, hogy a pápa körében ismerik ama rugókat, melyek-
kel a Crispi sajtózsoldosai utján némely garibaldista köz-
vetítésével a lengyel szélső lapokba oly támadásokat 
csúsztattak a Vatikán ellen az Oroszországgal való tár-
gyalások alkalmából, melyekre a IJ Osservatore Romano" 
és a „Moniteur de Rome" könnyen érthető okokból csak 
távolról utaltak ; de azok nem fogják a Vatikánt gátolni, 
hogy a lengyel katholikusoknak annyi könnyebbséget 
szerezzen a vallás gyakorlatában, amennyit csak lehet. 

Hiába dolgozik Bismarck Crispi malmára, hogy a 
Vatikánt elszigetelje, ez nem fog neki sikerülni. A leg-
újabb események, melyekre itt csak utalnom lehet, újból 
bebizonyították, hogy a pápaság egyike a legfontosabb 
tényezőknek a nemzetközi politikában, sőt azt lehet mon-
dani, hogy a Vatikán körül csoportosulnak ma inkább, 
mint valaha ama nagy kérdések, melyeknek eldöntésétől 
nem csupán a közel jövő, de a következő századok ala-
kulása függ. 

Az erkölcsi hatalom fölénye mindig győzedelmes-
kedett az anyagi erőszakon és ármányon. 

IRODALOM. 
I. Regesta Pontificum Romanorum ab condita 

Ecclesia ad annum post Christum nation MCXCVIIl. . . . 
Lipsiae, Veit et Cie 1885—1888. 

II. Les Registres d'Innocent IV. publiés ou ana-
lysés d'après les manuscrits originaux du Vatican et de 
la Bibliothèque nationale, par Élie Berger, Paris, Thorin. 

Két nagyfontosságú történelmi mű nyert a mult 
év végével befejezést. 

A Regesta Pontificum Romanonm második s bő-
vített kiadása, illetőleg második gyűjteménye látott imént 
napvilágot. 

Az első gyűjtemény, melyet Jaffé állított össze és 
Potthast folytatott, magában foglalta tizenegyezer száz-
hetvenegy pápai levél elemzését; a második gyűjtemény, 
mely Wattenbacli auspiciumai alatt indult meg, majdnem 
hétezerrel több pápai iratról szól, mint az előbbi és 
tizennyolczezer ügyszámmal többet mutat föl. Ez három 
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tudósnak a munkáját tartalmazza, mely következőleg 
oszlik meg: a pápai okiratokat az egyház keletkezésétől 
590-ig Kaltcnbrunner F. elemezte; 590-től 882-ig P. 
Ewald-, 882-től 1198-ig III. Coelestin pápa uralkodásának 
végéig Loeicenfeld M. S., akinek különben ki kellett egé-
szíteni s átnézni a kora halál által elragadott Ewald 
munkáját is. 

A második gyűjteményt fontos függelék zárja be, 
melynek czélja megkönnyíteni e nagy okirat- s adathalmaz 
használatát; az 1-ső függelék kimutatja e második kiadás 
ügyszámainak concordantiáját az első kiadás ügyszámaival ; 
a második függelék a javításokat s megtoldásokat ; a 
3. külön toldalékot tartalmaz 331 uj okirattal ; a 4. végül 
abc-rendben adja a pápai okiratok bekezdő szavait, a 
szokásos idézési mód szerint. 

Loewenfeld S. e gyűjteményben a tudomány s itészet 
összes legújabb vívmányait alkalmazta, azt az egyet kivéve, 
hogy nem volt elég figyelemmel a Pitra bibornok által 
„Analecta novissima" czimű gyűjteményének I. köt. 
24—56 lapjain emiitett kihagyásokra. 

A tudományos világ nagy örömmel fogadja e nagy-
szerű irodalmi épitménv befejezését, melyet heterodox 
tudósok emeltek a pápák s a római egyház dicsőségére. 

Ismeretes, hogy a „Begesta Pontifícum Romanorum* 
csak jelzik a pápai leveleket, melyek már közzé vannak 
téve, és csak rövid s szabatos elemzését s tartalmát ad-
ják azoknak, anélkül, hogy egyet is közölnének egész 
szövegében. 

Berger Elias „Registres d'Innocent IV.U czimű mü-
vében egész más módszert követ; megelégszik azzal, hogy 
közli IV. Incze pápa bulláriumait a kéziratok alapján 
ugyanazon rendben, melyben ott találtatnak, habár e 
rend nem ragaszkodik szorosan a chronologicus egymás-
utánhoz, egyúttal pedig mellőzi a leveleket, melyek a 
a bulláriumokban nincsenek fölvéve ; a kevésbé jelentős 
bullákat vagy brevéket csak rövid foglalatban ismertetvén, 
ellenben egész terjedelmükben vagy nagy részükben kö-
zölvén azokat, amelyek általános érdekkel birnak. E 
módszer kitűnőnek látszik azon föltétellel, hogy a szerző 
függelékben jelezze a hiteles vagy kétségbevont leveleket, 
amelyek nincsenek a kéziratos bulláriumokban és amelyek 
más gyűjteményekben foglaltatnak. 

E műnek első és második kötete még nem fejezi 
be IV. Incze uralkodását, hanem annak nyolczadik évével 
végződik és összesen öt ezer négyszáz harminczhat ügy-
iratot tartalmaz. A mintegy háromszáz lapra terjedő be-
vezetés maga is nagy érdekű világtörténeti munka, mely 
külön is számba jőne. Czime : Sz. Lajos és IV. Incze, 
tanulmány a Francziaország és Szent-Szék közti viszony-
ról. Figyelemre méltó alapossággal tárgyalja itt szerző a 
nevezett franczia király közbenjárását a pápa s II. Fri-
gyes császár között, a lyoni zsinatot, a francziák keresztes 
hadjáratának előkészületeit s lefolyását, a pápa által a 
zsidók iránt tanúsított pártfogást, mely utóbbi számos 
kiadatlan okirat közlése által kiváló actualitással bir. A 
szerző uj világításba helyezi az emiitett német császár 
politikáját, mely méltán megérdemelte az egyház kárhoz-
tatását. IV. Incze irányában a történeti igazságot igyek-
szik megállapítani a protestáns német történelemfaragók 

ellenében; »nagy pápának" nevezi; kinek hidegvére, ha-
tározottsága és szívóssága megmentette a szentszéket a 
legnagyobb válságtól és aki a kereszténység önállóságát 
megóvta a germán caesarizmus ama elnyomatásától, 
mely utóbb az úgynevezett reformáczió idején a hitszaka-
dást idézte elő. Igen találóan jellemzi szerző e korszakot, 
irván: „Volt akkor Európában egy fejedelem, aki mind-
nyája közt leghívebb vala a kereszténységhez, koronája 
érdekeihez s a ker. kormányzati elvekhez ; aki minden 
veszélyben és a. legsúlyosabb szükség esetén is mindig 
meg tudta tartani szavát, teljesíteni kötelességeit és min-
dig engedelmeskedni lelkiismeretének. A béke megóvását 
tűzvén ki föladatául, azt nagy erélylyel érvényesítette 
ugy országában, jóvátevén elődei balfogásait vagy ügynö-
kei hibáit, mint a külföldön a jognak és igazságnak 
tiszteletet szerezvén : ilyen volt sz. Lajos, franczia király, 
ki messze túlszárnyalta kora fejedelmeit és megalapította 
a franczia monarchia befolyását, mely az európai egyen-
súlyt e század közepéig biztosította. 0 volt a középkor 
egyik legfényesebb alakja, ki jogérzetével egész Európa 
fölött uralkodott." 

Ez a két mű valóságos történeti kincses bánya, 
mely a pápaság világtörténelmi szereplését kétségbevon-
hatatlan adatok alapján a maga teljes czivilizatorius 
nagyságában tünteti föl; de ez adatok még földolgozásra 
várnak, még úgyszólván népszerüsitendők és csak akkor 
lesz végkép szétoszlatva mindama hazugság s ámitás, 
melylyel a szektárius történetgyártás az egyház letűnt 
fénykorát elhomályosítani igyekezett. E két mű valamint 
Janssen műve és a Magyarországra vonatkozó Documenta 
Vaticana a történetírásnak egész uj irányokat adnak, 
melyekkel szemben a mostani történettudomány, mint az 
iskolában előadják, részben csak mese. ha ugyan nem 
vastag elfogultság modern hálózata. 

= Uj kath. lapot mutatunk be. Ez év elejével meg-
indította Lepsényi Miklós sz. Ferencz-rendi áldozár s po-
zsonyi magyar hitszónok. Czime : „Katholikus hitvédelmi 
folyóirat." Megjelenik minden hónap elején, 4 iven. Ara 
egész évre 4 frt. Megrendelhető negyedévre is. A meg-
rendelések Pozsonyba czimezendők, a ferencziek zár-
dájába. 

Kétségtelen, hogy hitünk védelemre szorult. A lap-
nak tehát van létjoga. Lepsényinek pedig van hozzá ké-
szültsége, akarata és — tolla, Kettőt ajánlunk figyel-
mébe. Először, hogy a ki szelet vet, vihart arat. Vagyis : 
többet küldjön a csatába a hideg észből, mint a kápráz-
tató fantáziából és a „tajtékot pöködő" „piszkoló-
dókat" meggyomrozó — szenvedélyből. Necsak a pro-
testánsokkal való buzogányos verekedést vegye fel a 
programmjába, hanem a se protestáns, se katholikus, 
már nem is keresztény hitetlenséggel szemben is fejtegesse 
ker. hitünk igaz, szükséges, áldásos, boldogító, magasztos 
voltát. Legyen a lap nem annyira polemikus, -— mint 
apologetikus — amint czime is mondja — tért engedve 
magában az irenikus hangoknak is. . . . Akkor nagy 
jövőt jósolunk neki ! Mihez Isten erőt és malasztot adjon a 
Tamásfy és Pázmány irályára emlékeztető tollal rendel-
kező Lepsényinek. 
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= Jelentés. Nt. Mészáros Kálmán ur súlyos be-
tegsége folytán a „JÓ pásztor" szerkesztését és kiadási 
ügyeit teljesen magamhoz vettem ; azonban Mészáros 
Kálmán ur továbbra is megmarad szerkesztő társnak ; 
csak a szeretet ösztönöz, hogy őt a súlyos munkától fel-
mentsem. A ,JÓ pásztor" ugy szellemi mint anyagi 
ügyeihez tartozó leveleket, utalványokat, reclamatiókat 
Pozsony-Nagyabonyba per Dunaszerdahely kérem czi-
meztetni. Isten velünk ! Pozsony-Nagyabony per Duna-
szerdahely, január 8. 1889. Hajóssy Gy. Krizánt sz. fer. 
áldozópap, h. plébános s a „Jó pásztor" szerkesztő-kiadója. 

= Dr Zádori János élete. Irta dr Walter Gyula. 
Második ujonan átdolgozott és bővített kiadás. Esztergom, 
1889. 128 1. 

Mily derék, Isten és emberek előtt kedves ember 
volt Zádori János, ennek a becses kis gyöngykönyvnek 
második kiadása bizonyítja. Egy darab korrajz lett Zádori 
életének leírásából, a melyekhez egyházunknak és kath. 
irodalmunknak legjobbjai közöl számosan becses drága 
köveket szolgáltattak. Walter ur exegit monumentum aere 
perennius — Zádorinak és magának. 

-f- Kiváló figyelmébe ajánljuk t. olvasóinknak dr 
Lauran Ágoston nagyváradi gör. szert. kath. kanonok ur 
legújabb, sajtó alatt levő müvét, melynek czime : „Egyház-
politikai helyzetünk vagyis a katholiczizmus magyaror-
szági egyházpolitikai helyzetét tárgyazó napi kérdések." 
A körülbelül 9 ivre terjedő füzet ára 60 kr., papnöven-
dékeknek 30 kr. 

= Még egy uj kath. lapról van szerencsénk jelen-
tést tenni. Ez a : „Felvidéki Sión. G. kath. egyházi S 
irodalmi folyóirat." 4-r. Megjelenik havonkint kétszer. 
Ara egész évre 4 frt. Melléklete egész évre 2 frt. Ebben 
dr Csurgovics János néhai nprépost ruthén népies beszé-
deit közli. Felelős szerkesztője és kiadó tulajdonosa Mikita 
Sándor hittudor és lyceumi tanár Ungvártt. 

-f- Két kath. lap megszűntét kell jelentenünk, azaz 
konstatálnunk : Megszűnt ez év elején a Talabér János 
szerk. alatt megjelent „Papok Lapja" és a Gyergyó-Dit-
róban kiadott ,,Igazság" nevű paedagogiai folyóirat. 

VEGYESEK. 
^ XIII. Leo a szoeziális kérdésekről. Rómából je-

lentik, hogy a szentatya újból fölvette a szoeziális kérdést 
fejtegető encziklikájának kidolgozását, melyet a jubileumi 
ünnepségek miatt félbe kellett szakítani. A pápa kijelen-
tette, hogy különös gondot fordít ily kényes és össze-
kuszált, de épp oly termékeny, mint szükséges ügy szer-
vezésére. E czélra a pápa a szocziálpolitikus tekintélyek-
től szakvéleményeket kéretett, melyek mindenfelől, még 
akatholikus részről és önként is, befolytak. Mint egy-
kor Ketteler, és ujabban Manning, Gibbons érsekek, 
Thomas roueni érsek, Korúm trieri püspök, Doutreloux 
liége-i és Mermillod lausanne-génève-i püspökök, ugy 
XIII. Leo is meg van győződve, hogy az egyháznak hi-

vatása nemcsak enyhíteni a nép nyomorán és helyreállí-
tani a társadalmi egyensúlyt, de a társadalom újjászüle-
tését is létesíteni az evangeliumi igazságok alapján. Nem 
lehet ugyan tudni, hogy mikor fog megjelenni a szoeziális 
pacificatio e magna chartája, de a közkivánat azt bizonyára 
mielőbb szeretné birni. A két szocziálpolitikai véglet 
közt, mely manap s már régóta, de jövőre még inkább 
szétszakítja a társadalmakat, az egyház, a pápa a legna-
gyobb katastrophának fogja elejét venni, ha Krisztus 
tanából a függő socziális kérdések megoldását a világ elé 
állítja. 

— Protestáns Ítélet a katholicismusról. Gförer, a 
nagy tudós konvertita, még protestáns korában irá egyik 
nagy szabású munkájában : „A kath. hit, ha megenged-
jük első elvét, (melyet pedig egyetlen igazságszerető pro-
testáns sem tagadhat, hogy t. i. Krisztus Isten és egyháza 
isteni), oly következetes, mint a mennyiségtan." (Köz-
művelődés.) 

— A német katholikusok Vilmos császár legújabb 
trónbeszédjével nincsenek megelégedve. A májusi törvé-
nyek további revisiója egy szóval sem volt benne em-
lítve. Pedig XIII. Leo pápa a katholikus egyház mostani 
helyzetét Németországban világosan csakis bevezetésnek 
nevezte a békéhez. 

— A német kath. papságra a kulturharcz ideje alatt 
kivetett birságok illetve fizetés-lefoglalások (Sperrgeld), 
16 milliónyi márka összegben, a „Kreuzzeit." tapoga-
tózása szerint, egy Berlinben felállítandó kath. püspök-
ségre lenne fordítandó. A katholikusok ezt ellenzik. Minden 
egyházmegyének szükségsége van a maga pénzére. 

— Gyönyörű állapotok. A római és nápolyi egye-
temeken az előadások, az ifjúság rakonczátlansága miatt, 
még mindig szünetelnek. 

— Az osztrák püspöki kar minden ellenkező hiresz-
telés daczára, az Augsb. Postz. római levelezője szerint, 
nyilatkozni fog a pápa világi fejedelemségének teljes 
visszaállítása ügyében. 

— Bécsi levelezőnk irja, hogy az uj linczi püspök, 
mgr Dopelbauer, a római osztrák-német hospitium igaz-
gatója, ki a 2. magyar zarándoklat magyar énekében 
ugy tudott gyönyörködni, a legközelebbi consistoriumban 
fog praeconisáltatni. Fölszentelni Bécsben Ganglbauer 
bíboros fogja Binder st.-pölteni és Angerer bécsi segéd-
püspök assistentiája mellett. A római „Anima" nevű ho-
spitium uj rektorául Schneider ágostoni plébánost és 
Nagl augustineumi directort emlegetik. 

Kegyeletes adakozás. 
(A kegyes adományokat havonként egyszer expediáljuk rendelte-

tésük helyére.) 
A Szent-István-Társulat t i tkársága ut ján P. Pongrácz Félix 

sz Fer. r. áldozár Dunaföldvárról 
a) pápa ő szentsége számára 10 f r t 
h) a jeruzsálemi szent sir őreinek 3 f r t 

Hajas Péter takácsmester Sissovits János tolna-tamásii pleb. 
ur által Jézus sz. szive budapesti templomára . 5 f r t . 

Kiadótulajdonos ós felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r . t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megje len ik e lap heten-
kén t ké tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, V I I I . . Pá l -u tcza 
2. , hova a lap szellemi 
részét i l le tő minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előf ize thetni 
minden 

kir. pos tah iva ta lná l ; 
Budapes ten a szerkesz-
tőnél. és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdá jában , 
IV., Papnöve lde-u tcza 
8. sz. a la t t , hova a ne-
taláni reclamat iók is, 
bé rmen te s ny i to t t levél-

ben , in tézendők . 

B u d a p e s t e n , j a n u á r 26. 8. I. Félév. 1889. 

TARTALOM. Vezereszmék is Tanulmányok : Magyar kath. irodalom-történeti unicum a bpesti t. egyetem hittud. karának kézi könyv-
tárában. — Pásztorlevél a hypnotismusról. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A természettudományok és a társadalom. — B é c s : 
Az osztrák püspöki kar felirata a pápához a római kérdés ügyében. — P á r i s : A polgári házasság. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-

István-Társulat. — Vegyesek. — Kegyeletes adakozás 

Magyar kath. irodalom-történeti unicum 
a bpesti t. egyetem hittud. karánale kési könyvtárában. 

Annak a minden katholikust és minden ma-
gyart fájdalmasan érintő hirnek hallatára, hogy 
az egyedüli magyar alapitásu szerzetes-rend, a 
pálosok, leghiresebb lakóhelyét és hajdani dicső-
ségének utolsó menedékét, Csensztohót, az orosz 
kormány katonai czélokra lefoglalta és belőle a 
szerzetes atyákat világgá bocsátotta, több oldal-
ról érkezett hozzánk nyilatkozat, részint a rész-
letek iránt tudakozódók, részint egyre-másra 
a pálos-rend megszűnésének ötlete alkalmából 
figyelmeztetők. Valamennyiük közt kiváló becs-
csel bir a következő levél : 

„Igen tisztelt Tanár Ur! 
Feszült érdekkel olvastam a Religionak 

utolsó számában ') Ballaginak közleményét Csesz-
tohónak pusztulásáról. Ugy hiszem, nem teszek 
rosz szolgálatot ez ügynek, midőn reá vonat-
kozó egy ritka, a hit tani kar könyvtárában 
létező munkára irányozom becses figyelmét, mely 
nézetem szerint „unicum", minthogy ennek má-
sod példányát semmiféle könyvtárban nem ta-
láltam. Nevezetes az is, hogy Csesztohóban nyo-
matott . Czime a következő : 

„Kincstartócska, vagyis a csesztohói B. Sz. 
Mária képének története." Irta Fráter Lajos (pálos). 
Nyom. Csesztohóban 1626. 

Egy felvidéki klastromból került annak 
idejében kezeimhez. 

Kiváló tiszteletem kifejezése mellett va-
gyok Nagyságodnak Rozsnyón, 1888-iki nov. 13, 
készséges szolgája Schopper." 

Ö 1888., II. félév. 38. sz. 

Rozsnyó nagytudományu főpapjának e nagy-
becsű levelét olvasva, igazán rohanva rohantam 
könyvállványaim egyikéhez, Szabó Károly tudó-
sunk „Régi Magyar Könyvtár" cz. müveért. Mohó 
vágygyal felütöttem benne a 253. lapot, ós ott 
ezt találtam : 

„565. — 1627. 
Kincstar tócska a világos csesztekói Egy-

házának, Lengyelből magyarra fordította Fráter 
Lajos első remete Pál szerzetin lévő Barát." 

Ajánlva gróf Erdődy Pálffi Kata asszonynak. 
Említi e könyvet, melynek ma egy példánya 

sem ismeretes, Teifalvi Csiba Márton, Romanoca-
tegorus 1637. 45. 46. 1. e szavakkal: „Fráter Lu-
dov. Csesztoho Barat, nevenekül kibocsatot kincs 
tartocska könyve." — Mint már az ő korában 
is ri tka könyvről emlékezik Pósaházi János, 
Igazság Istápjci. 1669. 369. 1. Has. ö. M. Akad. 
Értesítő 1844. 161. 1." 

Eddig Szabó Károly. 
Tétele meg van döntve. Fráter Lajos pálos 

Kincstartócskájának egy példánya — létezik, 
ismeretes. Létét s mintegy újból való felfedezteté-
sét Rozsnyó nagyérdemű püspökének köszönheti. 

Mivel már sorát kerítettük, leírását leg-
közelebb adjuk. 

Pásztorlevél a hypnotismusról. 
(Folytatás.) 

A magnetismus, most úgynevezett hypnotismus*) 
ily transcendentalis tüneteit elismervén, mily borzasztó 
következmények származhatnak ily hatalomból, mondja a 
orvostudományi kar egyik tagja. Melyik asszony vagy 
fiatal leány lehet biztos arról, hogy épen kerül ki vala-

') P. Franco. 

3 
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mely delejezőnek kezéből, aki annál nagyobb biztonsággal 
fogja hatalmát fölötte gyakorolni, minthogy mindaz, ami 
vele álma közben történt, fölébredésekor teljesen kitör-
lődik emlékezetéből? Ámde tegyük föl egy pillanatig, 
hogy a delejező ellentáll a vajmi könnyű visszaélés kí-
sértésének, hogy erénye visszautasítja a rossz cselekedetet, 
mely bűntelen marad, és hogy borzalommal elutasít 
magától minden bűnös gondolatot: mennyi más veszély 
marad még ! Vájjon nem csikarhat-e ki vajmi könnyen 
fontos családi titkokat s nem aknázhatja-e ki azokat 
saját hasznára? Nem ismeretes-e, hogy a családok be-
csülete gyakran bizonyos körülmények titkolásától függ? 
Valamely család titokban akarja tartani eredetét, majd 
vagyoni állapotát, néha valamely tagjának betegségét, j 
máskor valamely nagyratörő tervet. Nem elégséges-e 
néha e titkoknak csak egyikét is leleplezni, hogy az 
egész család romlása bekövetkezhessék ? 

Tagadták a nemnek hatását a hypnotizáló s hypno-
tizált közt, pedig ez való, és e befolyás igen hatalmas. 
Az álamkóros nő határtalan hajlamot és hálát érez a 
delejező iránt ; innen a szenvedélyig nincs messze. Azt 
hiszem, hogy ha az erőszak könnyű, az elcsábítás még 
könnyebb és ez kevésbé gyűlöletes. De ki láthatja be 
ennek következményeit?1) 

A tudós physiologista dr Dupan bizonyítja, hogy 
nem lehet kételkedni a nagy befolyásról, melyet a de-
lejező az álomba ringatott nő fölött gyakorol ; ez — 
úgymond — nem képes ellentállni a vett parancsnak; 
ellenkezőleg hálája a szenvedély föllángolásáig fokozódik, 
és — mint Rostán á l l í t j a — egész odáig, hogy auto-
mata módra mint egy kutya követi urát; a miből azt 
következtetem, hogy a delejes művészet veszélyezteti az 
egyének egészségét, a közerkölcsöt és a családok biz-
tonságát. 3—4) 

Egy kitűnő főpap a magnetismust a rendzavarás 
tudományának nevezte, és kimutatta, hogy az oda irányul, 

') Dr Rostán : Dictionnaire de Médecine et cours d'Hygiène. 
2) U. o. 
3) Lettres philosophiques et morales au prof. Alibert. 
4) Beaimix tr. idézett müvében irja : „Azt mondhatom a 

hypnotizáltnak alvása közben : tiz nap múlva ezen meg ezen ólában 
ön ezt meg ezt fogja tenni ; e rendeletemet leirom s lepecsételem, 
ós a mondott napon s órában a rendelet végrehajtat ik szórói-szóra, 
ós az illető meg van győződve róla, hogy szabad akaratából cse-
lekszik s hogy nem volt rá kényszerítve." — Méric említet t műve 
377. lapján szintén személyes tapasztalata alapján irja, hogy ha a 
delejező azt mondja a hypnotizáltnak : „ön szabad ;" ez feleli : „Igen :" 
ha amaz aaután rögtön hozzáteszi : „Ön nem szabad," a hypnoti- ! 
zált azt válaszolja : „Nem." — Ltégois „De la suggestion hypnoti-
que dans ses rapports avec le droit civil et le droit criminel" cz. 
müve 27. s köv. lapjain két esetet idéz : az egyikben a hypnotizált 
egyénnek megparancsolták, hogy öljön meg egy jelenlevőt; föl-
ébresztvén hypnoticus álmából, a közelben fekvő pisztolyt megra-
gadva rásütötte az illetőre ; egy jelenvolt vizsgáló- biró által ot t 
nyomban kérdőre vonatván, egykedvüleg kijelenté, hogy az illető 
nem tetszett neki, azért ölte meg s nem bánja, bármi történik 
vele ; midőn pedig a biró azt mondá neki, hogy talán rábeszélték 
vagy kényszerítették arra, váltig azt állította, hogy önként, szabad 
akaratból cselekedett. — A másik esetben a hypnotizáltnak egy 
előfordult tűzkár alkalmából a delejező azt sugalta alvása közben, 
hogy ő ismeri s látta a tettest, aki 500 frankot lopott a gyújtoga-
tás által okozott zavarban, megparancsolván egyúttal, hogy ez esetet 
a birónak mondja el, de t i tkolja el, kitől hallotta, sőt bizonyítsa 

hogy zavart idézzen elő az ember összes phvsicai és 
morális tehetségeiben. 

Századunk egyik leghíresebb orvosa helyeslőleg 
idézi llobian gróf szavait, a ki azt tartja, hogy a som-
nambulismus libertinismusa fölidézi s igen előmozdítja a 
fékvesztett szenvedélyeket, okkozza az erkölcsök megla-
zulását és lealacsonyítja a lelkiismereteket; a magne-
tismus, teszi hozzá, Francziaországban a leghatalmasabb 
ördögi titkok egyike volt az emberek megrontására, és 
az általa okozott erkölcstelenség nem véletlen vagy muló 
szerencsétlenség : benne van az a somnambulismusban. 
utóiéri és megfertőzteti összes áldozatait, bűnös gerje-
delmeket kelt s szégyenletes szenvedélyekre hevíti azokat.a) 

Ha valaki gyengíteni akarná e tekintélyek tanúságát 
azon ürügy alatt, hogy oly időben tétetett, amidőn a 
közvetítő fluidum rendszere dívott, mely most ugy lát-
szik kijött a divatból, erre azt válaszoljuk: tiszteletre-
méltó orvostudorok állítják, hogy a mult századbeli mag-
netismus összeolvad s azonosul a modern hypnotismussal : 
korunkbeli hypnoticus tünetek nevével jelölik a mester-
séges álom különféle fokai alatt észlelt tapasztalatokat 
és baleseteket ; végül ami még inkább számbaveendő, a 
modern hypnographok maguk egyértelmüleg elismerik a 
súlyos veszélyeket, melyek a hypnotismus gyakorlásával 
járnak, a merényleteket, melyeket azzal a szemérem s 
erkölcsiség ellen elkövetnek, valamint a bűntényeket, 
melyek a hypnoticus sugalmazás folytán végrehajtatnak. 

Jogos tartózkodás, mint könnyen érthető, és maga 
eme pásztorlevél jellege nem engedi meg nekünk részle-
tesen fölemlíteni a hypnotismus által tisztességes nőkön 
és tiszta erkölcsű fiatal leányokon végrehajtott szerencsét-
lenségeket, valamint az igazságszolgáltatás ellen elkövetett 
vétségeket, melyekkel a biróságok foglalkoztak ; ezért a 
tudományos férfiakat amaz irókra utaljuk, akik a legutóbbi 
időben figyelemreméltó munkákat bocsátottak közre a 
hypnoticus sugalmazásról büntetőjogi viszonyaiban s vo-
natkozásaiban 3) ; csakhamar meg lesznek győződve arról, 
hogy a hypnotismus, valamint bármely oly eljárás, mely-
nek czélja az embert automáttá változtatni, amidőn őt 
korlátlanul másnak akarata és parancsa alá helyezi, 
egész természetesen erkölcstelenségre és bűntényre vezet. 

A hypnotismus védelmezői bevallják ugyan a ve-
szélyeket. melyeknek az emberek általa ki vannak téve, 
mégis igazolni akarják azt, mondván, hogy a visszaélé-
seknek kell tulajdonítani a vétségeket, melyeket neki szá-
mítanak be ; ez — ugy mondják — nem elég indok a 
hypnotismus elitélésére, különben hasonló módon be kel-
lene tiltani a chloroformot, a mirenyt, a cocaint és más 
mérges anyagokat ; — az bizonyos csakugyan, hogy 
visszaélnek velők, mégis illetékes személyek által a 
tudomány által előirt adagban és körülmények között 

azt, hogy fül tanuja volt, amint az állítólagos tettes bűntényét egyik 
ismerősének elmondta. Fölébresztetvén álmából a hypnotizált egyén, 
ezen sugalmazást az ott jelenvolt törvényszéki elnök előtt mint 
saját élményét ismételte, késznek nyilatkozván vallomását esküvel 
is erősíteni. — A fordító. 

') De Moulins püspök 1836. 
s) Debreyne : Pensées d'un croyant. 
3) Gilles de la Tour ette. : L'hypnotisme et les états analogues 

au point de vue médico-légal. — Dr Cullerre ; Bernheim. 
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alkalmazva azok therapeuticus elemet képeznek, mely 
alkalmas az emberi betegségeket enyhíteni s meggyó-
gyítani. 

Egy hires orvos-tanár ez ellenvetésre következőleg 
válaszol : „Csak azzal lehet visszaélni, a mi jó ; csak azzal 

.lehet visszaélést elkövetni, amit joggal és tisztességgel lehet 
használni. A visszaélés mindig föltételezi a társadalomra 
nézve valóban hasznos dolog jogos használatát. Igy például 
szó lehet az orvostudománynyal vagy vegytannal való visz-
szaélésről, mivel el vannak ismerve a jótétemények, me-
lyeket e tudományok tisztességes és eszélyes fölhaszná-
lása nyújt ; de soha sem fognak beszélni a rágalmazás 
vagy uzsora visszaéléseiről, mert teljesen ismeretlen a 
rágalmazás vagy uzsora jogos s tisztességes alkalmazása; 
ezek már maga létezésük ténye által az erkölcsi rendet 
megzavarják. Es épp ezért soha sem lehet majd azt 
mondani, hogy visszaélnek a magnetismussal. mert nincs 
mód alkalmazásának igazolására; gyakorlása nemcsak 
haszontalan a társadalomra, hanem fölötte ártalmas, te-
kintve, hogy mindig s közvetlenül előmozdítja a bünt s 
kicsapongást. Azért el kell Ítélni e művészetet, mint er-
kölcstelen találmányt, amelylyel a rossz szellem, a ha-
zugság s tévely szelleme szerencsétlenségre tömegesen 
ámítja s elcsábítja a szegény emberiséget.])" 

A chloroformmal és más mérges anyagokkal tett 
hasonlat nem jogos és meg nem engedhető ; mert va-
lóban vannak bizonyos esetek, midőn meg van engedve 
e therapeuticus szerek alkalmazása, még ha ennek kö-
vetkeztében pillanatra az értelmi tehetségek működése 
felfüggesztetik is azon czélból, hogy az élet megmen-
tessék vagy valamely sebészeti műtét végrehajtassák, 
amelyet nem lehetne véghez vinni anélkül, hogy előze-
tesen érzéketlenség elő ne idéztessék. De ilyen gyógy-
szerek használata meg van engedve, mert múlékony ha-
tásuk eltűnvén, a személy, kire azokkal hatottak, teljesen 
visszanyeri képességeinek gyakorlatát ; szabaddá lett és 
önálló akarata ismét átveszi a felelősséget tetteiért és 
alkalmazkodhatik az erkölcsi rend szabályaihoz vagy 
eltérhet ezektől. 

Ha a hypnotismus nem idézne elő más eredmé-
nyeket, nem kellene elitélni alkalmazását oly esetekben, 
amidőn elégséges ok volna annak igénybevételére, föl-
téve, hogy therapeuticus gyógyereje volna és képes volna 
a fönemlitett orvosszereket helyettesíteni. 

De a hypnotismus hatásai nem szorítkoznak erre ; 
ellenkezőleg, amint mondtuk és a hypnoticus orvostu-
dorok is bevallják, a hypnotizáló az általa előidézett phy-
siologicus zavarodottság tartama alatt tetszése szerint 
bármit parancsolhat, sugalmazhat a legtrágárabbig és 
leginkább büntetésre méltó cselekedetig a hypnotizált 
személynek anélkül, hogy ez utóbbi annak ellentállhatna, 
mi több, akarata rabszolgailag alá van vetve a műtő (ope-
ráló) akaratának és ettől függ; ellenállhatatlan befolyás 
s ösztönzés által indíttatva szükségképen mindent a vég-
sőig teljesítenie kell, amit neki parancsolnak akár rögtön, 
akár bizonyos kitűzött határidőben2) mindez mélyen er-

'1 Debreyne : j. m. 
2) Méric E. ide'zett műve 128. lapján irja : „Többször ismét-

lik egy hypnotizált nőnek: Önnek a kar já t szél ütötte." . . . Föl-

kölcstelen és sértő az emberi méltóságra; ez beláthatat-
lan zavarok forrása a társadalmi rendre nézve. 

A hypnotismus hívei hiába dicsekednek azzal, hogy 
módot találtak ama veszélyek elhárítására, melyekről az 
imént szóltunk, amidőn azt mondják, hogy nem kell soha 
senkit hypnotizálni, aki nem adta hozzá beleegyezését, és 
pedig gyógyítás czéljából, therapeuticus czélból, és oly 
személyek jelenlétében, kik bizalmát birják. 

Ok tehát nem látják, hogy a hypnotismus alkal-
mazása még ily föltételek alatt sincs igazolva, épp oly 
kevéssé, mint ahogy vészes következményei nincsenek 
elhárítva. 

Mindenekelőtt több orvostudor azon véleményen van, 
hogy lehet valakit hypnotizálni anélkül, hogy ahhoz 
beleegyezését adja. ') Senkinek sem szabad azonban bele-
egyezni, hogy hypnoticus állomba ringattassék, mivel ez 
utóbbi természeténél fogva megköveteli, hogy az illető 
lemondjon az időre szabadságáról, öntudatáról, értelmi 
Ítélőképességéről, mivel ez álom vak szenvedélyt gerjeszt 
szivében s akaratában a hypnotizáló 2) iránt ; végül mivel 
ez állapot képtelenné tesz a jó szabad választására, kö-
vetkezésképp jó cselekedetek érdemének szerzésére, és az 
embert egyszerű eszközzé alacsonyítja mindennemű bűn-
tettek elkövetésére, mintha nem is léteznének számára 
törvények, melyeket megtartani, és parancsolatok, me-
lyeket teljesítenie kell. 

Semmivel sem jobb elővigyázat ennél a hypnotizált 
egyén jogos bizalmát biró személyek jelenléte; ez leg-
fölebb abban akadályozza a hypnotizálót, hogy külső 
jelek vagy szavak által nyilvánított parancsot vagy su-
galmazást adjon a hypnotizáltnak, de semmiképp sem 
lesz gátolva a pusztán gondolatban adott hypnoticus su-
galmazásban, amelynek a hypnotizált teljességgel épp 
ugy engedelmeskedik, mintha a parancs élőszóval vagy 
írásban adatott volua.:i) 

Nem szükséges bővebben kimutatni, mily csábitá-

ébresztetvén. nem érzi többé karját , a másik kezével emeli föl, 
mert erőtelen és leesik. Ha azt mondják neki : „Fölébredésekor 
nem fog többé tudni irni vagy ilyen levelet vagy szót leirni," a z 

illető a vett sugalmazás szerint egyáltalán képtelen lesz irni vagy 
olyan levelet vagy szót leirni. — 1885-ben a Grenoble-ban tar tot t 
tudományos kongresszuson Bourru és Burot, a rocheforti tengeré-
szeti orvosakadémia tanárai előadták, hogy egy hypnotizált férfiú 
a vett sugalmazás szerint a kitűzött időben és testének kijelölt 
helyén vérfoltokat kapott és vért izzadott — Dr Bernheim, a 
nancy-i klinikán („Les Suggestions" és „Les Souvenirs latents et 
les suggestions à longue échéance" cz. iratai szerint) egy kiszolgált 
katonának hypnoticus alvása közben megparancsolta, hogy bizo-
nyos napon (63 nap múlva) elmegy Liéborult ottani orvoshoz s ott 
a köztársaság elnökétől érmet s nyugdijt fog kapni ; csakugyan 
megjelent ot t és egy szögletbe fordalva, hol senki sem volt, üd-
vözlé az exczellencziás elnököt s oly kézmozdulatot te t t , mintha 
valamit kapna, köszönetet rebegett. — Beauni* td r idézett müvé-
ben említi, hogy 1884. jul. 14-én egy hypnotizált nőnek Nancyban 
bejelenté, hogy 1885.. jan. 1-én meg fogja látogatni. A kitűzött 
napon Beaunis Párisban volt, de az illető nő Nancyban hallotta 
őt kopogni az ajtón, lát ta belépni, és azután az ablakhoz ment, 
hogy a távozó után nézzen. Ma is hiszi, hogy csakugyan nála volt 
Beaunis. — A fordító. 

') Gilles de la lowctte. 
3) Ugyanez mondja, hogy a somnambulicus álom alat t mindaz 

megtörténhetik, amit mi végső kicsapongásnak nevezünk. 
') Dr Cullerre. 

10* 
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delve és csakis annyiban birnak az egyesre, valamint az 
összességre hatással, amennyiben életczéljai megvalósítá-
sára hasznos eszközökül bizonyulnak, mert különben 
kihívják az egész társadalmat, amely mint állami szerve-
zet positive s negative, vagyis parancsolólag és tiltólag 
minden rendelkezésére álló eszközzel védekezik ellenük ;. 
de még hatályosabb oltalmat nyújt azok ellen a társa-
dalmi összlét érdeke, még ennél is nagyobbat az erkölcsi 
közérzület, mely időszakonkint megfogyatkozhatik, de ki 
nem vész, sőt mindig ujabb erővel áthatja a társadalmat 
és védbástyául szolgál nemcsak ily természettudományi 
ismeretek s találmányok, nemcsak egyes bölcseleti téve-
lyek, hanem az állami vagy kormányzati erőszakos hatal-
maskodások ellenében is. 

soknak, csalárdságoknak, bűntényeknek eszközeül szol-
gálhat oly egyén s oly állapotban, midőn puszta auto-
mattá lesz személyiség, öntudat, szabadság nélkül, kor-
látlanul alévetve egy másik egyén akaratának, és min-
denkor kész megtenni mindazt, amit ez utóbbi akarni fog. 

A hypnotismus tehát merénylet az egyén lelkiis-
merete s öntudata, a család és magának a társadalomnak 
joga ellen. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január hó 25. A természettudományok és 

a társadalom. — 
Dr Szily Kálmán műegyetemi tanár a természettu-

dományi társulat legutóbbi ülésén nagy érdekű beszédet tar-
tott, mely teljes figyelmünket megérdemli annyival inkább, 
minthogy tudományos intézeteink, mint az akadémia is, 
vajmi ritkán foglalkoznak egyébbel, mint receptiókkal 
a külföld nyomán vagy egymás dicsőítésével a klikk-ér-
dekek javára. 

Teljességgel alkalomszerű a tárgy, melyet a fentisz-
telt fölolvasó fejtegetett, és valóban óhajtandó volna, hogy 
azzal széles körben foglalkozzanak. Nem ugyan azért, 
mintha az értekezés hallatlan újságot terjesztene elő a 
tudományos világban ; azért sem, mintha tárgyát tudo-
mányos tekintetben kimerítené ; hanem főleg amaz okból, 
mivel a természettudományok és a társadalom kölcsönös 
viszonya s egymásra hatása egyike ama kérdéseknek, 
amelyek a jelenben a jövőt készítik elő. 

Nagy igazságot mond a fölolvasó, midőn megálla-
pítja a természettudományok nagy föllendülését és az 
emberi ismeretek körének kitágulását ama technikai vív-
mányok folytán, melyek e századot jellemzik ; de másfelől 
túlozza a természettudományok hatását a társadalomra, 
midőn az egész társadalmi rend teljes átalakulását, vagyis 
fölforgatását elkerülhetetlen szükségü következménynek 
állítja. 

A természettudományok befolyását elismerve, a kö-
vetkezményeket latolgatva, soha sem lehet azokból a 
társadalmi forradalom elkerülhetetlenségét egész bizo-
nyossággal megjósolni — ha ilyet Szily K. ur lehetőnek 
tart — annál kevésbé vitatni. 

Bármily büszkék legyünk is a tizenkilenczedik szá-
zad vívmányaira, még sem lehet szemet hunyni a fölött, 
hogy a lezajlott századok sem voltak uj találmányok 
híjában, amelyek talán nagyobb átalakító befolyással is 
voltak egyes társadalmi viszonyokra, mint a mostaniak, 
tekintve az akkori állapotok összességét, — magára az 
egész társadalmi rendre még sem bírtak katasztropha-
szerű jelleggel. A lőpor, a könyvnyomtatás föltalálása, később 
a vegytannak a mai találmányokat messze túlhaladó ki-
fejlődése, stb. más hasonló vívmányok és uj természettu-
dományi ismeretek mint a nyári förgeteg végig süvöltöttek 
a társadalmon, de magát a társadalmi rendet ki nem 
forgathatták alapjából. 

Es ennek oka igen egyszerű. 
A természettudományok nem birnak önczéllal, mint-

az ember, a természet e legremekebb része ; amaz isme-
retek és találmányaik az ember szolgálatára vannak ren-

A társadalom magában véve folyton hullámzik, a 
természettudományi vívmányok nélkül is ; mindig meg-
ujul, fejlődik, kitágul, amint a keresztény vallás a föld-
gömbön mindinkább terjed és az emberek s életviszonyok 
változnak ; de maga a társadalmi rend, azon örök igaz-
ságok összege, melyeket a természeti ész és a kinyilat-
koztatott vallás nyújtott s fentart, nincs alávetve ily vál-
tozásoknak, még ha az emberiség nem is teljesíti magasabb 
rendeltetését ; mert különben ama nagy külső átalakulá-
sok, melyek a régi pogány társadalmat elsöpörték, népe-
ket, sőt egész emberfajt intézményeikkel s erkölcseikkel 
együtt részint már megsemmisítettek, részint lassú kivesz-
tüket napjainkban is előkészítik, már régen megdöntötték 
volna e társadalmi rendet és helyébe ujat alkottak volna. 

A történelem fonalán évről-évre ki lehet mutatni, hogy 
Szily K. ur nem számolt a múlttal, midőn oly merészen 
azt állítja, hogy „sem ezredéves tradiczió, sem a legnagyobb 
nevek nem képesek támogatni az omladozó épületet : 
össze kell omolnia a folyton megujuló csapások alatt." 

Ami a jelent illeti, még kevésbé fogadhatjuk el pró-
fétának e juliáni vagy voltaire-i — vagy ha ugy tetszik 
— „természettudományi" jóslat szerzőjét. Tekintsük a 
mai társadalmat a természettudományi vívmányok befo-
lyása alatt : az emberiség elfogadja őket, mint elfogadta 
a troglodyta, a barlanglakó a kényelmesebb fa- vagy kő-
épületet, mint az ujabb korban az emberek eldobták a 
tüzkovát és gyujtófával élnek, mint a vasút helyettesíti 
az egykori posta-kocsit, mint a villamos világitás kiszo-
rítja a légszeszt vagy a kőolaj a faggyúgyertyát. Vájjon 
e közhasznú találmányok megdöntötték-e a társadalmi 
rendet? Ellenkezőleg szilárdabbá tették ama kölcsönösen 
egymásra ható viszonyt, mely a társadalmi osztályokat a 
közös alapon egyesíti. 

A gépek a legnagyobb hatással vannak a társadalmi 
viszonyokra ; egész kereseti ipar-ágak átalakulnak, más 
irányt, más fejlődést vesznek ; egész uj társadalmi osztá-
lyokat teremtettek, egyúttal a többiek viszonyaira is 
nagy befolyást gyakorolnak : megváltoznak a társadalmi 
viszonyok, az életföltételek, mint átalakultak megannyiszor 
és más fejlődést fognak venni a jövőben még inkább. 
Ámde maga a társadalmi rend, a társadalmi lét alapja 
nem változott, a természeti s kinyilatkoztatott igazságok 
nem vesztek ki, hatályuk egyes osztályokra csökkenhetett, 
de másfelől annál inkább növekedett. 

Az épületet — melynek omladozását véli láthatni a 
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természettudományi Pythia — csakugyan döngetik „a ! 
folyton megujuló csapások," de nem döntötték meg; 
ellenkezőleg a társadalom annál nagyobb buzgalommal 
és odaadással támogatja és erősbiti falait, minél nagyob-
bak a csapások, melyeknek dörejét sokkal többen hallják, 
mint amennyien megfigyelik azt a hangya-munkát, mely 
a társadalmi rend megóvásán fárad. Tessék szemügyre 
venni e munkát például ott, hol ama csapások leghatal-
masabban dördülnek, és álmélkodással kénytelen lesz 
megállapitani, hogy soha a társadalomban annyi kezde-
ményezés, annyi fáradhatatlan tevékenység és annyi siker, 
mint századunk második felében; soha az erkölcsi hata-
lom nem birt oly döntő fölénynyel, mint napjainkban. 

Aki ezt nem látja, természetesen a társadalmi rend 
bomlását jövendöli és azon balhiedelmet táplálja, hogy 
a társadalmi rend őrei gátolni akarnák a természettudo-
mányok fejlődését. Ellenkezőleg a kath. egyház s legelső 
sorban a pápa bátorítja azt ; azért nagyon tévednek azok, 
akik a természettudományok ápolását, az ujabb vívmá-
nyokat az egyház ellen vélik alkalmazhatni ; vájjon komoly 
tudós állithatja-e azt, hogy eme fölfedezések s találmá-
nyok a vallástalanság monopoliumát képezik ? Nézzék s 
olvassák meg a természettudósokat, akik maradandó al-
kotásokat hoztak létre — nem azokat, akik vásárra vi-
szik az uj ismereteket, hogy azokból pénzeljenek — és meg 
lesznek lepetve, látva, hogy az igaz tudósok legnagyobb 
része távol áll ama piaczi lármától, mely természeti böl-
cselet czimén oly igen szeret terpeszkedni. Vagy idézzük 
a jelen kor kath. természettudósait ? Szily urnák ismernie 
kellene őket . . . 

Meg vagyunk győződve róla, hogy Szily K. ur 
egész határozottsággal elfordul amazoktól; mégis szüksé-
gesnek véljük fölhívni figyelmét arra, hogy a természet-
tudományok haladását el lehet ismerni, de egyúttal saj-
nálni is lehet azon számtalanokat, kik ennek következté-
ben existentiájukat veszítik. És épp az a különbség a 
keresztény társadalmi rend hívei s a modern bölcselet 
közt, hogy emez mint Bráhma diadalszekere összetiporja 
mindazokat, kiket útjában talál, amazok pedig ez áldo-
zatokat fölszedik s gyámolitják, egyúttal pedig másokat 
megóvni igyekeznek hasonló balsorstól, biztosítani ipar-
kodván emberhez illő létüket. 

És ebben rejlik a jövő titka. 
Abban teljesen egyetértünk a fölolvasóval, hogy a 

társadalomban elkerülhetetlen az átalakulás, de ez csak 
részletekre hat ki ; maga a társadalmi rend megmarad 
azon alapon, melyre azt az isteni s természeti törvény 
helyezte, és ez változatlan : a természettudományi isme-
retek s vivmányok is épp mert s amennyiben a természet 
törvényeinek ujabb nyilvánulásai, nem forgathatják föl a 
természeti s isteni alpigazságokat. Ennélfogva az nuju 

társadalmi rend — melyet Szily K. ur prognostizál — 
merőben ellenkezik az emberiség hivatásával, mely szin-
tén nem változhatik, mig be nem következik az idők 
telje, akkor azonban az emberiség maga alakul át. Amaz 
elkerülhetetlen átalakulások pedig a szerint fognak nyug-
ton vagy katastropha-szerüen lefolyni, amint a változha-
tatlan keresztény társadalmi rend épsége s érvénye meg-
óvatott vagy megsértetett. -f-

Bécs. Az osztrák püspöki kar felirata a pápához a 
római kérdés ügyében. — 

Beatissimi Pater •! 
Jam longiore abhinc tempore nobis Austriae epi-

scopis in animo erat mense hocce Novembri ad finem 
vergente Yindobonae convenire, ut quo consuevimus more 
graviores muneris nostri causas mutuis consiliis expen-
damus, in primis vero ut in praesenti quoque nostras 
erga Te voluntates nostrumque obsequium Tibi decla-
remus. Coetu vero nostro praeter opinionem, licet paullum 
tantum, procrastinato non possumus, quin hasce iam nunc 
Tibi demus literas, quas ut benigne excipere digneris, 
humillime rogamus. 

Memores ac testes rerum adversarum, quibus animus 
Tuus omniumque nobiscum catholicorum gravissime af-
fligitur, vehementi cum dolore coram Te conquerimur, 
quod odium in ecclesiam Dei, quam Jesus Christus san-
guine suo sponsam sibi redemit, fere ubique terrarum 
jam diu nefarie commotum igenti cum populorum damno 
non solum perdurat, sed et acre in bellum exarsit, quod 
eo acerbius decertatur, quo majore adversarii pollent po-
tentia et quo largioribus dimicant auxiliis. 

Acerbissimo vero dolore afficimur ex statu, quo 
Yicarius Jesu Christi Romae premitur miserrimo indi-
gnissimoque, utpote cujus sacrata auctoritas, itemque jura 
omnium certissima in dies magis laeduntur, legitimis 
praesidiis impie destituuntur et arctioribus impedimentis 
inique cinguntur. Quo fit, ut orbis catholicus de libertate, 
incolumitate agendisque Summi Pontificis sui, sed et 
rerum suarum salute, summopere anxius sit atque solli-
citas. His autem omnibus vicissim revera cogimur, ut 
una Tecum, Beatissime Pater, iterum iterumque profi-
teamur, postulatum perfectae libertatis Romani Pontificis 
ex divino ejus ministerio supremaque ipsius potestate ne-
cessario consequi et cathedram S. Petri haud sine spe-
ciali Dei Providentia civili quoque potestate solidatam et 
confortatam fuisse. 

Tantum vero abest, ut Romanum Pontificem divi 
Salvatoris. instar externis adminiculis jam paene cunctis 
orbatum videntes animo deficiamus, confidimus quoque 
certissime fore, ut praesens S. Sedis totiusque ecclesiae 
tribulatio in majorem Dei honorem vertatur animarumque 
salutem. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum 
divinaque sapientia in sui dispositione falli est nescia. 
Et cum Deus S. Anselmo magistro „nihil amplius diligat 
in hoc mundo quam ecclesiae suae libertatem," sane non 
tantum adjutor et protector ejus nunquam non exstitit, 
sed et rursus tempore, quod suum esse jam providit, 
efficiet, ut totus orbis christianus exultaturus sit: „Bene-
dixisti Domine terram tuam, avertisti captivitatem Jacob." 

Et profecto jam nunc, Beatissime Pater, Deum 
misericordem dolores Tuos haud exigua consolatione 
miscere grati cernimus, tot tantisque nimirum, quae ex 
hoc anno Tuo jubilaeo in Te redundant solaminibus. 
Quem enim effugit certamen non satis mirandum, quo tot 
christianorum turmae universo ex orbe in Tuam Romam 
confluxere obedientiae dilectionisque tributa Tibi perso-
luturae. Quem maximus non incessit stupor, qui sive 
numerum, sive laborem, sive pretium spectavit donorum 
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a summis et infimis totius terrae Tibi delatorum. Nos 
quidem singulare hoc spectaculum a Deo omnipotenti, 
qui hominum corda et inclinât suaviter et movet fortiter, 
exhibitum esse censemus et bonum faustumque indicium 
appropinquantis victoriae itemque laboris, quem in augenda 
s. ecclesia strenue consumis praemium, quod Deus totius 
consolationis jam in hac lacrimarum valle Tibi solvere 
dignatur. Nam vere miram est, qua sapientia diligentia-
que naviculam Christi regis et gubernas, et quam prae-
claris in primis doctrinae Tuae luminibus fündamenta 
societatis humanae gravibus erroribus obruta révélas, 
auctoritatem Sedis apostolicae ornas et erigis, ut non 
solum ii, qui Te universi orbis catholici patrem, magistrum 
ac ducem venerantur, firmius S. Sedi modo adhaereant, 
sed et qui foris sunt, cum admiratione et veneratione 
quadam S. Petri successorem suspiciant, ipsius naturae 
instinctu potestatem, cujus plenitudinem possidet, divinam 
opinantes. 

Ut autem et in reliquum tempus labores conatusque 
Tui cuncti aeque prospéré cédant, dum ferventissimis 
precibus quotidie animos ad Eum convertimus, a quo 
omne datum optimum omneque donum perfectum descendit, 
ad pedes Tuos humillime provolvimur apostolicam Tuam 
benedictionem exorantes. 

Páris, január hó közepén. Ä polgári házasság nem 
a legjobb szinben kezd föltűnni még hivei s a könnyelmű 
párisiak előtt sem, mióta az élet, ez a nagy mester, 
rendre czáfolja az emberek vallásellenes szofisztikáját. A 
szabadkőműves lapok máris szükségesnek látják eme 
sajátos intézményüket védelmezni. 

Különösen azon eset kénytelenitette őket erre, hogy 
Carnot, köztársasági elnöknek az unokahuga a párisi VI. 
kerület elöljárósága (mairie) előtt polgári házasságot 
kötvén, a hatóság alkalomszerűnek találta magát, illetőleg 
az adózó polgárokat költségbe verni, földiszitvén a tény-
kedés helyéül szolgáló termet a szemek, és zenekart ját-
szatván a fülek gyönyörködtetésére. 

A párisiak nem kímélték a gúnyt, és a kritika a 
lapokban is kifejezést nyert. A szabadkőműves lapok 
nesztora, a „ Journal des Débatsa csakhamar sietett a 
mentegetőzéssel. 

„Vannak — irja — boszus emberek, akik sajnál-
koznak, hogy az egyszerűség eltűnt, és a polgári szer-
tartásokban az egyházi ténykedések paródiáját látják, 
amely utóbbiak ellenében azzal a kifogással éltek, hogy 
nem egyenlők mindenki számára. Az tény, hogy amaz 
ünnepélyes külsőségek (a terem földiszitése és a muzsika-
szó) teljességgel nem egyeztethetők össze az Összes pol-
gároknak a törvény előtti föltétlen egyenlősége dogmá-
jával. Mi csak sajnálattal láthatnók ez ujabb szokásokat 
lábra kapni és megmaradunk a mellett, hogy a polgári 
házasság czeremóniájának egyszerűsége sokkal emeli 
annak hatását, és hogy a törvény fölséges voltának 
nincs szüksége virágokra és zenére, hogy gyarapíttassék." 

A „La Croix" nevű kath. lap erre igy válaszol : 
„Ez a doctrinair Prudhomme József (chablon-ember) 
mondása: a törvény fölségének semmi szüksége arra, 
hogy növeltessék . . . stb. a polgárok föltétlen egyenlő-

ségének dogmája . . . stb . . . Milyen szép ez s mily 
jól van ez mondva! Ne is késsünk csodálni e „feltétlen" 
egyenlőséget a mairie (kerületi elöljáróság, községi hi-
vatal) előtt a törvény biztosítása alapján, és vegyük tu-
domásul ama becses vallomást, mely a fönebbi idézet 
első soraiban foglaltatik, t. i. hogy a polgári czere-
móniák az egyházi szertartások szerencsétlen paródiái, 
íme, egy nagy igazság : a polgári házasság csak gyűlö-
letes utánzása, paródiája az igazi házasságnak. íme egy 
maire, ki egy övet vesz föl ez alkalomból és aki hihet 
vagy nem hisz a házasság szentségében vagy akár csak 
tisztességében, kijelenti, hogy egy férfi s egy nő össze 
vannak adva, egyesítve örökre. Fölolvassa előttük a pol-
gári törvénykönyvnek házasság czime alatt foglalt három 
szakaszát, amelyek után azonnal következik a házasság 
fölbontásáról szóló fejezet. Mily fölség ez ! Mily dogma 
ez! Minthogy nem tartozunk a „boszus" emberek közé, 
abban nem látunk illetlenséget vagy fölségsértést, hogy 
a zene részt vesz e szertartásban, főkép, mikor a köz-
társaság elnökének unokahugáról van szó. A nagy dob 
(La grosse caisse — a szójátékot itt magyarban megfe-
lelően nem kisérlem visszaadni) csodálatosan összeülik a 
polgári pompával. 

Hát ha a maire az Ég áldásáért könyörögne, ha a 
mátkapár előtt igy szólana: Oh! Isten! tekints kegyes 
szemmel e családra, mely pártfogásodat remélve, a szere-
tet s béke köteléke által itt alakul ! Hogy a nő hü és 
tisztaerkölcsü feleség legyen Krisztus szerint, a bölcs 
szüzek példáját követvén ! Legyen mint Rákhel méltó 
férjének szeretetére, okos mint Rebekka, hű s hosszú életű 
mint Sára ! Hogy a gonoszság atyjának ne legyen befo-
lyása egyetlen cselekedetére sem, hiven ragaszkodván a 
hithez s ennek parancsaihoz, tiszteletben tartva nyoszo-
láját, elfordulva minden bűnös cselekedettől, és gyönge-
ségét szilárd életszabály által támogatván. Tedd őt sze-
rénysége által komolylyá; szemérmessége által tiszteletre 
méltóvá ; telve legyen egészen isteni eszélylyel. Legyen 
termékeny, erős s ártatlan ; boldog kimúlás és az égi 
haza legyen megérdemelt jutalma. Engedd, hogy mind-
ketten hosszú életet élvén láthassák gyermekeik gyer-
mekeit egész harmad- s negyedíziglen ! 

Csakugyan, a t. maire ur szájában e szavak való-
sággal paródia volnának ; bitorolná Isten szolgájának 
jogát, aki mint egyedüli szerzője a házasságnak, egyedül 
képes azt komolyan celebrálni s megáldani. Azért a maire 
óvakodik is valami hasonlót mondani. Néhány banális 
szólam az engedelmességről s hűségről és ez minden ; 
de ez csakis a házasság fölbontásáig tart. És ez megölő 
betűje a polgári házasságnak." 

A kath. lap ez appreciatióját ugy szólván kiegészíti 
egy anarchista lapnak, a „Revei!*-nek ama megjegyzése, 
hogy „a törvény előtti egyenlőségről hiába beszélnek a 
polgári házasságnál, mert — úgymond — mi joga van 
X. vagy Y. maire-nek engedelmességet s hűséget prédi-
kálni a nőnek ; a nő nem egyenlő-e a férfiúval a törvény 
előtt?!" Valóban ennél jobban alig lehet ad absurdum 
deducálni a „szabadgondolkozást" e tárgyra nézve ! 

Más tekintetben is üdvös visszahatást kezd gyako-
rolni az erkölcsiséggel merőben ellenkező polgári házas-
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ságnak ama következménye, mely a fölbonthatósággal 
jár. A franczia társadalom, mint miuden világi társada-
lom, könnyen hajlik ugvan bizonyos szabadosságra, de a 
francziánál egy társadalom sem szerzi vissza oly gyorsan 
ép s józan érzékét. A házasság fölbonthatóságát e tár-
sadalomban elitélik és már liberális lapok is gúnyt űznek 
belőle. Igy közelebb is egy párisi boulevard-lapban 
maró kritikát olvastam amaz ügyvédekről, akik „divorce" 
czim alatt kinálják szolgálataikat oly házastársaknak, 
kiket a körülmények talán csak ideiglenes viszályba so-
dortak. Ezek ellen már birák is fölszólaltak, sőt jogtu-
dományi közlönyök az ügyvédi méltósággal összeférhetet-
lennek jelentik ki az ily eljárást. Ugyan mit szólanának ezek 
az úgynevezett erdélyi házasságokhoz, amidőn csak néhány 
száz forint kell hozzá, hogy jogérvényes házasság föl-
bontottnak mondassék ki és uj házasság köttessék. Ez 
még a franczia köztársaság alatt sem történhetnék meg; 
itt ez a gazdag s n.üvelt nemzet kilökné magából, mert 
c'est ridicule, qui tue." Es mert utóvégre minden, ami 
az igaz vallással ellenkezik, nevetségessé válik, azért a 
franczia nemzet soha sem képes oly hosszas eltévelye-
dettségre, mint a német a maga káromkodó és kicsapongó 
Lutlierjével . . . 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

választmányának ülése 1889. január hó 24-én. 
Nagy számmal jelentek meg a társulat választmá-

nyának tagjai a január havi ülésen ; ott láttuk gróf 
Apponyi Albert orsz. képviselőt, gróf Szapáry István 
főispánt, dr Firczák Gyula nagyprépostot, Gerlóczy Ká-
roly polgármestert, Gervay Mihály főrendiházi tagot, 
Lipthay Kornél kir. tábl. birót, Ney Ferencz, Felsman 
.József főreálisk. igazgatókat, dr Balogh Sándor ügyvédet, 
báró Barlwczy Sándort stb. stb. 

Dr Sieiner Fülöp pápai h. praelatus elnök meg-
nyitván az ülést, üdvözli a szép számmal összegyűlt 
választmányt s jelenti, hogy a mult ülés jegyzőkönyve 
hitelesítve van. Jelenti, hogy dr Simor JánOS bibornok, 
herczeg-primás-érsek kegyes átiratában, a választmány 
által a tud. és irod. osztály részére megválasztott tago-
kat megerősítette. A megválasztottak nevei a nagygyű-
lésen fognak kihirdettetni. — Előadja továbbá, hogy i 
régi szokás szerint a társulati elnökség a társulati nagy-
gyűlés határnapja meghatározása végett felhatalmazást 
kér a választmánytól, hogy a társulat fővédnökét, a her-
czeg-primás ő eminencziáját, tiszteletteljesen felkérhesse, 
hogy a nagygyűlés határnapját kijelölni s azon magas 
személyében elnökölni kegyeskedjék. 

Hummer Nándor társ. titkár beterjeszti a számvizs-
gáló és pénztárvizsgáló bizottság jelentését, mely szerint 
a dr Barta Béla elnök, Gervay Mihály, dr Balogh Sán-
dor, Frey József biz. tagokból álló bizottság az 1888. 
évről szóló zárszámadásokat és pénztárt megvizsgálta, a 
számadásokat és pénztárt teljesen rendben, kifogástala-
noknak találta, — inditványozza, hogy a választmány 
felterjesztést intézzen a nagygyűlésben, hogy az Venczell 
Antal pápai kamarás, társ. pénztárnoknak a felmentvényt 
kiadja és önzetlen működéséért köszönetét nyilvánítsa. 

Dr Steiner Fülöp elnök a társ. pénztárnok és a 
számvizsgáló bizottság tagjainak a választmány köszönetét 
fejezi ki. 

Hummer Nándor társ. titkár bemutatja a társulat 
gazdasági bizottságának a társ. ház kölcsönének tárgyában 
hozott javaslatát. A gazdasági bizottság e szerint a tár-
sulati ház kölcsönének a ház vagyona és az 1888. évi 
haszonból való egyszeri kifizetését a társulatra előnyösnek 
találja s megjelöli a módozatokat, a melyek által a vissza-
fizetés történjék. — Jelentésére elhatározta a választmány, 
hogy az állami conversio következtében a társulat va-
gyonának egy része, mely 5n/0-os földtehermentesitési kötvé-
nyekben van, — mintegy 56000 forint convertáltassék 
az uj kibocsájtásu földtehermentesitési kötvényekbe. — 
A convertálással megbízza Venczell Antal társ. pénz-
tárnokot. 

Hummer Nándor társ. titkár ezek után előterjeszti 
a társulat 1889. évi költségvetését. Terjedelmes jelenté-
sében kiemeli, hogy a társulat ugy anyagi, mint szellemi 
téren hatalmas lendületet vesz. A folyó 1889. évi költ-
ségvetéssel szembe állítja az előző négy év direkt ered-
ményét, a mely azt mutatja, hogy a társulat az anyagi 
téren szilárd léptekkel halad, évről-évre nagyobb ered-
ményt mutat fel, s az 1888. évet, daczára tetemes kiadásai-
nak, daczára az egész ország számára bőkezű ajándé-
kainak, mégis 15000 frton felüli nyereséggel zárta le. 
Ezek után pontról-pontra adja elő a vagyonmérleg és 
költségvetés egyes tételeit, adatokkal és okokkal bizo-
nyítva azok reálitását. 

Gróf Apponyi Albert kész örömmel fogadja el a 
költségvetést, de a költségvetés 3-dik rovatánál, az irói 
dijaknál némi észrevétele van. E rovat alatt fel vannak 
ugyanis sorolva az előre látható kiadások s körültekin-
tően vannak a tételek beillesztve ; de ő mégis azt indit-
ványozza, hogy a választmány ne kösse meg az elnökség 
kezét, emelje fel az irói dijak praeliminált összegét egy 
ezer forinttal, adja meg a választmány a társulati nagy-
érdemű elnökségnek a módot, hogy az irodalmi érdekek 
felvirágzását illetőleg szabadabban rendelkezhessék. 

A választmány gróf Apponyi inditványát elfogadta, 
— dr Steiner Fülöp elnök pedig gr Apponyi Albertnek 
mély köszönetét fejezte ki. — E szerint a költségvetés 
109,000 fr t bevétellel szemben 82,982 frt kiadással egy-
hangúlag elfogadtatott. 

Társ. titkár jelenti, hogy Zányi György faddi plé-
bános a társulat alapitó tagja lett, és hogy a társulathoz 
42 rendes tag lépett be. — Jelenti, hogy a társulatba 
több köszönő levél érkezett, többek között Fabiny Theofil 
igazságügyminisztertől, ki az orsz. fegyházaknak ajándé-
kozott könyveket köszönte meg, és Kamermayer Károly 
polgármestertől, ki a főváros nevében mond a társulat-
nak köszönetet az árvaházaknak adott könyvekért. Ha-
gyományt tettek : Orem János esp.-plébános 25 frt, Mé-
száros András áldozár 12 frt 15 kr. 

A társ. ügynökségben elkelt 41,180 könyv, 1080 
kép, 321 nyomtatvány, 8272 frt 86 kr. értékben. 

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri gróf Sza-
páry István és dr Firczák Gyula vál. tagokat. 

Folyó évben a Szent-István-Társulat tagjai lettek : 
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Zányi György plébános, Fadd, alapitó tag. Rendes tagok : 
Mihalovits Ede hittudorjelölt Bécs, Gábor Mózes s. lel-
kész Marosvásárhely, Hampel Antal joghallgató Budapest, 
Brunner István vasúti tiszt Budapest, Matzkov Hilárion 
szt. Bazil r. áld. Mária-Pócs, Szendeffy Dezső gazdász 
Kolozsvár, Malirsch Károly növ. pap Kassa, Grusz Lipót, 
növ. pap Kassa, Kozák Paulin hajadon Kassa, Malaczkai 
sz.-ferencziek, dr Kontur Béla ezred"- főorvos Ausz-
terlicz, Kozma Béla plébános Bocskó, Miller József plé-
bános A.-Sugatag, Kaufmann Gyula plébános Rahó, 
Zsemlics István plébános F.-Lendva, Juhász Béla tanitó 
Sziget-Újfalu, Horváth Mihály pósta és távir. hiv. főnök 
Pápa, Soóky Gábor papnev. aligazgató Esztergom, Yojnár 
József s. lelkész Rozsnyó, br. Stockinger János Budapest, 
Stecher Márton plébános Párdány, Horváth István püsp. 
ltárnok Temesvár, Pirhalla Márton theol. tanár Szepeshely, 
Panulin Péter növ. pap Eger, dr Székely István gymn. 
tanár, Nagyszeben, Kolbenheyer Károly gymn. tanár 
Nagyszeben, Djubek József tábori lelkész Nagyszeben, 
Szakács Károly népisk. tanitó Nagyszeben, Floth F. Adolf 
főszolgabíró Bethlen, Filó János gyógyszerész Budapest, 
Yág-sellyei hivek „Elő Rózsatüzér" társulata, Sziwártó 
Károly h. plébános Csurgó, Sztáray Irma grófné, csflíg^-
kereszt. udvarhölgy Alcsuth, Malatin Godhárd beMMiés 
áld. tanár Alcsuth, Tavaszy Antal nagybirtokos B u d a i t , 
dr Surányi János theol. tanár Győr, Gangl Lajos növ. 
pap Győr, Kovászik József növ. pap Győr. 

VEGYESEK. 
Simor János bibornok hg-primás ő emja Ürge 

Ignácz lazarista-rendü volt esztergom-főmegyei áldozópap 
jelenleg hittéritőnek Chinában 2000 frankot adott arany-
ban a szent István király tiszteletére Chinában építendő 
templomra. Mikor Nagyszombatban kispapnak beöltöztünk, 
a hórihorgas Urge Nácziról álomnak is bajosan hitte 
volna el az ember, hogy ő még valaha Chinában fog 
szt. István tiszteletére templomot építeni. Lelkes érzelmű, 
költői tüzű felnyúlt gyerek volt ő, igaz ; de hogy szer-
zetesi és — chinai vocatiója legyen, akkor játszi lelké-
vel maga sem sejtette. Isten utai kifürkészhetetlenek ! 

— Haynald Lajos bibornok kalocsai érsek világ-
hírű herbáriumát, mihelyt annak elhelyezésére hely és 
kellő alkalom nyílik, az országos nemzeti muzeumnak át 
fogja adni. 

— Mgr Freppel, angersi püspök s Francziaor-
szágban ezidőszerint egyedüli parlamenti pap képviselő, 
papsága újévi üdvözletére nevezetes beszéddel válaszolt. 
Idézzük belőle a következő részletet : „Nagyon csalódnám, 
ha azt mondanám, hogy a jelen 1889-iki év valamely te-
kintetben nem lesz korszakot alkotó Francziaország tör-
ténetében. Kénytelenek vagyunk ez évben visszagondolni 
a mult század nagy katasztrófájára, kapcsolatban avval 
a tiz forradalommal, melyek hazánk sorsát mindig kér-
désessé tették. Vájjon ez a szigorú leczke fog-e termékeny 
gondolkozást kelteni nálunk ? . . . E tekintetben kedvező 

jelenségek mutatkoznak azoknál, kik a leghangosabb ki-
áltásokban izgattak harczra az egyház ellen. De nem 
mindnyájan mennek egyenlően messze a vallomásokban. 
Némelyek mindjárt a Confiteor első szavánál megállnak; 
mások elmennek egész a mea culpáig ; sőt vannak, kik a 
mea maxima culpától sem ijednek vissza és bevallják, 
hogy a szerzetesek kiűzése és az iskolák elkeresztény-
telenitése a legnagyobb hibák, melyeket ez ujabb időben 
elkövettek. Én részemről mindig sikra fogok szállni e 
modern manichaeismus ellen, mely a vallási világot a 
politikai világtól elválasztja, mintha a kettő között semmi-
féle kötelék, semmiféle viszony nem léteznék . . . Soha 
a katholikus Centrum Poroszországban nem vívhatta 
volna ki az ő erélyéhez és állhatatosságához méltó amaz 
eredményeket, hogyha a vallás szolgáinak okos és szilárd 
magatartásában támaszt nem talált volna ; és ha a fran-
czia papságnak valamit szemére lehet lobbantani, az bi-
zonyára nem mértéktelen beavatkozásban, hanem inkább 
túlzó tartózkodásban áll oly kérdésekkel szemben, a melyek 
közvetlenül az ő jogait és érdekeit teszik koczkára. Két-
séget nem szenved, hogy mi lelki szolgálattal tartozunk 
mindenkinek kivétel nélkül ; ámde semmi fenyegetés és 
ijesztgetés nem akadályozhat bennünket abban, hogy a 
választások napján különbséget tegyünk egy szabadkőműves 
és egy keresztény között" . . . Aranyos szavak, melyek 
napnál világosabban megvilágítják a kath. egyház, a kath. 
papság politikai szolgaságát Francziaországban. 

— Nagyszabású alapítvány. Blümelhuber Ferencz 
esztergomi apát-kanonok ur a pozsonyi Emericanum 
nevü papnevelő intézet javára 10000 ft alapítványt tett 
le ő emja a hg-primás kezeibe. 

— Az olasz kormány ujabb szentségtörő rablást 
követ el. A jótékonysági intézeteknek összes készpénz 
tőkéjét és elárusítható ingatlanait elrabolja, ami két-há-
rom milliárdra becsültetik. Az olasz járadék, amit annak 
helyébe nyújt, annál precariusabb helyzetbe hozza amaz 
intézeteket, mivel a pénzpiaczok nem nyitottak hitelt 
Olaszországnak a hadkészülődésekhez. A kórházaknak, 
árvaházaknak, ápoldáknak s hasonló emberbaráti intéz-
mények kegyes alapitványait igy elrabolni, az alapitók 
végakaratát igy kijátszani, ez a legnagyobb szégyenfolt 
a XIX. század „föívilágosodásán" és az olasz nemzeten L 

— Sajtóhiba-igazítás. Lapunk mult számának 2-ik irod. 
czikkében Tamásfy helyett olvass : Balásfy. 

Kegyeletes adakozás. 
A szatmári püspöki hivataltól a következő adományok ér-

keztek hozzánk rendeltetésök helyére való jut tatás czéljából : 
I. Jézus szt gyermeksége-társ. javára 

a) megyés püspök ur ő mga 20 frk ar. 
b) a papság • 17 f r t — 
ej a hivek . . 27 fr t 16 kr. 

L összeg 20 frk ar., 44 f r t 16 kr. 
II. A Szent-László-Társulat javára : 

aj megyés püspök ur ő mga 20 frk ar. 
b) a papság részéről (beleszámítva Pohl Ká-

roly prépost-kanon, aranymiséje alkalmá-
ból átszolgáltatott 25 fr t adományát, és 
Szabó Norbert kanonok 20 frtnyi alapitó 
tagsági diját) 118 f r t 3 kr. 

c) a hivek részéről 8 f r t 4 kr. 
II. összeg" 20 frk ar., 126 fr t 7 kr". 

(A II. a összeget már beszolgáltattuk a Sz.-L.-T. pénztárábaJ 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



f 

• i.-iimiiMiiii.»iiiMiii IIMI1IIIIIMIIIII-I.1 

: M e g j e l e n i k e l a p he t en -

k é n t k é t s z e r : 

§ szerdán és szombaton. 

Ê Előfizetési dij : 
i f é l é v r e h e l y b e n s pos ta -
: k ü l d é s s e l 5 f r t . 
: Szerkesztő lakása :Buda-
! pes t , V I I I . , P á l - u t c z a 
: 2 . , h o v a a l a p sze l l emi 
: r é s z é t i l l e tő m i n d e n kii l-
: d e m é n y cz imzendő . 

R E L I G I O . 
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TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok : A hittud. kar könyvtárának „unicum"-áról. — Pásztorlevél a hypnotismusról. — Egyházi 
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képviselőválasztásnál. — Kath, Egyleti Elet: A Szent-István-Társulat. — Irodalom: Jelentés a Horváth-féle alapítványból kiadott 

jutalmakról. — Ünnepi és alkalmi szentbeszédek. — A „Magyar Sión.'' — Vegyesek. 

A hittud. kar könyvtárának „unicum"-áról. 

Fráter Lajos pálos szerzetes „Kincs-Tartócs-
^á ' - jának a következőkben ismertetés alá kerülő 
példánya — elül-bátul csonka mű. Valaha ez a 
példány a szakolczai (pálos) konventé volt. Mu-
ta t ja ezt a fennmaradt első lapon olvasható 
következő jegyzet: „Conventus Szakoltz"(ensis.) 

A példánynak ezen az első lapján az (epistola) 
„dedicatoria" végső szavai olvashatók. Ezekből 
megtudjuk, hogy a mű „költ az Czestehoy világos 
hegyen való Kalastromban die 10. Marty. Anno 
Domini 1626."') A szerző aláirása ugyanitt ez: 
„Fráter Lajos első Remete Sz. Pál-szerzetes Ba-
rát." Hogy a kinek ajánlva volt a mű, „Pálfi" 
nevet viselt, kitűnik szerző ama szavaiból, a 
melyekkel neki „hosszú ideiglen való jó állapo-
tot (kiván), jó egésséghben és békességhben, az 
Nagyságod szép fiaival és leányával, s az töb 
Nagyságos Groff Palfí, Familiával egyetemben." 

Mi van, és mi czélból van e, nyelvünk és irodal-
munk története tekintetében figyelemre méltó, 
csonka állapotában is *) kis 4-edrétü 208 lapra 
terjedő könyvben, azt legjobban megmondja maga 
a mű, illetve a szerző előszava, a melyből kitű-
nik, hogy a „Kincs-Tartócska" mindenekelőtt 
hitbuzgalmi, lelki épülés végett i r t könyv akart 
lenni. De halljuk magát a szerzőt ! Idézzük irása 
módjának minden sajátságát hiven visszatük-
rözve, hogy igy a könyvnek irodalmi és nyel-
vészeti becse az olvasó előtt egyszerre szemmel 
látható legyen. 

') Hátul „Szűz szent Klára" életrajzának első, csonkává 
foszlott lapjával végződik. 

2) Szabó Károly 1627. nyomatási év alá sorolja. 

„ Elől járó beszéd az kegyes olvasóhoz. 
Bizonyos vagyok abba, keresztyén Olvasó, hogy 

nem szükölködöl ollyan authorok nélkül, kik tégedet fá-
radságid közöt mulattatnának, és ékes szavockal örven-
deztetnének : Mert az te fő és első mulatságod äZ ̂  ctZ 
töb dolgaid közt. Mindazonáltal nagyob vighasztalásodra 
gondoltam hozzá adni ezt a kis dolgocskát : Az Nagyságos 
Lanczkoronay Miklóst,*) mely nem oly ékes udvari szóckal 
él, mint hiven csendes beszéddel közönségesen előszámlál, 
és az több irási közé azt-is oda tévén, szorgalmatosan 
öszve szedegette külömb külömb féle traditiokból és a 
Hierusalemi, Konstanczinapoli, Acquisgrani Egyházaknak 
Írásiból (az felül meg nevezet örök emlékezetű Uri személy) 
szarandok járásában lévén erről az Isten szülő Szűznek 
képéről, mely itt vagyon most, az Czesztehoy világhos 
hegyen való Kalastromban, Lengyel Országban, Slesia 
határában. Mihelt haza ért, rendel megh irta az ő histó-
riájában, és második Sigmond Lengyel Országi Királynak 
dedikalta : Mellyet ő böcsületessen tőlle és jó neven vöt, 
az után az Istenfélő Király ide az Czesztehoy Kalastrom-
ban küldte, és ennek az egyháznak ajándékozta, mellyet 
ő ez mai napighlan egészlen és éppen őrizet alat meg 
tartatot. 

Abból és egyéb réghi Históriákból, Lengyelből, 
és Déákból, Magyarrá fordítottam, szorgalmatosan öszve 
szedegetvén kedvedért, mellyet Kincs-Tartócska titulus 
alat igyekeztem ki adni. Béfoghta az homály az Magyar 
Országhi éghet : z ) De az Lengyel Országhi Korona, mint 
az tiszta égh f'énlik Szenteknek reliquiaival, mint az égy 
szép csillagockal : Mindazonáltal nincsen-is drágab kincsek 
még-is mint az szentséges Bóld : Szűz Maria képe, mely 
nem külömben mint az fényes nap fénlik az töb Plané-
ták közt, nem csak Lengyel Koronának, de az környül 
való szomszéd országoknak is és kivánságos virtusival 
táplállya, kik ő fényének mutogattyák magokat : Mely 
it vagyon az Czesztehoy világos hegyen való Kalastrom-

') A mü harmadik részének czimében a teljes név igy van 
irva : „Az Nagyságos Badzivelnek, Lanczkoronay Miklósnak, szent 
földről irt könyvnek, második levele." 

s) Szerző 1626-ban i r ta müvét ! 
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ban néki készitetet kápolnában. Első Remete Sz. szer-
zetén való Barátok őrzése alat, az Isten csodálatosan ez 
mai napighlan tartya. 

Mely Szent kép honnan jöt, avagy honnan hozták 
ide, és mely csodálatoson költ erre az helyre : Ha szor-
galmatosan ebben az könyvecskében mulatozni foghsz 
olvasdogalván, könnyen végére mehetz, és minden vele-
kedésnélkül reá tanit, és gyümölcsét megh mutattya, 
melyről én most hoszu beszédemmel nem akarlak it 
kegyes olvasó mulatatni, röviden őtet comendálván (mint 
szokták közönségesen az emberek mondani) nem szokták 
az eladó jó bornak czégerét ki tenni, meg elészik rayta 
az ki akarja venni hogy kostollya, ő maga magát comen-
dallya, hanem ha az, az kinek izi száija meg nem veszet, 
annak Ízetlen. Azt-is nem akartam hátra hadni, mivel 
hogy Lanczkoronay Miklós vólt első authora ennek az 
Históriának, azért az ő második levelét-is szárandokságh 
járásáról ide foglaltam, melyből szép dolgokat tanulhatz. 
Hozzá attam egy-néhány Szent Szűznek életét. 

Vedd jó neven tehát kegyes olvasó, és az Magyar 
Országi Patronáját ne mulasd el szüntelen untatni hogv 
esedezzék érettünk az ő sz. Fiánál, hogy az mi az ő 
szent nevének tisztességére megh irattatot legyen gyümöl-
cses az mi szivünkben, az Ur Istennek dicsiretire, az 
Keresztyénségnek, s az Anyasz. egyháznak épületire." 

Hogy a könyv tartalmáról is fogalmunk legyen, 
idézzük még annak beosztására nézve szerző saját szavait : 
„Summaia ennek az könyvecskének négy részben foglal-
tatot. 

Első Könyv foglal magában ennek az szent képnek 
Históriáját, kezdetitől foghva mi módon, és mi képpen 
költ Lengyel Országhra, és mely csodálatoson megh ma-
radót ez mai napiglan az szent helyen. ') 

Második Könyv foglal magában, igaz és bizonyos 
történt csudákat, az nagy Istennek erejéből B. Szűz Ma-
riának esedezése által e Sz. kép mellet, mellyek világoson 
fénlenek ez mai napighlan.2) 

Harmadik foglal maghában az Lantzkoronay Miklós 
szarandokság járásáról való második levelét. 8) 

Az Negyedik foglal magában egy-néhány Szent 
Szűznek életét, mellyek követték Bóld : Szűz Máriát." 4) 

Legyen elég ennyi Fráter Lajos irályának és könyve 
tartalmának előleges ismerete végett. 

A mi a czensztohói szent-kép eredetét és mostani 
helyére való kerültét illeti, röviden kivonatoljuk szerző 
elbeszélését. 

A czensztohói szent-képet a Kincs-Tartócska szent 
Lukácstól származtatja, kinek személyiségéről megasztaló 
szavakban igy nyilatkozik : „Nagy szent ember volt Sz : 
Lukács, Anthyochiából való Syria nemzet, egy az négj 

') Ez az I. könyv 7 részből áll, ugyanannyi „ Appendix'-szel, 
a melyekben régi és korabeli dolgokról történet, legenda és bitvé-
delmi észrevételek vannak felhalmozva. 

2) Ez a könyv 12 részre oszlik. 
s) Egy darab munka az egész. 
*) Szent Katalin, itáliai sz. Krisztina, flandriai sz. Krisztina 

életrajza hiánytalanul, szent Dorottya életrajza a lapok szélein meg-
csonkítva van benne „Appendix"-szel valamennyi, aszketikai tar-
talmával. Szent Klára életrajzából csak egy-pár csonka sor ma-
radt meg. 

Evangélisták közzül : nagy elméjű ember, és tudományába 
szorgalmatos, munkálkodásban faraszthatatlan, tűrő, szen-
vedő, szarandok járásban Szent Pálnak el választhatatlan 
társa és tanítványa." 

Nagy körülményesen elmondja szerző, az ismeretes 
legendák alapján, hogyan jött sz. Lukács K. U. mennybe 
menetele után 13-ik, a B. Szűz halála után első eszten-
dőben, arra a gondolatra, hogy az Isten Fia Anyja képét 
lefesse. 

„Hogy Görög Országból jővén Szent Pál Jeruzsá-
lemben vele együt jőve Szent Lukács-is. Holot Szent Pál 
Ageus prophelása szerént megh fogattaték, és Claudius 
Lisiusnak Jerusalemi Hadnagynak foghságában adattatatot 
vala. Szent Lukács szokása szerént nem szóigálhatot Mes-
terének, sem vele nyilván beszélleni, sem mulatozni nem 
lehetet, az sok istráza miat, mellyek körülötte valának 
és vigyáztanak. Azon bánkódván Sz : Lukács, el ment 
Zebedeus házában," . . . . a hol a b. Szűz lakott vala, kit az 
Üdvözítő a keresztfán sz. János evangélistának Zebedeus 
fiának ajánlott vala fiúi gondviselésébe. E házban sz. Lukács 
„az előt B. Sziiz Máriával, gyakorta való beszélgetéséből, 
mint egy kifolyo élő kútfőből ki merítette Christus 
Urunknak meg testesülése felől való históriát : Es gyak-
ran az ő szent orczajára nézet: és mint az régi histó-
riák bizonyittyák, író deákja vólt Sz : Lukács Bóld : Szűz 
Mariának, és vigasztalója, ataiban (a tájban) kiváltképpen 
mikor Ephesomban ment vólt Sz : János lakojúl. Bé 
menvén Sz : Lukács az felül megh nevezet házban, talált 
benne szüzeket és özvegyeket, mellyek B. Szűz Mariához 
aijtatosak lévén, ot Istennek szolgáltának . . . . Sok sze-
rencselése után, kezde kérdezkedni B. Szűz Maria ki 
múlásáról . . . . Azt el végezvén, mindnyájan kérni kezték 
Szent Lukácsot, hogy ő nékik örök emlékezetre irna 
megh B. Aszony képét." . . . . Szent Lukács engedett a 
kérésnek. „Mindgyárást kezdé gondolkodni, micsodán kel-
lenék, avagy min kellene megh irni azt à képet, mely 
nem csak az festekről, avagy szépséghéről, de derekas-
képpen fondamentomáról-is böcsületben volna az keresz-
tyéneknél, mely őket aitatosságra is serkengetne. Arról 
gondolkodván, annakokáért meglátá azt az asztalocskát 
czipros fából valót, mely asztalocskánál gyakorta Ból : 
Szűz Maria varrogatván, és egyéb dolgát végezvén egye-
dül külön az többitől ülni, és mulatsági után mellette 
olvasni és imádkozni szokot vala, és Isteni dolgokról el-
mélkedni, és mennyei boldoghságról gondolkodni : Az 
mely asztalocskát Sz : János atta vólt Bóld : Szűz Mariá-
nak . . . . azt B : Asszony nem csak kezeivel fogdosta 
de azon kivül sűrű könyveivel gyakorta mosogatta, az ő 
Szent Fiának halálát, kínszenvedését siratván . . . Azt hát 
az asztalocskát kezében vévén Sz : Lukács, az ot való 
gyülekezetnek reá szabaditásából, ki irta rayta csudálato-
son Szent Lélek Istennek erejéből B. Aszony képét, igen 
szépen főtül fogva agyekaigh, az kisded Jesussal ; mellyet 
bal kézen tart : el végezvén, kezében adá annak az gyü-
lekezetnek örömekben el tevék azt az drága Ge-
mántot reitek kamorájokban, az töb reliquiákhoz Christus 
Urunknak : Azoknak kedigh kik uijonnan hozzájok jönek 
vala, titkát megh jelenik vala." 

Innen, a többi reliquiával együtt, sz. Hona császárné 
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Konstantinápolyba vive, hol fia. Konstantin császár, a 
többi ereklyével együtt császári palotájának kápolnájában 
helyezte el. 

801-ben a legenda nagy Károly császárt a „szerecsenek" 
ellen viselt háborújából viszatérőleg Konstantinápolyban 
szerepelteti. Kíséretében volt „Oroszlány new Lew Herczegh 
Podolyáról", a ki Lemberget (Löwenberget, Leopolist), 
„Llvot" alapította. Nicephorus görög császár nagy Ká-
rolynak, ez pedig Leo podóliai herczegnek ajándékozta a 
szent Lukács által festett Mária-képet, ki azt Podólia 
„Belz nevii várában" helyezte el, „bizván erősségéhez a 
várnak, és az Görögh hiten való Papoknak bizá kezekben, 
erőssen megparancsolván, hogy semmi idegen nemzetet 
ne bocsátanák hozzája az Oroszokon kivül." 

A herczeg magtalanul halt meg. Halála után Káz-
mér lengyel király 1349-ben elfoglalta és öt vár kivéte-
lével Podoliát Lengyelországhoz csatolta. A daczoló 
várak között volt Belz vára is, „Kiben ez a Szent kép 
vólt : Mellyeket az után Ludovicus Magyar Országhi 
Király megh haytá, mely Kazmer király után Lengyel 
Királysághra választatot vala 1370. Esztendőben, erejeket 
megh rontá, és öröcké való időkre Lengyel koronához 
kapcsolá, megh egyesitvén az Oroszokat, megént vissza 
mene Magyar Országhban," helytartójául hagyván Len-
gyelországban László „Slesiából való Opoliai Herczeget", 
„kinek az Oroszok megh uijobban rebellizálni kezdvén, 
kivált-képpen az felül meg nevezet öt vár, mellyeknek az 
nevek imez : Chlem. Savolosa, Grabocs, Horodlo és Belz . . . 
Az lecsendesités után az várakat el járván az Herczegh 
latojúl, tárházakat és egyéb várhoz való eszközöket nézeget-
vén : Elérkezék Belz várában-is." Es itt a herczeg meg-
szálott. Nemsokára „az Litva Országi Herczegh Tatárok-
kal együt bé rándult Orosz Országban, és nagy Kárt 
töt, az Herczeget Belz várában ben szorítván, megh 
szálák reá Belz várat, mellyeknek meg nem feleihetet, 
mert látak az várból, hogy nagy erejek vagyon : aitatos-
sághra adta maghát, az Ur istent kérvén . . . . az kép 
előt imátkozván Boldog Szűz Máriát kérvén, hogy imát-
kozzék érette, hogy csuda-képpen az Ur Isten adgyon 
erőt nékie, támadhasson ellenek, és semicse megh őket, 
és szabadicsa ki kezekből." Megvervén az ellenséget 
László herczeg „az foglyokat vasban veretvén, egyik 
részét Magyar Királynak Ludovicusnak küldve, megh 
irván néki, miképpen az kép előt imátkozván az Ur 
Isten, és Boldog Szűz Mária megh halgatta volna kö-
nyörgését etc. Azon kére az Királyt levelében nagy 
alázatosan, hogy azt a képet ajándékozná néki." 

Nagy Lajos magyar király teljesité a kérelmet és a 
szentkép László opoliai herczeg birtokába ment át. „Mely 
kepnek igen örülvén az Herczeg, nem akart már vele 
továb Orosz Országban mulatni, félvén, hogy vala hogy 
az pogányságh ki ne vonna kezéből, és meg ne tréfálnák 
az szent képet : sietet vele hova hamaréb Slesiában Opo-
lia városában őstől maradót jószágában." 

„De az Ur Istennek csudállatos az ő megfoghatatlan 
akarattya, nem ugy kel lenni annak à mint mi akarjuk, 
de az mint Isten akarja : Az képet mikor el akartak 
venni, és az szekérre tenni, nem engedte magát helyéből 
meg mozdítani. Mely csudát látván az Herczegh, megh 

ijede, imátsághnak essék ugyan ott az kép előtt, Istent 
ő szent felségét kérvén, és Boldogh Szűz Mariát, hogy 
jelenese meg mit kellessék cselekednie az szent képpel, 
Ugyan azon imátsághán, el aluvék az László Herczegh, 
mely álmában megh jelente néki az Isten akarattyát, és 
Bóldogh Szűz Maria tetezését, hogy az ő képet Czeszto-
hova fölöt való hegyen Slesia felől le tenne, mely világos 
hegy Olstini várhoz két mél-földen vagyon, azon épites-
sen Kalastromot. Felserkenvén az Herczegh, mindent 
meg igire, hogy meg cselekszi, csak mégis házához kö-
zeleb vihesse: Az után az képet minden akadalj nélkül 
fel tehettek az szekérre, és arra az helyre el hozta, mely 
helyt megh mutatta vala néki Bóldogh Szűz Maria Szent 
Berthalan nap után való Szeredán, Urunk születése után 
1382. Esztendőben. Mely megh nevezet hegyen, Kalast-
romot és Szentegyházat építette, és jobbágyokkal Kala-
stromhaz való jószággal megh ajándékozá, örökké való 
időkre : Első Remete Szent Pál szerzetinek kezében, 
nagy becsületesen adá : Mely szerzet 22. János Pápától 
approbáltatot vala Ur születése után 1308. Esztendőben 
Magyar Országban lévőket, mert mégh akkor Lengyel 
Országban nem vóltanak : Ugy osztán Magyar Országhból 
Ludovicus Király külte őket ide az szent kép kedveért, 
Rudlinski János Krakay Püspök idejében, ataiba mind 
Magyar Országhban s mind Lengyel Országhban igen 
virágzót az az Sz. Religio, ') egyéb Religio mégh nem 
igen vólt, azután támattak egynéhány szerzetek." 

Elég legyen itt ennyi, a csensztohói szent-kép erede-
téről és átszármazásáról, fráter Lajos könyve szerint. 
Amiből egyúttal talán kielégítő fogalmat is alkotott már a 
t. olvasó a könyv tudományos, irodalmi és nyelvészeti 
becséről. 

Nyelvtörténeti szempontból való részletes kiböngé-
szése a „Nyelvőr" és a nyelvtörténeti „Szótár" tisztje 
körébe vág. 

Pásztorlevél a hypnotismusról. 
(Folytatás.) 

Végül kizárólag gyógyítás czéljából, therapeuticus 
indokból soha sem lehetend igazolni a hypnotismus al-
kalmazázát, ez nyilvánvaló, ha tekintetbe vétetik, hogy 
a hypnotismus természeténél fogva, még saját aposto-
lainak vallomása szerint is, előidézi a fönemlitett tüne-
teket a psychologicus és morális rend körében ; soha sem 
lesz megengedve a test épségének vagy akár életének 
megóvása ürügye alatt biztos veszélybe dönteni a lélek 
fönséges méltóságát azon czélból, hogy a test egészsége 
gyámolittassék. 

Ez annyi volna, mint fölforgatni a természeti rendet, 
többre becsülni azt, ami kevesebbet ér, annál, ami ösz-
szehasonlithatatlanul nagyobb becscsel bir ; ez annyi volna, 
mint az Isten által fölállított szabály ellen cselekedni, 
aki a testet a lélek szolgálatára rendelte, hogy ekkép a 
test a lélek rendelkezése és hatalma alatt lehetővé tegye 
ennek kiérdemelni a malasztok kincsét és az örök bol-
dogságot ; és Isten arra tanit minket, hogy kötelességünk 

') Szerzetes-rend. 
9* 
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e világ minden kincseit föláldozni, a test egészségét és 
az életét is, ha kell, hogy végczélunkat elérjük. 

Minthogy a hypnotismus gyakorlása annyira vészt-
hozó és oly annyira • telve van erkölcstelenséggel, hogy 
némely specialista szerzők szerint, kik e szakmában igen 
jártasok, az szükségképp a szemérem elleni merény-
letekkel és végső kicsapongásokkal áll összeköttetés-
ben : ') nem lehet fennakadni azon, hogy a tudomá-
nyos akadémiák és egészségügyi hatóságok azt a köz-
egészségre nézve károsnak tekintik, és hogy némely kor-
mányok azt föltétlenül eltiltják és büntetik. 

Igy Bécsben a Hausen hypnotizáló által elkövetett 
siralmas visszaélésekkel szemben a rendőrség főnöke 1880. 
évi február hó 12-diki rendelettel, Hoffmann, a törvény-
széki orvostan tanárának elnöklete alatt orvosokból álló 
bizottságot nevezett ki a följelentett büntetendő cselek-
mények megvizsgálására; e bizottság egyhangúlag hatá-
rozatilag kimondotta, hogy a hypnotismust az általa 
okozott igen súlyos bajok miatt be kellene tiltani, és 
csakugyan e tilalom ki lett mondva és Hausen az osz-
trák területről kiutasítva. 

A milanói városi valamint a tartományi egészség-
ügyi tanács 1886-ban szintén elhatározták a hypnotismus 
gyakorlásának betiltását. Az olasz kormány a súlyos 
károkkal és visszaélésekkel szemben, melyekre hypnoticus 
mutatványok és gyűlések az egész országban, de főkép 
Turinban s Milanóban alkalmat szolgáltattak, a legfőbb 
egészségügyi tanács szakvéleménye alapján, amely dr 
Bacelli, volt közoktatásügyi miniszter elnöklete alatt 
1886. évi jun. 10—14-ig tartott gyűléseinek eredménye 
vala, szintén betiltotta annak gyakorlását. 

Az indokolásból idézzük a következőket : 
„A mutatványok s előadások, hol hypnoticus gya-

korlatok tartatnak, súlyos zavarokat okozhatnak a be-
nyomásoknak könnyen hozzáférhető közönségben, mint 
bizonyítja a physiologia s klinika által fölhozott érveken 
kivül a tudományos olasz társulatok határozott szakvé-
leménye, amelyek e problémát tanulmányozták." 

„Mi több, tudományosan megokolt és hivatalosan 
megállapított tények tanúskodnak, hogy a hypnotismus 
ártalmára lehet ama személyeknek, akik ily gyakorlatoknak 
magukat alávetik ; és e tekintetben a kár még nagyobb 
lehet, amidőn fiatal, ideges, izgékony, túlságos szellemi 
munka folytán elgyöngült személyek hypnotizáltatnak, 
akiknek külön joguk van a társadalom oltalmára." 

„Ami pedig illeti a jogi kérdést, tekintettel az 
egyéni szabadságot megillető oltalomra, nem lehet meg-
engedni, hogy az emberi öntudat oly eljárás által elnyo-
massák, amelynek eredménye az, hogy psychicailag be-
teggé teszi ama személyeket, akik arra hajlandósággal 
birnak, és az egyik embert egy másik egyén akaratának 
rabszolgává változtatja annyira, hogy az előbbinek nincs 
többé tudomása a veszélyekről, melyeknek magát kiteszi." 

„Ez okoknál fogva, a legfőbb egészségügyi tanács 
véleménye az, hogy a hypnotismus (vagy magnetismus, 
vagy mesmerismus, vagy igézés, fascinatio) mutatványai 
eltiltandók." 2) 

•) Gilles de Tourette : I. m. 
2) Gilles de la Tourette: Idézett müve. 

A párisi orvostudományi kar, megbízatván a meg-
netismus és vészes hatásainak megvizsgálásával (amelyek 
semmiben sem különböznek a jelenkori hypnotismus 
jelenségeitől) 1784. augusztus 11-iki ülésében elhatározta, 
hogy annak gyakorlását minden orvosnak megtiltja, arra 
támaszkodván, hogy az vészthozó az egészségre, a jó 
erkölcsökre, a magán érdekekre, és különösen arra utal-
ván, hogy titokzatos eljárást alkalmaz. E szakvélemény 
annál nagyobb tekintélylyel bir, mivel a bizottság tagjai 
közt oly tudományos kitűnőségek voltak, mint Franklin, 
Lavoisier, Bailly. 

Oroszország császára 1825-ben, Dánia királya, Svéd-
ország fejedelme és Poroszország királya 1817-ben szintén 
rendeleteket adtak ki, melyeknek czélja vala megelőzni 
a magnetismus veszélyeit, annak gyakorlatát csak orvo-
soknak engedvén meg. Ezekről az uralkodóktól nem lehe-
tett a teljes betiltást kivánni, minthogy akkor a magnetis-
musnak még gyógyító erőt tulajdonítottak. 

Most pedig, szeretett fiaink, hogy megismertettük 
veletek a polgári tudomány Ítéleteit a magnetismusról 
és hypnotismusról, helyén van, hogy tudomást vegyetek, 
mit gondol e tárgyra nézve anyaszentegyházunk, az igaz-
ság e szilárd oszlopa és megingathatatlan alapköve. 

Tanításának üdvös kiáradása három csatornán át, 
három tanú utján érkezik a hivekhez. Tekintélyük foko-
zatosan növekedik az elsőtől az utolsóig; ezek: a hit-
tudósok egyetértő véleménye, a püspöki kar tanítása, a 
római pápák határozatai. Ide kell a hivőknek menniök, 
ha tudni akarják, melyik az egészséges tanitás, a melyet 
követni, és melyek a tévelyek vagy babonák, a melyeket 
kerülni kell. 

Mihelyt a magnetismus gyakorlata és fogásai el 
kezdtek terjedni, a hittudósok súlyos veszélyeket látván 
benne az erkölcstani elvekre s a jó erkölcsökre, jeles és tudo-
mányos alaposságú müveket tettek közzé, bebizonyitandók, 
hogy amaz ujitások ellenkeznek a keresztény hagyomá-
nyokkal és babonára s istentelenségre v e z e t n e k . A hit-
tudósok ez ítéletét megerősítette a katholikus világ püs-
pökeinek tanítása ; ezek csakugyan nem késtek fölemelni 
szavukat, elitélvén a magnetismus és spiritismus vissza-
éléseit és megtiltván nyájaiknak. hogy jelen legyenek a 
magnetismus és spiritismus mutatványain s előadásain; 
ők nem akarták, hogy a gonosz szellem, a sötétség szel-
leme elámítsa a pásztori éber gondoskodásunkra bizott 
lelkeket és örök vesztükbe sodorja őket. 

A hittudósok és a püspöki kar által fölöttébb dicsé-
retes buzgalommal adott eme tanitás a legnagyobb elis-
merésben részesült a souverain pápák által és megnyerte 
a legfőbb szentesítést az ő tévmentes tekintélyük részé-
ről. Az egyház fejének tanácsa kikéretvén ama kérdésben, 
vájjon a magnetismus általános fölfogásában véve szabad-e 
vagy tilalmas-e, a sz. Officium congregatiója utján 1840. 
jun. 23-diki decretummal igy válaszolt: „Megkérdezvén e 
tárgyban az egészséges tanelvek hittudósainak tanításait, 
föltéve, hogy mellőztetett minden tévely, minden varázslat, 
a démonnak minden határozott vagy alattomban értett 
segélyül hivása, erkölcsileg nincs tiltva amaz egyszerű 

i) Fisard, Narnpon, Matignon, Gautne, Gousset stb. 
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tény, hogy különben megengedett physicai eszközök 
alkalmaztassanak, hacsak nem széndékoltatik vele valamely 
rossz, vagy bármi módon helytelenített czél. De a tisztán 
physicai elemek s eszközök alkalmazása természetüknek 
meg nem felelő természetfölötti dolgokra és hatásaikra, 
hogy ezek ekkép természetes magyarázatot nyerjenek, 
ugy tekintendő, mint tiltott és eretnekséggel fertőztetett 
csalás." 

Kérdés tétetett újból e tárgyban, hozzáadván némely 
körülményeket, melyek a magnetismus alkalmazásánál mu-
tatkoznak, amidőn például egy megnetizált személy, 
kinek tudatlansága ismeretes vala, egy pillanat alatt meg-
lepő ismereteket nyilvánít, zárt könyvből olvas, nagy 
távolságra engedelmeskedik a magnetizáló ki nem nyil-
vánított parancsának, és más ilynemű csodás dolgot müvei, 
melyek a hitetlenséget előmozdítják és ellenkeznek a 
szerénységgel. Ugyanazon Congregatio tehát 1841. évi 
april 21-diki decretumában és a sz. Poenitentiaria ugyan-
azon évi julius l-éről kelt döntvényében XVI. Gergely 
pápa jóváhagyásával határozottan kijelentették, „hogy 
egyáltalán nincs megengedve a magnetismus oly alkalma-
zása, a milyen a folterjesztett esetben kifejtetett.11 

A lausanne-genfi püspök 1841. május 19-éről a 
következő esetet terjesztette elő : 

„A magnetizált személyek (rendszerint nők) — úgy-
mond — az álom egy nemében vannak, melyet magne-
ticus somnambulismusnak neveznek ; ez álom oly mély, 
hogy sem a legrendkivülibb zaj, sem vas vagy tűz, 
melylyel illettetnek, nem képes őket fölébreszteni ; egye-
dül a magnetizáló hozhatja őket ez állapotba, miután 
megnyerte beleegyezésüket, melyet szükségesnek tartanak ; 
a műtő ez álmot vagy somnambulismust taglejtések, de-
lejezés és más jelek által idézi elő, ha a somnambula nő 
jelen van. Néha azonban csak akaratával rendeli azt; 
ekkor a somnambulicus álom beáll, habár a műtő semmi 
külső jelet sem adott vagy több mérföldre távol marad a 
somnambula nőtől. Ha ily álomba ringatott személyeket 
élő szóval vagy csak gondolatban tett sugalmazás vagy 
faggatás utján kérdezik a saját betegségükről vagy tá-
vollévő, sőt ismeretlen személyek kóros állapotáról, ami-
lyen tudatlanok gyakran, épp oly világosan és magát az 
orvosoknak ismereteit fölülmúló tudományossággal vála-
szolnak ;• egész szabatosan beszélnek az anatomicus tüne-
tekről ; megjelölik a belbetegségek okát, természetét és 
helyét ; műkifejezéseket (terminus technicus) használnak, 
magyarázván azoknak folyamatát, változatait, bonyoló-
dottságát, tartamát, valamint a gyógvitásokra alkalmas 
orvosszereket ; mind oly dolgokat, melyek a legtudósab-
bakra nézve is a legnagyobb nehézségekkel járnak. Ez 
még nem mind: bekötött szemmel épp ugy látnak, mint 
szabad szemmel; némelyikük, aki soha sem tudott ol-
vasni, kéziratokat, zárt könyveket vagy iratokat olvas, 
melyeket fejükre vagy a gyomor tájára helyeznek. Végül 
a magnetizálónak kinyilvánított vagy hallgatag paran-
csára fölébrednek és teljességgel semmire sem emlékez-
nek abból, amit tőlük kérdeztek vagy amit válaszoltak, 
sem egyáltalán arra, ami velük a magneticus álom alatt 
történt." 

A fönnemlített főpapnak némi kétsége lehetett 

mindezen eredményekről; azért, hogy lelkiismeretének 
eleget tegyen és a Jézus Krisztus által megváltott lelkek 
üdvéről gondoskodjék, kérdést tett, vájjon, hasonló tünetek 
létét föltételezvén, a gyóntatok és lelkészek megenged-
hetik-e a gyónóknak vagy plébániabeli híveiknek a fönt 
jelzett s más hasonló hatással bíró magnetismus gya-
korlását, és vájjon ezt az orvostudomány kiegészítő vagy 
segéd-müvészetének lehet-e tekinteni ; vájjon megenged-
hetik-e híveiknek, hogy a magneticus somnambulismus 
ez állapotába hagyják magukat hozatni és önmagukról 
vagy másokról a magnetizált személyeket kikérdezni? 
Avagy megengedhető-e, hogy ama tüneteknek legalább 
némelyikét előidézhessék, miután határozottan kinyilat-
koztatnák, hogy lemondanak az ördöggel való minden 
összejátszásról és bármi néven nevezendő sátáni közve-
títésről? minthogy némelyek emez elővigyázattal is kü-
lönböző eredményeket értek el a fent kifejtett körülmények 
között alkalmazott magnetismussal. 

A nevezett sz. Congregatio azonban 1841. évi julius 
1-én kelt decretumaval következőleg válaszolt a nevezett 
főpapnak : 

„Miután érett megfontolás alá vettük az esetet és 
körülményeit, kijelentjük, hogy a magnetismus oly hasz-
nálata, mint ebben az esetben van kifejtve, nincs meg-
engedve." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Vallási és társadalmi állapotok Orosz-

országban. — 
Nekünk itt Magyarországban, amelynek létalapját 

sz. István király a katholikus vallásra fektette, folytonos 
és megfeszitett figyelemmel kell kisérnünk a szomszéd-
ságukban alakult két katholikusellenes államóriást : a 
protestáns német császárságot és a schismatikus orosz 
czár birodalmát. 

Minden ország azokon a létalapokon tartható fel 
csupán, a melyeken megalakult. Magyarország, mint 
magyar és mint ország vagyis önálló állam, csak ha 
katholikus marad vallására nézve uralkodójában és né-
peinek nagy többségében, — csak akkor bir biztos jö-
vővel. Mihelyt elvesztené katholikus jellegét, katholikus 
dynasztiáját és katholikus népét, vagy Berlin vagy Pé-
tervár hatalmi sférájába kerülne s amott lassanként pro-
testánssá és németté, emitt schismatikussá és szlávvá lenne, 
annál is inkább, minthogy mind a kettőre nézve megvan ha-
zánkban a sok tészta és hozzá készen áll a kovász. 

Magyarország bármely vallású és nemzetiségű lako-
sának, a ki előtt ez ország épsége, jövője szent, s a ki a 
katholikus vallást, legyen az latin vagy görög szertartású, 
nemzetiségi bálványoknak feláldozni nem akarja, kézzel-
lábbal, lelke, meggyőződése, akarata egész erejével azon 
kell lenni, hogy ez az ország se Berlin se Pétervár azaz 
Moszkva hatalmi körébe ne vonszoltassék át szatellesnek, 
hanem hogy az itt maradjon Budapest, az ország szive, 
és a budapesti, benépesítendő királyi várlak körül való 
forgásában. 

Hogy ez igy történjék minden eshetőségek közepette, 
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még egyszer mondjuk, éber, sőt feszült figyelemmel kell 
kisérnünk a protestáns német császárság, és a schism atikus 
muszka czári hatalom fejlődését és akczióit. 

Igen érdekes vezérczikk jelent meg ez irányban a 
Vatikánhoz közel álló „Moniteur de Rome" jan. 26-iki 
számában. Avval a két formidábilis katholikusellenes ha-
talommal szemben, mely Európa közepén és Keletén ke-
letkezett, az apostoli szentszéknek két katholikus nemzet, a 
német protestáns császárság és az orosz schismatikus czári 
hatalom óriási nyomása közé gondviselésszerűen elhelyezett 
lengyel és magyar katholikus nemzet — tehet korszakot al-
kotó szolgálatot, a mely szolgálat egyedüli biztositéka saját 
maguk nemzeti létének, fennmaradásának. A szétdarabolt 
Lengyelország a lengyel nemzet fennmaradását és állami 
léte reményét, Magyarország pedig az ő visszaállított 
állami létét és nemzeti felvirágzását, csak szent Péter 
sziklájára támaszkodva, csak szent Péter szikláján meg-
maradva — biztosíthatja. Mihelyt e sziklaalapról lesodor-
nák akár az egyiket akár a másikat az események hullá-
mai, azonnal vagy a Berlin körül forgó német és pro-
testáns, vagy a Pétervár körül forgó muszka és schisma-
tikus örvénybe sodortatnának be és e két gigászi örvény 
nekivadúlt, keresztény név alatt pogány elvek által su-
gallt ereje Lengyel- és Magyarország történeti létének 
még legutolsó foszlányait is habbá, párává oszlatná fel a 
levegőbe, vagy mint vizzé vált állhatatlan anyagot, el-
nyelné magába örök időkre. 

Ezért oly súlyos kötelessége Magyarország minden 
hü polgárának, a kath. egyház minden igazi hivének ár-
gusi szemekkel kisérni a porosz és orosz hatalom evo-
lutiójának minden mozzanatait, minden jelenségeit, — és 
észleleteinkkel az apostoli szentszék bölcsesége előtt 
mindig készen állni a tettre, hogy segítsük őt itt Európa 
közepe és kelete közt a katholiczizmusból élő keresz-
tény államiság és czivilizáczió megmentésében és fenntar-
tásában. 

A franczia katholikusok kezét az istentelenek kezébe 
került állami hatalom lefogva tartja ; a német katholi-
kusoknak elég, ha a protestáns császársággal és több-
séggel szemben, magukat tudják fenntartani ; az olasz 
és spanyol katholikusok nem számítanak az európai népek 
nemzetközi tusájában semmit, mert politikai nullák : 
kire számitsom tehát Krisztus helytartója a hajdani 
Lengyelország és a mostani Magyarország katholikus 
létének két akatholikus kolosszus ármányával és erősza-
kával szemben való védelmezésében és biztosításában 
másra, mint reánk, kiknek — létéről van szó ! ? ! 

Itt az ideje, talán egy perez hiányzik csak már a 
tizenkettőtől — arra, hogy emberiségi, nemzetközi és 
keresztény gondviseléses hivatásunk teljes tudatára és ön-
érzetére ébredjünk mi katholikusok itt Magyarországban 
— ritus és nemzetiségi különbség nélkül mindnyájan ! 

Elég legyen ma ennyi, bevezetésül. 
Jövőre ismertetni fogjuk a „Moniteur de Rome" 

vezérczikkét, melyet utmutatóul vehetünk arra nézve, 
hogy mely irányban kell figyelemmel kisérnünk Orosz-
ország benső életének és kifelé való gravitácziójának 
hullámzását. ? ? 

Karlsruhe, jan. közepén. A Centrumpárt győzelme 
az offenburg-kehli képviselőválasztásnál. — 

A mult évi freiburgi német katholikus nagygyű-
lésen Windthorst ékes szavakkal fölhívta a katholikusokat 
Báden nagyherczegségben, hogy a közelebbi képviselő-
választásnál embereljék meg magukat és bizonyítsák be 
azoknak, akik tudni akarják, hogy a katholikusok Bá-
denben sem elégednek meg a mostani valláspolitikai dis-
kreczionális békével, hanem a teljes, igaz s tartós békét 
akarják oly vidéken is, hol a szekták fogásai azt ala-
postul fölforgatták. Ez megrovás volt a múltra, de báto-
rítás a jövőre nézve. A bádeni katholikusok pedig meg-
ragadták az első alkalmat, hogy a múltra nézve a csorbát 
kiköszörüljék és a jövőre magukat méltóknak mutassák 
többi katholikus honfitársaikhoz. 

Az offenburg-kehli választókerület most hivatva 
volt uj képviselőt választani a német birodalmi gyűlésbe . 
Eddig a kerületet a liberálisok és protestánsok szövet-
ségét képező kartellpárt birta, mióta az előbbi képviselő-
választásnál a katholikusok, kik 1884-ben itt győzelme t 
vivtak ki, saját hibájukból e kerületet elvesztették. Most 
visszahóditották. Reichert, centrumpárti jelölt 9835 szóval 
győzött Bodmann-Lorettoburg nemzeti szabadelvű fölött, 
aki 9235 szavazatot kapott. 

Az eset nagy jelentőséggel bir nemcsak Bádenben, 
hanem egész Németországban. A Centrumpárt ellenjelöltje 
ugyanis ugy a bádeni kormány, mint a birodalmi mi-
nisztérium által, valamint az összes liberális és protestans-
konzervativ sajtó részéről támogattatott, és mind a három 
részről megtörtént minden, hogy a katholikusok jelöltje 
ne győzhessen. Az orthodox-protestans és a liberális lapok 
hetek óta híresztelték, hogy „daczára Windthorstnak" a 
katholikus Centrumpárt jelöltje meg fog bukni. Most is 
azonban bebizonyult, hogy Windthorst — mégis korábban 
kelt föl, mint ellenfelei. 

Más elvi jelentősége is van e választásnak. Ismeretes 
ugyanis, hogy az összes hivatalos, félhivatalos és a liberá-
lis-protestáns apparatus mozgásba hozatott a katholikusok 
elaltatására ; nevezetesen mindenképen azt sipolták a kar-
tell-pártok sajtója s pártszónokai, hogy a vallási béke 
helyre van állítva, a katholikusoknak semmi okuk külön 
pártállást elfoglalni. Windthorst ellenben annál buzgóbban 
intette a katholikusokat, hogy ha nem akarnak egy ujabb 
kiadású kulturharezot, tartsák össze parlamenti pártjukat, 
hogy ez további jogos kívánságaikat képviselhesse és 
adott alkalommal érvényesítse, azonfelül pedig mindig 
„szárazon tartsa a puskaport." Nos, a katholikusok meg-
feleltek ugy, hogy ez iránt nem foroghat fön kétség, 
mert a Centrumpárt nemcsak a régi „bevehetetlen to -
ronynak" bizonyult be, hanem egyre tért hódit, mivel a 
lanyhább vagy félénk lelkek is bátorságot nyernek, ami-
dőn évről évre mindinkább növekedni látják a német 
katholikus kongresszusok tekintélyét és a kath. párt be-
folyását, valamint módjukban áll tapasztalni, hogy mind 
azok a támadások, ráfogások, hazugságok, melyeket a 
katholiczizmus ellenei ama kongresszus és párt ellen 
megkoczkáztatnak, semmivé törpülnek, inkább még elő-
segítik a kath. ügybuzgalom kifejtését. 

Hányszor megjövendölték már a Centrumpárt szét-
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züllését ? Hányszor hirdették, hogy a német katholikusok 
beteltek már a harczczal, melyet Windthorst folytat? 
Hányszor irták már liberális részéről, hogy maga a pápa 
s a mi püspökeink szabadulni óhajtanak a már kényel-
metlenné vált Centrum-párttól ? 

A tények mind megczáfolták e hitegetéseket, amint 
megszégyenítették azokat, akik „az öreg Simeon," Windt-
horst ellen gyűlöletet igyekeztek kelteni. 

Az egyetértés a papság s világi katholikusok közt 
Németországban soha sem volt oly szilárd, mint most. 
Es mi erre büszkék vagyunk. A püspöki kar — bármit 
mondjanak is a félhivatalos lapok — nem utasítja el ma-
gától a Centrum-pártot, sőt ellenkezőleg főpásztoraink 
mindinkább bele vonni igyekeznek a kath. világi ele-
meket a tényleges hitvédelembe. Püspökeink nem fél-
tik tekintélyüket, sem joghatóságukat, ha a népkép-
viselet terén hitbuzgó világi harczosok segítik őket 
a németországi katholikus egyház szabadságának bizto-
sításában és jogainak kivivásában. Nem féltékenyek 
azokra, akik mindenben készséggel alávetik magukat 
főpásztori tekintélyüknek. És ennek a jó egyetértésnek ered-
ménye az, hogy a főpásztoroknak talán sehol a világon 
nincs oly nagy tekintélyük saját hiveik és a kormány 
előtt, mint nálunk, mivel mindenki tudja róluk, hogy 
milliók meg milliók állanak a hátuk mögött, viszont ezek 
is mindig számítanak főpásztoraikra, és soha se számí-
tanak hiába. 

Az ily hadsereg előtt tisztelettel kénytelen megha-
jolni barát és ellenfél: a kormány kénytelen számolni 
velők, az ellenpártok pedig meghunyászkodni ellenséges 
terveikkel. 

De ami az offenburg-kehli választásnak még ennél 
is aktuálisabb jelentőséget kölcsönöz, az ama körülmény, 
hogy a katholikusok ekkép felelnek ama leleplezésekre, 
melyeket a Geffken-pör a Vatikán s a német kormány 
közti viszonyra a világ elé tárt, valamint amaz esemé-
nyekre, melyek II. Vilmos római útját jellemzik. Ez 
csak a kezdet, folytatása még lesz ; legközelebb a par-
lamentekben, mindenekelőtt a birodalmi gyűlésben ! 

_ Seh. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
= A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi 

osztálya 1889-ik évi január hó 31-én délután 4 órakor 
osztály-gyűlést tart. Tárgysorozata agyülésnek: 1. Fel-
olvasás, 2. Előadói jelentések, 3. Az 1889. évi költség-
vetés tárgyalása, 4. Indítványok VII. 40. §., 5. A III. 
szakosztály részére előadók választása I, 3, 4. §. 

IRODALOM. 
Jelentés. 

A budapesti k. m. tudomány-egyetem hittudományi 
kara f. évi január hó 21-én tartott III. rendes ülésében 
a Horváth-féle alapítvány esedékes kamataiból, az alapít-
vány értelmében az 1885. év elejétől az 1888. év végéig 
megjelent magyar egyházirodalmi munkák közül — elte-
kintve az ezen időközben jutalmazott vagy oly szerzők 

kezéből került művektől, kiket már a kar hasonló Ítélete 
kitűntetett — a következőket határozta jutalmazandók-
nak, u. m : 

Dr Rapaics Raymund „Egyetemes egyháztörténel-
méneku III. kötetét (jutalma 400 frt) ; — Nagy Antal 
„Hitelemzés példákban" cz. müvét (jutalma 400 fr t ) ; — 
dr Kisfaludy A. Béla „A szentmise áldozati valósága" 
czimű dogmatikus tanulmányát (jutalma 250 frt) ; — dr 
Timon Akos „A városi kegyuraság Magyarországon" czi-
mű jogtörténeti tanulmanyát (jutalma 250 frt) ; és dr 
Kereszty Géza „Haladás és Kereszténység" czimű apolo-
getikus munkáját (jutalma 100 frt). Végre Viszolajszky 
Károlynak „Egy zarándoklat élményei Egyptom, Jeruzsá-
lem és Rómában" czimű utleirásaért, — főtekintettel azon 
kegyeletes, egyaránt vallásos és hazafias c-zélra, melynek 
valósítására a szerző köztudomás szerint ezen munkája 
tiszta jövedelmét szánta — a kar ugyanazon alapból 200 
frtnyi jutalmat szavazott meg. 

Kelt a hittudományi kar f. é. január 21-én tartott 
III. rendes üléséből. Dr Aschenbrier Antal, 

a bi t tudományi kar e. i. dékánja. 

= Megjelent és beküldetett: Ünnepi és alkalmi 
szentbeszédek. II. rész. Irta Szabad Ferencz, kassai 
káptalani nagyprépost és plébános. Sajtó alá rendezték 
T. B. és II. K. kassa-egyházmegyei áldozópapok. Eger, 
1888. 8-r. 336 1. Ára 1 frt 80 kr. 

Nemsokára tüzetesen fogjuk ismertetni. 
— A „ Magyar Sión" 1888. évfolyamából különle-

vonatban megjelent és beküldetett : Az Ó-szövetségi 
szent könyvek kánoni története. Biblikus értekezés. 
Irta dr Kereszty Géza, theologiai tanár. Esztergom, 1888. 
8-r. 64 1. 

* T. olvasóink szives figyelmébe és pártoló terjesz-
tésébe ajánljuk Hohoff Vilmos művét, melynek czime : 
„A forradalom a XVI. század óta, a legújabb történelmi 
kutatások nyomán." Fordítják Makra Imre és Eózsa Jó-
zsef lelkészek a csanádi egyházmegyében. Meg fog je-
lenni a mű f. é. márczius hó végén körülbelül 50 iven. 
Ára előfizetőknek 3 frt 60 kr, bolti ára 4 frt 50 kr leszen. 

Hohoff Vilmos roppant eruditio fölött rendelkezik. 
Legelőször a Religio ismertette meg vele Magyarország 
kath. olvasó-közönségét. A Religióban jelent meg az a 
műve, mely a protestantizmusról szól és az ő folyomá-
nyairól a socialismusról és nihilizmusról, szemben a ka-
tholiczizmussal. Kaltencker Márton, akkor IV. éves hittan-
hallgató, most a váczi püspöki papnevelő intézetben tan. 
felügyelő. A melyre most történik folhivás, nagyobbsza-
básu mű. Egymaga képes egy ember fejéből a protestáns 
elfogultságot és a liberális bogarakat kiűzni, ha igazságot 
szerető ember olvassa. 

- f Hitbuzgalmi irodalmunk legbuzgóbb s legter-
mékenyebb művelői kétségkívül a mi Jézus-társasági 
atyáink. Ennek bizonyságául két müvet van szerencsénk 
bemutatni, és pedig : 

1. Vercruysse Bruno Jézus társasága áldozópapjától 
üj és gyakorlati elmélkedések a mi Urunk Jézus 
Krisztus életéről az év minden napjára. Magyarul kiadja 
Tóth Mike, Jézus társaságának tagja. III. f. Kalocsán, 
1888. k. 8-r. 321—480 1. Ára 45 kr. 
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2. Bercbmans szent János Jézus-társasági hitvalló, 
a keresztény ifjúság példányképe és pártfogója. Hausherr 
Menyhért S. J . után magyarul átdolgozta Raile Ede S. J . 
Az elöljáróság engedélyével. Kalocsán, 1888. 12-r. 152 1. 
Ára 40 kr. 

VEGYESEK. 
— O felsége a mi jóságos apostoli királyunk a 

krakói püspökséget herczegi méltóságra emelte. Ez is vi-
lágosan látható jele az időknek és a mi apostoli kirá-
lyunk trónjáról kiinduló nemzetközi légáramlatnak ! 

— XIII. Leo pápa a hollandiai katholikusok „Jog 
és rend" nevü egyesületéhez, a mely a pápaság souve-
rain állásának érdekében országos manifesztácziót hozott 
létre, köszönő és dicsérő levelet intézett. 

— Ez azután nép ! Ausztria népei ő felsége trónra-
léptének 40 évi jubileuma alkalmából a jóságos fejedelem 
óhaja szándéka szerint — a mit az ő tiszteletére szántak, 
azt jótékony czélokra fordítottak. A „Wiener Abendpost" 
jelentése szerint e czélra Ausztria népei 16 milliót meg-
haladó összeggel mutatták ki szeretetüket a jóságos I. 
Ferencz József iránt. 

— A világ hét leghíresebb katholikus tudomány-
egyetemi intézetének, a római „Ponficia Universitas Gre-
goriana" és az innsbrucki egyetem hittudományi karának 
Catalogusát, évkönyvét voltunk szerencsések e napokban 
megkapni. Ez utóbbi helyen a theologusok száma 277, 
kik közöl 201 világi pap 63 egyházmegyéből, 76 szerzetes. 
A hittanulók közt 21 már áldozópap. — A római pápai 
egyetem évkönyvének teljes czime : „Catalogus Profes-
sorum et Alumnorum Pontificiae Universitatis Gregorianae 
a. sehol. 1888/9. Romae, typis Marii Armanni. 1889." 
Ez az egyetem 3 karból: hittudományi, kánonjogi, bölcse-
leti karból áll. Az összegyetem élén „moderatores" czimmel, 
három férfiú áll, u. m. R. P. Lugari Laurentius Rect. 
Univ., R. P. De Maria Michael, Praef. gen. stud., R. P. 
Ferretti Augustus, Subst. praef. gen. stud. — A 
hittudományi karban „doctores decuriales" czimmel kö-
vetkező tanárok tanítanak : R. P. Cornely Rodulphus, 
Lect. sac. Script., R. P . De Augustinis Aemilius, Lect. 
theol. sehol, ant., R. P . Billot Ludovicus, Lect. theol. 
sehol, pom., R. P. Pignataro Felix, Lect. theol. brev., R. 
P. Bucceroni Januarius, Lect. theol. mor., R. P. Valle 
Henricus, Lect. hist, eccl., R. P. De Angelis Caesar, Lect. 
ling, hebr., R. P. Gismondi Henricus, Lect. ling, orient., 
R. P. Bonavenia Josephus, Lect. archaeol. sacrae, R. P. 
Angelini Antonius, Lect. eloq. sacrae. 10 tanár. — A 
kánonjogi karban: R. P. Lugari Laurentius, Lect. text, 
can. ant., R. P. Wernz Franciscus xav., Lect. text. can. 
vesp., R. P. De Luca Marianus, Lect. instit iuris eccl. 
publ. et priv. 3 tanár. -— A bölcseleti karban : R. P. De 
Maria Michael, Lect. metaph. a. 3. ; R. P. De Mandato 
Pius, Lect. metaph. an. 2., R. P. Remer Yincentius, Lect. 
log. et metaph. a. 1, R. P. Ferretti Augustus, Lect. eth. 
et jur. nat., R. P. Ferrari Gorzar Stanislaus, Lector. 

astron., R. P. Matiussi Guido, Lect. phys. chim. et phys. 
math., R. P. Foglini Jacobus Lect. calcidi sublim., R. P. 
Zagari Franciscus, Lect. math, elem., R. P. De Augelis 
Caesar, Lect. ling, graec. Ez a világhírű egyetem, a me-
lyen Róma elfoglalásakor, az 1869/70-iki tanévben 711 
hallgató volt, a folyó isk. évben érte el a látogatottság e 
magas számát, 708 hallgatóval, kik közöl theologus 400> 
kánjoghallgató 38, bölcsészethallgató 270. A tavali lét-
számhoz képest az ezidei szaporulat 49. Nemzetek szerint 
az egyetemi hallgatók igy oszlanak fel : angolok 36, 
örmény 2, osztrák 45, éjsz. amer. 21, délam. 61, belga 
22, bolgár 2, franczia 127, német 102, svájezi 13, ir 2, 
spanyol 14, magyar 12 (benne van az 5 horvát ; az 
osztrákokhoz és a horvátokhoz képest kevés: élelmes-
nek áll a világ!) indus 1, olasz 196, portugál 1, német-
alföldi 7, lengyel 15, skót 19. — A hittudomáuyi kar 
400 hallgatója 18 szerzetből és 15 papnevelő intézetből 
való : aránylag igen kevesen élnek valamely nevelő inté-
zeten kivül. A legimpozánsabb csoportot állítja be a 
Collegium germ, hungaricum. —1 Vivat, floreat, crescat ! 

— Az olasz kormány ujabb kudarezot vallott a kath. 
kongresszusok ügyében. Crispi ugyanis, miként jelentettük, 
minden befolyását latba vetette a spanyol kormánynál, 
hogy a spanyol katholikusok szándékba vett nagygyűlé-
sét vagy legalább ennek a római kérdésben teendő nyi-
latkozatát megakadályozza. Egy ideig csakugyan ugy 
látszott, hogy sikert ér el. De a madridi püspök, kinek 
pásztorlevelét a hypnotizmusról t. olvasóink ismerik, vé-
get vetett a tétovázásnak az által, hogy húsvétra kitűzte 
a kath. kongresszus tartásának idejét, kijelentvén, hogy 
ő, ki már szenvedett fogságot a kath. ügyért, kész inkább 
a halálra, mint meghátrálni a pápa ellenségei elől. Igy 
hát csak Ausztria az egyedüli ország, hol Crispi czélt 
ér t : Austria est in orbe ultima. 

— A vasárnap megszentelésére nézve az éjszak-
amerikai Egyesült-Államok szenatusa előtt most egy bili 
fekszik, mely szerint vasárnapi napon a munkaszünet 
szigorú büntetés terhe alatt megtartandó : a posta, a 
távirda, sőt még az omnibuszok is szünetelni fognak. 
Blaine szenátor a vasúti közlekedés eltiltását is követeli. 
A bili elfogadása annyira bizonyos, hogy a zsidók a 
rabbinusokat felszólították a szombat megünneplésének 
vasárnapra áttétele iránt, minthogy kétnapi üzleti nyuga-
lom hetenkint az izraelitákra nagyon sok kárral jár. 
Valóban, ha a keresztények a vasárnapot igazán meg-
tartanák, a zsidók csupa üzleti érdekből lemondanának a 
sábeszről, ami kezdete volna a zsidókérdés megoldásának. 

— Francziaországban Nantes városában kath. kon-
gresszus volt jan. második felében, melynek tárgyalásaira 
még visszatérünk. Mint nekünk irják, e kongresszuson 
Magyarország is képviselve volt, többi közt részt vett 
benne, valamint a kongresszusi tagok és munkások kö-
zös lakomáján Semsey László, ki az angers-i katholikus 
egyetemen hallgatja a jogtudományt. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r. t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.l 

^ g 3 Lapunk mai számához van mellékelve a hibásan elhelyezett lapszámokkal nyomatott 5. sz. 
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Megje len ik e lap heten-
k é n t ké t szer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fé lévre he lyben s posta-
küldésse l 5 f r t . 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest , V I I I . . Pá l -u t cza 
2. , hova a lap szel lemi 
részét i l le tő minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előf ize the tn i : 
minden ; 

kir . pos tahivata lnál ; : 
Budapes ten a szerkesz- ; 
tőnél , és R n d n y á n s z k y [ 
A. könyvnyomdá jában , : 
IV. , Papnöve lde-u tcza : 
8. sz. a lat t , hova a ne- E 
taláni rec lamat iók is, Ï 
bé rmen tes ny i to t t levél- : 

ben , in tézendôk . \ 

B u d a p e s t e n , f e b r u á r 2. 10. I. F é l é v . 1889. 

t 

R U D O L F 
t rónörökös . 

A trónokra és azok örököseire, egy idő óta, 
feltűnően sűrűn súlyosodik az Isten ujja. 

Európa három császárságának egymás után 
három trónörökösét tragikus sors érte. 

II. Sándor czár első örököse birkózás köz-
ben megszakadt — és más került helyette a 
trónra. I. Vilmos császár fia, Frigyes, élő halot t 
volt már csupán, mikor atyja elhunyt. Forrón 
szeretett királyunk szemefénye, legszebb remé-
nye, egyedüli kedves fia, Rudolf főherczeg — 
szintén halva fekszik. 

Oroszország koronájának volt örökösét de-
rekánál, Németországét torkánál, Ausztria-Ma-
gyarországét agyánál fogva fojtotta meg a ret-
tenetes kegyetlen halál . 

Népek nagy Istene, mit jelent ez? Mit je-
lent az, hogy Bajorország volt királya őrületes 
módon önmaga vetet t véget életének, s mostani 
királyának lelkére is a téboly éji sötétsége van 
borulva ? Mit jelent az, hogy Románia első Ho-
henzollerje a trónon magtalanul fog meghalni; 
hogy Szerbia királya elűzve t a r t j a magától es-
küdt hitvestársát? Mit jelent az, hogy Olaszor-
szág trónörökösébe csak hálni jár a lélek, s 
Németalföldön haldokolva a király minden remé-
nyét csak egy kisded leánygyermek szemefényé-
ben látja felpislogni? Mit jelent az, hogy Fran-
cziaország koronája össze van törve, és Spanyol-
ország t rónján egy nőü l , egy bizonytalan jövőjű 

gyermek nevében, — s a forrón szeretett gyer-
! meknek azzal véli biztosithatni a Bourbonok 

utolsó trónját , hogy ő •— a kath. nő, a királyné, 
I a regensnő — belép a szabadkőműves összees-

küvésbe Isten oltárai ellen!? Enyészet és pokol 
kápráztató játékot űznek a koronákkal! 

Hajh! de minek hordozom szét szemeimet 
egész Európán végig, mikor i t thon is esett le 
onnan felülről egy Isten csapása, a melynek 
gyilkoló fájdalma a világ legtiszteltebb és leg-
szeretettebb fejedelmének szivén oly irtóztató 
sebet ej tet t , hogy abból egész mig csak ennek a 
királynak jóságos atyai szive dobogni fog, nem 
fognak megszűnni folyni a könyek, és haszta-
lanul fognak folyni, mert változni az isteni vég-
zet nem fog soha! 

Ha egy uralkodó, betöltve hivatását, előre 
haladott korának végén, testileg megérve az 
enyészet számára, — ha ily fejedelem hull alá a 
trónról annak az ölébe, a kiről irva vagyon: 

pauperum tabernas, regumque titrres — aequo 
pede puhát: — akkor is, hogy ha szeretet volt 
az elköltözött osztályrésze alattvalói részéről, 
oh igen, könyár fakad utána milliók és milliók 
szemében : a háláé és a veszteségé ! Es a hála 
könyei ilyenkor mintegy megédesítik a veszte-
ség érzete által kisajtolt könyeket. 

De mi öntsön édesítő vigaszt Ausztria-Ma-
gyarország népeinek fájdalmába most, midőn 
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csak veszteség áll előttünk: oly élénken, oly 
biztosan, oly lelkesen ápolt reményeinknek orvul 
megejtett összeroskadása !? Mi öntsön édesítő 
vigaszt szivünk keservébe most, midőn Magyar-
ország királya, a ki maga a megtestesült sziv-
jóság, és népei szeretetének bálványa, az ő 
egyetlen királyi nejével — az ő egyetlen fiát; 
midőn az egyetlen árva az ő egyetlenül maradt 
édes anyjával az ő egyetlen jó édes atyját — 
szívszaggatóan siratja ? ! 

Oh Istenem ! nagyok a trónok és koronák 
gyönyörei; de még nagyobbak, páratlanok az ő 
keserveik ! Es a trónok és koronák e mélységes 
keserveiből a népeknek és nemzeteknek is nem 
egyszer annyi rész ju t ki, hogy van mi fölött 
keseregni évekig, évszázadokig, a halálig. 

Mikor szt. István elveszté egyetlen fiát : 
csak akkor volt Magyarország fájdalma a mos-
tanihoz fogható az ország atyja szivének kimond-
hatat lanul nagy vesztesége felett! 

És valamint sz. István szive csak az Istennél 
talált vigaszt fájdalmára: ugy most is, csak az 
Isten képes a mi jóságos, a mi életünk és vé-
rünknél drágább királyunknak borzasztó ke-
servét enyhíteni! 

Imádkozzunk az Isten csapásának sulyja 
alatt királyunkért és hazánkért ! 

Isten őrizze és áldja ő felségét a királyt és 
a királyi házat, sokat szenvedett hazánk javára, 
vagasztalására ! 

A szabadkőművesség eredete. 
Tanulmány. 

Irta : Kaltenecker Márton, 
főgymn. tanár. 

B e v e z e t é s . 
„Versus finem saec. XIX. erunt res-

publicae in Helvetia, Gallia, Italia : erunt 
signa in orbe ; pestilantiae, bella et fa-
més; civitates magnae destruentur; reges, 
praesules, religiosi oceidentur ; in primo 
certamine inimiei Dei victores, in secundo 
victi. Ecclesia bonis temporalibus spoliatur. 
Papa eaptivus erit a suis ; sedes Petri 
vaeabit ; Papa non erit ; e littore veniet 
eleetus Dei et cum illo pax." 

Régi jóslat. Tájékozó 187S. I. IG. I. 

„Europa vulkánhoz hasonlít. A koronként, — mind 
rövidebb időközökben felmerülő forradalmi mozgalmak és 
merényletek csak gyenge jelei annak, hogy miként forr 
és hullámzik minden a vékony felszin alatt. — A jövő-
ben iszonyú kitörések fenyegetnek, hasonlók azokhoz, 
melyek Németországban a parasztháború alkalmából, 
Francziaországban a múlt század végével dúltak." — Igy 

ir Hoff a szocziális kérdéssel foglalkozó munkájában, ') s 
egyetértenek vele a leghíresebb államférfiak, s a szoczi-
ális kérdés megoldásával foglalkozó nemzetgazdászok. 

A XVI. század kezdete óta az egész világtörténelem 
nem egyéb folytonos forradalomnál és átalakulásnál, akár 
valláserkölcsi, akár pedig társadalom-politikai szempontból 
tekintsük azt. 

Vallás-erkölcsi tekintetben e forradalom a hitújítással 
tört ki, s a megkezdett szellemi átalakulás munkájának 
folytatását a bölcselet vállalta magára. Főszerepvivői 
voltak : Herbert, Locke, Toland, Collins, Tyndal, Rosseau, 
Voltaire, Lessing, Herder, Kant, Hegel és e mestereknek 
iskolái. Azon szellemi áramlat, mely napjainkban felszínre 
kerekedett és majdnem ellenállhatlauul magával ragad 
mindenkit, nekik köszöni létét. 

„Alig száz évvel a XVI. századbeli egyházi forradalom 
után bekövetkezett a nagy bölcseleti felforgatás, mely az 
országokat két nagy áramlatban elöntő és a szabadkő-
művesek titkos társaságában szervesetét és propagandáját 
lelte fel, politikailag azonban, mint hígvelejű libera-
lismus, nyilvános életünket egész a családokig megmé-
telyezte. — Modern bölcseletünk emanczipálta az emberi 
szellemet először a kinyilatkoztatás Istenétől, azután a 
személyes és világfeletti Istennek minden eszméjétől, 
végül minden alárendeltségtől, sőt végtére kirántotta 
lábai alól a külvilágot, és helyébe állította az emberi 
,,én"-ben képzelt eszmét, mint az egyedüli létezőt, mara-
dandót és istenit." 2) 

Az ész világában véghezvitt nagy felforgatás nem 
maradt befolyás nélkül a politikai és társadalmi életrendre. 
Nem tagadható, miszerint a társadalmi állapotok gyökeres 
bár nem eléggé méltányos megváltozása a bölcseletnek 
köszöni rohamos és előre nem sejtett menetét. Aminek 
az idők és események folyamában természetszerűleg és 
önmagától kellett volna végbemennie, azt a bölcseleti 
forradalom erőszakosan felforgató módon vitte keresztül. 

A bölcseleti reformáczió nélkül is tudatára ébredt 
volna az emberiség, miszerint ugy a politikai, mint pedig 
a társadalmi állapotokon változtatni kell. Mert csakugyan 
méltatlan dolog volt, hogy a társadalomnak egy vagy két 
kasztja egyesítsen magában minden hatalmat, mig a 
túlnyomóan nagyobb rész, mely a természettől csak annyi 
jogot nyert, mint amazok, majdnem minden polgári jog-
nak élvezetétől meg legyen fosztva, s természeti jogainak 
gyakorlásában is amazok által korlátoztassék. Természet-
ellenes állapot, hogy a társadalom egy része a többi rész 
felett illetéktelen uralmat gyakoroljon, — hogy kik a 
gazdagság és jólét eszközeit tulajdonképen előteremtik, 
ezeknek élvezetéből kizárva legyenek, hogy munkájúknak 
és arczuk verejtékének gyümölcseit mások, ez esetben 
herék élvezzék. A bölcselet reformácziója előtt pedig az 
állapotok tagadhatatlanul ilyenek voltak. 

1) Protestantizmus, szoczializmus és kommunizmus. Szocziál-
politikai tanulmányok. Ir ta Hohoff. Magyaritá Kaltenecker. Buda-
pest, 1885. 

2) Pachtler G. M. I. „A humanitás bálványa, vagy a szabad-
kőművesség positiv része." Német eredetiből fordította a pécsi 
növ. papság sz. Pál társulata. Pécs 1877. I. k. 61. és 62. 1. Az 
első kötetben szerző bőven foglalkozik a bölcseleti felforgatással és 
annak következményeivel. 
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Csakhogy a pór (jobbágy, Leibeigene), ki nem ritkán 
urának bűnei miatt lakolt és annak szeszélyei folytán 
vérzett, szánandó helyzetéből idővel a rend erőszakos 
felforgatása nélkül is felszabadult volna, miután a szel-
lemi és anyagi haladás, mely felszabadulása után oly ro-
hamosan emelkedett — bár lassúbb léptekkel — mind-
azonáltal feltartóztathatatlanul végezte volna átalakító 
munkáját. S az átalakulásnak ezen természetes me-
nete fokról-fokra hágván, a létezett állapotokat a poli-
tikai és társadalmi viszonyoknak minden nagyobb ráz-
kódtatása nélkül megváltoztatta volna. Századoknak fel-
adata lett volna a társadalmi és politikai viszonyoknak 
a természet törvénye szerint való rendezése, s ha e fej-
lődést rendes menetéből ki nem terelik erőszakos módon, 
igazságos és jogos viszonyok támadtak volna, melyeknek 
főtulajdonsága még a szilárdság leendett, melyet a jelen 
viszonyok oly nagy mérvben nélkülöznek. 

Jelen állapotaink sem igazságosabbak és jogosabbak 
a régieknél. A jobbágyság helyébe sokkal nyomorultabb 
osztály, a munkás osztály lépett, mely gyakrabban éhezik, 
és sokkal szolgaibb módon függ kenyéradójától, mint az 
egykori jobbágy. Hiu ámitás, miszerint minden polgár 
egyformán szabad és egyenlő jogokat gyakorol. Ha a 
jobbágy elnyomott és szolgai állapotban volt — a mun-
kás valóságos rabszolga, mert munkaadója sokkal zsar-
nokibb hatalmat gyakorol felette, mint gyakorolt a jobbágy 
felett ura. A jobbágynak legalább mindig biztosítva volt 
kennyere, míg a munkásokat munkaadóik százával ker-
getik az éhhalálba. Naponként halljuk a gyárvárosokban 
a tömegnek szomorú és vészthozó kiáltását: kenyeret 
nekünk ! kenyeret ! Panem et circenses ! A munkásnak 
állapota sok tekintetben rosszabb a rabszolga állapotánál. 
— Az urakat törvény kötelezte, hogy jobbágyaikról 
gondoskodjanak ; a rabszolga tulajdonosnak saját anyagi 
érdeke kívánta, hogy rabszolgája, kit munkára használti 
minél jobb állapotban és erőben legyen ; — a munka-
adónak önző érdeke csak azt kivánja, hogy munkását 
minél inkább kihasználja, erejét minél jobban kizsák-
mányolja. Nem törődik azzal, hogy munkása egy-két 
rövid év folyama alatt teljesen kimerül és hasznavehe-
tetlenné válik, mert nem lévén köteles róla gondoskodni, 
elhasznált eszköz, vagy elromlott szerszám gyanánt félre-
veti, helyébe más erőt alkalmazván. 

Igy a munkaadók egy uj osztályt teremtenek a 
társadalomban, — mert napjainkban számuk miatt csak-
ugyan igy kell neveznünk, a munkaképtelenek és koldusok 
osztályát. Ezeknek nyomorán enyhíteni, a felebaráti sze-
retet és a modern Humanismus tette feladatává. Azonban 
daczára a számos jótékony intézetnek és humanisztikus 
társulatnak, e feladatot a nyomorultak nagy száma miatt 
megoldani nem képesek. 

Ily állapotokat teremtett a bölcselet reformácziója, 
midőn befolyása a politikai és társadalmi viszonyok terén 
érvényre emelkedett. 0 szülte a szellemet, mely lázba 
ejtette a népeket. Nép nép után, nemzet nemzet után ra-
gadott fegyvert, hogy a legszebb eszméért „szabadság-
egyenlőség és testvériség "-ért küzdjön. Megvalósítani 
akarták a bölcselet által védett igazságot, mely szerint 
csakis ez az állapot egyezik meg az .ember méltóságával 

és az egyednek természeti jogaival, vagyis egyszerre a 
tökélynek legmagasabb fokára akarták emelni az embe-
riséget, ugy, hogy a társadalomnak ebben az eszményi álla-
potában a mennyország is örömét lelte volna. Ez nem 
sikerült, mert helytelen volt az eszköz, melyet kivite-
léhez használni akartak. — Forradalom forradalmat, lá-
zadás lázadást ért ; a tüzkakas Európa hatalmasainak pa-
lotáin trónolt, az anyaföld kebelét testvér-vér öntözte, de 
nem kelt ki belőle a „szabadság, egyenlőség és testvé-
riség" magasztos virága. — A földműves ott hagyta 
ekéjét, kiegyenesítette kaszáját, az iparos fegyverré ala-
kította szerszámát és sietett a harczba, melynek sike-
rétől annyi szépet és annyi jót remélt. 

Mi lett az eredmény ? Szerencsésnek mondhatta 
magát a szép eszmeért küzdő, ha a küzdelemben ő volt 
a gyengébb és vesztes, mert a hol diadalra segítette a 
legszebb eszmének zászlaját, vérző szívvel kellett tapasz-
talnia, hegy e zászlót ádáz árulók a sárba tapodják, mert 
csak saját terveik megvalósítását bontották ki. Látnia 
kellett, miszerint a szabadság győzelmét helyes módon 
felhasználni nem tudják, a szép eszmét, melynek meg-
valósítását most már mi sem akadályozta — pld. Fran-
cziaországban — testbe öltöztetni nem tudják. A régi 
állapotot jobbnak mondja a földművelő, ki már alig, vagy 
már nem is győzi adóját; az iparos és kereskedő többé 
nem retteg ugyan a rabló lovagoktól, de bukását okozzák 
az iparlovagok, s a népek nem ugyan urai, de a náluk 
nehezebb és elviselhetetlenebb pénzzsáknak nyomása alatt 
nyögnek. 

A társadalmi és politikai nagy forradalomnak saj-
nos következménye lett az emberi kedélynek eltompulása 
és közönyössége a vallás és erkölcs iránt. — Csak a 
vallás-erkölcsi érzületnek általános tökélye tartóztathatná 
fel a közelgő romlást, s csak ez esetben volna lehetséges 
a fejlődésnek jelen menete szerint — melyet nagy gond-
dal és igyekvéssel vezetnek az államférfiak helyes, jo-
gos, méltányos és tartós állapotokat teremteni. De az 
általános sülyedés vallás-erkölcsi tekintetekben, sem időt, 
sem pedig szabad menetet ezen munkának nem enged. 
A fegyverek milliói védik e munkát, da az állapotok el-
viselhetetlenségét csak fokozzák. 

„Merem hinni, hogy a társadalom keletkezése óta 
még soha sem volt a néma, a munka által elgyengitett 
millióknak sorsa oly elviselhetetlen, mint most. Nem a 
halál, maga az éhhalál nem teszi nyomorulttá ; hisz mind-
nywjunknak meg kell halnunk, mindnyájan a fájdalom 
tűzszekerén vándorolunk el; de nyomorban lenni s nem 
tudni miért; semmiért dolgozni egész a sinlődésig és ismét 
csak semmiért — ez elviselhetetlen minden Isten által 
teremtett emberre, s az marad örökké;" — írja Thomas 
Carlyle. l) 

Ez volna röviden és egyszerű vonásokban a társa-
dalom jelen helyzetének vázlata. Rohamos és erőszakos 
fejlődés utján jutott e viszonyok közé az emberiség. S e 
viszonyok még nem szilárdultak meg, mert nem érték el 
fejlődésök teljét, melyet ha elérnének is, ismét erőszakos 

') Thomas Carlyle, Collected Works. London. Chapman 
and Hall. 1870. Vol. XIII. p. 8. 171, 261. Library Edition in 30 
Volumes. 
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utón csapnak ki a jelen fejlődés medréből. Megteremtő-
jük a szabadkőművesség. 

A szabadkőművesség vállalta magára, az elnyomott 
néposztályokat méltánytalan és lealázó helyzetöknek is-
meretére juttatni és abból kiszabadítani. Csakhogy ezen 
czéljának elérésére nagyon helytelen módot használt. 
Miután a népek ezen felszabadulásának természetes aka-
dályai voltak a zsarnok fejedelmi trónok, s a trónoknak 
hű támasza az egyház, mely engedelmességet parancsol 
az alattvalóknak s tiltja a lázadást — feltétlen irtó há-
borút üzent ugy az összes trónoknak, mint magának az 
egyháznak. Elkeseredett gyűlölettel és vaskitartással küz-
döttek a trón és oltár ellen, erőszakkal kívánták elérni, 
amit sokkal biztosabban megvalósítottak volna, ha csu-
pán a szellemi fejlődés előmozdításával küzdenek, s igy 
hatottak volna a társadalomra. 

„Világosítsátok fel a népeket" — mondja az illu-
minátusok társulatának feje — „világosítsátok fel a né-
peket, azaz vegyétek el a népektől mindazt, amit vallási 
és történelmi előítéleteknek nevezünk ; kerítsétek hatalma-
tokba a közvéleményt. Ha ezt óvatosan fel tudjátok hasz-
nálni, akkor látni fogjátok, miként dől romba a társa-
dalmi rend, mely még bilincseiben tartja a világot. Van-
dalizái játok a népeket." 

Megtörtént. Felvilágosították a népeket és felizgat-
ták a trón és oltár ellen. Mindenekelőtt elvették és 
meggyengítették a vallást, a hol és a mennyire tehették, 
s gyűlöletre lobbantották a népeket uralkodói ellen, 
kik gyakran zsarnokok voltak. Elismertették a néppel, 
miszerint senkinek sincsen joga felette uralmat gyako-
rolni, hanem csakis az méltányos, hogy önmagát kor-
mányozza. x) 

Czéljokat elérték; azonban az óriási erővel megin-
dult mozgalomnak határt szabni nem valának képesek, 
medréből kicsapott, ők többé kormányozni, s czéljok felé 
vezetni nem tudták s igy árja elöntötte az egész világot. 
Erjedésbe jött minden, s hogy mi fog belőle kiforrni, 
nem tudható előre. Az általános pusztulás láttára maga 
a szabadkőművesség is zavarba jőve, folytatja munkáját, 
de előre meghatározott és ismert czél nélkül. 

A divergáló erők szerte darabolják e hatalmas szö-
vetséget is, s a régi harczkiáltáson kivül alig maradt 
benne valami meghatározható közös. A páholyok önző 
érdekeknek eszközei, nagyképüsködésnek színhelyei, ön-
maguknak tetszelgő együgyűeknek gyülekező helyei. Az 
öntudatosan vezetett és határozott czélok felé irányított 
munka már nem létezik ; a régi hatalmas szövetség meg-
halt. A nagy társadalmi rendfelbontásban ő is felbomlott, 
s csak dicstelen foszlányai éktelenkednek és dolgoznak 
élesztő gyanánt az erjedő társadalomban. Midőn e titkos 
szövetség virágzásának és hatalmának tetőpontján állott, 

') A szabadkőművesség működésének megismerésére lásd 
Eckert : Magazin der Beweisführung zur Verurtbeilung des Frei-
maurerordens. Schaffhausen 1856. V. W. B. Beiträge zur Geschichte 
der Freimaurerei in Oesterreich. Bécs. 1868. Dr. Levis : Geschichte 
der Freimaurerei in Oesterreich. Bécs, 1861. — Georgius Michalov : 
Die geheime Werkstät te der polnischen Erhebung von 1830. Am-
berg u. Leipzig 1877. — Dr. Heinrich Bruck : Die geheimen Ge-
sellschaften in Spanien und ihre Stellung zur Kirche und Staa t . 
Kirchheim. 1881. 

semmit sem hallatott magáról, s főemberei mint a szö-
vetségtől idegenek szerepeltek. Annál többet beszéltet-
nek magukról a nagy szövetség maradványai a páholyok, 
melyek annak munkáit utánozzák, nagyokat akarnak mű-
velni mint egykor a szövetség, de csak rontani képesek. 

Götlie Mephistója azt mondja : 
„En azon erőnek vagyok része, 
Mely mindig rosszra tör, 
De mindig jót tenyésze." 

A páholy megfordíthatja szavait: 

r É n azon erőnek vagyok része 
Mely mindig jóra tör, 
De jót még nem tenyésze." 

Most, midőn a szabadkőművesség czéljaiba, véghezvitt 
munkáiba és küzdelmeibe szabad bepillantást nyertünk, a 
hires szövetség története iránt is érdeklődünk, s e törté-
nethez akarjuk letenni az alapot, midőn a szabadkőmű-
vesség eredetéről szóló tanulmányt közzé tesszük. Azt 
hiszszük, ezáltal sokaknál a szabadkőművesség mibenlé-
tének helyes felfogását is előmozdítjuk. 

(Folytatjuk.) 

Pásztorlevél a hypnotismusról. 
(Folytatás.) 

A magnetismussal való visszaélések azonban tovább 
terjedtek, főkép Olaszországban, nagy károkat okozván 
a közerkölcsökben és megrontván lelkileg nagy számú 
embereket. Ez arra indította a római sz. Congregatiót, 
hogy az e tárgyban hozott határozatokat újból közzé-
tegye egy körlevélben, melyet 1847. évi julius 28-ról a 
pápai állam összes ordinariatusaihoz intézett. Ebben fáj-
lalja, hogy a korábban hozott megfelelő szabályok daczára, 
melyekkel a természettudományok fejlődése megenged-
tetett ugyan, de egyúttal kárhoztattatik minden vissza-
élés a magnetismus alkalmazásával, szomorú tapaszta-
latok szükségessé teszik, hogy erélyes rendszabályok 
hozassanak ; a magnetismus — úgymond — csakugyan 
nem jelentkezik jó és legitim körülmények közt ; nem 
irányul tisztességes és természetes czélra ; ellenkezőleg a 
leginkább tiszteletre méltó férfiak ismételt fölszólamlásai 
nagyon világosan bizonyítják, hogy bizonyos magneti-
zálók teljességgel nem természetes czélokra merték al-
kalmazni művészetüket a magán s közerkölcsiség nagy 
hátrányára ; azt is állítják, hogy megjósolják a jövendőt 
és ismerik a titkos dolgokat. A sz. Congregatió jól látván 
tehát, hogy e mutatványokban vétkes és vallástalan ál-
tatás forog fönn, és hogy következéskép föltétlenül szük-
séges azokat betiltani és azok szerzőit, előmozdítóit és 
résztvevőit fenyíteni. Ennélfogva a pápai állam összes 
püspökeit és hitvizsgálóit megbízta, keressenek orvoslást 
ily súlyos bajokra, használják föl világi s polgári hatal-
mukat, közigazgatási uton eljárván és az előforduló 
esetek természete szerint hosszabb-rövidebb fogság bün-
tetését alkalmazván, mindenek fölött pedig tudassák ezeket 
a Római Inquisitio legfőbb itélőszékével főkép oly esetben, 
midőn a magnetizmus használata eretnek jelleget ölt és a 
sz. kánonok értelmében erélyesebb megtorlást igényelne. 

Mindezen elővigyázat, melylyel a panaszoknak és 
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részletes kívánalmaknak eleget tenni akartak, nem voltak 
képesek a .magnetismus vészes elterjedését meggátolni : 
az egyetemes Inquisitio római sz. Congregatiója IX. Pius 
pápa jóváhagyásával 1856. évi augusztus 4-ről körlevelet 
intézett az egész katholikus világ püspökeihez. 

Ebben mindenek előtt az emberek rosszakaratát 
emeli ki, akik ahelyett, hogy a tudományok fejlesztésére 
fordítanák tanulmányaikat, inkább szeretnek hiábavaló 
különczködésekkel foglalkozni és azzal hivalkodni, hogy 
fölfedezzék a jóslás s jövendőmondás titkát a lelkek, a 
jámborság és magának a polgári társadalomnak nagy 
hátrányára ; — azután azon nőszemélyekről szól, x) akik 
megigézve a somnambulismus és a szellemi látás (claire 
vision) által láthatatlan dolgokat akarnak látni, beszé-
deket tartanak a vallásról, elhunytak lelkét idézik, arra 
vállalkoznak, hogy minden föltett kérdésre válaszolni 
fognak, titkos és nagy távolságban lévő dolgokat fölfe-
deznek, és más számos hasonnemü babonás cselekedetekre 
adják magukat. Bármilyen legyen a képzelgés, folytatja 
tovább a körlevél, bármilyen legyen a művészet, mely a 
tüneteket előidézi : mindig igaz az, hogy physicai esz-
közök alkalmaztatnak ama czélból, hogy oly eredmények 
következzenek be, melyek nem természetesek ; azért tehát 
nem lehet kételkedni, hogy e mesterkedések teljességgel tilos 
és eretnek visszaélést, sőt az erkölcsök tisztasága elleni 
botrányt tételeznek föl. 

Ez apostoli irat, hogy hatályosan elnyomja a vallásra 
s polgári társadalomra annyira vészteljes e nagy rendet-
lenkedést, nagy s külön nyomatékkal hivatkozik az összes 
püspökök szorgoskodására, buzgalmára és pásztori éber-
ségére ; inti őket, számítsanak az isteni kegyelem segé-
lyére, hatályosan kimutatandók atyai szeretetüket, komolyan 
megintvén a vétkeseket és fölhasználván e czélra az egy-
házjog által előirt minden eszközt, számba vévén azonban 
a személyek, az idő s hely különböző körülményeit. 
„Munkálkodjatok a fáradság és áldozatok számbavétele 
nélkül a magnetismus visszaéléseinek elnyomásán s kiir-
tásán ; védelmezzétek Jézus Krisztus nyáját az ellenség 
(inimicus homo) áskálódásai ellen, hogy a hit s jó erkölcs 
szent letéteménye mindig érintetlenül fentartassék." 

Most ismerjük az Ítéletet, melyet az apostoli sz. 
szék a magnetismus mesterkedései ellen hozott. Ebből 
következik, hogy ha tisztán természeti eszközök alkal-
maztatnak természetfölötti eredmények elérésére vagy ez 
eredmények physicai magyarázására, ez által az illető 
eretnekséggel vegyes meg nem engedett csalás bűnébe 
esik, és hogy ez okból a babonás fogásokkal s mester-
kedésekkel egybekötött magnetismus megtiltatik. 

Ámde a hypnotismus a nyilvános helyiségekben s 
magán házaknál tartott mutatványok s előadások alkal-
mával azonos körülmények és egészen hasonló jelenségek 
közepette nyilvánul: ugyanugy szerepel itt a gondolat-
olvasás, az érzék csere, a hypnotizált előtt az előbb is-
meretlen nyelvek alkalmazása, belbetegségek okainak, 
székhelyének, fejlődésüknek, tartamuknak, valamint a 
gyógyításokra alkalmas orvosszereknek fölfedezése. Mind-

') A magnetismus és hypnotismus tapasztalatainak legnagyobb 
része asszonyokon s fiatal leányokon történik, ami bizonyára al-
kalmas arra, hogy komoly bizalmatlanságot ébreszszen föl. 

ezek valóban a hypnotismus tünetei még azoknak véle-
ménye szerint is, akik annak terjesztői : igy a szellemi 
látás (claire vision, double vagy seconde vue), lepecsételt 
levelek vagy zárt könyvek olvasása, még gondolatban 
is adott parancsok teljesítése akár azonnal, akár előre ki-
tűzött határidőben, bűntények elkövetése, büntető jogi 
felelősség nélkül, mivel ezeknek végrehajtói csak a hyp-
noticus sugalmazásnak engedelmeskednek,x) habár azon 
meggyőződéssel birnak, hogy szabadon és megfontolás 
után cselekednek. A hypnoticus somnambulok szintén 
megjövendölik a jövendőt, még oly jövő eseményeket is, 
amelyek szabad s véletlen októl függnek ; megmondják a 
családok titkait ; elbeszélik, mi történik igen távol eső 
helyeken, látják a személyeket s tárgyakat, kik s a me-
lyek oly házban vannak, melybe az álomlátók sohasem 
léptek be ; elmondják, hogy mily rendben vannak e tár-
gyak fölállítva s mivel foglalkoznak ama személyek: egy 
szóval, a hypnotismus ugyanazon eredményeket tünteti 
föl, mint a magnetismus. 

Mindakettő ugyanazon, vagy legalább egymástól 
lényegesen el nem térő eszközöket s módokat alkalmaz. 

Ezek után kérdjük, nem észszerű, nem logikus-e a 
következtetés, hogy, ha a magnetismus meg van tiltva 
az egyház által, e tilalomnak a hypnotismusra is ki kell 
terjednie ? Nem alkalmaznak-e mindakettőnél physicai 
eszközöket oly eredmények elérésére, melyek nem termé-
szetesek ? Vájjon nem idéz-e elő mindakettő a physiologia, 
az erkölcs törvényeivel, valamint amaz alapelvekkel s 
axiómákkal ellenkező tüneteket s jelenségeket, amelyeken 
a bölcselet és más természeti tudományok nyugszanak ? ! 

Nagy tudományos képzettség nélkül, és csak a köz-
érzelem nyilvánulásaira támaszkodva kénytelen mindenki 
elismerni, hogy ha a magnetismus mesterkedései el vannak 
itélve mint eretnekek és az erkölcsök tisztaságával ellen-
kezők, épp ugy el kell vetni s kárhoztatni, mint az 
előbbieket, a hypnotismus mesterkedéseit is. 

Anélkül, hogy Ítélni akarnánk a hypnotismusról 
ama becse vagy jelentősége szempontjából, melylyel mint 
gyógymód, mint therapeuticus eszköz bírhat, nem této-
vázunk közvetve e kérdést is érinteni : ha igaz, mint a 
hypnographok tanítják, hogy a hypnotizált személy a 
hypnoticus álom után nagy hajlammal és ellentállhatatlan 
szenvedélylyel, mely a tulságig s az őrjöngésig terjedhet, 
viseltetik az iránt, aki amaz állapotba jut tat ta; — ha 
igaz, hogy mindamellett, hogy borzad a cselekedetektől, 
melyekre e szenvedély hajtja, amaz még sem állhat ellent : 

') Dr Barth i r j a : „A hypnotizált valóságos őrü l t : értelmi-
sége meg van hamisítva legtitkosabb vonatkozásaiban ; nincs több 
személyisége, sem felelőssége, mint egy bolondnak." — Méric E. 
idézett műve 427. lapján olvassuk : „Ha elgondoljuk, hogy néha 
tizenöt másodperce elégséges, egy már máskor hypnotizált egyént 
ily álomba hozni és neki közel vagy távolabb időre kitűzött ellent-
állhatatlan hypnoticus sugalmazást adni ; ha egyúttal elgondoljuk, 
hogy ez áldozat emlékezetéből teljesen ki lehet törölni annak em-
lékét, aki hypnotizálta : számot vethetünk a mély örvényről, 
melybe ily uton eshetünk." Szerzőnk egyúttal utal arra, hogy go-
nosztevők a biróság előtt azzal védekezhetnek, hogy a bűntet t re 
hypnoticus sugalmazás által voltak kényszerítve ; amit szakértők 
épp ugy nem fognak megdönthetni, amint nem képesek fölfedezni, 
vájjon valamely egyén hypnotizálva volt-e vagy sem, mivel bűnté-
nyeknél az első hypnotizáló ennek is ú t já t vághatja. — A fordító. 
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el kell ismerni, hogy a hypnotismus alkalmazása nemcsak 
roszabb, vétkesebb, erkölcstelenebb, utálatosabb, mint a 
magnetismusé, melytől, mint mondatott, jogszerű szárma-
zásból ered, hanem még azonfelül benső rosszakarat s 
gonoszság jellegét ölti magára, és következéskép a hyp-
notizálás gonosz s tiltott cselekmény még akkor is, 
amidőn csak valamely betegség gyógyítására alkalmaz-
tatnék. 

Ennélfogva tehát nem csak azok vétkesek, akik bele-
egyeznek abba, hogy hypnotizáltassanak, hanem a hypno-
tizálók, valamint segédeik és munkatársaik is, nemkülön-
ben mindazok, akiknek lehetne s kellene megakadályozni 
a hypnotizálást, és ezt nem teszik. 

(Vége köv.) 

E6THÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
London, január 26. Gladstone a Vatikánban. — 
Ez a napi kérdés egy idő óta az angol sajtóban. A 

,gran old man" (a nagy „öreg ur," mondaná a magyar) 
most Nápoly közelében tölti a telet, a hol természetesen 
érintkezésbe jött a politikai körökkel és óhaját nyilvánitá 
a pápát láthatni, ha ugyan egészsége engedi, hogy Ró-
mába menjen. Az természetes, hogy az angol államférfiú 
sem vonhatja ki magát ama befolyás alól, melyet XIII. 
Leo pápa egész korára gyakorol ; de főkép ama tény 
lehetett elhatározó Gladstone-ra, hogy a pápa az ir nem-
zetet jogos politikai követeléseiben, melyeket a whig párt 
vezére támogat, meg tudta tartani a törvényesség terén. 

Ha Bismarckról azt mondják, hogy a kulturharcz 
után Canossába ment: Gladstone-ről, a „The Vaticanisme" 
egykori Írójáról nem kevésbé mondhatni, hogy „sapientis 
est consilium mutare in melius." A pápai tévmentesség 
egykori nagy ellenségéből XIII. Leo egyik legnagyobb 
tisztelője lett. Valóban, nagy tehetségű államférfiú csa-
latkozhatik ugyan, de csalódását akár szóval, akár tény-
nyel mindig kész elismerni ; csak a korlátoltság és vak 
gyűlölet tagadhatja meg az elismerést és a tiszteletet az 
igazságtól és ennek képviselőjétől. 

Gladstone szándéka azonban nagy zavarba hozta az 
angol tory kormányt, és ez a tény maga is bir annyi 
jelentősséggel, hogy Angliában ma már nem bir érvény-
nyel a régi (Magyarországon még mindig létező) protes-
táns jelszó, mely a „no popery" (nem kell a pápaság) 
csatakiáltásban talált kifejezésre. 

De még jellemzőbb az angol viszonyokra, hogy a 
Salisbury-kormány a Vatikánban lépéseket tett annak 
megakadályozására, hogy a pápa elfogadja Gladstone 
tisztelgését. E követelésben van ugyan egy kis adag 
szemtelenség, de másfelől lehetetlen nem látni benne az 
önkéntelen hódolatot a szentszék iránt, melynek elhatá-
rozásait bizonyára nem vennék számba, ha nem volnának 
nagy befolyással. XIII. Leo azonban féltékenyen óvja 
souverain függetlenségét, és sokkal inkább tudatával bir 
nagy felelősségének és erkölcsi hatalmának, sem hogy 
el ne utasítsa magától az oly követelést, melyet a világi 
kormányok hasonló viszontszolgálat fejében mindig kész-
ségesen teljesítenek, amidőn szorgosan kerülik az érint-
kezést is a másik kormány előtt épen nem kegyelt sze-

mélyekkel. Azért XIII. Leo nem fog vonakodni elfogadni 
Gladstonet, lia ez Nápolyból Rómába jő. 

Ez valószínűnek látszik, Manning bibornok s west-
minsteri érsek is óhajtja; és ha megtörténik, még sokkal 
nagyobb kihatással lehet a jövőre nézre, mint amaz érint-
kezés, mely Sanfelice biboros nápolyi érsek és az angol 
államférfiú közt bizonyára a pápa tudtával s hozzájáru-
lásával már több hete történik. 

Gladstone határozott barátja az ir nemzet jogainak 
és igy látogatása a pápánál, ki védő angyalként őr-
ködik az ir nemzet fölött, nagy hasznára lesz ez elnyomott 
kath. nemzetnek, sőt majdan hozzájárulhat Anglia vég-
leges megtéréséhez. 

Ami az ir nemzetet illeti, XIII. Leo kezdettől fogva 
fölismerte e nép kifogyhatatlan életképességét és jelen 
politikai nagy harczának diadalát. A kath. Írország a 
történelemben az egyház büszkeségét fogja képezni. Ez 
egy legyőzhetetlen, bámulatos erejű népfaj. Más nemze-
tek is adták a hitszilárdság s hősiség nagy bizonyítékait. 
De amit másutt nem láttak soha, az, a naponkinti ke-
resztrefeszítése egy népnek ; az a törhetetlen és legyőz-
hetetlen tűrés és ellentállás; az a folytonos emelkedés s 
térfoglalás mindemez akadályok daczára ; az a bámulatos 
szívósság s erély, melyen a protestáns liberalismus s ön-
kény minden erőszaka s furfangja megtört ; az végül ama 
kitartó, állhatatos, meg nem fogyatkozó életteljesség, 
melylyel ez a szegény nép minden ellenséges áramlaton 
győzedelmeskedik. Az áldozatok s önmegtagadás e sza-
kadatlan lánczolata a katholiczizmus apologiáját képezi. 
A történelem bizonyítja, hogy egyedül a katholikus nem-
zetek birnak ilv életképességgel, holott elnyomóik vagy 
eltűnnek a föld szinéről vagy katholikusokká lesznek. A 
kath. népek életében is vannak válságok, de ők túlélik 
ezeket, sőt ezek folyama alatt is hódítanak s terjeszked-
nek. Ott van pl. Lengyelország. Hát még az ir faj ! Az 
angol elnyomatás által mesterségesen előidézett éhínség 
vagy nyílt üldözés folytán elűzetve hazájukból, az irek 
bizonyos tekintetben elözönölték a világot. Nemcsak min-
denütt feltalálhatók Nagy-Britannia területén, hanem ők 
uralkodnak Éjszak-Amerikában, és Ausztráliában mil-
liókra rug a számuk : itt ők képviselik a jövőt és úgy-
szólván előkészítik azt. Ha tekintetbe veszszük, hogy a 
jövőben nagy szerepet van hivatva játszani Amerika s 
Ausztrália, lehetetlen elzárkózni ama nagy befolyás elől, 
melyet az ir nemzet fog gyakorolni a huszadik századra. 
A jelenkor nagy szellemű s áttekintésü államférfiai már 
belátták ezt, és a szerint figyelik meg azt a harczot, me-
lyet e nemzet, mely három század előtt még egész Irlan-
dot se volt képes benépesíteni s ma a félvilágot elözö-
nölte, nemcsak a zöld Erin szabadságáért, hanem a jövő 
századért, az újjászületésért vív. 

XIII. Leo, ki mint a kath. egyház feje legjobban 
tudja, hogy a püspökök közt az egész világon legtöbb 
az ir pásztor, és Gladstone, ki a katholikusok emanci-
patiója óta látta az ir nép hallatlan gyors fejlődését ma-
gában Angliában, messze betekintettek ebbe a jövőbe. Azért 
Gladstone vatikáni látogatásának fölmerült eszméje, akár 
meg fog az valósulni, akár nem, már is elvben az ir 
ügy győzelmét jelenti, és ez oly bizonyos, mint az egy-
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ház szeretete eme faj iránt, melynek köszönhető az, hogy 
az óriási nagy és gazdag Éjszak-Amerikából nem lett s 
nem lesz soha anglikán vagy lutheránus nagyhatalom; 
hanem ellenkezőleg még Anglia is épp az irek odaözön-
lése folytán közel áll a megtéréshez. Ezért a nagy harag 
s gyűlölet ellenök az összes szektárius protestáns s koz-
mopolita-liberalis körök részéről! 

Páris, január hó 29. Lavigerie bibornok és karthagói 
érsek levele apostolkodásának eddigi eredményeiről és a 
jövő teendőiről. 

A „Bulletin de la Société antiesclavagiste de France" 
(Francziaország rabszolgaságellenes társulatának értesítője) 
legutóbbi száma közli a levelet, melyet az afrikai rabszol-
gaság elleni keresztes hadjárat nagy apostola Afrikába 
való elutazása előtt az emiitett franczia társulat állandó 
bizottságának elnökéhez, Keller úrhoz intézett. A levél 
igy szól : 

Marseille, 1889. jan, 19. 
Igen tisztelt elnök ur ! 

Végre visszatérhetek egyházmegyémbe, miután fel-
adatom első részét befejeztem. 

Ez, mint ön tudja, abban állott, megismertetni a 
világgal az afrikai rabszolgaság iszonyatosságait és tár-
sulatokat vagy bizottságokat alakítani Európa különböző 
államaiban, amelyek a sajtó és gyűlések utján folytatnák 
a dolgok ezen állásának fölleplezését és az igy megkez-
dett agitácziót. Holnap nyolcz hónapja és tizennégy napja 
lesz, hogy Marseilleben kikötöttem, magammal hozván 
Rómába az afrikai zarándoklatot, hogy szentséges atyánkat 
XIII. Leo pápát értesítsem arról, amit akkor úgyszólván 
egyedül én tudtam és hogy kikérjem utasításait e tekin-
tetben. Azóta egy éjjel sem háltam a saját fedelem alatt, 
sem nem ettem a saját asztalomnál ; ez azt jelenti, hogy 
az ut és a tartott gyűlések fáradalmai, a megvívandó 
akadályok folytán, de még inkább annak következtében, 

#ami ennél is súlyosabb, vagyis életem hosszú évei s mun-
kái következtében erőim fogyatékán vagyok ; elvesztettem 
álmomat, étvágyamat, sőt azt hiszem a mozgás és gon-
dolkodás képességét is ; csak az érzés tehetsége maradt, és 
érzem, hogy mindhalálig ragaszkodni fogok a rabszolgaság 
eltörlésének müvéhez, mert nem hiszem, hogy létezzék a 
világon ennél szentebb és szükségesebb vállalat. 

Az önök bizottságára és a vállalat összes bizottsá-
gaira bizom tehát annak a gondját, hogy az emberiség s 
keresztény szabadság ez apostolkodásának lángját szitsák, 
mialatt én Afrikánkba megyek néhány hétre nyugalmat me-
ríteni, mely nélkül érzem, hogy össze kellene roskadnom. 

De ha bevégzem vala feladatom első részét, megis-
mertetvén a világgal annyi nyomort, még egy másik 
vár arra, hogy teljesíttessék ; nem elég megismerni a rab-
szolgaság viszonyait, munkálkodni kell megszüntetésükön. 
Nyilvánvaló, hogy ezt csak lassankint lehet elérni, és 
hogy a rabszolgaság nem fog egy nap alatt eltűnni 
Afrikából ; de azon ürügy, hogy a feladat nehéz s hosszú, 
ez nem elég ok arra, hogy ne fogjunk a munkához ; 
azért ugy hiszem, hogy mostantól fogva már gondolkozni 
kell feladatunk második részére, vagyis a gyakorlati s 
hatályos akczióra. 

Valóban vannak itt oly dolgok, melyekhez kése-
delem nélkül hozzá lehet fogni, milyen például a belga 
Kongo, a Nyanza, a Zambéze ügye. Vannak továbbá 
más dolgok, melyek hosszabb időt s több segédeszközt 
igényelnek, amidőn, mint Kelet-Afrikában, hibákkal és 
izgatásokkal el vannak rontva,J) ahol oly nehezen fog a 
dolog menni, holott más eszközökkel könnyen ment volna. 

Ily vállalkozásokra legszükségesebb a szervezkedés, 
az egység, egyetértés ily nagy kiterjedésű művel szemben. 
Mielőtt tehát általános akczió foganatba vétethetik, föl-
hívást kell intézni az összes érdekeltekhez és minden erőt, 
minden tapasztalatot igénybe kell venni. Földgömbünk 
egy negyedrészét kell igy a polgárosodásnak, az életnek 
megnyerni. Nem hiszem, hogy a tizenkilenczedik században 
legyen egy nép, melynek kebelében nem találkoznának 
nemes szívű férfiak, akik nem tartanák szerencséjüknek 
ebben közreműködni, nem is szólva a könyörületről, amely 
oly természetes azoknál, akik nemcsak, mint gyakran 
mondám, a keresztény nevet, hanem az ember nevét egy-
általán megérdemlik. 

Ez okól, elnök ur, mostantól fogva gondolni kell 
egy gyűlésre, mondjuk ki félelem nélkül, nemzetközi 
kongresszusra, amelyen egybegyűlnének az Európában 
most létező rabszolgaellenes bizottságok küldöttjei, va-
lamint mind ama népek önkéntes küldöttjei, amelyek ily 
nagy kérdés iránt érdeklődnének és amazokkal egyesíteni 
akarnák érzelmeiket, véleményeiket, ha kell, akcziójukat. 
Mondja meg tehát bizottságának, hogy müvem első ré-
szének megkoronázására, és mielőtt a másikhoz hozzá-
fognánk, szándékom húsvét után fólhivást intézni az egész 
világ ily delegáltjaihoz, akik különösen e czélból vallás- és 
személy-különbség nélkül az európai fővárosok egyikében 
összegyűlnének , és különösen arra gondolok, hogy, meg 
akarván tisztelni a szerecsen fajt, melynek megmenté-
séről van szó, e kongresszusba meg fogom hivni a már 
megszilárdult szerecsen népek küldötteit s a szabad Ame-
rika négereit. 

Ily gyűlésen valóban azt óhajtanám, hogy ott az 
egész emberiség hallhassa mintegy egyetemes visszhangját 
a kétségbeesés, az igazság s szabadság utáni feljajdulá-
sainak, amelyek az oly kegyetlenül halálra üldözött ez 
egész faj kebeléből hangzanának, — azt remélvén, hogy 

I amit egy aggastyán s pásztornak egy szava nem volt 
képes, azt az övével egyesült mindezen testvéri szózatok 
fogják eredményezni. A világ minden részéből jött ez 
emberektől kérdeni fogjuk, vájjon azt gondolják-e, hogy 
a közönynek vagy kapzsiságnak kell átadni ez egész nagy 
szárazföld sorsát s az emberi teremtményeket, kik azt 
lakják. Kérdeni fogjuk tőlük, vájjon helyén van-e, hogy, 
mert mi Európában el vagyunk foglalva talán előkészi-
teni a végső katasztrófákat, elhagyjuk veszni ama gaz-
dagságokat, termékeket, munkát, melyeket Afrika a jö-
vőben igér. Végül kérdeni fogjuk tőlük, mi volna 
szerintök a teendő gyakorlatilag, az elengedhetetlen 
egyetértés és a szükséges segédeszközök elérésére ily 
vállalathoz. 

Kétségen kivül többen meg lesznek lepetve, látván 
minket ünnepélyesen föltenni e kérdéseket. Valóban ugy 

') Czélzás a németek gyarmataira. 
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látszik, mintha az afrikai ügyek már meg volnának oldva 
a néhány futólag adott és a tudatlanság által általáno-
sított példa után. Fönebb a Kongóról szóltam. Ön tudja, 
hogy e tekintetben egyetértve ő felségével a belgák ki-
rályával, 100 embert s egy milliót kértem, hogy a Tan-
ganika tó elzárassék a rabszolgakereskedés szállitmánvai 
elöl. Nem figyelmes emberek azt hitték, hogy én ekkép 
Brüsszelben egész Afrikáról beszéltem. Mások meg azt 
gondolták, hogy én egyúttal és azonnal nemcsak a rab-
szolgakereskedést, hanem a házi rabszolgaságot is meg 
akarom támadni, ugy a mint ez például a muzulmá-
noknál és Madagaskar bizonyos keleti részeiben létezik. 
Én csak a rabszolgakereskedést, vagyis az embervadászat, 
az akár titkos, akár nyilvános embervásárt, valamint a 
rabszolgáknak a török piaczokra való hurczoltatását kí-
vántam s követeltem azonnal elnvomatnTsJ^gjj&jytflóban 
ezek okai a kegyetlenségnek, a könyörtelen kiirtásnak, 
melyek ellen én Európa szószékeiről fennen tiltakoztam. 
A többi lassanként magától fog jönni az erkölcsök élő-
haladásával. E kérdéseket megvilágítani, közösen tárgyaljai 
s megoldani remélik értelmes és nemesszivü férfiakká}, 
kutatókkal, bölcsészekkel, nemzetgazdákkal s mindazokkal 
— és ezek számosak —- akik ma rabszolgaság kérdéseivel 
foglalkoznak. (Vége köv.) 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
= A Szent-István-Társulat ő cs. és kir. fensége 

Rudolf trónörökös gyászos elhunyta alkalmából a társu-
lati házra a gyászlobogót kitűzte. A Szt.-István-Társulat 
„tudományos és irodalmi osztálya" jan. hó 31-re volt a 
téli osztálygyülésre összehíva ; az osztálygyülés nem tar-
tatik meg. A társulati elnökség ugyanis az osztály szak-
osztályainak elnökeihez a következő levelet intézte : 

„A mélységes fájdalmat, a mely csász. s apóst, ki-
rályi felségének forrón szeretett királyunknak atyai szivét 
eltölti s vele a fenséges uralkodó családot, édes hazánk 
s az egész monarchia népeit a fenséges koronaörökös 
gyászos elhunyta felett, szive mélyéig átérzi, a Szent-
István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának min-
den tagja. E fájdalom súlyos érzete s a hódolatteljes 
alattvalói kegyelet sugalja, hogy a mai napra kitűzött 
osztálygyülést elhalaszszuk : azért azon tiszteletteljes ké-
relmet intézem Czimedhez, szíveskedjék szakosztálya nagy-
érdemű tagjait értesíteni, hogy az osztálygyülés a boldo-
gult koronaörökös temetése után a társulati elnökség által 
ideje korán kitűzendő napon fog megtartatni. 

Budapesten, 1889. jan. hó 31. 
Dr. Steiner Fülöp, 

a Szent-István-Társulat alelnöke. 

VEGYESEK. 
*** Az ország prímása, Simor János bibornok érsek 

ur ő emja, kit urunk királyunk ö felségéhez a leghódolat-
teljesebb s mondhatni legbizalmasabb alattvalói viszony 
csatol, mint nekünk irják Esztergomból, mélyen megren-
dülve fogadta szerdán az általunk megtáviratozott lesújtó 
gyászhírt, hogy az apostoli trón örököse gyászos halállal 
végezte be földi létét. A primási palotából villám gyor-
saságával terjedt el a rettenetes hir, melynek hatása 
alatt ős Esztergom ősi királyhűségére nyomban a leg-
mélyebb gyász ült. A város olyan mint egy nagy gyá-
szoló ház ; benne legnagyobb fájdalom a főpásztoré ! 

— Olasz fölírat a pápához. Az olasz kormány meg-
gátolta ama kérvényezési mozgalmat, mely az olasz ka-
tholikusok részéről az olasz parlamentet a pápai függet-
lenség biztosítására vala fölhívandó. Az olasz katholi-
kusok azonban nem hagyták -magukat megfélemlíteni és 
ama kérvényeket most átalakították hódoló fölirattá, 
melyet aláirásokkal ellátva XIII. Leo pápa o szentségé-
nek lett bemutatva. 

— A brazíliai császárné fényes és drága, nemzeti 
szinü zászlót készittetett és azt elküldte a lourdesi szen-
télynek. Magyarország zászlója már régóta ott van. Vajha 
Lourdes csodákat művelő Nagyasszonya kegyelme sugarait 
megsokasítsa Magyarország felett! 

— A világ leggazdagabb államai közt első helyen ál-
lanak az Egyesült-Államok É.-Amerikában. Gazdagsága 
néhány év előtt végzett kiszámitás szerint 8.730.000,000 
font sterling vagyis 218 milliárd 250 millió frank. Ezen 
az összegen meg lehetne venni az orosz és török biro-
dalmat, Svéd- és Norvégországot, Dániát, Olaszországot, 
egész Ausztráliát, Dél-Afrikát és egész Dél-Amerikát 
együttvéve, földestől, hányástól, lakóhelyestől, palotástól, 
minden gyárral, hajóval, gyapjúval, nyájjal, pénzzel, trón-
nal, jogarral, kincscsel együtt, mely az itt összesített 
földrészekben található 177 millió lakossal együtt . . . . 
Ez azután állam! 1860-ban az Egyesült-Államok a rab-" 
szolgák felszabadítása következtében 6 milliárd 250 millió 
frank vagyont vesztettek. De már 1870—1880-ig, tíz év 
alatt, vagyona 100 milliárd frankkal szaporodott 
Mi itt Magyarországban e rettenetes vagyon-kolosszussal 
szemben egészen eltörpülünk. Messze vinne, ha ennek 
okait fejtegetnők. Széchenyi óta nem volt államférfiunk, 
a ki utat tudna teremteni az elszegényesedésből ki a 
vagyonosodás világ-versenyének terére. Hiányzik társa-
dalmunkból az egyéni érvényesülés, a teremtő munkakedv 
amerikai láza, s helyette nagy adag van bennünk a keleti 
— quietismusból, mely az ősöktől örökölt 7 szilvafával 
nemcsak megelégszik, de sőt azt is elvesztegeti indo-
lencziájával s pazarlással. 

TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok : f Rudolf trónörökös- — A szabadkőművesség eredete. — Pásztorlevél a hypnotismusról. — 
Egyházi Tudósítások : L o n d o n : Gladstone a Vatikánban. — P á r i s.- Lavigerie bibornok, karthagói érsek levele apostolkodásának 

eddigi eredményeiről és a jövő teendőiről. — Kath. Egyleti Elet : A Szent-István-Társulat gyásza. — Vegyesek. 

Kiadótulajdonos ós felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r . t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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L e v é l a s z e r k e s z t ő h ö z , 
mely egy kincscsel fölér. 

Igen tisztelt Tanár Ur ! 
Meg fogja nekem engedni, hogy a „Religio" 

f. évi S-ik számának alkalmából néhány meg-
jegyzést tehessek és irodalom-történeti észrevé-
teleimet, illetve fölfedezéseimet — habár mint 
kontár e szakmában ') tovább fűzhessem. 

Önkéntelenül elmosolyodtam, midőn azt ol-
vastam, hogy az „unicum" szó olvasása után 
rohanni tetszett Szabó Károly műveért. Azt kelle 
hinnem, hogy talán első pillanatra nem adott 
hitelt a rozsnyói püspök állitásának.2) És ezt 
igen helyesen tette. A tekintélynek — mi nem 
vagyok — sem kell vakon hódolni. Mert vannak 
ám tekintélyek, kik elragadtatva szerzett tekin-
tély öktől az „r-á rá, mond rá" rendszerét köve-
tik, elbizakodva, hogy az olvasóközönségnek 
eszébe se ju t állításaikat kétségbe vonni. — 
Némelykor pedig ily tekintélyek által még tekin-
télyek is tévútra vezettetnek. 

íme két ecclatans példa. Velem történt 
mind a kettő; az egyik Kolozsvártt, a másik 
Pesten. Midőn a kolozsvári Collegium könyvtá-
rában kutattam, a jó Szabó Károly ur jegyzetei-
met lapozgatva egyszerre csak azt mondja: ez 
nem helyes. Midőn kérdezém, hogy miért hely-
teleníti jegyzetemet, azt kaptam válaszul: hogy 

Sőt meglátszik, ebben a levélben is, oroszlán-
körme — a szakembernek. A szerlc. 

s) Ismerve, minden nagy becse mellett, Szabó Ká-
roly müvének tökéletlenségét, az öröm ragadott rohanásra, 
hogy azonnal megmérjem az űrt, melynek betöltésére 
nagyméltóságod nagybecsű levelének utalása, oly véletlen 
szerencsémre, nyújtott reményt. A szerk. 

Kemény Józsi — erdélyi tekintély — mást mond. 
És hozott egy példányt Sándor „Magyar könyves-
ház" -ából, mely valaha Kemény Józsi tulajdonát ké-
pezte, mely űrlapokkal volt kötve, melyekre a báró 
ur a pótlékokat és javításokat vezette. Nem tágí-
tottam, de hallgattam. De nemsokára kezeimbe 
került a kérdéses munka. Fölkeltem, bemutattam 
Szabó Károly urnák, ki csodálkozott, hogy oly 
obscurus ember, mint magam valék, az ő Ke-
mény Józsijokat megczáfolhatja. I t t tekintély 
tekintélyt, Kemény Józsi Szabó Károlyt vezette 
tévútra. 

A másik a budapesti egyetemi könyvtárban 
történt. Az olvasó szobában dolgoztam. Egyszerre 
a hátam megett termett boldogult Toldy könyv-
tárnok és egyre azt hajtogatta, hogy Canisius 
keresztény tudományának Vásárhelyi által esz-
közölt fordításának első kiadása nem 1599-ben, 
mint én jegyeztem, hanem 1604-ben látott nap-
világot. Folytattam munkámat és csak annyit 
kértem : ha van ilyen példány, hozassa be a dol-
gozó szobába. Ez megtörténvén, kértem, hogy 
olvasná el az előszavát. Olvasva elállt szeme, 
szája, és azt mondá : biz igaz ! én mindig azt 
hittem, hogy az 1604-ki az első kiadás. Igy van 
irodalmi-történelmemben is. 

Hogy megmagyarázzam, hogy miként jutot-
tam ezen irodalmi ritkaságok ismeretéhez, ille-
tőleg fölfedezéséhez, egy kis historikumot kell 
beszőnöm. Harmincz néhány év előtt boldog 
emlékű jó Collegámmal Márkfi Samuval elhatá-
roztuk magunk között, hogy az egyetem hittani 
kar tanárainak és a magyar egyházirodalomnak 
— valláskülönbség nélkül — emléket állítunk 

i l 
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és az ide vonatkozó munkákat a kar részére 
megszerezzük. De e czélra szükségesnek mutat-
kozott a megjelent munkák jegyzéke. A hittan-
kari munkákat — habár nem tökéletesen — 
Márkfi áll í totta össze ; a magyar egyházirodalom 
termékeinek összeállítását én vállaltam magamra. 
E czélból a szünidőket arra használtam fel, hogy 
meglátogattam a nevezetesebb könyvtárakat Ma-
gyar és Erdélyországban és Bécsben is. Kisebb 
helyekről könyvlajstromokat szereztem. Hálás 
elismeréssel tartozom azon szives előzékenységért, 
melylyel az akkori könyvtárnokok részéről része-
sültem, és tanúsított bizalmokon magam is cso-
dálkoztam. Egyedül bocsátottak a könyvtárakba, 
és a bécsi császári könyvtárban ama gratiában 
is részesültem, hogy annak katalógusát rendel-
kezésemre bocsátották. 

Hiteles, mert autopsián alapuló jegyzeteim, 
melyek 1860-ig terjedtek, meghaladták a 90 ivet, 
és ez a körülmény magyarázza meg azt, hogy 
e könyvjegyzék — daczára annak, hogy több 
könyvtárnok ezt sürgette — nem látot t napvi-
lágot. És most ugy veszem észre, hogy már 
magam sem bírom azt. Valószínűleg valakinek 
kikölcsönöztem, és more patrio vissza nem adták. 
Nem nagy baj ! Valaha az egész jegyzék a fejem-
ben volt. De harmincz esztendő óta, a vén czi-
gány módjára, az emberfia sokat felejtett. Más 
pályára is szorít tattam, nagy komoly dolgokkal 
kellett foglalkoznom. De azért nem sajnálom 
fáradságomat. 

Jelen soraimnak czélja nem egyéb, csak 
figyelmeztetni kívántam Ngsdat még néhány, a 
kari könyvtárban őrzött s a világ előtt isme-
retlen ritkaságra. Ezek közzé sorolom: 

a) Frankovies Gergely művét, mely nyom. 
Monyorókeréken 1588-ban. Ennek egy máshol 
létező példányát — emlékszem — Toldja uni-
cumnak állította. Állítását megczáfolja a hi t tan-
kari példány, — mely hozzája még rendkívüli 
szép, daczára 800 éves korának. — Tavai ju-
bilált. 

Ezt csak még ismerték. De most jön két 
munka, melyet eddig senki sem ismer. És ezek 
Frankovichhoz vannak kötve: czimeik ezek: 

Stansit-Horváth Gergely (neerei, azaz strá-
zsai ág. vall. oskolatanitó.) 

a) A képekről való tudomány dr Chemnic 
Márton írásából. B á r t f a 1588. 

b) A Krisztus testének s vérének a végvacso-

rában jelen voltáról. Dr Chemnic Már ton u tán . 
Bártfa 1588. Hasonlóan szép pfildányok. 

Horváth István jegyzeteiben megtaláltam a 
Stansit-Horváth mint magyar írónak nevét. De 
ezenkívül semmit. 

És minek utánna már ismeretlen müvekről 
szólok, még egyet akarok megnevezni, mely 
ugyan nincs a hit tani kar. de a kolosvári Piaristák 
birtokában. (Talán meg lehetne szerezni.) Czime ez : 

Perneszi András, Választétele a Bornemisza 
Péternek levelére, melyet az ördögi kísértetről írott 
könyve elejbe nyomatott. N a g y s z o m b a t 1579. 

E munka annak idejében a jó Matuska 
könyvtárnoknak még álmatlan éjt is szerzett. 
Nem tudtuk sehogy sem megtalálni. És ez bo-
szantotta Matuskát annyira, mert könyvtára tö-
kéletesen rendben volt. de a Catalogus száma 
alatt mindig csak egy német munkára buk-
kantunk —- melynek bátsó részéhez van ez 
„unicum" kötve. 

Egy másik „unicum" Huszár Pál (óvári 
ev. pred.) munkája, a bécsi császári könyvtárban 
őriztetik. 

De miért is írom én mindezeket? — Mert 
éltem napjai meg vannak számlálva, és igen 
sajnálnám, ha e munkák létezésének t i tkát ma-
gammal a sírba vive, a már három századon át 
lappangott munkákat az örök feledékenységre 
kárhoztatnám. — Nem kételkedem, hogy ez által 
az úgynevezett „Altertbums-schnoflereknek" is 
kellemes szolgálatot teszek. 

De miért őriztem a t i tkot harmincz éven 
át ? Erre is megfelelek. — Több oldalról, és nagy 
tekintélyektől, annak idejében figyelmeztetve 
lettem, hogy soha el ne áruljam, hogy a hit tan-
kari könyvtárban valami nevezetesebb munka 
létezik, mert azt mondák, vannak emberek, kik 
ezt megtudva mindaddig nem nyugszanak, mig 
az ilyen munkákat meg nem kerítik. Egyeseket 
meg is neveztek, — de ezek már elhaltak. A 
hit'tani kar érdeke ta r to t ta tehát számat be-
lakatolva. Ha ma felzárom a ti tkot, nem azért 
történik, mintha a mai vallástalan nemzedéket 
lelkiismeretesebbnek tar tanám, — hanem mert 
azon reménynyel kecsegtetem magamat, hogy a 
hi t tanikar , a par ta tueri elve szerint, éber szemmel 
őrzendi saját könyvtára összes szerzeményeit. — 
Nem sokára ismét néhány tanári munkával 
szolgálandok. 

Meg fog bocsátani Nsgod, hogy hosszú irka-
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firkámmal maltraitirozom. ') De beteges állapo-
tomban jól esik a jobb mult időkben elmerengni 
és ily könnyű firkálásokkal kitölteni az időt. És 
eszembe jutván Persiusnak azon mondata: scire 
tuum nihil est nisi te scire hoc sciat alter, — 
a fölfedezéseket megtettem. Kérem egyúttal az 
általam igen tisztelt hittani kart, hogy ezen föl-
fedezéseket ad notam sumei'e et opus per nos 
coeptum si non consummate, saltern perficere 
sziveskedjék. 

Őszinte tiszteletem kifejezése mellett, jóakaró 
hajlamaim biztosításával vagyok 

Rozsnyón, 1889-ki január utolsóján. 
Collegájok 

Schopper, püspök. 

Pásztorlevél a hypnotismusról. 
(Vége.) 

A hittudomány által megvilágitott elme és az egész-
séges bölcselet bizonyítja, hogy soha sincs megengedve 
egy bensőleg rossz eszközt igénybe venni azon czélból, 
hogy jó eredményt lehessen elérni. Következéskép még 
akkor is, ha orvosolni lehetne egy betegséget a hypno-
tismus segélyével, sőt még akkor is, ha az orvostudo-
mányban nem volna más eszköz s mód e betegség elle-
nében, ez eszköz s mód a hypnotismustól véve soha, de 
soha sem veszilené el benső gonoszságát azért, mivel a 
föltett szándék s czél jó s megengedett. Senkinek sincs 
megengedve megmenteni egészségét, még életét sem, az 
erkölcsi rend elleni merénylet elkövetésével vagy az által, 
hogy biztosan s nyilván kiteszi magát annak, hogy el-
veszti cselekvési szabadságát, lelkiismereti öntudatát, ér-
telmi képességeit, saját személyiségét, amelyek mind oly 
dolgok, melyek az összes embri cselekedetek alapját 
képezik és a legmagasztosabb előjogok, melyekkel Isten 
az embert fölruházta. 

És ne mondja senki, hogy ily szigorú erkölcscsel 
kioltjuk a polgárosodás világosságát és feltartóztatjuk a 
tudományok előhaladását. Mert az első föltétel, hogy az 
embereket polgárosíthassuk, az, hogy kiragadjuk őket a 
helotaság állapotából, az öntudatlanság s idiotismus amaz 
állapotából, melybe őket a hypnotizálás, a hypnoticus su-
galmazás juttatná. 

Egyébiránt a hypnotismus s elmélete föltétlenül 
faijával vannak a jogczimnek, legalább mind a mai napig, 
hogy az igaz tudomány nemes s fenkölt kategóriájába 
lépjenek, vagy ezt igényelhessék ; az igaz tudomány ko-
ránt sem áll egyszerű tapasztalatokból, vagy egyes el-
szigetelten álló tények többé-kevésbé hiteles elősorolá-
sából, pedig ez együttvéve az egyedüli diadal, amelyet a 
hypnotismus története föltüntet; — a tudomány ellenben a 
dolgok metaphysicai ismerete saját okaik utján, amely 

1) Mély tisztelettel csókolom főpásztori kezét e sze-
mélyemre nézve fölöttébb megtisztelő leveleért, és tár-
gyukra nézve megbecsülhetetlen ez irodalom-történeti 
adalékaiért. A szerk. 

ugyanezen dolgok benső természetének szemlélődéséből 
ered ; ez ismeretnek pedig összeférhetetlennek kell lenni 
az alapos kétséggel, a vitatható vélekedéssel és a min-
dennemű valószínűséggel ugyanazon egy tárgyra nézve. 

Elérkezvén valamely dolog tudományának, tudásá-
nak bírásához, nem lehet többé tétovázni az iránt, vájjon 
igaz-e vagy nem, vájjon el kell-e fogadni vagy pedig 
elvetni, ami csak a vélekedéssel történhetik. Elégséges 
tehát valamely tudomány birtokába jönni, hogy teljes 
szilárdsággal és értelmünk összes természeti erőivel 
ragaszkodjunk hozzá: és ettől fogva az akaratnak 
nem lehet többé befolyása az emberre, hogy reá birja, 
hogy az ellenkezőt gondolja vagy mondja, mert akkor 
eme dolog igazságát szellemi szemeivel látja, amint a 
testi szemek látják a tárgyak valóságát : és mindkét eset-
ben nem volna meg a lehetőség, hogy csalatkozzunk. 

Az igaz tudomány emez ismérve megértetheti, mily 
távol áll a hypnotismus attól, hogy megérdemelje a tu-
domány szép czimét : maguk saját mesterei, távol attól, 
hogy annak metaphysicai ismeretével bírnának, bevallják, 
hogy nem ismerik amaz ok természetét, mely azt elő-
idézi ; egyik részük valami fluidumban találja, a másik 
rész bizonyos szenvelmi (urique), sugárzó és hullámzatos 
erőben.1) ; azt állítják mindenek előtt, hogy ez bizonyos 
erkölcsileg fensőbb erély, amely alantasabb erélyre be-
foly ; később előhaladásuk legutolsó határául, azt találják, 
hogy ez magának a hypnotizáltnak a képzelő tehetsége, 
habár s daczára annak, azt állítják, hogy esztelen lényeket 
is lehet hypnotizálni, a melyeknél — hinni akarjuk — 
nem ismerik el a képzelő tehetség létezését. 

Ámde azt fogják ellenvetni, hogy ámbár a hypno-
tismus csak megállapítja s elősorolja a tényeket, ezek 
mégis oly nyomtatókkal birnak, mely tekintetbe veendő 
és többet ér mint minden okoskodás ; ezek önmaguktól 
elégségesek hasznos voltának, therapeuticus gyógyító ere-
jének bebizonyítására. 

Mindenek előtt meg kell jegyezni, hogy megengedvén 
bár ezen tények valóságát, nincs miért keressük azoknak 
hasznát vagy gyógyító erejét; a kérdés ugyanis, melyet 
mi tárgyalni akarunk, az, vájjon ily tények megegyeznek 
vagy ellenkeznek-e az erkölcsi szabályokkal. Valamely 
cselekedet lehet nagyon hasznos és egyúttal fölöttébb er-
kölcstelen. Az árulás, uzsora, a lopás, a csalárd bukás, 
haszonnal járnak azokra nézve, kik azokat elkövetik ; 
és még se gondol senki arra, hogy azt állítsa, hogy azok 
erkölcsös cselekedetek. Épp ugy ismeretes bizonyos gyógy-
szerek hatása az abortus vagy rögtöni halál előidézésére, 
és mindamellett alkalmazásuk nem kevésbé bűnfenyítő 
cselekményt képez. Megtudandók, hogy meg van-e engedve 
valamely tény, nem tekintendő annak valósága vagy 
haszna, hanem vizsgálni kell, minő viszonyban áll az 
erkölcsi renddel. 

A hypnotizmus gyakorlása nem lesz jogosultabb a 
többé-kevésbé hírneves tudósok hozzájárulása által. Nem 
ők az erkölcs változhatatlan szabályának a letéteménye-
sei; egyébkint pedig ki vannak téve annak, hogy csalat-
koznak ; és hogy egy publiczistát idézzünk, ki épp oly 

') Dr. Baréty : Propriétés psychiques d'une force particulière 

du corps humain. 
10* 
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hires forradalmi s istentelen eszméi, mint csodálatraméltó 
tehetsége s nagy tudományos képzettsége által az orvos-
tudomány terén, ő is tanuságul szolgálhat, hogy vannak 
tévelyek, melyekre egyedül a nagy tehetségű emberek 
képesek. ') 

Mindaz, amit a hypnotismusról mondottunk, meg-
érteti veletek, szeretett fiaink, hogy a nélkül, hogy fog-
lalkoznátok gyógyitó therapeuticus erejének többé-kevésbé 
állított jelentőségével vagy hasznával, annak alkalmazását 
meg nem engedettnek kell tartanotok ama veszélyes kö-
rülmények között, a mint ma jelentkezik. A hypnotismus, 
midőn physicai eszközöket s módokat alkalmaz oly ha-
tások elérésére, amelyek nem természetesek, valóban nem 
tartja meg ama viszonyt s arányt az ok s okozat közt, 
amelynek szükségét maga az ész sugalja. Mi több, a ha-
tás és eredmények az őket előidéző októl vévén alakju-
kat és a hypnotismus tünetei nem különbözvén a magne-
tismus jelenségeitől, ebből az látszik következni, anélkül, 
hogy a logikán a legkisebb erőszak ejtetnék, hogy a 
hypnoticus tünetek okának ugyanannak kell lennie, leg-
alább fajlag (specifice), mint a magnetismus jelenségeinek. 

A magnetismus gyakorlása azonban el van tiltva 
anyaszentegyházunk által az azt követő babonás és eret-
nekséggel vegyes körülmények miatt. Annál inkább kell 
tehát tiltottnak tartanunk a hypnotismus gyakorlását, 
minthogy az annak magát alávető személy, tekintve az 
amaz által előidézett phyzikai bajokat s erkölcsi rosszat, 
maguknak a hypnographoknak vallomása szerint abból 
nem kerülhet ki anélkül, hogy mint eszes lénynek mél-
tósága ne csorbuljon, lelkiismeretes öntndata le ne ala-
csonyittassék, szivének vonzalmában szégyenletes rendet-
lenség be ne következzék, szabadságát el ne veszítse és 
egész lénye mélyen meg ne zavartassák. 

Mondjatok le tehát a hypnotismus gyakorlásáról: 
ezt az észelviség (rationalismus) hozta létre, az anyag-
elvi gyógyászat pedig táplálta. A hypnotismus megszü-
letett s megjelent köztünk ama szomorú szabadalommal, 
hogy bölcseket őrültekké, szabad embereket rabszol-
gákká, ártatlanokat gonosztevőkké, szeplőtelen lelkeket 
romlottakká, egészségeseket betegekké, hivőket hitetlenekké 
változtatott. 

Távozzatok messzire a veszélyektől, melyeket ez uj 
elem magában rejt, amely azon ürügy alatt, hogy meg-
gyógyítja a testet, bemocskolja a lelkiismeretek tiszta-
ságát 2) és az emberek lelki vesztét okozza. 

Kerüljétek — mondjuk nektek az apostollal — „a 
szavak e profán újdonságát, és a sok rosszat, mely egy 
hamis tudomány neve alá rejtőzik," minthogy, mondja a 
bölcs és ékesszóló De Lerins Vincze, „e hazug tudomány 
igen gyakran alkalmaztatott csalásra s ámításra, elne-
vezvén a tudatlanságot tudásnak, a vihart nyugalomnak, 
a sötétséget világosságnak." 

Keressétek lelketek békéjét anyaszentegyházunk tév-
mentes tanításában, a szentségekhez gyakran járulván, az 
ima s elmélkedés gyakorlásában, az isteni malaszt sugal-
latához való hűségben, a szentek épületes példáinak kö-

l) Cabanis. — Lásd Debreyne. 
J) Gilles de la Tourette mondja, hogy a szemérem elleni me-

rényletek a hypnotismussal együtt járnak. 

vetésében, a bűnbánat gyakorlásában, a mi Urunk Jézus 
Krisztus szenvedése s halála titkainak megemlékezésében. 

Ezen vallásos és áhítatos cselekedetek segélyével, 
szeretett fiaink, elnyeritek az igaz békét, melyet a világ 
nem adhat, meg fogjátok szilárdítani mindinkább katho-
likus hiteteket, több borzalmat fogtok érezni a téves el-
méletek és a profán újdonságok iránt, melyek azzal 
ellenkeznek : végül pedig megmaradtok Isten kegyelmében 
s barátságában. 

Az örök boldogság zálogául fogadjátok, szeretett 
fiaink, pásztori áldásunkat * az Atyának és * Fiúnak és * 
Szentlélek nevében, amen. 

Madrid, 1888. aug. 29. 
Czirjék Mária, 

madridi s alcalai püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 

t 
R U D O L F fó ' l i e r czeg . 

Esztergom, febr. 4. Főpásztori körlevél Rudolf trón-
örökös halála alkalmából. — Simor János biboros-herczeg-
primás ur emja főegyházmegyéje papságához a következő 
körlevelet intézte : 

»Rudolf főherczeg és trónörökös ő fensége életét a 
halállal cserélte föl. Nincs az egész osztrák-magyar biro-
dalomban, sőt egész Európában ember, kit e halálhír 
fájdalommal nem sújtott volna, de bizonyára a legbor-
zasztóbb csapást mérte ő felsége apostoli királyunk atyai 
szivére, a kivel együttérez és szenved majdnem az egész 
világ. Illő és méltányos, hogy a jóságos mindenható Istent 
buzgón kérjük : vigasztalja és erősítse meg a legjobb 
király fájdalomsujtott szivét és tartsa meg őt zavartalan 
ép egészségben minél tovább a neki alárendelt nemzet 
vigaszára és javára, melynek előmozdítása lankadatlan 
törekvését képezi. Kétségkívül enyhülést szerzünk kirá-
lyunk végtelen fájdalomtól sajgó szivének, ha az irgalmas 
Istenhez meghalt fiáért is esedezünk. Ezennel tehát elren-
delem, hogy a következő napok egyikén az összes plé-
bánia-egyházakban énekes gyászmise tartassák s arra a 
nyilvános hatóságok és hivő nép meghivassanak. Eszter-
gom, 1889. február hó 4-én. 

János, biboros érsek.1' 

Eger. Főpásztori körlevél. — Dr Samassa József 
egri érsek ur ő exja Rudolf trónörökös halála alkalmá-
ból egyházmegyéje papságához latin körlevelet intézett, 
mely magyar fordításban igy szól : 

A legmegrenditőbb, leggyászosabb csapás, mely mon-
archiánk népeit sújthatta, a mindenható Isten akaratából 
s az emberi lét kikerülhetlen végzetszerűségénél fogva a 
legkegyesebb s legjobb császár és apostoli királyunk fel-
séges családjában bekövetkezett. Rudolf főherczeg ő fen-
ségét, Szent-István koronájának örökösét, kire az országlás 
gondja várt, kire kitűnő lelki és szellemi tehetsége s 
tulajdonainál fogva, mint a jövő nagy fejedelmére, bizva 
tekintett a népek jogos reménye, Isten rendeléséből, 
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mindenek közbánatára, folyó évi január hó 30-án váratlan 
•és korai halál elragadta. 

Oh, csalékony emberi remények ! szétfoszló vágyak ! 
Oh, kétes, bizonytalan életesélyek ! Méltán úszik könyben 
a szem, méltán tör elő a közfájdalom sóhaja, méltán 
hangzik fel ;iz általános siralom panasz-szava. 

Mily hivatott, mily királyi eszményekkel teljes feje-
delmi sarjat vesztettünk el ? ! Ki a jók oly mély ragasz-
kodását, szeretetét vivta ki, hogy ámbár az ifjúkor s 
életerő egy hosszú uralkodás áldásainak reményével ke-
csegtethetett : ez élet napjainak meghosszabbítására még 
önéletük napjainak egy részét is mindannyian vágyva 
ajánlják vala fel áldozatul. De e földön mi sem szilárd, 
mi sem tartós, mi sem állandó. Az Ur, hogy lelkeinkbe 
vésse, hogy e földön nincs maradandó lakásunk, csak 
ideiglenes szállásunk, hogy az mit életnek nevezünk, nem 
az élet, csak ut az életre, hogy reményeinket nem e 
földre, de az égre kell irányzanunk : hatalmának tetszése 
szerint renget meg mindent a mi szilárdnak, kitéphetle-
nül erősnek látszik, megdönti egy pillanat alatt. 

Csak az Isten nagy! kinek végzései előtt trónjához 
borulva megnyugvással kell meghajlanunk. Előttünk most 
még kifürkészhetlen, rejtelmes okai föltárulnak a végső 
Ítéleten, s ott világossá lesz azon bölcsesége, hogy annyi, 
s majd valamennyi végzéseinek czélját előttünk titokba 
vonta, bár a hivő lélek előtt már most sem titok, hogy 
minden a mi ma ekkép titok, csak az istenség ténye. 

Egyedül ő hozzá kell fordulnunk azért esdő könyör-
géseinkkel, hogy adja meg szolgájának a nyugalmat, azon 
nyugalmat, melyet szentjeinek készített. Oda térjen meg 
lelke, honnét kiszármazott, hol örök az élet, hol a ha-
landó halhatatlanságba s a romlandó romolhatlanságba 
öltözik. 

Miért is rendelem, hogy folyó évi február hó 5-én a 
székesegyházban és egyházmegyém valamennyi plébániai 
és szerzetesi templomában a hivek előzetes értesítése, 
s a polgári és katonai hatóságok meghívása mellett — 
az összes harangok meghuzatásával — Liberával egybe-
kötött ünnepies gyászmise tartassék. 

De kérjük buzgón az Urat azért is, hogy a jóságos 
császárt és apostoli királyunkat, a haza atyját, fölséges 
hitvesével, óvja kegyesen hatalmas karjával. Tartsa meg 
őt áldásunkul sokáig épen, boldogan, s mig a halhatat-
lanságba át nem lép, a halál gyásza családjában ne se-
bezze soha meg szivét. 

Ezenfölül az érsek egyházmegyéje minden iskoláján 
gyászlobogót tüzetett ki, s a temetés napján iskolai 
szünetet rendelt. 

Ungvár. Főpásztori körlevél. — A munkács-egyház-
megyei ft. Klérusnak. 0 császári és apostoli királyi fen-
sége Rudolf trónörökös főherczeg folyó évi január hó 
30-án az Urban hirtelen elhunyt. 

Midőn e megrendítő eseményt a felséges uralkodó-
ház fájdalma iránt legmélyebb részvéttel tudomásukra 
hozom, felhívom egyúttal Kedveltségieket, hogy a gyász 
jeléül, a mely ő fensége halála folytán a felséges ural-
kodóházra, szeretett hazánkra s az egész osztrák-magyar 
monarchiára borult, gyászlobogókat tűzzenek ki, továbbá 

három napon át reggel, délben és este liarangoztassanak ; 
végül pedig jelen rendeletem vétele után, a legközelebbi 
vasár- vagy ünnepnapon, a szószékről kihirdetvén híveik-
nek e gyászeseményt, közvetlenül a hirdetést követő napon, 
az Istenben elhunytnak lelki üdveért engesztelő sz. misét 
végezzenek „ct> iiaHaxiiAOio." 

Egyébiránt püspöki áldás adása mellett vagyok 
Ungvártt, 1889. február 1. 

Krisztusban szives atyjok : 
János, püspök. 

Róma, február hó 1 .A szentszék s Angolország. — 
A norfolki herczeg, kit az angolországi katholikusok 

politikai vezérének lehet mondani, legközelebb ide jő. 
Ez utazás sokáig kétséges vala, sőt már azt lehetett gon-
dolni, hogy a nemes herczeg nem is fog jőni Rómába. 
Ugy látszik azonban, hogy Gladstone időzése Olaszország-
ban, főleg pedig ama még mindig neki tulajdonított 
szándéka, hogy idejövet a szentatyánál tisztelét teendi, 
arra birták a Salisbury-kormányt, amely kezdettől fogva 
meg akarta akadályozni Gladstone fogadtatását a Va-
tikánban, hogy a norfolki herczeg utján kezdjen tárgya-
lásokat közvetlenül a szentszékkel. 

A norfolki herczeg, ki soha sem szűnt meg a mos-
tani tory-kormányt támogatni, aki azonban a pápa köz-
benjárását óhajtaná Írországgal szemben, valószínűleg 
maga is szükségesnek vélte az ír kérdés folytonos éles-
bedése miatt személyesen közbenjárni a pápánál. A her-
czeget baráti kötelék fűzi Salisbury, Salford lordokhoz s 
az angol főnemesség legnagyobb részéhez. Azonkivfll azt 
hiszi, hogy az angol kormány vissza fogja állítani a hi-
vatalos diplomácziai viszonyt a Vatikánnal. 

Erre nézve a vélemények nagyon megoszlanak. A 
norfolki herczeg s barátjai azt tartják, hogy Angliában 
nincs szükség uj törvényre a kövefség visszaállítása czél-
jából a Vatikánnál, és hogy a protestáns közvélemény 
Angliában annyira megváltozott, hogy nem fogja gátolni 
ama diplomácziai viszony helyreállítását. 

Mások, akik nem kevésbé jól értesülteknek akarnak 
látszani, az ellenkezőt állítják. Kinek van igaza? A 
Vatikán beavatott köreiben épp ez alkalomból föleleve-
riiték Salisbury lordnak erre vonatkozó nyilatkozatát, 
mely szerint Angolország óhajtja, hogy a diplomácziai 
hivatalos összeköttetés a pápasággal megujittassék, de 
hogy ennek megvalósítására hiányzik a kedvező alkalom, 
különben a Vatikán melletti angol követség visszaállí-
tását e pnllanatban annak lehetne tekinteni, hogy az an-
gol kormány ezzel akarná leróni háláját a pápai leira-
tokért a boycottage ellen. 

Ez igen diplomatikus válasz, csakhogy ez elnapolás 
majdnem meghátrálásnak vehető, minthogy azt a kérdést 
tolja előtérbe, hogy hát mikor is lesz az a kedvező pil-
lanat? Egyébiránt a tory-kormánynak nincs sok ideje az 
alkalmak megválasztására, mert az uj parlamenti válasz-
tások eredménye ez idő szerint nagyon bizonytalan, és 
esetleg oly többséget hozhat a parlamentbe, mely talán 
más véleményt fog táplálni nemcsak ebben, hanem más 
kérdésben is. 

A Vatikánban igen jól ismerik a dolgok jelen álla-
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potát : a norfblki berezegnek tehát kinos helyzete lesz, 
ha befolyást akar gyakorolni a szentszékre. 

XIII. Leo pápa nem veti magát alája az ily be-
folyásoknak. 

Itt bizonyára igen jól ismerik a nemes angol her-
czeg jó indulatát, érzületének tisztaságát s kiváló tehet-
ségeit. Loyalitása minden kétségen felül áll. Ugy látszik 
azonban, hogy ő maga félreismeri a helyzet s az angol 
minisztérium erejét: Angolország politikai átalakuláson 
megy most keresztül, mely minden akadályon győzedel-
meskedni fog. A tory-k ellene szegülnek, de nem fogják 
föltartóztathatni. Manning biboros westminsteri érsek több 
izben utalt már ez átalakulás népies jellegére, és Churchill 
lord demokratikus pártalakítása nem kevésbé igazat ád a 
bibornok véleményének a népies áramlat felülkerekedé-
séről. 

Az angol katholikusok ebben nagy szerepre vannak 
hivatva. Eddig ugy szólván a pártok felett állottak ; sem 
a torykhez, sem a whygekhez nem szegődnek ; magukra 
nézve nem követelnek mást, mint igazságot és szabadsá-
got. Csak egy kisded csapat (konvertita) katholikus igyek-
szik a katholikus ügyet a tory pártéval összekapcsolni, 
inkább személyes összeköttetéseiknél fogva, semhogy po-
litikai érdekből. Manning bibornok és majdnem az összes 
angol katholikusok semlegesek a pártharezokban, inkább 
puszta szemlélői azoknak, nyilvár. ama meggyőződésből, 
hogy tisztán vallás- és szocziál-ügyi tevékenységüknél fogva 
mentek maradnak az egymás után majd győztes, majd 
bukott parliamenti pártok represszáliáitól. 

A norfolki herczeg ennélfogva rögösnek fogja itt 
Rómában találni az utat. Az kétségen kivül áll, hogy 
XIII. Leo pápa nagy tekintettel viseltetik Angolország 
iránt; az ő messzelátó szelleme őszintén óhajtja a hiva-
talos diplomácziai viszony helyreállítását Nagy-Britániá-
val, de még ennek megtörténte sem képes, annál kevésbé a 
puszta Ígéretek nem képesek a Vatikánt tartózkodó állá-
sából kivonni, mely a mostani körülmények közt ajánla-
tosabbnak látszik mint valaha. 

A norfolki herczeg különben maga is gondoskodott 
róla, hogy utazása hivatalos szinben ne tűnjék föl — az 
olasz forradalmároknak. Ez a nagy elővigyázat a római 
bitorlók érzékenykedése tekintetéből eléggé jellemzi a 
viszonyt a szentszék és Anglia közt, amint ez utóbbi 
most kormánya által képviselve van. 

De mint egyszerű „turista" is szívesen látott vendég 
lesz itt a norfolki herczeg. Tavaly is itt volt már ily 
félhivatalos küldetésben ; akkor kíséretében volt ugy szólván 
mint hivatalos titkár az angol kormány részéről Boos 
kapitány, aki csak több hónappal a norfolki herczeg 
után tért vissza Londonba. 

Ez utóbbinak küldetése akkor is az irlandi kérdésre 
vonatkozott. Most sem lesz különben. Megérkezte s elfo-
gadása előtt természetesen nem lehet tudni, mily előter-
jesztéseket fog hozni a Salisbury-kabinet részéről ; de 
hogy a pápa már rég állást foglalt az ir kerdésben, azt 
épp oly jól tudják Londonban, mint Írországban, és min-
denütt meg vannak győződve arról, hogy a pápa semmi 
szín alatt sem fog hozzájárulni az irek jogos követe-
léseinek meghiúsításához. 

Ha a tory-kormány a norfolki herczeg küldetésével 
Gladstone-nek útját akarná állani a Vatikánba, meglehet,^ 
hogy czélt ér, nem oly módon, mintha a pápa elutasí-
taná, ha ez angol államférfiú kihallgatást kérne, hanem 
olykép, hogy ez aligha fogja e lépést megtenni most, 
hogy a Salsbury-kabinet meghatalmazottja ott tárgya-
lásokat folytat. De már az a másik czél elérhetetlen lesz, 
hogy ugyanis a pápa állást foglaljon az ir néppel szem-
ben. Ellenkezőleg a pápa inkább ennek érdekében fogja 
befolyását érvényesíteni. 

És épp azért, mert ezt Londonban jól tudják, itt 
az a vélemény, hogy a Salisbury-kabinet belátva az irek 
elnyomására czélzó politikájának balsikerét, valamint 
érezve az irek jogait védő Gladstone népszerűségének 
folytonos növekedését, változtatni akar eddigi magatar-
tásán az ir kérdésben, hogy meghiúsítsa a whig-párt 
győzelmét a küszöbön álló parlamenti választásoknál. 

Mindenesetre azonban Norfolk herczeg küldetése 
ujabb bizonyitéka a pápa erkölcsi fölényének, melyet a 
kormányok váltakozva igyekeznek megnyerni, egyúttal 
pedig a pápaság világraszóló hivatásának, mely a nép 
jogainak védelmében ugy Írországban, mint másutt mind-
inkább nyilvánvalóvá lesz. 

Páris, január hó 29. Lavigerie bibornokkarthagói 
érsek levele apostolkodásának eddigi eredményeiről és a 
jövő teendőiről. — (Vége.) 

Befejeztem e levelet, midőn hirt vettem zanzibari 
misszióink igazgatójától, melyet ön is ismer, mert azóta 
franczia s angol lapokban megjelent. T. Jamet atya, az 
algeri hittérítő társulattól hosszú sürgönyben, melyet 
külön hozzám intézett, tudatja velem, hogy Kelet-Afrika 
bensejének legfőbb királyságában, Ugandában, mely több 
millió lélekkel bir, forradalom ment végbe. Ez országnak 
királya, Mvanga, Mteszá-nak fia, mintegy három év előtt 
borzasztó kegyetlenséggel elpusztíttatott több mint 140 
keresztényt, kik hadseregében s testőrségében apród név 
alatt szolgáltak. Annak előtte lemészároltatta Haunington 
anglikán püspököt és útitársait, kik a parttól egész a 
Nyanza-tóig íölhatoltak, hogy Ugandában letelepedjenek. 
Kegyetlensége most trónjába került, s ürügyül szolgál a 
muzulmánoknak, hogy a hatalmat kezükbe kaparitsák 
és hogy végkép elzárják az egyenlítő melletti Afrika 
bensejét az európai czivilizáczió elől. 

Zanzibári misszióink igazgatója ezt tudatja velem az 
említett hosszú sürgönyben : 

A Nyanza taván, e szárazföldi tengeren, elég távol 
a parttól — mondja ő — néhány elhagyott puszta sziget 
van. Nem tudom, mily hibából vagy szeszélyből fejébe 
vette e zsarnok néhány hónap előtt, hogy ide szállíttatja 
át egész testőrségét az összes apródokkal együtt, akiknek 
a türelmét kimerítettnek hitte, és az átszállítónak azon 
rendeletet adta, hogy amazokat ott hagyják, hogy ott 
éhen veszszenek. A titok azonban nem lett megőrizve és 
a testőrség ily halállal szemben vonakodott csónakokba 
szállani, hanem késedelem nélkül Mvanga palotájára tört 
és a királyt trónvesztettnek nyilvánítá. Egyúttal Mvanga 
testvére, Kiveva az ország törvényei szerint királynak ki-
áltatott ki. Ez utóbbi kedvezett az európaiaknak és inkább 
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is bizott hűségükben. 0 azonnal a keresztények közöl 
választott magának első minisztert, és a tudományok 
főnökeit a protestánsok vagy katholikusok intézeteiben 
nevelt szerecsenek közöl. Ez volt a dolgok állapota néhány 
napig ; de a muzulmánok régóta nagy összeesküvést 
szőttek, hogy Ugandát hatalmukba kerítsék. 

Fölhasználván a közigazgatás e teljes megváltozta-
tását, megtették rendszabályaikat és előre meghatározott 
napon a fehérekre rontottak. Négy hittérítő, köztük ft . 
Livinhac apostoli vikárius, és két angol misszionárius 
elfogatott, bebörtönöztetett, és Kiveva azzal fenyegette-
tett, hogy azonnal elmozdíttatik trónjától, ha el nem 
bocsátja a keresztények iránt barátságos főnököket s nem 
helyettesíti őket muzulmánokkal. Ezek, rabszolgakereske-
dők, gazdagok és jól fegyverzettek : a király engedett, és 
a közelebb kinevezett főnökök futás által menekültek, 
hogy kikerüljék a sorst, melyet nekik szántak ; visszavo-
nultak L'nyoroba vagyis (ha a távirat e jelzése helyes s 
nem forog fönn tévedés) azon ország közelébe, hol Emin 
pasa van. Azalatt az angol és franczia missziókat meg-
rohanták és fölégették, az árvaházat lerombolták, a rnisz-
szionariusokat, ft. Livinhac-val élőkün egy börtönbe zár-
ták s egész héten át halálig kínozták. Együtt voltak a 
katholikusok és angolok, és e szomorú körülmények kö-
zött a szeretet megindító tanúságait adták egymásnak. 
Miután mindenükből kifosztattak, az uj muzulmán minisz-
ter megengedte nekik, hogy egy csónakon a tó másik 
partjára vonuljanak vissza, hol több misszió van a kü-
lönböző országokban, nevezetesen Bukumbiban. A dereg-
lye, melybe e hitvallókat helyezték, hasonló volt azokhoz, 
melyekről gyakran van szó afrikai vértanúink történeté-
ben az első századok alatt ; siralmas állapotban volt és 
hogy teljes legyen a szerencsétlenség, amikor eltávozott 
a parttól, megtámadtatott s fölfordíttatott egy viziló 
által, mely rávette magát. A misszionáriusok meg lettek 
mentve egy másik dereglye által, de öt az árvák közöl, 
kiket magukkal vittek, belefúlt. A hittérítők most a tó 
másik partján biztonságban vannak, de a muzulmánok 
diadalmaskodnak, és akik most Kiveva neve alatt Uganda 
urai, irtak Mackay urnák, az angol misszió főnökének, 
azt jelentvén, hogy boszut veendők Németországon s 
Anglián, melyek meg akarták enni Ugandát, ők meg 
fognak ölni minden fehér embert, egyiket a másik után, 
akik az egyenlítő körüli Afrika bensejében letelepedtek." 

Ha e részletek igazak, amint szerencsétlenségre 
nincs kétség benne, azok után, amit másfelől jelentenek, 
ez bizonyára a jelenben s jövőben a lefontosabb esemény, 
mely e században Afrikában történik, ez egyúttal a leg-
nagyobb csapás az európai polgárosító befolyásra Kelet-
Afrika bensejében. 

Egyébiránt ez ama régóta forralt összeesküvések 
kitörése, melyeket magam már több ízben jeleztem ré-
szint kath. missziói szemlékben, részint hírlapokban, részint 
e vidékek különböző kormányainál tett közléseimben. 

Több (hat vagy nyolcz) éve már, hogy Mtésza király 
fenyegetve látván magát a délegyiptomi fanatikus mu-
zulmánok (mostani dervisek) növekedő befolyása által, 
miszionáriusaink és ugyan e bátor ft. Livinhac által, ki 
az imént halt meg, kéretett engemet, szerezném meg 

számára Francziaország politikai protectoratusát, hogy 
ekkép megakadályozza, hogy államai a rabszolgakereskedő 
muzulmánok kezébe essenek. Én külügyminiszterünkhöz 
fordultam, de csekély reménynyel; azt a választ adta nekem, 
amelyre el lehettem készülve és amely előtt fejet kellett 
hajtanom. Azt felelte nekem, hogy országunknak már 
van elég súlyos felelőssége Afrikában ; ott vannak gyar-
matai Guineában, Szenegalban, Algériában, Tuniszban 
(nemsokára Kongóban) ; nem akarná terheit szaporítani 
oly távolságra Afrika bensejében. 

Alakra nézve jó indulatu, de alapjában tagadó vá-
lasz adatott Mtészának, aki nemsokára rá meghalt. 

Azután Kelet-Afrika muzulmánjai több izben, és 
azonképen, amint Zanzibarban s Afrika bensejében számot 
vetettek a berlini kongresszus határozotaival s ezek közeli 
következményeivel, teljesen semmivé tették azt az összes 
európai alapitások lerombolásával és a keresztények le-
mészárlásával Afrika bensejében. Ama szabatos tudósí-
tások alapján, melyeket misszionáriusainktól vettem, kö-
telességemnek tartom mint e missziók feje megismertetni 
ez elég súlyos körülményeket a kérdésben érdekelt kü-
lönböző kormányokkal: Angliával, Németországgal, Bel-
giummal, s végül Francziaországgal, amelyet természet-
szerűleg kötelezett a franczia hittéritők megvédése Ugan-
dában s Tanganikában. 

Jeleztem nekik, hogy az egyedüli gyakorlati módja 
a szerencsétlenségek elkerülésének, igen erős nyomást 
gyakorolni a zanzibari szultánra, aki akkor Szaid-Bargas 
volt, őt tevén felelőssé a mészárlásokért, melyeket Afrika 
bensejének rabszolgakereskedői elkövettek, akik mind az 
ő államaiból jönnek s elismerik hatalmát. Ez megmentette 
akkor a kiirtásnak szánt számtalan áldozatokat. Szaid-
Bargas maga irt főnökeinek, Mtészának is irt és később 
Mvangának és hittéritőink tudomást nyertek leveleiről. 

Ma azonban a- helyzet egészen más ; a tengerpart 
el van zárva, a zanzibari szultán tekintélyét nem ismerik 
el Afrika bensejében ; hivatalosan ugy tekintik s jel-
lemzik őt, mint akinek nincs hatalma tiz kilometeren tul 
a parttól. Az európaiak tehát pártfogás és védelem nélkül 
vannak e részről, és teljesen oly emberek kényére vannak 
hagyatva, kik az ország urai akarnak lenni s ezt rab-
szolgakereskedés által kizsákmányolni. 

Sokat s hosszan beszéltem e muzulmán tervekről és 
számos s érdekes részletet közöltem erre nézve ft. Li-
vinhac egyik utóbbi levele nyomán. 

0 szól abban amaz összeesküvésről, mely Kelet-
Afrika megszállását czélozza, s amely logikai összefüg-
gésben áll azzal, ami Szudánban történik, vagyis a Vörös-
tenger partjaitól az atlanti oczeánig 500 kilometer széles 
területen. 

E fenyegetések most megvalósíttattak és csak arról 
lehet szó, hogy mit tegyenek azok, akik végveszélynek 
tekintik Afrika elnéptelenitését, az erőszakos mohame-
dánizmust és e mérhetetlen szárazföldet Európa született 
ellenségeinek kezében. 

Én e kérdést nem rekriminácziók czéljából jelzem, 
ezeket nyomorúságosaknak tartanám, hanem azon czélból, 
hogy mi a teendő most, hogy, ha lehetséges, megmen-
tessék Afrika e része és az ott lakó európaiak. 
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Terítsék föl magok elé Afrika térképét : látni fogják, 
hogy nem lehet többé a tengerpart mellett történt ese-
mények folytán egy expediczióra gondolni Afrika belse-
jébe, olyanra, minőt én azelőtt tanácsoltam. Akkor két 
hadtesttel 500—500 emberrel Tanganika s Nyanza körül 
tábort ütöttek, és fölhasználván a zanzibári szultán nevét 
s befolyását meggátolták, hogy a muzulmánok megfész-
keljék magukat Afrikában. Ezt most nem lehet tenni. 
Mind megváltozott és most több ezer emberből álló expe-
diczió kellene és az ut sincs nyitva a tengerparton. 

Feltétlenül abba kell hagyni tehát a Bagamojaból, 
Mondazából s a legéjszakibb pontokról való kiindulást ; ott 
nem lehetne többé áthatolni, valamint a muzulmánok 
mellett nagyszámú hadseregek s végső nehézségek nélkül. 

Egyetlen egy ut van Kelet-Afrikába és ez a vizi 
ut. Bele kell nyugodni abba, hogy leszállanak egész 
Zambék-ig Portugal beleegyezésével, ott hajóra szállva 
fölhatolni Khiréig Nianza-ig, Albert-Nianzáig. Itt az ut 
szabad, és egészséges ; Belgiumtól s Portugáltól függ. 

Könnyű is legnagyobb részében a szállításra. Ily 
expediczió Belgium, de főkép az emberiség s czivilizáczió 
ügyét mozdítaná elő. Nem volna szükség sok európaira, 
de ezeket jól meg kellene választani, akik Joubert, Stanley, 
Emin követői volnának, akik a rabszogaságellenes bizott-
ságok vagy a kormányok segélyével — ha ez utóbbiak 
hozzá akarnának járulni s jóvá tenni a mai napig elkö-
vetett hibáikat — sereget toborzanának a benszíilöttekből. 

Nincs időm elutazásom előtt, lemásolni levelemet. 
Küldjön belőle egy-egy példányt a már létező bizottságok-
hoz, hogy ezek számot vessenek avval, hogy mit tehetnek 
főkép illető kormányaiknál. Ott európai gyarmatosok,-hit-
térítők vannak, francziák, angolok, belgák, németek, akiket 
naponkint borzasztó halál fenyeget : vájjon veszni hagy-
juk-e őket, anélkül hogy legkevésbé igyekeznénk nekik 
segélyt nyújtani ? 

Ez szégyen volna Európára. Ez talán egyszersmind 
az utolsó pillanat Afrika benseje e részének megmenté-
sére. Szeretném kifejteni ez eszméimet: de megelégszem 
e jajkiáltást hangoztatni, és amidőn önhöz szólok, han-
goztatom azt az egész polgárosult világhoz és különösen 
ami igaz püspökeinkhez Francziaországban, akiktől gyűj-
tést kértünk és akik bizonyára nem fogják azt tőlem 
megtagadni most, hogy egy franczia püspök van a bar-
bárok kezei között. 

Fogadja, elnök ur, stb. 
Lavigerie Károly, bibornok. 

IRODALOM. 
*** Beküldetett: Monumenta Vaticana Hungáriáé. 

Series I. Tom. 3. Bullae Boniíacii IX. P. M. (Bonifáez 
pápa bullái.) 1389—1396. Budapest, 1888. XXXVIII, 
365 1. A hollandi papírra nyomatott kiadás ára 5 frt, a 
velin-kiadásé 4 frt. 

A bullák nagybecsű szövegét megelőzi Fralcnói 
Vilmos latin és magyar Bevezetése, a melynek czime 

latinul ez : Guilielmi Fraknói E. Cath. Varadiensis Ca-
nonici Prolegomena ad Bonifacii IX. Bullas Regni Hun-
gáriáé Históriám illustrantes. 1389—1396. Egy jó darab 
kor- és egyháztörténet van benne megvilágítva a Bonifáez 
bullái által vetett uj fénynél. 

= Megjelent és beküldetett : Egyházpolitikai hely-
zetünk vagyis a katholiczizmus magyarországi egyház-
politikai helyzetét tárgyazó napi kérdések. Irta dr Lauran 
Ágoston nagyváradi gör. szert. kath. kanonok. Nagy-
várad, 1889. 12-r. 142 1. Ára fűzve 60 kr. 

— Pályanyertes mű jelent meg a következő czim-
mel : A Socialismus. Pályanyertes mű. Irta dr Ambrus 
István tanulmányi felügyelő az egri érseki papnevelő-
intézetben. Eger, 1888. 8 r. 244 1. 

^EGYESEK. 
*** Nagy örömmel vesszük tudomásul az „Augsb. 

Postz." f. évi jan. 31-én Maridban kelt ama tudósítását, 
a mely szerint a spanyol nagykövetség Párisban meg-
bízást kapott a madridi külügyminisztériumtól a legha-
tározottabban meghazudtolni azt a hírt, hogy a regens-
királynő a spanyol szabadkőművesség nagymesteri tisztjét 
vagy a nevezett titkos társaság 33-ik fokának jelvényeit 
elfogadta. Ugy legyen! Kíváncsiak vagyunk Taxii nyilat-
kozatár, ki az ellenkezőt hirdette. 

— Bismarck hg lapjai heves támadást intéznek a 
hesseni nagyherczeg leánya, Alice ellen, kiről azt mond-
ják, hogy az orosz trónörökössel akarják eljegyezni. A 
„Hamb. Corresp." erkölcsileg lehetetlennek tartja e há-
zasságot német hgnőre nézve azért, mert az orosz ural-
kodóház törvényei szerint a leendő trónörökösnének a 
keleti-orthodox vallásra kell áttérnie, a mi a keleti-or-
thodox vallás elsőbbségének (Ersterechtigung) elismerése 
lenne. 

— A f . hó közepén tartandó pápai konzisztoriumban 
a „L'Observateur Français" római távirata szerint az 
Ororszországgal való megegyezés alapján három orosz-
lengyelországi püspök fog praeconizáltatni, és pedig i 
Simon, a sz. pétervári kath. akadémia igazgatója vilnai, 
Novodvorski plocki, és Jaczovszki lublini püspökké. A 
fogságban tartott eddigi vilnai püspök szabadon fog bo-
csáttatni. 

— A svájezi kulturharcz nagymestere, Carteret kö-
zelebb elhunyt. Mérhetetlen sok rosszat okozott és egy 
ideig valóságos önkényuralkodó volt Genfben és környé-
kén, de még életében tapasztalnia kellett, hogy a gyűlö-
let s atheismus csak rövid ideig képes felülkerekedni. 
Még életében genfi-lausanne-i püspökké lett az a férfiú, 
Mermillod, akit a svájezi Bismarck, Carteret, száműzött. 
De még saját elvtársai is ellene fordultak, a radikálisok, 
visszaállítván a vallásoktatást az iskolákban. Elhagyottan, 
meghasonlásban a világgal és nagy fájdalmak közt hunyt el 
az a férfiú, aki Voltaire ismeretes káromlását a szabad-
kőművesekkel karöltve meg akarta valósítani ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r. t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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tőnél, és Rndnyánszky 
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Budapes t en , f e b r u á r 9. 12. I. Félév. 1889. 

j y v à r a cl : Főpásztori körlevél. — K ó m a : Az olasz trónbeszéd. — Kath. Egyleti Elet : A budapesti pauíai 
szent Vincze egyesület közgyűlésének jegyzőkönyve. — A Szent-Fatván-Társulat osztály-gyűlése. — Irodalom : Hogyan terjeszszük és emel-

jük a kath. sajtót. — Ébresztő hangok. — Vegyesek. 

A gyászoló királyi szív szózata. 

Népeimhez ! 
A legsúlyosabb csapás, mely atyai szivemet 

érhette, drága, egyetlen fiamnak pótolhatatlan 
elvesztése, Engem, Házammal és hü népeimmel, 
a legmélyebb gyászba borított. 

Bensőmben megrendülve, alázatossággal haj-
lok meg az isteni gondviselés ki nem fürkész-
hető határozata előtt s népeimmel a Minden-
hatóhoz könyörgök: adjon erőt, hogy uralkodói 
kötelmeimnek lelkiismeretes telje sitéséb en ne 
lankadjak, hanem követve ugyanazt az irányt, 
melynek változatlan megtartása ezentúl is a jövőre 
biztositva van, a közjó s a béke áldásainak meg-
őrzésére irányzott folytonos törekvésben bátran 
ós bizalomteljesen kitartsak. 

Vigaszt nyúj tot t azon tudat, hogy a leg-
keserűbb lelki fájdalom e napjaiban népeimnek 
mindenkor tapasztalt szivélyes részvéte környez, 
s hogy minden oldalról, minden körből, közelből 
és távolból, városból és faluról, e részvétnek oly 
sokféle és oly annyira megható nyilatkozásait 
veszem. 

Benső elismeréssel érzem, hogy a kölcsönös 
szeretet és hűségnek az a köteléke, mely Enge-
met és Házamat Monarchiám minden népével 
összeköt, a megpróbáltatás ily nehéz óráiban 
csak még inkább megerősödik és megszilárdul, 
s azért szükségét érzem annak, hogy Részemről 
s a Császárné és Királyné, forrón szeretett Hit-
vesem részéről, valamint mélyen sújtot t Menyem 
nevében is a gyászunkon való szeretetteljes rész-
vétnek mindezen nyilvánulásait szivem mélyéből 
megköszönjem. 

E mélyen érzett köszönettel hü népeimmel 
egyetemben fohászkodom az Isten kegyelmes se-
gedelmeért, a további együttműködéshez egyesült 
erővel a haza üdvére. 

Kelt Bécsben, 1889. évi febr. hó 5-én. 
Ferencz József, s. k. 

Összetört remények. 
Kőt óda, 

melyekben a keresztény Múzsa üdvözölte Rudolf főherczeget, 
midőn ez 1870. ápr. 18-án az Ur asztalához először járult. 

I. 
Láttam, midőn az édeni élveket 
Vevéd először. Láttam az áhitat 

Gyöngyharmatát, mely két szemedből 
Angyali hő kebeledre hulla. 

Méltó örömtől feldobogott szivem, 
Fenséges i f jú! — Bölcs szüleid keze 

Művét csodálom rajtad, és nagy 
ff 
Őseid árnyait újraélni 

Látom Tebenned. — Már feselő korod 
S szép ifjúságod hajnali pirlata 

Sejtet dicső pályád delére 
És ragyogó napokat jövendői. 

Nagyságra intnek minden előjelek; 
Nagyságra hínak minden elődeid: 

Indúlj atyáid megdicsőült 
Nyomdokainn az örök babérért! 

Menj, menj! Siess! Trón és koronák disze 
Várnak reád. — Vidd népedet és neved 

Majd a dicsőség csarnokába 
S nyisd meg előtte a fény hazáját ! 

10 
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II. 
Nam quid vetabit, quominus afferat 
Carmen vovens et Musa, Rudolphe, nunc, 

Primum sacris dum perfruenti 
Deliciis gratulantur omnes?! 

Summi parentes cumque avia Tuütn 
Stipant latus nunc et soror atque avus, 

Laetique euntem ad coelitum escam 
Cum madidis oculis sequuntur. 

Gaudens adest quin et Tuus angelus 
Custos fidelis, quem Deus, ut Tibi 

Comes viae vitaeque dux sit, 
Consilio statuit benigno. 

Quidni vides et, sidera quos tenent. 
Manes avorum plaudere gaudio ? 

Et, cuius e sancto lavacro 
Nomine diceris, alme Princeps! 

Divum Rudolphum, nobile stemmatis 
Lumen statoremque Austriadum domus, 

Mysteria haec qui quam pia sint 
Mente docet recolenda natos ? ! ') 

Mactus premas iam nunc, Serenissime! 
Pater Tuus quas institerat vias. 

Et Numinis cultum atque amorem 
Matre pia duce prosequare. 

Fac in Te avorum reluceat decus; 
Fac immo eis sis Tu meri to prior 

Qui Te priores perceperunt 
Tempore praemia sempiterna. 

Ad summa natos omnigena decet 
Virtute nit i ; ceu populi suo 

Quos convenit praeclare facta 
Pectore condita possidere. 

Fac primus impie, quod iubeas dein; 
Exempla praebe; Teque prius Diis 
Praesta pium, quam sceptra ferre 

Et populo cupis imperare. 

Semper Tuae sit fac Sapientia 
Vitae magistra haec: tunc clypeo Dei 

Franges chimaeras tectus atque 
Perpetuos référés triumphos ! 

* 

Utalás arra a jelenetre, midőn habsburgi Rudolf 
lovára ültette az oltári-szentséget beteghez vivő papot, 
s maga vezeté a lovat kantáránál fogva. 

Gróf Latour nevelő tanúsága szerint a bol-
dogult trónörökös, ki akkor éppen a gymnasium 
negyedik osztályának tantárgyait végezte, nagy 
örömmel fogadá első sz. áldozásának e magyar 
és latin emlék-versét. Különösen tetszett neki a 
magyar óda, az ő egyszerű világosságaért; a 
latinban pedig azért talált kiváló élvezetet, mert 
már első olvasásra megértette. Viszonzásul, a 
két óda szerzőjének egy fejedelmi fénynyel be-
köt te tet t gyönyörű breviáriumot küldött, — ..als 
ein Zeichen dankender Anerkennung." 

Ily nevelésben részesült a nagy tehetségű 
királyfi kezdetben! A tragédia szálai ott kezde-
nek fonódni, midőn a felserdült ifjúhoz hozzá 
férkeztek a lelki haramiák. Vajha e halálmada-
rak ne születtek volna soha! 

A szabadkőművesség eredete. 
1717. 

A szabadkőművességgel foglalkozó Íróknak egy része 
a szabadkőművesség eredetének idejét 1717-re teszi. Bár 
nagy számmal találnak nyomokat annak előbbi létezése 
felől ugy a szövetség szervezetében, mint symbolumaiban 
és egyes okirataiban, melyek ugy régibb, mint ujabb 
időben köztudomásra jutottak, a modem szabadkőműves-
séget csak 1717-ről keltezik. 

E véleménynek irodalmunkban való képviselője gya-
nánt Barthát mutatjuk be, ki „A szabadkőművesség" czimii 
munkájában annak eredetéről következőképp nyilatkozik : 

„A századok évkönyveiből tudjuk, mily pompásan 
virágzott az épitészet a középkorban. Jól ismerjük azt is, 
hogy a kőműves építőmesterek mindenféle testületeket, 
czéheket, egyleteket, társulatokat képeztek. Ugy szintén 
mindenki előtt, ki a történelem lapjait forgatta, világos 
és kétségbevonhatatlan azon ténybeli körülmény, hogy a 
tizenhatodik század reformáczióiából eredt zavarok kö-
vetkeztében Angolhonban épp ugy mint Németországban 
a művészetek és különösen az egyházi épitészet iránti 
érzék és érdeklődés eltünedezett, minek az lőn következ-
ménye, hogy az addig virágzott épitő tanyák, kőmüvesi 
páholyok, vagyis mestertársulatok veszni indultak. 

„Godolkodóba ejté e szomorú állapot és fenyegető 
helyzet az épitészeket, miért is, hogy a szép ősi intéz-
ményt a feloszlástól megmentsék a tizenhetedik század 
elején azon egyedül sikeresnek látszó expedienshez folya-
modtak, hogy a páholyokba minden rendű és állású 
egyénekből tiszteletbeli tagokat válaszszanak. Az ily ta-
gokat, hogy a tulajdonképeni mesterséggel foglalkozó 
építészektől megkülönböztessék: „felvett kőműveseknek* 
(accepted masons) nevezték el. Három ily tag alapitá a 
modern szabadkőműves szövetséget a mult század elején 
Angolországban. Ezek : a magas angol egyház szónoka, 
Anderson Jakab, a franczia menekült udvari szónok 
Desaguliers Theofil, és Payne György protestáns régi-
ségbuvár. 
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„Ugyanis az 1717-ik év február havában a nevezett 
férfiak vezérlete alatt London városának négy páholya 
„Az almafához" czimzetfc fogadóban egyesült, a többi 
kőműves egyletektől különvált, s azoktól független, szabad 
nagy páholyt alapított, melynek tagjai magokat „szabad-
kőművesek "-nek keresztelték el, s még ugyanazon év 
junius havának 24-ik napján nagymestert választáuak 
kebelükből magoknak. Ez időtől fogva keresztelő szent 
János napján a szabadkőművesség alapíttatásának évfor-
dulóját mindenütt lélekemelő áhítatos ünnepélyességekkel 
ülik meg a jámbor és ártatlan testvérek. 

„E titkos társulat hirtelen elterjedt mindenfelé. A 
kontinensen Belgium az az ország, mely a szabadkőmű-
vességet először befogadta, mert már 1721. év junius 
24-éu páholy alakult a hennegaui Monsban " ') 

Tehát történeti tényre hivatkozik azon vélemény, 
mely a modern szabadkőművesség eredetét 1717-re teszi. 
Azt állítják védelmezői, hogy 1717-ben nevezett három 
egyén Londonban „Az almafához" cziiuzett vendéglőben 
négy páholyt egyesített és különvált a valódi kőművesek 
társulatától, vagy czéhétől, és szabadkőműveseknek ke-
resztelték el magukat. 

Nem vonjuk kétségbe a tényt, mely szerint az em-
lített egyesülés megtörtént; tagadjuk azonban, hogy a sza-
badkőművesség — még a szó modern értelmében véve is 
— ekkor nyerte volna létét. 

Már maga a „szabadkőműves" eluevezés sem ezen 
időtől datálódik. A középkornak kiváltságolt épitő-társu 
latai — melyekről később még megemlékezünk — már 
előbb is „szabadkőműves társulatoknak," tagjaik „szabad-
kőműveseknek" nevezték magukat sokrendbeli kiváltsá-
gaik és szabadalmaik miatt, melyekkel a többi kőműves 
és iparos czéhekkel szemben felruházva voltak. Ezt az elne-
vezést használta az a négy kőműves páholy is, melyeknek 
accepted masonjai az említett évben London városában 
egyesültek. 

Ez elnevezésnek felvétele még ugy sem magya-
rázható meg, mintha a symbolikus kőmüvesség ekkor 
vette volna át a szabad czéhektől a „szabadkőműves" 
elnevezést, mert okiratokkal birunk, melyek régibb idők-
ből származnak, s a symbolikus kőniiivességet „szabad-
kőművességnek" nevezik. Ezen okiratok természetesen 
arról is bizonyítékot nyújtanak, hogy a symbolikus kő-
müvesség már 1717. előtt létezett. 

Ezen okiratok: a) a „yorki okirat", (i) a „kölni 
okmány", és y) a „Jánosrendű szabadkőművesek legrégibb 
tanonczkátéja". Ezek a symbolikus kőmüvességnek legré-
gibb okmányai, melyekről külön fogunk szólni. 

Az 1717-iki esztendőnek védelmezői bizonyíték 
gyanánt azon körülményre hivatkoznak, mely szerint a 
szabadkőművesség 1717-ben való alapításának évfordulóját 
ker. sz. János napján mindenütt nagy ünnepélyességekkel 
ülik meg a testvérek. 

Ez az állítás téves. Való tény, hogy a szabadkőmű-
vesség mindenütt nagy ünnepélyességekkel üli meg ker. 
sz. János napját, de nem a titkos szövetségnek 1717-ben 
történt alapíttatásának emlékezetére. 

') Bartha M., A szabadkőművesség. Eger, 1873. 11—12. 1. 

A londoni egyesülés február hóban történt, tehát 
ekkor alakíttatott volna a szövetség. Junius 24-én válasz-
tottak nagymestert, mert junius 24-ke más tekintetben 
bir nagy jelentőséggel a szabadkőművességre nézve. 

Ha a szabadkőművességet a szónak már általánosan 
elfogadott jelent menye szerint, vagyis mint symbolikus 
kőniiivességet tekintjük és mysteriumait szem előtt tartjuk, 
ker. sz. János napja megünnepeltetésének jelentőségét 
könnyen megértjük, főleg ha megemlékezünk róla, hogy 
nemcsak ezt, hanem János evangelista napját is ugyan-
oly ünnepélyességekkel és szertartásokkal ünneplik meg 
decz. 27-én. 

„Junius 24-ét, keresztelő sz. János napját, valamint 
deczember hó 27-ét, sz. János evangelista napját is a 
legnagnagyobb ünnepélyeségekkel üli meg minden páholy; 
az utóbbi evangéliumának I. fejezete miatt már a régi 
szabadkőműveseknél is nagy tiszteletben állott" — irja 
Lenuing testvér. ') 

Az ünnepélyen mondatni szokott pohárköszöntő: 
„ . . . a két Jánosra, e nagy, és a szabadkőművesség előtt 
egyenlő nagy jelentőségű két férfiúnak kedves emlékére." 

Még számos bizonyítékot hozhatnánk fel arra nézve, 
miszerint a páholy mindkét sz. Jánosnak napját egyenlő-
képen ünnepeli. Alig van irott történeti emléke a szövet-
ségnek, melyben erről említés téve nem volna. Feltalál-
juk minden szabadkőműves- és páholy szertartási könyv-
ben (Rituale), a pohárköszöntők és ünnepi beszédek szám-
talan sokaságában. 

Továbbá pedig nem tételezhető fel, hogy évenként 
kétszer ünnepelnék a szövetség alapíttatásának évforduló-
ját. Az ünnepélyek lefolyásában s a szertartások mene-
tében sem található semmi nyoma az 1717-ben történt 
alapíttatás emlékének, sőt ezek nyilvánvalóvá teszik az 
ünnepségnek egészen más jelentőségét. 

E jelentőségnek és értelmezésnek fejtegetése nem 
tartozik felvett tárgyunknak szoros körébe, mindazonáltal, 
mivel ezáltal a szabadkőművesség lényegének, s így a 
következő fejezetek megértéséhez némileg hozzájárul, 
rövid ismertetését adjuk. 

Junius hó 24-ét, ker. sz. János napját, és deczember 
27-ét, sz. János evangélistának ünnepét, a szabadkőmű-
vesség egyrészt abból az okból üli meg, mivel e két nap a 
napfordulások (solstitia) idejére esik. A napfordulások 
megünneplése a szabadkőművesség mysteriumai közé tar-
tozik és a természetkultusra vonatkozik. 

A Lenning által kiadott „szabadkőműves lexikonban" 
s a franczia szertartási könyvben nyiltan ki van mondva, 
hogy „a két János csak a napfordulásók, a hullámzatosan 
növekvő és tünedező nemző erők jelképe." Lenoir testvér 
mondja: „A két János a rendben a napfordulások jel-
képei." 

,.Nagy jelentőséget tulajdonit a kőműves testvér 
annak, hogy a két nagymester és királyi művészetünknek 
példányképei az évnek fordulópontjain állanak. A keresz-
telő, kinek ma emlékét ünnepeljük, a nyári napfordulás 

') Encyclopaedie der Freimaurerei von Lenning. Art. Johan-
nes der Tiiutt'er. Eck. 171. 1. 

2) Eckert : Mysterien. 174. 1. 

10* 
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idején áll, inig a szeretet tanítványának nevenapja a téli 
napfordulás idejébe esik." 

„A János-ünnepély — a kőművesek nagy napja — 
a természet ünnepe." 2) 

Ezekből láthatjuk, miszerint a két nagy szent neve-
napjának megünneplése a csillagzat! rendszer tüneményei-
vel van összefüggésben. 

Azonban nem csupán a csillagzati alakulásokkal, a 
természetkultussal vannak ezen ünnepélyek összeforrva. 
A két szent a szabadkőművesség egyéb mysteriumaiban 
is fontos szerepet játszik, mit néhány idetartozó idézettel 
igazolunk, melyek az előbbi mysteriumra is némi fényt 
derítenek, midőn az utóbbiról fogalmat nyújtanak. 

Mindkét szentnek emlékezetét profanálja a páholy, 
midőn ker. sz. Jánosban a természet alkotó és nemző 
erőit személyesíti, sz. János evangélistát pedig az érzéki 
szerelem képviselője gyanánt tünteti fel. 

„Jánosban és Archimedesben az alkotó és jótékony 
erők működését látjuk." 3) 

„A János ünnepély a szabadkőművesség rózsaünne 
pélye, a szeretet egyesülésének ünnepe." 4) 

„A János ünnepély a világosságnak, szeretetnek és 
erőnek ünnepe."5) (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
R U D O L F f ó ' h e r e z e g . 

Kalocsa. Főpásztori körlevél Rudolf trónörökös halála 
alkalmából. — Ft. dr Haynald Lajos kalocsai biboros 
érsek ur ő emja a gyászeset alkalmából a következő főpász-
tori körlevelet adta ki : 

„Azon 22 év óta, hogy az isteni Gondviselésnek 
rendeléséből legfőbb földi elöljáróim : Róma és az apostoli 
fejedelem választása folytán, minden óhajomon és érde-
memen kivül, a kalocsai főegyházmegye kormányzatára 
meghíva lettem, és magas kötelességemnél fogva örömben 
és fájdalomban szóltam Hozzátok, Főtisztelendő és Tisz-
telendő Papságom, szeretett Hiveim, megrendítőbb ese-
mény nem adta a szót ajkaimra, a tollat kezembe, mélyebb 
és kínosabb megindulással nem irtam nektek, mint most, 
midőn a minden magyartól lángolva szeretett, nagy ka-
tholikus lelke és királyi kötelmeinek lelkiismeretes és 
gyakran önmegtagadó teljesítése miatt a világ tiszteletében 
élő lölséges apostoli királynak és legvallásosabb fejedelmi 
nejének, a dicső magyar királyasszonynak egyetlen lia, 
szent István trónjának utódja, a tudományos művelődés 

') Asträa. Taschenbuch für Freimaurer. 1848. 55. 1. Bech-
stein udvari tanácsosnak, magasfoku szabadkőművesnek beszédjé-
ből. Eck. 175. 1. 

') „Ziegeidecker im Osten von Altenburg.' ' Monatliche Kund-
schrift für Brüder. 5852. 81. 1, u. o. Funkhähnel testvér beszédjéből 
a glauchaui-páholyban 1852. jun. 24-én. 

') U. o. 5842. évf. 109. 1. 
*) Leipziger Freimaurerzeitung. Manuscript für Brüder. 

227. u. o. 
*) Asträa, 1852. 273. 1. u. o. 

és a nemzetünk dicső előmenetelenek fáradhatlan munkása 
és fényes eredményű eszközlője, Rudolf koronaherceg, 
megdöbbentő és mély fájdalmat okozó körülmények kö-
zött váratlanul sirba szállt. 

Ne kívánjátok, hogy elmondjam előttetek mindazon 
szomorú dolgokat, melyek különben is a legmagasb királyi 
család felé fordult érdeklődéstek folytán ismeretesek lettek 
előttetek, és fájdalmasan érintettek benneteket. Hallgatni 
fogok a szörnyű esemény részleteiről, és csak azt akarom 
jelen soraimmal elérni, mit mindnyájan óhajtotok, mind-
nyájan vártok tőlem, hogy t. i. teljesen megegyezőleg 
rendeljem el azon gyász-ájtatosságot, amelylyel az oly 
szerencsétlenül s reánk nézve oly fájdalmasan kimúlt 
fönséges koronaherczeg lelkét, örök életét esengve kí-
vánjuk az irgalmas Isten megszentelő, boldogitó kegyel-
mébe ajánlani, — amelylyel legforróbb imáinkkal akarjuk, 
nép és papság, kérni a Mindenhatót, hogy a gyászos 
pillanatnyi elmezavar közben, hiszszük büntetlenül, ki-
oltott életű lelket ölelje föl szent szeretetébe és válasz-
tottjai körébe híva részesitse azon örök jólétben, melyben, 
(ami most már a földön meg van tagadva neki s dicső 
szüleinek,) ezekkel egyesülve, egykoron a magas égben 
áldja az 0 szent Nevét, együtt velők élvezze a menny-
országnak örömeit. 

Egyházi alapját ezen rendeletemnek, valamint meg-
telelő gyászténykedéseinknek képezi a megvalósult ször-
nyű hir : a fönséges királyfiunak orvostestületileg is 
bizonyult és kétségbe nem vonható, beszámíthatlan percze-
netnyi elmezavara és abban elkövetett gyászos tette, — 
mozditó okát pedig legbuzgóbb ájtatosságunknak azon 
hűséges ragaszkodás, azon mély szeretet adja, melylyel a 
királyi és katholikus érdemeiben ragyogó fölséges urunk 
és királyasszonyunk iránt mindnyájan viseltetünk. 

Ezeknek folytán, tnidőn főegyházmegyei anya-teui-
plomunkban magán a temetés napján gyászmisét fogok a 
megholtnak lelki üdveért teljes ünnepélyességgel tartatni : 
akkor egyszersmind főegyházmegyei kedves papságomnak 
meghagyom, hogy hasonlót minden plébánia és szerzetesi 
templomban — buzgón kormányzott népöknek kellő ér-
tesítése után — folyó hó 11-én végezzen; — magától 
értetődvén, hogy a már mindenütt az iskolaépületekre a 
temetés napján kitűzve lett fekete lobogó aznap is hir-
desse a gyászos eseménynek fájdalmas emlékezetét. 

Adj Uram örök nyugodalmat ueki és az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki ! 

Kalocsán, 1889. február 4-én. 
LajOS s. k. bibornok, érsek." 

Szepeshely. Főpásztori körlevél. — Nagyin, és ft. 
Császka György szepesi püspök ur főpásztori körlevélben 
tett intézkedést fg. Rudolf trónörökös gyászos elhunyta 
alkalmából. A körlevelet latinból magyarra fordítva im 
itt közöljük : 

„Isten, kinek szándékai kifürkészhetetlenek és utai 
fölfoghatatlanok, a leggyászosabb eseménynyel látogatta 
meg az osztrák-magyar monarchiát és ennek felséges 
uralkodó házát, a miről ti, tisztelendő testvérek és kedvelt 
fiaim Krisztusban, a lapok szomorú jelentéseiből fájdalmas 
szívvel vettetek tudomást. Tehát már nem titok előttetek, 
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hogy a fenséges trónörökös, Rudolf főherczeg, ő felsége 
a császár és a mi apostoli királyunk egyetlen lia, a ki 
1858. aug. 21-én született, f. évi január-hó 30-án hirtelen 
halállal kimúlt az életből. 

Mérhetetlen fájdalommal gyászol a fölkent királyi 
felség az ő felséges királyi nejével, kiváló lelki tehetsé-
gekkel megáldott, egyetlen, hőn szeretett fiának halála 
fölött; legfájdalmasabb keserűségtől lesújtva gyászol ifjú 
korában özvegygyé lett fenséges neje az elhunytnak, 
Stefánia főherczegnő kedves kis leányával Erzsébet fő-
lierczeg-kisasszonynyal ; gyászol az egész monarchia és 
itt különösen Magyarország a trón örökösének elhunyta 
felett, kit ez ország mig egyfelől a legnagyobb tisztelettel 
és szeretettel környezett, másfelől hálásan meg volt győ-
ződve, hogy a boldogult is hőn ragaszkodik hozzá. 

E nagy és mélységes gyászban a mi papi tisztünk 
az elhunyt fenséges főherczeg és trónörökös lelke nyugal-
máért ájtatos imákat emelni Istenhez. 

E végből ezennel elrendelem, hogy közvetlen e levél 
vétele után, valamely nem akadályozott napon, a székes-
egyházban, minden plébánia templomban és a szerzetesek 
templomaiban is, énekes Requiem es sz.-mise tartassék 
Liberával az elhunyt főherczeg és trónörökös lelke nyugal-
máért, a nép jelenlétében, a melyet erről előzetesen kell 
értesiteni. E halotti gyász-istenitiszteletekre az egyház-
megyém területén levő városokban és mezővárosokban az 
ott levő közigazgatási, törvénykezési és katonai hatóságok 
is szokás szerint meghívandók. E czélból az e helyek 
tiszt, lelkipásztorai utasíttatnak, hogy e hatóságokkal érte-
kezzenek és csak miután a gyász-istenitisztelet napja 
mindkét részről megállapittatott, jelentsék ezt a népnek. 

Szakadatlau imáinkkal ne szűnjünk meg könyörögni, 
hogy a vigasztalások Istene a földkerekség legjóságosabb 
fejedelmét, a mi apostoli királyunk ő felségét, folytonosan 
a legjobb egészségben tartsa és uralkodását a lehető 
leghosszabbra nyújtva boldogítsa. 

Kelt Budapesten, 1889. február 1-én. 
György s. k. szepesi püspök." 

Nagyvárad. Főpásztori körlevél. — Ft. dr Schlauch 
Líirincz nagyváradi püspök ő ur excja egyházmegyéje pap-
jaihoz a következő körlevelet intézte : 

„A felséges uralkodó párra és családjára, a bölcs 
kormányzásának örvendő népekre s ezek közt az ő kedvelt 
Magyarországa legliivebb népére Isten súlyos látogatása 
nehezedett : Rudolf csász. és kir. fensége, a magyar trón-
nak is és ezzel a sz. koronának, az apostoli jellegnek s 
a magyarhoni kath. egyház fölötti legfőbb kegyuraságnak 
örököse, m. hó 30-án észre szivre egyaránt megdöbbentő-
leg váratlanul, az élők sorából elköltözött. Isten hatal-
mával s akaratával szemben emberi gyönge ajknak el 
kell hallgatnia. Midőn a Troasban prédikáló sz. Pál apos-
tol elé egy, beszéde alatt hirtelen kimúlt itju élettelen, 
még meleg testjét odavitték, a nemzetek lánglelkü szónoka, 
kit egy sz. Ágoston is legalább egyszer szeretett volna 
hallani — elnémult. Minek is beszélt volna tovább, mondja 
Aranyszájú sz. János, mikor a lélektől elhagyott test 
pémasága többet mondott minden ékesszólásnál?! 

Incertuni est, quo te loco mors exspeetat : tu ilium 
omni loco exspecta. 

De Istennek, egyházának, a hit és a kegyszerek 
erejének az a legszebb hivatása, hogy hol az emberi 
gyarlóság összeomlik, ott fölemeljen ; ahol, mert máskép 
megközelithetlen, legjobban fáj : oda irt rakjon ; ahol a 
sötétségben az ut örvény felé vezet : oda bevilágítson. 
Azért a nemes isteni feladatához hi ven az egyház mint 
anya, siet karját nyújtani a páratlan gyászba borított 
felséges fejedelmi családnak : oltárain feláldozza, habár 
vérontás nélkül, azt a bárányt, ki elveszi a világ bűneit, 
hogy annak véghetetlen érdemeiért nyerje el a nemzet 
drága halottja a megigazulás elévülhetetlen koronáját. Es 
azután imádkozik az egyetlen fiától megfosztott felséges 
uralkodó párért, hogy vigasztalja meg őket az, aki adta 
és elvette, a szomorúk vigasztalójával ; — s imádkozik a 
magyar nemzetért, mely az elhunytban koronája örökösét 
siratja, hogy e sz. korona még soká diszitse felséges 
urunknak és királyunknak felkent fejét, s népeinek egyet-
értése, boldogsága, ragaszkodása adjon kárpótlást, vigaszt 
a fejedelmi atyának ! Evégből s ily érzelmektől áthatva 
ezennel feiliivom egyházmegyém t. lelkészeit s a szer-
zetes-egyházak főnökeit, hogy e hó 9-én, szombaton, 
valamint én székesegyházamban a meghívandó hatóságok, 
testületek s intézetek jelenlétében, ugy ők templomaik-
ban végezzenek ünnepélyes gyász-istentiszteletet, mely 
után 3 miatyánk és üdvözlégy lesz mondandó a felséges 
fejedelmi pár megvigasztaltatásaért. Az elhunyté legyen 
az örök dicsőség koronája ! Amen. Kelt Budapesten, az 
-országgyűlés alatt, Gyertyaszentelő B. Asszony ünnepén, 
1889. Lőrincz, püspök." 

Róma, február hó 2. Az olasz trónbeszéd. — 
Még alig hangzott el a katholikus világ tiltakozása 

az uj olasz büntetőtörvénykönyv által a pápa souverain 
jogai és az olasz papság s katholikus hi veknek a pápa 
iránti fiúi engedelmessége ellen intézett merénylet al-
kalmából, mely még mindig mint Damokles kardja függ 
a katholikus Olaszország fölött, kézzel foghatólag bizo-
nyitva az úgynevezett pápai garanczia-törvénynek ha-
tálytalanságát, — máris ujabb és kombinált merényletet 
jelez az olasz trónbeszéd, melylyel az olasz törvényhozás 
uj ülésszaka megnyittatott. 

Ennek szövege ismeretes lévén a napilapok táviratai-
ból, egész egyszerűen utalhatunk annak három pontjára, 
mely ujabb támadást foglal magában a pápaság, az egy-
ház és a humanitás ellen. A trónbeszéd ugyanis a kegyes 
alapítványok konvertálását, a népiskolai és a középiskolai 
oktatás rendezését, vagyis más szavakkal a humanitárius 
czélokra tett alapítványok államosítását azaz kész érté-
küknek a pénzpiacz befolyása- s hullámzásától, de pénz-
ügyi s más természetű katasztrófától függő és kevesebb 
jövedelmet is nyújtó járadékkal való kicserélését, továbbá 
az elemi s középiskolai oktatás laicizálását igéri. 

Röviden : megtizedeli a hegyes alapítványokat, és 
atheussá akarja tenni az oktatást. 

Nyilvánvaló, hogy ez magában véye is a legnagyobb 
merénylet az egyház és vallás, tehát ennek feje és szolgái 
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valamint a hivők lelkiismerete ellen is, de kétszeresen az 
Olaszországban az ottani viszonyok között. 

Ami illeti a kegyes alapítványok konvertálását, ez 
valóságos megrablása a szenvedő és ügyefogyott, szegény 
emberiségnek, mivel — mint már jeleztük — az olasz 
állami járadék egyfelől nem oly biztos tőke-elhelyezés, 
mint a kész érték s ingatlan, másfelől kevesebb jövedel-
met biztosít, nagyobb adóval lévén megterhelve s kevesebb 
kamatot hozván. A kegyes alapítványok értékét több 
milliárdra becsülik ; ha már most ezek milliárdonként 
hat milliót jövedelmeztek az árvaházak, kórházak, szegé-
nyek ápoldái stb. számára, ezentúl csak 3 és 1/2 milliót 
fognak kamatozni. De még más kár is háramlik a konver-
tálásból. A készpénz ugyanis, mely a kegyes alapítványok 
tőkéjét képezte, mostanáig rendszerint kisebb kereskedők, 
iparüzők s földművelőknek volt kiadva, ugy szintén az 
ingatlanok is bérlők kezén voltak ; vagyis más szavakkal 
ezer meg ezer család nyert üzleti tőkét vagy földbérletet 
a kegyes alapítványok révén, akik most földönfutókká 
lehetnek. Ebből látható, hogy ezer és ezer ember fog 
részint közvetlenül, részint közvetve károsodni, tönkre 
menni, és megszámlálhatatlan azok száma, akik a kegyes 
alapítványok jövedelmének csökkenése következtében nem 
fognak részesülhetni ama támogatásban vagy ápolásban, 
melyet az alapítók, a kegyes alapítványok szerzői czélba 
vettek. Ha vau embertelenség, akkor ez a legnagyobb. 
Ez égbe kiáltó merénylet. 

A másik kettő épp olyan vallási szempontból. Még 
nem ismerjük ugyan a két tanügyi törvény teljes szövegét, 
de amennyit olasz lapokból kivehettünk, a kormány czélja 
az elemi és középiskolai oktatásból a vallástant vagy 
egészen kiküszöbölni vagy a legcsekélyebbre szorítani, 
vagyis a jövő nemzedéket egészen eltéríteni a hittől s 
egyháztól. Mindenek előtt meg kell jegyezni, hogy e két 
törvény czélja ellenkezik magával az olasz alkotmány-
nyal, amely a katholikus vallást állami vallásnak nyilvá-
nítja, valamint a garanczia-törvénynyel, amely a hitügyet, 
tehát a vallásoktatást is, az egyház feje s az általa ki-
nevezett püspökök joghatósága alá helyezi. 

Éppen e sorok irása közben értesülünk arról, hogy 
a pápa tiltakozni fog e legújabb merényletek ellen, és 
valószínűleg az olasz katholikusok is sietni fognak a hitük 
s lelkiismeretük ellen intézett e legújabb szentségtörő 
támadás ellen fölszólalni. 

A forradalmi olasz kormány az egyházi javak el-
vételével, a Propaganda javainak konvertálásával, a nieg-
huszszorozódott nagy adókkal, most a nagy fegyverke-
zésekkel s a kegyes alapítványok megrablásával a leg-
nyomasztóbb pauperismust okozta : a kereskedés s ipar 
pang, a földmüvelés tönkre van téve, a kisebb földbir-
tokosok otthagyják mindenüket és kivándoroljak, mint a 
munkások ezrei meg ezrei évenkint. Kifosztották, kira-
bolták a szegény népet, most utolsó vigaszától, a vallá-
sától is végkéj) meg akarják fosztani az uj tanügyi tör-
vény-javaslatok ut ján! A éhséghez jáiul a vallástalanság. 
Mily jövő várhat az olasz nemzetre?! 

Azalatt a fegyverkezések lázas sietséggel folynak. 
Mi a czéljok ? 

A „L'Osservatore Cattolico„ épp az imént liivta föl 

erre a figyelmet. Ha e fegyverkezések néhány évig tar 
tanak, vagyis lia e fegyveres békét néhány évig élvezzük 
— úgymond — akkor Olaszország pénzügyileg tönkre 
megy. Ezt Crispinek tudnia kell ; ő tehát csakis a há-
borúra spekulálhat, még pedig rövid idő alatt, mert kü-
lönben még a mozgósításra sem lesz elegendő pénz az 
állampénztárban." 

Ez jellemzően megvilágítja az olasz trónbeszéd amaz 
önérzetes befejező kijelentését, hogy „mi — már mint 
Umberto és Crispi •— tartjuk fenn a békét." 

Milyen béke az, hol a papok, a hivők, maga a pápa 
ellen irtóháborút folytatnak és hol most a szenvedők 
utolsó menhelyét megrabolni szándékoznak, hol az inség 
és a megélhetés lehetetlensége óriási kivándorlást okoz ? ! 

Milyen háború lesz az, melyet ez ország a tönk 
szélén vivni fog?! 

Addig azonban a szocziális bajok egész özöne el-
boríthatja Olaszországot. Mily nagyok e bajok, mutatja 
maga a trónbeszéd, mely a tulnépes vidékek fölöslegét 
az ország belsejébe telepíttetni ígéri, pedig ennek évszá-
zadok tapasztalata ellentmond, és csak óriási nagy pénz-
áldozatokkal volna sikeresen foganatosítható, a mikkel 
azonban a forradalmi Olaszország nem rendelkezik. 

Ily sorsra jutott az olasz félsziget a forradalom 
uralma alatt, ez az áldott földrész, melyet Isten kertjének 
neveztek a középkorban. 

Mi lesz belőle, ha majd a trónbeszédben jelzett merény-
letek is végrehajtatnak, és ha majd a forradalom végkép le-
gazdálkodik ? ! 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
= A budapesti paulai szent Vincze egyesület 

1889. évi január hó 20-án tartott XXII-ik rendes évi 
közgyűlésének jegyzőkönyve. Elnökség : mlgs. gróf Zichy 
Nándor elnök ; lovag dr Balogh Sándor s dr Wolat'ka 
Nándor alelnökök; dr Velics Antal és Kraemer Jakab 
pénztárosok ; Rosenbaum István ruhatárnok. Jelen voltak: 
mlgs. Markus Gyula pápai praelatus, ngs Venczell Antal 
pápai kamarás, ngs s főt. dr Csajághy Károly, főt. Csaplár 
Benedek ; főt. Horváth Pius ; ngs Barczy László p. ü. taná-
csos, dr Hayde Gyula, ngs Zuber Antal, s többen az 
egyháziak s világiak közül ; úgyszintén a bpesti központi 
papnövelde növendékei, mint vendégek. Mélt. dr báró 
Barkóczy Sándor, ngs s főt. Bundala Mihály pápai kama-
rás s közp. papnöveldei lelkiigazgató, dr Diescher Ferencz, 
dr Fuhrmann Ferencz, dr Gliéczy Dezső, dr Hajduska 
Emil, Janik Béla, dr Kamerer Eruő, Pécliy Elemér, dr 
Pirkler Jenő, dr Prugberger Vincze, dr Zöld Adorján, 
és a jegyzőkönyvet vezető Gabler Lajos titkár. 

Az előirt szokásos bevezető ima után főm. s főt. 
Simor János bibornok, lierczegprimás esztergomi érsek-
nek a a pogány humanismus és a keresztény szeretet, te-
kintettel a páli szent Vincze egyesületre" czimü főpász-
tori körlevele tovább olvastatott, s utána a mult ülés jegy-
zőkönyve észrevétel nélkül hitelesíttetett. 

Dr Velics Antal pénztáros ur jelenté, hogy a heti 
bevétel 59 frt 84 kr, heti kaiadás 47 frt 80 kr, összes 
eddigi bevétel 1001 frt 40 kr, összes eddigi kiadás 
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219 frt 24 kr, pénztári maradvány 782 frt 1(1 kr, tudo-
másul szolgált 

Dr Pirkler Jenő tagtárs ur jelenté, hogy Szász Károly-
nénál volt, s igen nyomasztó s szegény helyzetben találta; 
3 frlnyi pénzsegély és 2 hétre levesadag szavaztatott meg. 
Dr br. Barkóczy Sándor tagtárs ur a számvizsgáló bizottság 
müködésénak eredményét bejelenti : később fog tárgyal-
tatni. Lovag dr Balogh Sándor alelnök ur jelenté, hogy 
Kiss Julia ügyében gróf Győry Teréz ő mlgával beszélt, 
ki a lehetőségig figyelemmel lesz iránta : köszönettel tu-
domásul vétetett. Dr báró Barkóczy Sándor tagtárs ur 
jelenté, hogy özv. Fekete Speranzánál volt, olaszországi 
származású 49 éves, igen sanyarú helyzetben van, 1 frt 
pénzsegély szavaztatott meg. 

Dr Wolafka Nándor alelnök ur ezután mlgos s főt. 
dr Steiner Fülöp pápai praelatus s sz.-István társulati 
alelnök ur részéről küldött 20 frt : ngs Yenczell Antal 
páp. kamarás és közp. papneveidei alkormányzó ur ré-
széről küldött 10 f r t ; P. Pongrácz Felix szt. ferencz-
rendi atyától küldött 20 frtot ; P. Bán Sándor szt. ferencz-
rendi zárdafőnök ur részéről küldött 5 frtot, ngs s ft. 
dr Osajághy Károly érd. esperes ur részéről küldött 5 f r tot ; 
és Gabler Lajos titkár ngs és főt. dr Való Simon közp. 
papnöveldei tanulmányi felügyelő ur részéről küldött 
4 frtnyi adományt bejelenti : a küldött adományok éljen-
zéssel s legőszintébb hálával fogadtattak. Ennek utána 
felolvastatott : özv. Gombás Józsefné, Thuróczy Rezső, 
Riedler Ignácz és Wild Józsefné, Ilorváth-Szilágyi Erzsé-
bet, és özv. Vinkovics Kálmánná kérelme segélyért : az 
előzetes vizsgálatot szívesek a következő tag urak meg-
ejteni s pedig özv. Gombás Józsefnénál dr báró Barkó-
czy Sándor ur 1 frtig terjedő segély nyujthatási felha-
talmazással; Riedler Ignácz és Wild Józsefnénál dr Ghé-
czy Dezső s dr Prugberger Vincze, Ilorváth-Szilágyi 
Erzsébetnél dr Pirkler Jenő s dr Hajduska Emil felha-
talmaztatván 5 frtig terjedő segélyt nyújthatni; özv. 
Vinkovics Kálmánnénál Kraemer Jakab, Thuróczy Rezső 
részére 3 frtnyi pénzsegély szavaztatott meg, melyet dr 
Velics Antal tagtárs ur szives kézbesiteni. Gróf elnök ur 
o mIga ezután : „ Igen örvendek, hogy a mi konferencziai 
tárgyalásainkat oly készséggel voltak szívesek meghall-
gatni, szavakkal kezdé meg elnöki beszédét, s egyúttal 
nagy örömét fejezte ki a társulati tagok készsége felett, 
melylyel e konferencziai tárgyalásban hü tükrét mutatták 
az egyesület működésének. E tükör megmutatja, hogy 
nagy a sz. Vincze-egyesület alázatosságban, lélekben és az 
elődök érdemeiben. Kéri a tagokat, hogy legyenek mind-
annyian továbbra is a szent ügynek apostolai, mert jóllehet 
az egyesület tagjai, tehetségük szerint sokat tettek, azért 
mégis kevés apostola van e szent hivatásnak hazánkbán. 

Meleg szavakban emlékezik meg az ország legelső 
főpapjáról, a hgprimás ő emjáról és az általa kiadott kör-
levelében kifejezett óhajról : hogy minél több apostola 
legyen a szent ügynek. 

Itt a fővárosban és pedig Pesten 4—5 ily egyesü-
let nagyon is szükséges volna; ajánlatos lenne Budán is 
egyesületünk behozatala. Mint örvendetes jelenséget emeli 
ki, hogy Szabadkán a lefolyt évben alakult egy ily jóté-
kony társulat, a melyet a közgyűlésből üdvözöltetni kiván 

Nem kis jelenség a társulati életben, hogy ngs s 
főt. dr Czibulka Nándort, a társulat régi szeretett tagját 
s alelnökét elveszítette, a midőn Esztergom főegyház-
megyei kanonoki állását elfoglalta. Helyét dr Wolafka 
Nándor, a társulat óhajának engedve volt szives elfoglalni, 
a ki idejének a lelkipásztorkodás s egyéb teendői mellett 
fenmaradt részét, a felebaráti szeretet ezen müvének 
egész készséggel áldozza fel. 

A tagok tetszése és éljeneitől kisért beszéd után ngs 
s főt. dr. Wolafka Nándor alelnök ur emelkedett fel, a 
ki szép szavakban emlékezett meg felejthetlen emlékű 
elődjéről, hangsúlyozván, hogy e megemlékezést a tisz-
telet, a hódolat és hála parancsolja. Indítványozza, hogy 
az ülés legmélyebben érzett háláját fejezze ki a működésé-
ben fáradhatlan és távozása után is felejthetlen kanonok 
ur ő ngsga iránt. 

Ily lelkes előd kezéből átvenni az örökséget s annak 
nyomdokait követni nehéz feladat; de buzdítja őt a sok 
nemes törekvés és lelkes példa, melyet e társulat kebe-
leben oly sokszor alkalma volt tapasztalni, azon önfel-
áldozó szeretet, a melylyel e társulat tagjai nemes tettek-
ben törekednek a szegények nyomorát enyhíteni. Ott 
ragyog a mlgs elnök ur lelkesítő példája, a ki országos 
és családi gondjai után fenmaradt idejét szívesen szenteli 
az egyesületnek és valóban a keresztény szeretet szelle-
mében vezérli az egyesületet. 

Ez a nem színlelt, hanem valódi felebaráti szeretet, 
melynek fényes tanujeleit bámulja, ez volt az, a mi őt 
reábirta, hogy elvállalja azt a tisztet, a melyben működni 
gyönyörűség; mert nincs nagyszerűbb, fenségesebb; — 
ïïa szabad e kifejezéssel élni, — istenibb foglalkozás, 
mint a keresztény felebaráti szeretet terén működni. Ezen 
a téren működik az egylet, ezen kell hogy működjék 
tovább is. Mert folyton halljuk a szegényeknek hozzánk 
elható jajjait, könyörgését, mindig látjuk a nyomort. 
A hetenkint megujuló folyamodványok siralmas hangja 
képes volna a kő keménységű szivet is megindítani. Nem 
hihető, hogy ki fog halni a szeretet ott, a hol annyi 
szerető sziv dobog, a hol annyi tevékeny tag működik 
a szegények nyomorának enyhítésére. Életének legszebb 
órái közé tartoznak azok, melyeket ez egyesület köré-
ben töltött, mert látta, hogy minő odaadással, buzgóság-
gal iparkodnak a kedves tagtársak minden lehetőt meg-
tenni kedves szegényeink javára ; a hol nemesen verse-
nyeznek a tagok, hogy egyik a másikat fölülmúlja a 
keresztény szeretet gyakorlásában ; hogy új és új utakat 
keresnek az eszközök előteremtésében, melyekkel ellátva, 
mint várva várt vendégek belépjenek a nyomor hajlékaiba, 
megvíve nemcsak az anyagi segélyt, hanem szent hitünk 
vigasztaló igéit is ; hogy lássa a nyomor, hogy nem halt 
ki egy jobb érzés azoknak szivéből, a kik nem a muló 
dicsőségért, hanem a mindentudó, mindentlátó s mindent 
jutalmazó Isten szeme kedveért tesznek mindent; a kik-
nek csak egy fájdalmuk van, hogy nem tudnak annyit 
tenni, a mennyit szeretnének, hogy nincsen több eszközük 
a keresztény felebaráti szeretet gyakorlására. 

Egy ily körben működni valóban élvezet és gyönyö-
rűség, a lélek élvezete, a sziv gyönyörűsége. 

Végül azon óhajjal zárja beszédét, hogy a mélgs 
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gróf elnök, nagys. alelnök s a nagyon tisztelt tagtárs 
urak szerencséltessék azon kegyes jó indulattal, a mely-
lyel eddig boldogították ; kéri őket, hogy legyenek elnézők 
gyengeségei iránt, igazítsák útba, ha lankadni kezdene 
(Hosszan tartó éljenzés követte beszédét). Ez alelnök, 
beszéd után Gabler Lajos titkár előterjeszté évi titkári 
jplentését, melynek elolvasása után gróf elnök ő mlga a 
szép jelentésért, és az ernyedetlen s feláldozó munkáért 
a titkárnak köszönetét fejezé ki. Utána dr Velics Antal 
pénztáros ur évi jelentését terjeszté elő, mely szerint az 
évi bevétel volt 3923 frt 23 kr, kiadás 3274 frt 72 kr, 
1889. évre átviendő maradvány 648 frt 5 kr : gróf elnök 
ő mlga a pénztárnok urnák ernyedetlen s buzgó műkö-
dése és fáradozásaért szintén köszönetét nyilvánitja. Követ-
kezett a számvizsgálói jelentés, mely szerint minden rend-
ben találván, a pénztárnok részére 1888. évre a felment-
vény megadatván, gróf elnök a számvizsgáló bizottságnak 
működéseért szintén köszönetét mondja. Lovag dr Balogh 
Sándor alelnök ur ezután fölemlité, hogy ámbár a titkári 
jelentés a teljes tökéletesség jellegével bir, nem hagyhatja 
emlités nélkül dr Haynald Lajos bikornok, kalocsai érsek 
ő emját, ki egyletünknek már alapitásakor oly jelenté-
keny összeget bocsátott rendelkezésre : a kimutatásban 
külön ki fog tüntetni. Dr. Wolafka Nándor alelnök ur 
a közgyűlés tudomására hozza, hogy dr Jármay Gyula 
gyógyszerészen kivül Kriegner György gyógyszerész ur 
is 50 °/(l-nyi árleengedést biztosított a gyógyszerészi 
grémium meghagyásából : köszönettel tudomásul vétetett. 
Méltóságos gróf elnök ur ezután kéri a tagokat, hogy a 
következő évben azon szeretettel környezzék, mint eddig 
tették és buzdítja, hogy azon szellemben, melyben edd^-: 
működtek, jövőre is haladjanak, szive a hálától áradozik, s 
kéri a tagokat legyenek gyengéi iránt elnézéssel s segédjei 
feladatának megoldásában. A zárima elmondásával az ülés 
befejeztetett. Kelt, mint fent. Jegyzette 

Gabler Lajos Pál, titkár. 
= A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi 

osztálya 1889-ik évi február 14-én délután x / i5 órakor 
tartja osztály-gyűlését. Tárgysorozat: 1. Felolvasás, 2. 
Az előadók jelentései, 3. Költségvetés 1889-re, 4. Előadók 
választása a III. szakoszt. részére. U. I. 5. Esetleges 
indítványok. U. VII. 40. §. A szakosztályok azonnap d. u. 
7^4 órakor tartják értekezleteiket. 

IRODALOM. 
+ A kath. sajtó terjedéseért lelkesedő paptársaink 

különös figyelmébe ajánljuk a következő, 16-r. 24 lapra 
terjedő kis röpiratot: „Hogyan terjeszsziik és emeljük 
a kath. sajtót ? Irta dr Müller Ernő linczi püspök. For-
dította Vucskics Gyula. Budapest, 1888. Már csak 20 — 25 
példány kapható belőle, annyira kapós volt. Kapható 
szerzőnél Bécsben, Augustineum. 

= Már a sajtó alatt van s ez év derekán meg fog 
jelenni e czimű munka : abresztö hangok műveltebb kath. 
körök számára. XI. könyv, 1889. évfolyam. Tartalma. I. 
A holtak országából, vagyis : Túlvilági eszmecsere Jekel-
falusy Vincze néhai sz.-fehérvári püspök és Lonovieh József, 
Eötvös József, Deák Ferencz, Sennyey Pál, Gziráky János, 

Somssich Pál, Trefort Ágoston, Zsedényi Ede s Lonkay 
Antal között. II. A róm. kath. papnövendékek korszerű 
kiképeztetése, lelkipásztori küldetése és feladatáról. III. 
A Griinwald Béla s Mocsáry Lajos orsz. képviselők kö-
zötti polémiának kellő méltatása, s az e polémiában ész-
lelhető protestáns nagyzás s történethamisitás megczá-
folása. IV. A talmudzsidóság nemzetgazdászati bomlasztó 
befolyása a keresztény társadalomra. V. A socialis kérdés 
keresztény elvek szerinti megoldása. 

E munka nem egyszerre fog megjelenni, hanem a 
jelzett értekezések, mint az „Ébresztő Hangok" XI. köny-
vének egyes részei, két-két hónaponkint fognak közre-
bocsáttatni. Az egyes kibocsátványok, a szokásos tisztelet-
példányok kivételével, külön megrendelendők a szerzőnél 
(Zimándy Ignácz Törökbálinton, Pestmegye, postahelyben.) 
Az eddiginél finomabb papíron kiállítandó munka ára 1 
frt vagy ennek megfelelő devalvált intentiók elvállalása. 
Az intentiók kellő mennyiségben való megszerzése je-
lenleg igen nagy nehézséggel jár, a miért ama vajmi sok 
oldalról nyilvánult kérelemnek, hogy ide is, oda is, amoda 
is, intentiókat küldjek, a legjobb akarat mellett sem te-
hetek eleget^ Törökbálinton, 1889. január 1. Zimándy 
Ignácz, az „Ébresztő Hangok" felelős szerkesztője s kiadó 
tulajdonosa. 

VEGYESEK. 
— Rudolf trónörökös elhunyta alkalmából az olasz 

kormány lapjai nagy megelégedéssel regisztrálják, hogy 
a trónörökös igen megkedvelte líohilant grófot, az el-
hunyt olasz külügyminisztert, midőn ez Bécsben Olasz-
országot képviselte. Ez utóbbi s egy „magyar vezérlő 
államférfin" (Tisza Kálmán?) már-már rábeszélték volna 
Rudolf trónörököst, hogy Rómában Umberto királyt 
meglátogassa, de különböző okoknál fogva a látogatás 
elhalasztatott.u Ha van egy szó, ami igaz ebben, akkor 
bizonyára a sorok között olvasandó, hogy ugyanis király 
ő felsége megtiltotta, a háta mögött fondorkodó és a 
trónörököst félrevezetni akaró uraknak az olasz politika 
csinálását. 

— A párisi képviselő választásra vonatkozólag táv-
irják a „L'Observateur Français"-nek Rómából: „Föltét-
lenül megczáfolandó a lapok hire a Vatikán magatartá-
sáról Boulanger tbk sikerére nézve. Mindazok a szavak, 
vélemények, melyeket a szentatyának tulajdonítanak, 
egytől-egyig koholtak. E hírekkel represszáliákat sze-
retnének előidézni a franczia kormánynál a papság ellen. 
Ez erőlködés pedig hiábavaló, mert ismeretes, hogy XIII. 
Leo pápa ritka eszélylyel nyilatkozik s óvakodik állást 
foglalni a parlamenti vagy nemzetközi versengések zava-
rában. Amit a Vatikánban óhajtanak Francziaországra 
nézve, az egy bölcs, mérsékelt és jogtisztelő kormány. 

— Isten Ítélete Olaszország fölött már kezdi suhog-
tatni ostorcsapásait. Legújabb táviratok szerint a dolog-
talan nép Rómában fellázadt, neki ment az utczai lám-
páknak, s betört ablakokat és kirakatokat. 

— Köztársaságiasan, Cincinnatus módjára ! Cleveland 
elnök, ha a majd az u. n. fehér házat elhagyja, vagyis 
kihurczolkodik az Egyesült-Államok elnökségének palo-
tájából, New-Yorkban ügyvédi irodát fog nyitni. 

— A bajor kormány választ készített a püspökök 
memorandumjára. Nemsokára olvashatni reméljük. 

Kiadótulajdonos tís felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A budapesti páli sz. Vincze-egylet nagy napja. 
Titkár i je lentés 

az egylet m. hó 20-il;án tartott, közgyűléséhez. 

Méltóságos Gróf Elnök Ur ! 
Mélyen tisztelt Közgyűlés ! 

A virágpompájában diszlő rétet figyelmesen 
szemlélve, a virágok .számtalan fa já t s nemét a 
legváltozatosabb és legkülönbözőbb színárnyalat-
ban észleljük; épp igy a szellem-erkölcsi világ-
ban is, az erények megszámlálhatlan nemét lát-
juk, melyeknek habár egy a kindulási pontjuk, 
a legkülönbözőbb nem és fajban ragadják lel-
künket álmélatra s e föld sivár talajáról, hason-
lóan a pacsirtához, mely háladalt zengve az Ég 
Urának, a földről a magasba felemelkedik, egy 
szebb, egy jobb. egy boldogabb hazába intenek 
és követésre hivnak. 

Es vájjon e számtalan erény virágnak, melyik 
a legjelesbje, legttiagasztosabbja s egyúttal a 
többinek kútfeje ? Nemde a szeretet? Már édes 
Üdvözítőnk is, midőn a szeretet erényét parancs-
kép szivünkre köté, igyszóla: „hoc est praeceptum. 
mevm, u t diligatis in vicém, sicut dilexi vos." „Ez 
az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, 
amint ón szerettelek t i teket ;" ') és szent Agostou 
mondja, hogy „a szeretet Isten ut ja az emberhez 
és az ember u t ja Istenhez." 

Ez az Isten parancsolta szeretet felebarátunk 
testi-lelki javá t keresi. Keresi ezt az egyes em-
ber, — mert legszentebb kötelessége, — keresik 
ezt társulatok, egyesületek — mert egyesült 
erővel többet és könnyebben lehet működni. 

') Joan. XV. 12. 

Az oly társulatok között, melyeknek törekvése 
és működése az emberek javának van szentelve, 
nemcsak méltó feladatára való tekintettel , hanem 
megfelelő berendezésére nézve is kiváló figyel-
m e t é r d e m e l a paulai szent Vinczéről nevezett 
egyesület. 

Eme, honunk biboros főpapjának nagysza-
bású körlevelében oly melegen a jánlot t egyesület 
1833. évben Párisban nyolcz bátor és nemes iíju 
által, Ozanam Erigyes vezérlete alatt, alapít ta-
to t t , kik embertársaik szenvedései i ránt részt-
vevő szívvel viseltettek. És ez az egyesület jelen-
leg termékeny és áldásteli működését épp ugy 
Budapesten, mint Sidneyben, New-Yorkban, Lon-
donban, Párisban, Bécsben, valamint földünk 
egyéb tájékain is terjeszti. 

Most azonban az a kérdés merül fel : vájjon 
mi a íotörekvése ennek az egyesületnek ? 

Legyen nekem megengedve ezt a követke-
zőkben összefoglalni, és pedig : 

1. hogy a társtagok a kölcsönös példaadás 
és jó tau ács erejénél a keresztény életmódban 
megerősíttessenek ; 

2. h o g y a szegények saját lakaikban felke-
restessenek, s szükségeikhez képest felsegítessenek : 
egyszersmind lelki vigasztalásban is részesittesse-
nek isteni mesterünk ama szavai szerint: ..Non 
in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, 
quod procedit de ore Dei." „Nemcsak kenyér-
rel él az ember, hanem minden igével, mely az 
Isten szájából származik;" ' ) 

3. hogy a mennyiben a tagtársak ideje s te-
hetsége megengedi, arra törekedjenek, miszerint 

Matthaeus IV. 4. 
13 
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az elhagyott gyermekek a tanodai alapismeretek-
ben és a keresztény religio főigazságaiban szük-
séges okta tás t nyer jenek; minthogy édes Üdvö-
zítőnk mindazt, mit a legcsekélyebb embertár-
sunknak teszünk, ugy tekinti, mintha neki te t tük 
volna ; 

4. hogy erkölcsös és épületes könyvek terjesztessenek ; 
5. hogy mindennemű jótékonyságban részt akarnak 

venni, mennyiben az egyesületi eszközök megengedik, s 
a mennyiben e jótékonysági müvek egyletünk eredeti 
szellemével összeütközésben nincsenek, és a közreműkö-
dést egyletünk elnöksége tanácsolni fogja. 

Ebben az öt pontban felsorolt, a legnagyobb viharokat 
kiállott s tapasztalati tényeken nyugvó alapszabályainkat 
hiven, a legnagyobb pontossággal, ugy viharos, mint 
csendes időben kövessük ; mert minden megkisérlett el-
térés tőlük előbb-utóbb egyletünkre nézve baleredményü 
lehetne. 

A mintegy dióhéjba szorított alapszabályaink figyelmes 
áttekintéséből látható : miszerint a paulai szent Vincze-
egyesületek fő jellemvonása a tevékeny szeretet ; az a 
szeretet, melyről a két évezred óta sokat hányatott, de 
mindenkor ellenein győzedelmeskedő egyház sajkáját 
isteni bölcs ihlettel kormányzó szent atyánk XIII. Leo 
pápa, az áldozári jubileuma alkalmából nála tisztelgett 
paulai szent Vincze-értekezletek küldötteihez e szava-
kat kegyeskedett intézni : „Korunkban érzi a beteg tár-
sadalom talán inkább mint valaha szükségét annak, hogy 
a keresztény szeretet neki vigaszt nyújtson. E szeretet 
Krisztus Jézus igaz tanítványainak valódi és megkülön-
böztető jellege. Éppen igy törekednek elleneink, kiknek 
ma végczéljuk a népek elkereszténytelenitése, minden 
módon ez erénynek eszméjét és fogalmát a szellemekben 
meghamisítani, s iparkodnak álnok ravaszsággal az igazi 
keresztény szeretet helyébe hamis, hazug szeretetet be-
csempészni." 

Az életben hány elveszett pillanat van ! 
Mily tulboldogok volnának a szegények, ha az el-

vesztett pillanatok néhány számfeletti látogatásokra for-
dittatnának. 

Hány család van, mely felebarátunktól látogatást és 
segélyt nyer, a midőn e család főleg nagy városokban majd 
teljes elhagyatottságban él. Mily feszültséggel várják a 
rendes heti látogatást ! Nem mernek hazulról, a feletti 
félelemben távozni, hogy a látogatás kárba vész ; minden 
lépés, mely a szük lépcsőzeten, vagy a lakáshoz vezető 
uton hallható, reménynyel tölti el szivét. És ha e 
remény meghiusulna, akkor a szegények azt mondják 
szomorúan : „majd holnap." 

A rend szeretete és a jövőre való gondoskodás a sze-
<ï«nveknél ritkaság. De ha valamely család nyomora még 
oly nagy is, ha kellő értelem, kitartás és erélylyel 
hozzá látnának a gondosabb is dolgosabb élethez, az 
nem lenne oly nyomasztóvá. Épp ez a látogatás fel-
adata; a látogatónak saját észlelése, megfontolása és 
tapasztalatának alamizsnáját kell hoznia. A mint a vi-
lágtalan szemének, a béna lábának kell lennie, épp ugy 
az értelmetlen értelmének, a tékozló takarékoskodójának 

kell lennie, mivel a szegények között is találhatók tékoz-
lók. így alkalmazható Dávid koronás próféta eme mon-
data : „Beatus, qui intelligit super egenum et pauperem." 
„Boldog, kinek gondja van a szükölködőre és szegényre. ') 

Egyesületünk valamennyi müve között egyik sem 
inditja meg annyira a szegényt, mint az, melyet a szent 
családénak nevezünk, s melylyel az szándékoltatik, hogy a 
meglátogatott és látogató közösen az oltár elé vonzassék : 
s ott ugyanazon titkokat imádván, ugyanazon tanitást hall-
gatván, egymásért imádkozván, ugyanazon kegyszerekben 
részesülvén, melyek minden valódi keresztény életnek vagy 
kezdetét, vagy helyreállíttatását vagy meggyökeresedését 
eszközlik. A templomon kivül minden más helyen, minden 
rangnak megvan a kijelölt helye. Itt azonban a szegény 
a gazdag mellett áll és egymásért imádkozik. Semmi más 
cselekedet, — és ez nem hangsúlyozható elegendőképpen, 
— a szegénynek nem oly kellemes, semmi más nem emeli 
őt saját maga előtt inkább és semmi nem hoz oly gaz-
dag és állandó gyümölcsöt mint éppen ez. Ez a cseleke-
det valóban az elöhaladás cselekedete és pedig a legva-
lódibb módja az előmenetelnek. 

És ha talán e törekvésünk miatt a retrográd 
jelző érne, ugy azt társulatunk nevében is, a Szent-István-
Társulat érdemdús s nagynevű elnöke eme szavával vissza-
utasítjuk: „Nem, mi nem vagyunk retrográdok, mi az uj 
idők emberei vagyunk, telve tisztélettel a modern társada-
lom minden igazi nemes vívmánya iránt ; de az ősi erkölcs, 
az ősi jogtisztelet, az ősi becsület szolgálatában. 

Csak egyben vagyunk retrográdok s akarunk ret-
rográdok lenni mindenkoron. Mi ezer évvel megyünk vissza 
s keressük szent István honalkotó királyunk nyomdokait 
s hűségesen járdalunk azokon.11 

Szerény egyesületünk, miként fennállásának előző 
husz éve alatt a felebaráti szeretet gyakorlatának élt, 
ugy törekedett a letűnt XXI-ik évben is szent Vincze 
szellemében, az alapítói által megjelölt nyomokon haladni. 
Alapszabályaink követelte ájtatos olvasmányul szolgált az 
értekezletek kezdetén, a szokott s előirt bevezető ima 
után, főmag. és főtiszt. Simor János, bibornok, herezeg-
primásnak XIII. Leo pápa ő szentsége arany miséjének 
megünnepléséről szóló körlevele ; utána ő eminentiájá-
nak Magyarország katholikusai nevében irt és a szent-
atyának átnyújtott üdvözlő és hódoló felirata ; továbbá 
biboros áldornagyunknak : „a pogány humanismus és a 
keresztény szeretet, tekintettel a paulai szt. Vincze-egyesü-
letekre" czimü főpásztori körlevele. Közben-közben „Kern-
pis Tamás Krisztus követéséről" irott első és negyedik 
könyvéből néhány fejezet, és ő szentségének a szent Vincze-
egyesületek képviselőihez intézett szavai olvastattak. 

Ez olvasmányok hallásán buzdultunk és lelkesül-
tünk feladatunk megoldhatása iránt. 

Elnökségünk buzgó s a szent ügyért lelkesülő fára-
dozásán ; csekély számú és a szegények nyomorán oly 
készséggel segiteni törekvő tagtársaink, gyakran tövises 
és nagy nehézségekbe ütköző működésén ; az orvosi tudo- v 

mányt fenkölt szellemben, szegény szenvedő gondozot-

') Psal. XL. 2. 
2) Dr Steiner Fülöp előadása a Szent-István Társulat XXXV-ik 

nagygyűlésén. 
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t.aink irányában minden földi jutalom nélkül, odaadó 
gondossággal, s az idő viszontagságait nem kimélő önfel-
áldozással gyakorló orvos - tagjaink tevékenységén — 
folyton-folyvást épültünk. 

Kedves gondozottaink, ugy mint az előző években, 
az élelmi szerekből, — heti hus és kenyér, — azonfölül 
télen levesanyag-adagban, lábbeliekben, ruházatban, tűzi-
fában, lakbér segélyben, betegségek alatt gyógyszerek-
ben és egyéb támogatásban is részesültek ; húsvétkor és 
karácsonykor még czukor, kávé és kalács is adományoz 
tátott. A rendes gondozott családokon fölül az időközön-

• kint segélyért folyamodók nagy része is, a szerzett meg-
győződés és szükséglethez mérten, pénzbeli és más termé-
szetbeni segélyben részesült. 

E nagy vonásokban körvonalazott egyleti működé-
sünk között ugy jártunk : „mint a hajós, ki sokáig vészek-
től körülhányatott, a midőn a parthoz közelit, a sziklák 
között, melyek azt környezik, biztos rév helyett csak uj 
veszélyeket talál.u 1), mert öröm és fájdalom között veszi-
tettiik el egyesületünk buzgó, lelkes, lankadást és fáradal-
mat nem ismerő, szeretve tisztelt alelnökét, ujjáalakítóját 
s fentartóját, nagyságos és főtisztelendő dr. Czibulka 
Nándor, esztergom-főszékesegyházi kanonok urat ; kit az 
isteni gondviselés, a papnevelés és lelkiigazgatás nehéz 
terén szerzett elévülhetlen érdemei jutalmául 1888. évi 
február havában a magyar Sión ormára helyezett, hogy 
ott is őrszemként áldásdűs működését folytassa. Ki képes 
ő nagyságának egyesületünk fennállhatása és felvirágzása 
ügyében 1870. évi junius hó 16-án, illetőleg junius hó 
26 án történt belépésétől egészen 1888. évi junius hó 
10 én történt eltávozásáig kifejtett tevékenységét és műkö-
dését élénken ecsetelni? Láttuk őt ez idő alatt, mint 
buzgó társtagot ; láttuk mint gondos és szorgos pénztár-
nokot ; láttuk mint lankadást nem ismerő s az időközön-
bint. felmerült nehézségeket a legnagyobb tapintattal el-
távolító alelnököt. Azért hálánk kisérendi mindenkor s 
mindenhová ;neve nemcsak évkönyveinkben olvasható, ha-
nem szivünk mélyébe van vésve, s azért méltán elmond-
hatjuk róla a költők királyának eme szavait, melyek ő 
reá oly találóan alkalmazhatók : 

„Dum juga montis aper, üuvios dum piscis amabit : 
Dumque thymo pascentur apes, dum rore cicadae : 
Semper honos, nomenque tuum, laudesque manebunt." 

„Mig a vadkan a hegy ormait, mig a hal a folyókat 
szeretni fogja, és mig a méhek a kakukfűn, mig a tücs-
kök a harmaton legelésznek, tiszteleted és neved és dicsé-
reted mindig fenn fog maradni." 2) 

Az ég Urának legbővebb áldása kisérje magasztos 
pályáján tovább s tartsa meg a földi lét legvégső ha-
táráig ! 

Következtek ezután gondtelt napok, olyannyira, hogy 
többek szivében komoly aggodalmak keletkezének és Üd-
vözítőnk tanítványaival kénytelenek valánk felkiáltani : 
„Domine, salva nos, perimus." „Uram, szabadíts meg 
minket, elveszünk." 3) De az Isten irgalmába vetett rendít-

') Báró Eötvös József. A nővérek II. köt. IV. köt. 15. fej. 
2) P. Virgilii Maronis Bucolica, ecloga V. 76—78 ver 

Math. VIII. 25. 

hetlen bizalom fényes diadalt aratott, és a zsoltáros eme 
szavai : „In te, Domine speravi, non confundar in aeter-
num." „Te benned bizom, Uram, ne szégyenüljek meg 
mindörökké", — ') teljesültek, s egy szebb jövő hajnalának 
reménye kezdett derengeni. 

Felejthetlen s szeretve tisztelt alelnökünk helyére 
gróf elnökünk ő méltósága 1888. évi october , hó 7-én, 
az alapszabályok értelmében egy jeles férfiút, dr Wolafka 
Nándor úr ő nagyságát, ki már hét éven át egyesületünk 
körül, mint pénztárnok s titkár, nem csekély érdemeket 
szerezve működött, nevezett ki, azon biztos reményben, 
hogy buzgó elődje nyomdokain haladva, egyesületünk 
terjesztése, fennállása, felvirágzása, és szent Vincze szelle-
mében való működése körül érdemeit nagyobbítandja. 

A megingott pénzviszonyok is tetemes kegyes ado-
mányozások által kevdezöbbekké váltak : s igy az isteni 
szivből merített erővel újból folytattuk működésünket. 

Hogy feladatunkat megoldani képesek valánk, azt 
csakis kegyes jótevőink nagylelkű, s bő adományai tették 
lehetővé, a kiknek száma az év folyamán örvendetes gyara-
podást tüntetett fel. 

Legelői jár dicsőségesen uralkodó koronás apos-
toli királyunk, I. Ferencz József ö felsége, ki atyai 
szive vonzalmát követve, mindenütt, hol nyomor, szen-
vedés és inség lép fel, magasztos példájával kitűn-
vén, egyesületünknek is, egyelőre három évre, magán-
pénztárából évi rendes adományt legkegyelmesebben utal-
ványozni méltóztatott. Legmélyebb hálával és köszönettel 
tartozunk ő csász. és apóst, királyi felségének, ki szent 
István koronájával babérkoszoruzott fején, a kereszt 
ragyogó diszével ékitve, Isten kegyelméből őrködik felet-
tünk. Legyen e ragyogó kereszt hitének boldogsága s 
reményének teljesülése, legyen a fejét diszítő korona 
védője minden ellenség ellen, hogy dicsőségesen uralkodva 
lássa hü népeit, hű magyarjait az erkölcsökben, a vallás-
ban, a szabadságban és jólétben virágozni. 

Ott tündököl a szivjóságában oly fenséges fényben 
ragyogó kegyes főpásztorunk, főmag. és főtiszt. Simor 
János bibornok, herczegprimás, ki nagy egyházmegyéje 
súlyos gondjai között szerény egyesületünket nemcsak 
írásban, főpásztori körlevelében lelki fiainak oly melegen 
ajánlá, hanem kegyes szavait fényes tettével is megerősité, 
a mennyiben az év folyamán három izben is tetemes 
kegyadományban részesített. 

Ott látjuk nagyméltóságú s főtiszt. Csúszka György, 
Szepes angyalszivü jámbor püspökét is. A főrangú világi 
családok közöl hallgatással nem mellőzhetem egyesületünk 
legnagyobb jótevőjét, a nyomor és szenvedés enyhítését 
oly készséges pénzadománynyal, ruha- és levesanyag-ado-
máyokkal enyhíteni törekvő néhai gr. Pálffy Pál hátra-
hagyott családját : azonfölül özv. gróf Károlyi Istvúnné ő 
excellentiáját, gróf Ilunyady Imre, gróf Zichy nep. János 
ő méltóságaikat. A nagyméltósága vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium, mely vallásalapítványi faraktárából 
tüzelőfát, több főrangú család állandó s tetemes segélyt, 
egyházi és világi jótevők, Budapest főváros tanácsa, a pesti 
hazai első takarékpénztár és más társulatok is támogatták 

l) Psal. XXX. 2. 
10* 
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törekvéseinket; dr Jár may Gyula gyógyszerész úr a szük-
séges gyógyszereket ötven (50 %) százaléknyi árleenge-
déssel nyújtotta; Bigler József Ede gyáros pedig a papir 
és irodai szükségletet ingyen fedezte. Kimerítőbb fel-
világosításokat e tekintetben nyilvánosság elé hozni egye-
sületünk szelleme tiltja. 

Az itt emiitetteknek és egyesületünk törekvéseit elő-
mozdítani törekvő összes jótevőinek és pártolóinak összesen 
és egyenkint is lelkünk mélyéből köszönetet mondunk. 
Isten áldja meg őket s családjaikat, adjon nekik ideiglenes 
és örökkétartó bő jutalmat, s öregbítse bennük továbbra 
is a jótékonyság szellemét. Isten fizesse meg ! 

Visszapillantván még egyszer a letűnt évre, eredményé-
vel nem lehetünk elégedetlenek: működő tagjaink száma, 
habár némelyek körünkből távoztak, — mégis némi 
örvendetes növekedést mutat; s azért, bizton hisszük, 
hogy az a jóságos Isten, kinek a vett jókért szivünk leg-
mélyebb rejtekéből hálát adunk, nemes és szent szolgála-
tában teljesített törekvéseinket meg fogja jutalmazni és 
egyesületünket nemcsak években, hanem buzgó működő és 
segédkezet nyújtó pártoló tagokban is gyarapítani fogja. 

Fiúi kegyeletünket is vélem némileg szent Péter 
ama dicső utódja iránt leróni, ki néhány évvel ezelőtt 
halála álhirén kárörvendő elleneinek imigyen felelt : 

„Occidit : inclamant solio deiectus in ipso 
Carcere, in aerumnis occidit ecce Leo. 

Spes insana : Leo alter adest, qui sacra volentes 
Iura dat in populos, iruperiumque tenet." 

rMegkal már ! — mondják — boszulatlan elűzve a trónról, 
Börtönben hal meg. bajba merülve Leo. 

Balga remény. Lám már Leo kél ki a jót akaróknak \ 
Törvényt oszt. s székét főliatalommal üli." 

Habár áldozári jubileumának ünnepélyei lezajlottak 
is, szivünkben a hála, a hódolat, a fiúi kegyelet, a szeretet 
érzelme él, s azért lelkünk buzgó imája az Ur zsámo-
lyához felszáll s onnan áldást esd le kormányzatára, sze-
rencsét, ellenei felett diadalt és hosszú békés uralkodást 
kiván neki. 

Az emberi sziv és léleknek szép virágával, a hálá-
val adózunk még azon tiszteletreméltó férfiaknai,1 is ismé-
telten, kik velünk jót tettek és tesznek ; s kik volnának 
ezek ? ha nem e papnövelde érdemdús méltóságos kormány-
zója és nagyságos elöljárói ? Engedjék meg, hogy szivünk 
háláját, mely megszűnni nem fog, habár igénytelen szavak-
kal. de annál őszintébb szivvel s mélyebb érzettel leróv-
hassuk. Adja Isten, hogy müködésöket koronázza mindenha 
bő siker, hogy még számtalan ifjút vezérelhessenek az 
Ur oltárához, azon a magasztos életpályán, melynek utja, 
habár rögös, de a mennyei jutalom szerzésére oly tág 
mezejü, arra, melyről a próféta igy szól: „Qui autem 
docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti ; et 
qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas 
aeternitates." „Az értelmesek pedig tündökleni fognak, 
mint az égboltozat fénye, és kik igazságra oktatnak 
sokakat, mint a csillagok örökkön örökké." ') Csak azt a 
kérelmet ujitjuk meg. hogy azt a szeretetet, azt a gondos 
szorgosságot, melylyel eddigelé védtek s oltalmaztak, 
tartsák fenti a jövőre is nekünk. Jutalmok legyen az 

Ur, ki őket ugy íöldi, mint mennyei javainak bőségével 
áldja meg, s védelmezze és oltalmazza az élet utjain ! 

Te pedig szerény, te a szegényeket mentő hajócska,indulj 
most magasztos és nemes pályád XXIl-ik évutjára : legyen 
iránytűd a legszentebb szivből eredő szeretet, mely magá-
ban mindent felölel ; legyen vezércsillagod az, kit az élet-
hajós tengeri utján imigyen üdvözöl: „Ave Maris Stella!" 
kit a boldogtalan vigasztalójának, kit a magyar Nagy-
asszonyának. kit az angyal királynéjának, kit az Isten 
anyjának hiv, és a kinek dicséretétől a magas Kárpátok 
ormai, a Duna, Tisza áldott rónái és Adria tengerpartja 
viszhangozzék, hogy szeretett hazánk ismét oly virágos 
kertté váljék, milyenről a régi ének szól, igy : 

„Virágos kert vala hires Pannónia, 
Mely kertet öntözé híven sziiz Mária." 

Legyen kormányosod dicső védszented, Paulai szent 
Vincze, kinek hathatós közbenjárása nyerje ki azt a kegyel-
met, hogy szerény egyesületünk mindinkább terjedjen, 
tagjai száma növekedjék ; eszközölje ki, hogy kisded egye-
sületünk a legszebb erényvirágok diszkertje legyen, 
melyben a hármas rózsa dúsan viruljon, pártolóink száma 
gyarapodjék ! Egyesületünk tagjainak Isten azonfölül erőt 
s kedvet adjon nehéz feladatuk teljesithetésére, jótevőink-
nek mennyei jutalmat, és az élet tengerén, a szenvedés 
és nélkülözés hullámaitól hányatott gondozottainknak pe-
dig az 0 szent akaratában való teljes megnyugvást. 

A mi Urunk Jézus Krisztus, kinek szentséges neve 
üunepét ma üljük, s kinek szent neve hallására, az apos-
tol szavai szerint, kell: „ut in nomine Jesu, omne genu flec-
tatur coelestium, terrestrium et infernorum," „hogy Jézus 
nevére minden térd meghajoljon, a mennyeieké, a földieké 
és a földalattiaké," — l e g y e n általunk mindenkoron áldva, 
dicsőítve és dicsérve, szent áldása pedig kisérje és erős-
bítse egyleti törekvéseinket! 

G ahler Lajos, titkár.2) 

') Daniel XII. 3. 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

A János-ünnepély szertartásai között legnagyobb 
fontossággal a rózsák kiosztása bir. 

„Rózsákkal diszítve jelentünk meg templomunk szent 
csarnokában — kedves testvérek, — rózsákkal diszítve 
sorakozunk oltára körül. Oly jel ez, mely közös minden 
kőművessel, mely minden keblen mély jelentőségű symbo-
lum gyanánt díszeleg, mely minden szemet gyönyörködtet. 
A virágok királynője, a rózsa az, a szépségnek, a szűzi 
szépség kellemeinek jelképe, a szerelem virága, mely a föld 
méhéből sarjadzott, miként egykoron a tenger habjaiból fel-
merült a szépség királynője, Ici Lehortól, a szerelem Isten-
nőjétől nyerte az istenvért, és ennek ajkairól szivá az édes 
illatot, midőn Kypris Adonist siratván egy csipkebokor 
tövisein megkarczolta magát. Mint a szépség és szerelem 
virága a rózsa egyszersmind az örömnek jelképe is. A rózsa 
végül a titoktartás jelvénye . . ." 3) 

M Pauli apóst, ad Philippense II. 10. 
2) Világi férfiú. — Isten áldja és éltesse, hogy még sok ily 

lelkesítő beszédet olvassunk tőle. A szerk. 
3) Asträa. 1848. 50. 1. 
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„A rózsák szétosztása alkalmával a szétosztó (I. 
felügyelő) mondja : 

„Fogadjátok e rózsákat, kőművesek, 
Kebleteket ma ezzel díszítsétek : 
Hogy mit suttognak e rózsák 
Csak avatottak tudják." ') 

„Végül még arra akartam utalni, hogy a kétképü 
Jánosnak megindító allegóriája — képviselve két Jánosunk 
áltál, kik a nyári és téli nap fordulással, az égi világos-
ságnak újjászületésével és diadalával Szoros viszonyban 
állanak — hogy ez az allegória a bölcsésznek ugy, mint 
a tudósnak kimerithetlen anyagot szolgáltatnak a szaka-
datlan elmélkedésre." a) 

„A paradicsom előtt őrködő angyalokhoz hasonlóan 
világszövetségünk templomában is tiszteletre méltó két 
alak tűnik fel véd- és daczszellem gyanánt, kiknek em-
lékét évenként megünnepeljük. Midőn a világegyetem-
nek örök építőmestere közös anyánkra, a földre kiárasz-
totta gazdagságának, szépségének és jóságának teljét, az 
év derekán, midőn a nap leghuzamosabban árasztja reánk 
fénysugarait, midőn a virágok királynője, a rózsa virul, 
akkor, az örömek közepette ker. sz. János lép elénk . . . 

A természet ma legszebb virágjaival övezi és díszíti 
tiszteletre méltó alakját. 

Vele szemben áll egyenrangú testvére, páholyunk 
védnöke, János evangelista, a szeretet gyengéd és szelíd 
tekintetével, hirdetője nem a bűnbánatnak, hanem a sze-
retetnek, mely gyenge harmathoz hasonlóan száll az em-
berek sziveibe. Ki lehetne méltóbb képviselője a szere-
tetnek, mint ő, a ki kimondá a szent igét: „Isten a sze-
retet, és ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és 
az Isten ő benne," kinek elhaló ajkairól is az hangzott 
még: „Fiaim, szeressétek egymást." Igen, a szeretet a 
törvénynek telje. Szeretet — az ige, melyet egyesek, 
városok, tartományok elveszthetnek ugyan, az egész em-
beriségből azonban ki nem irtható, — az ige, melyet 
ismét meg kell találniok, ha magok elveszni nem akarnak. 

Azért legyetek üdvözölve ma és mindenkor, tiszte-
letre méltó alakok, világszövetségünknek véd- és dacz-
szellemei. Mindenekelőtt légy üdvöz első Jánosunk rózsa-
ünnepe. 3) 

„ . . . De a János rózsáról akarok önökhez szólni: 
feltettem magamban, hogy kimerítőbb magyarázatát adom 
a szép symbolikus szokásnak, a mely minket kőműveseket 
ker. János ünnepén rózsákkal díszítve vezet templomunk 
csarnokába. — Tekintsünk kelet felé ! A keleten tünt fel 
szövetségünk csillaga, a hajnal rózsás világában állott a 
tiszta világosság hordozója, a nap hirnöke, — keresztelő 
János. — 0 hozta a hajnalt, mely a déli napfény elő-
hírnöke ; keletről nvujtá felénk a szövetség rózsáját . . . 
Es ez az előfutár véres halált szenvedett. S valamint a 

') Asträa. 1843. 103. 1.'u. o. 174. 1. hol a rózsaiinnepélyre 
vonatkozólag több adat van egybegyűjtve. 

-) Abrisz der Arbeiten am Feste der Wintersonnenwende und 
Wiedergeburt des Lichtes. 1849. decz. 26. in der Loge der „wahren 
Freunde der Eintracht" in Brüssel. Eck. 175. 1. 

3) Az 1849. nyári napfordulás ünnepén Darmstadtban a „Já-
nos evangélistához" czimzett páholyban mondotta Künzel testvér, 
választott második felügyelő. Asträa, 1851. 217. 1. u. o. 176. 
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népmonda szerint az ártatlanul kivégzettnek törzséből vér 
helyett két tejsugár szökkent ki, úgy a piros és fehér 
rózsák, melyek kebleinket díszítik, szintén ker. Jánosnak 
ártatlan vértanú halálára emlékeztetnek, miáltal a szó 
szoros értelmében, János-rózsákká lesznek." x) 

„Az örömlakoma is az ünnepélyhez tartozik s a női 
szépség iránt való hódolat és a nő valódi értékének meg-
becsülése erényünkké tétetett, mire a kötényeinkre tűzött 
jelvény, a rózsa van hivatva figyelmeztetni ,íl -) 

„Testvéreim örömmel ismerik el Busiris-Bachusnak 
soha eléggé meg nem siratható Adoniramunkkal való azo-
nosságát. Szeretett mesterünknek szomorú élettörténete 
egészen ellenkezője Busiris-Bachus történetének, s én 
örvendek, hogy a feltalált jelszót önöknek más symbolikus 
képletben mutathatom be, mely alatt a régiek a nemző 
erőknek termékenységét értették. Ugy hiszem, felesleges 
a figyelmeztetés, hogy helytelen ónsanyargatásunkon túl kell 
magunkat tennünk " 3) 

[Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, febr. 13. Vallási és társadalmi állapotok 
Oroszországban. — Promissum cadit in debitum. Meg-
ígértük, hogy a fenti czim alatt bemutatjuk t. olvasó-
inknak, a mit a „Moniteur de Rome" a hatalmas orosz 
kolosszus vallási és erkölcsi állapotairól irt. Azzal kezdi 
a terjedelmes czikk, hogy a lapok jó ideje óta nem igen 
foglalkoznak Oroszország ügyeit tekintve, mint csupán 
politikai és katonai szempontokkal. Az orosz ügyek vallási 
és erkölcsi oldalait rendesen mellőzik. Pedig éppen ez 
utóbbi két oldalról fenyegeti Oroszországot a rettenetes 
válság. Az a mindent felforgató szellem, mely a nihi-
lismusban érte el tetőpontját, nem csupán az orosz czári 
politika hagyományos formáit igyekszik romba dönteni, 
hanem egyúttal a keresztény alapokat is fel akarja for-
gatni. A muszka nihilizmus teljes szakitás a keresztény-
séggel. „A nihilisták jól tudják, hogy a czári hatalom 
fenntartó ereje és legbiztosabb alapja a nép vallásos szel-
lemében rejlik, tehát, hogy a czári hatalmat megdöntsék, 
szükséges mindenek előtt megingatni annak vallásos alap-
ját, a kereszténységet, hogy igy azután Oroszország a 
modern észelviség elveinek megfelelő politikai és társa-
dalmi alakot öltsön magára." Innen van, hogy a nihilis-
ták, mig egyfelől kegyetlen irtó-harczot viselnek a czár 
és liivei ellen : egyúttal a vallási és társadalmi rend ellen 
a legveszélyesebb tanokat terjesztik a nép között. 

Világos tehát mint a nap, hogy Oroszországban a 
nihilizmus politikai diadala a vallási rend felforgatásával 
járna. Vallási és politikai rend ugyanis Oroszországban 
sajátságos módon ugy össze van nőve, hogy a czárok 
birodalmának már neve is szent. „Szent Oroszország!" 
És ebben a „szent" országban minden vallási hatalom, 
„védnökség" czime alatt, a czár kezében van központo-
sítva. 0 a szent Oroszország egyházának a feje. Es mivel 
az orosz egyház, az orosz orthodox kereszténység, ezt a 

') A János-rózsa. Bechstein beszédjéből, m. f. 
2) Wiener Journal für Freimaurer. III. évf. 2. f. 120. 1. 
3) U. o. 176. 1. 
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szolgaságot nem csak tűri, sőt abban boldognak találja 
magát, a nihilisták gúnytárgygyá választották ezt a ke-
reszténységet, mint a czári absolutismus lealacsonyított 
vak eszközét. 

A ki tehát, igy következtet a ,M. de R.", a ki az 
orosz birodalom és az orosz egyházon komolyan és igazán 
segíteni akar, annak azon kell lennie, hogy e hatalmas 
birodalom „vallási rendszere átalakuljon és egészen más, 
sokkal szilárdabb alapokra fektettessék, mint a milyen a 
czár exclusiv hatalma. Exclusivnek neveztük a czárok 
egyházi védnökségét, mert korán sincs szándékunk tagadásba 
venni a császár jogát és kötelességét az egyház védelme 
iránt ; ámde ezt a védelmet az egyetemes egyház legfőbb 
tekintélyével, a pápával egyetértve és összhangban kellene 
gyakorolnia . . . ." „Következésképp, ha az orosz egyház 
vissza óhajt jutni a kereszténység tiszta forrásához, akkor 
nincs más ut előtte, mint összhangba jönnie a kath. egy-
házzá^ és az apostoli szentszékkel. Csak igy fog megsza-* 
badulni az orosz egyház azoktól a béklyóktól, a melyek 
belőle állam-szolgálati intézményt csináltak." 

A kath. egyházzal való kibékülés és egyesülés 
magának a czári hatalomnak is javára válnék. A katho-
likus egységben regenerált orosz kereszténység rozoga man-
kó helyett szikla-alapúi szolgálna a trónnak. Az egész világ 
katholiczizmusának hitegységből fakadó rokonszenve pedig 
minden tekintetben nagy segítségére volna Oroszországnak. 
De igy, a hogy most van, nem rokonszenvez vele senki, 
csak a franczia revanche, és némely, katholikus hitökkel 
és hazafiúi hagyományaikkal s kötelességeikkel szakított 
szláv töredékek és más keleti szakadár népcsoportok. A 
katholikusok az egész világon — és ez nagy szó ! nem 
kedveznek az orosz hatalom terjeszkedésének már csak 
azért is, mert attól tartanak, hogy a czári hatalom 
terjeszkedése az egyház és vallás szolgaságának terjedése 
lenne, — a mi a keresztény vallás és a kath. egyház 
isteni rendeltetésével homlokegyenest ellenkezik. 

A „Moniteur de Rome" figyelmeztet arra, mennyire 
semtni értelme sem lehet annak az ellenvetésnek, hogy 
hiszen Oroszország nem ismerhet el egy „reá nézve idegen, 
bár egyházi főhatalmat." A kath. egyház, a pápasággal 
élén, sehol sem idegen hatalom. Mindenüvé kapott Istentől 
küldetést, mindenütt van betöltendő isteni hivatása. A 
kath. egyház, a pápasággal élén, megfér minden kormány-
formával, nem idegenkedik egy kormányformától sem, a 
mely a természeti erkölcsi törvénynyel nem ellenkezik. 
Miért lenne tehát idegen a pápaság csakis Oroszországban, 
mikor már Chinában sem idegen többé ? 

„A pápaság, igy végzi a „Moniteur de Rome" ne-
vezetes czikkét, a pápaság győzelmesen került ki minden 
harczból, és jelenleg is, bizvást elmondhatjuk, hogy ő már 
erkölcsileg leküzdötte, legyőzte a forradalmat (mely most 
Oroszország trónjának és oltárainak alapjain beeresztésért 
kopogtat) ; legyőzte az által, hogy érvényre emelte a 
legfőbb lelki hatalom varázsát és üdvös befolyását az 
egész világon." Ez a íeltilkerekedés a romboló hatalmak 
és elemek fölé nincs megirva az államokról és birodal-
makról. Ezek, bármily hatalmasak is most vagy a múlt-
ban, alá vannak vetve az enyészetnek. „Tehát csakis a 
pápaságban találhatja fel a czárok birodalma fennmara-

dásának támaszát és az orosz egyház — életrevalóságá-
nak forrását." 

Tanuljanak ebből, a kiknek Oroszország a pápaság 
nélkül, a pápasággal ellenkezve is, — bálvány ! ? ? 

Róma. XIII. Leo pápa f. hó 11-én titkos consistoriumot 
tartott allocutióval, melynek tartalma kivonatban a követ-
kező : O szentsége kijelenti, mennyire sajnálja az emberek 
tévedését, kik félrevezetve a szabadelvüség hamis eszméi 
által, elszakadnák az egyháztól és a keresztény alapelvek-
től. Innen erednek a számos bajok, melyek az egész társa-
dalmat sújtják. A dolgok ez állása miatt élénken aggódva 
a pápa keresi amaz eszközöket, melyek világossá tegyék, 
hogy csak a keresztény hitelvekheg való visszatérés szilár-
díthatja meg a társadalmat. E czélból igyekszik a kormá-
nyokhoz közeledni, és ez az eset most Oroszországot ille-
tőleg. Reményű, hogy az Oroszországgal folytatott tárgya-
lások sikeresek lesznek. Hasonlóképp gondoskodása tár-
gyát képezik a lengyelek és az odavaló egyház-kormányzat 
szervezése is. Az Oroszországba kinevezendő püspökök 
már kijelöltettek ; azokat prekonizálni óhajtotta volna, az 
ügy elintézése azonban még időt igényel. A pápa meg-
ígéri, hogy folytatólag is törekvése lesz, hogy az államok-
hoz közeledjék az egyházi érdekek megóvására, mert a 
jelen nehézségei szükségessé teszik a vallás segélyét. A 
legutóbbi zavargások, melyek Rómában lefolytak — a 
midőn a szenvedélyek a társadalom alaptörvényei ellen 
fordultak — annak szükségét bizonyítják, hogy a társa-
dalmi veszélyeket a vallás szelleme által kell leküzdeni, 
mert vallás nélkül nem lehet az embereket amaz elvek 
és kötelmek számára visszahódítani, melyek az állam rend 
jének alapját képezik. A békére kivált a jelen időben 
nagy szükségünk van. Európa uralkodói, államférfiai és 
parlamentjei átértik ennek szükségét, mert ismerik a 
háború borzalmait. A katonai készülődések is ezt bizo-
nyítják ; de a készülődések és a jóakarat nem elégségesek 
arra, hogy az állandó békét biztosítsák ; mert a készülő-
dések kölcsönös bizalmatlanságot keltenek és a népek a 
katonai kiadások nyomása alatt szintén kívánják a hábo-
rút, hogy ez által az elviselhetlen terheknek vége vettes-
sék. A béke, az igazság, az egyetértés és a jó indulatok 
Krisztusban lelik alapjukat, kihez imádkozzunk, hogy 
Európában a békét engedje uralomra jutni. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A III. zarándoklat Jeruzsálembe Ausztria-Magyar-

országból, 
mint nekünk illetékes helyről írják, f. évi márczius 28-án 
fog indulni Triesztből. A zarándoklatot ismét az erélyéről 
hires Woerl Leo-féle kath. könyvkiadó czég rendezi a 
szentföld általános biztosi hivatalának pártfogása alatt. 
A lelkes rendezők annál is inkább számítanak ez alka-
lommal számos részvevőre Magyarország részéről, mert a 
tavali, II. osztrák-magyar zarándoklatban Magyarország-
ból senki sem vett részt — és igy, a magyar Miatyánk 
táblájának leleplezése elmaradt. Sürgősen felhívjuk t. olva-
sóinkat, hogy az ezidőre hirdetett zarándoklatra hiveiket 
és ismerőseiket figyelmeztetni el ne mulaszszák, hogy igy 
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buzdításukra az ezévi zarándoklatban Magyarország is 
képviselve legyen és a magyar Miatyánknak nagy lelke-
sedéssel megindított ügye végre Magyarország, az apostoli 
regnum marianum nevéhez méltó befejezést nyerjen. Je-
lentkezhetni a zarándoklatra Bécsben Woerl Leo bra-
ziliai császári udvari könyvkiadónál, vagy Angeli szaléz. 
Ferencz atyánál a szentföld általános biztosánál (General-
Commissiir des hl. Landes) Bécs, belváros, a szent-feren-
czieknél. Uti költség teljes ellátással I. o. 635 frt. II. o. 
545 o. é. frt bankjegyekben. 

IRODALOM. 
-f- Irodalmi jelentés Bougaud Emil orleansi püspök-

helyettes „Szent Monika élete" magyar kiadásáról. 
Szives olvasók, ne iradjanak vissza az egyszerű 

czimtől. A könyv lapjain, melyet ezennel jóakaró figyel-
mükbe ajánlok, két lélek történetét veszik, kiket a 
legerősebb kötelék csatolt egymáshoz : az anya és fia 
történetét. 

Nem üres életirás, hanem a legmagasztosabb földi 
eszme története, mely eszmét e szó fejezi ki : anyaság. 

Az anya öröme és búja, mosolygása és könyei, — 
a fiu ragaszkodása, az ifjú eltévedése, a férfiú visszaté-
rése az igazság forrásához, s egyúttal az anya szivéhez, 
okulás szülék és gyermekeknek egyaránt : — teszi e 
könyv tartalmát. 

Képek ezek a negyedik századból, — de nagyon 
beleillők a mi időnk, vétkeink és erkölcseink keretébe ; 
— képek az anyáról és fiúról : szent Monika és Ágoston-
ról, századuk nagy alakjairól, kiknek élete példaszámba 
mehet évezredek multán is ; képek az élettapasztalás igaz 
színeivel, s a franczia szellem emelkedettségével föstve. 

A könyv magyar kiadásáról a következőket kell 
megjegyeznem : 

A nagynevű szerzőtől nyert engedelemmel Hatzinger 
István győregyházmegyei, veszkényi plébános fordította 
le a franczia munkát magyar nyelvre. A kiadás költségei-
hez egy magas gondolkozású egyházi férfiú ötszáz forint-
tal járult azon kikötéssel, hogy a befolyó pénzből ez 
összeg a győri kath. legényegylet tervezett házának 
alapjához csatoltassék. E réven került a munka kiadása 
alulírott gondozása alá, ki azt újra forditván, azon meg-
győződéssel hívom fel arra az anyáknak és anyák szü-
lötteinek figyelmét, hogy amily érdekes az, épp oly idő-
szerű, s igy nemcsak a megvételre, hanem az olvasásra 
is érdemes ; s mert a könyv jövedelme egy nemes czélt 
is előbbre visz : e kettős ok czimén kérem a m. t. olvasó 
közönséget a szives előfizetésre, illetve a könyv megren-
delésére. 

A körülbelül 25—30 ivre terjedő munka, melyet 
Scheffer Ary hires képe „Monika és Ágoston" diszesit, 
1889 tavasz folyamán jelenik meg szép kiállításban. Elő-
fizetési ára 2 forint, diszkötésben 3 forint. Nyolcz pél-
dányra fűzött, — tizenkettőre diszkötésii tiszteletpéldány 
jár. A szives megrendelésekről való gyors értesítést, — 
mivel a nyomtatás körül tájékoztatásul szolgálhat, — 
hálás köszönettel fogadja alulírott. 

A megrendelésre legalkalmasabb a levelezőlap, az 

előfizetési pénz beküldésére (alulírott czimére : Győr) a 
postautalvány. 

Győr-Sziget, 1888. deczember 18. Rusche h Antal, 
győr szigeti plébános, a győri kath. legényegylet győr-
egyházmegyei elnöke. 

= Irodalmi jelentés. A keleti missiók javára kiadott 
„Keleti utam emlékei" czimü munkámnak Il-ik kiadása 
elhagyta a sajtót s postára adtam már az összes meg-
rendelőknek egyidejűleg a „Keleti utat", valamint a 
„Karczolatok dán- és svédországi utamból" czimü munká-
mat. Mindkettőre elfogadok még megrendeléseket erga 
sacra is ; a Lasserre után fordított „Lourdes csoda 
eseményei" azonban teljesen elfogyott s legfeljebb Szíits 
és Társa könyvkereskedésében lehet még néhány bizo-
mány-példány. Apar (Tolna m.) Wosinsky Mór, plébános. 

VEGYESEK. 
*** Simor János bibornok hgprimás ő emjáról 

Rudolf trónörökös temetése alkalmából sok roszakaratu 
támadás jelent meg a lapokban. Ezek ellenében közli az 
„0. E." a következő felvilágosítást: „Simor János her-
czegprimás deczember óta asztmatikus bántalmakban szen-
ved, a miért már az ismételten tervbe vett püspöki ér-
tekezletet is minduntalan halasztani kellett. Ehhez még a 
trónörökös elhunyta előtt görcsös köhögés is járult, mely 
a herczegprimást ágyban maradásra kényszeritette és 
gyógykezelést is igényelt. Midőn a trónörökös elhalálo-
zásáról szóló megrendítő hír Esztergomba jutott, — hol 
egyébként a valót mindjárt megtudták —- a herczegpri-
más, egészségi állapota daczára, haladéktalanul kiadta a 
rendeletet, hogy Bécsbe való elutazására tegyék meg az 
előkészületet. A herczegprimás azonban haladéktalanul 
levelet intézett Pápay udvari tanácsoshoz, a melyben 
fölkérte, hogy legmélyebb részvétének kifejezését juttassa 
ő felségéhez. A herczegprimás volt az első a monarchia 
valamennyi főpapjai között, ki a trónörökös elhunyta 
alkalmából — latin nyelven irt pásztorlevelet intézett 
híveihez ; megjegyzendő, hogy az úgynevezett remek la-
tinság fordítás által sokat szokott veszíteni. Mig a bécsi 
bíboros érsek, miután a levéltárakban tett kutatások azt 
eredményezték, hogy gyászistenitiszteleteket csak az ural-
kodó elhunyta alkalmával szoktak elrendelni, — a pász-
torlevélben belátására bizta a plébánosoknak, hogy a 
trónörökös lelki üdveért gyászistenitiszteleteket tartsanak, 
addig Magyarország herczegprimása a gyászistenitiszteletek 
tartását egyházmegyéje összes papjainak meghagyta. — 
Minthogy azonban a köhögés nem enyhült s igy a her-
czegprimás által celebrálandó miséről már eleve szó sem 
lehetett, s miután közvetlenül a temetést megelőző napon, 
az időjárás oly hidegre fordult, hogy az orvosok a het-
venhat éves főpapot féltették az áthüléstől és nagyobb 
fokú, életveszélyes megbetegedéstől tartottak : még azt 
sem vélték megengedhetőnek, hogy a szertartásoknál 
jelen legyen. A herczegprimás ennélfogva kénytelen volt 
arról lemondani, hogy Bécsbe a temetésre felutazzék és 
felséges urát, az egyház vigaszában részesíthesse, mit 
teljesíteni szive annyira óhajtott. A bécsi udvari plébános 
egy bizalmas embere, ki Esztergomba utazott, még mi-
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előtt a prímásnak otthon maradása el volt határozva, 
akaratlanul is meggyőződést szerzett arról, hogy a primás 
Bécsbe nem utazhatik. A herczegprimás sietett ugy saját, 
mint megyéjének papsága nevében legmélyebb gyászának 
feliratban kifejezést adni. 0 felsége erre magyar nyelven, 
igen szives hangon irt levelet intézett a főpaphoz, mely-
ben kifejezte legőszintébb köszönetét. 0 felsége igy zárja 
levelét: „Az ön jóakarója Ferencz József." — Végül 
még megemlítendő, hogy a herczegprimás tegnap tette 
első sétáját esztergomi palotájának üvegtornáczában. Meg-
jegyzendő az is, hogy nincs szokásban, hogy az eszter-
gomi palotára lobogót tűzzenek. A budai palotában divik 
ez a szokás, s ott talán még ma is ki van tűzve a gyász-
lobogó." 

— 0 Felsége, franczia lapok hire szerint, azonnal a 
meyerlingi katasztrófa után 2000 szónyi táviratot intézett 
a pápához. A szent atya volt az első s az egyedüli az 
egész világon, ki a valóságot, és pedig a legalaposabban, 
előzményeivel s összes vonatkozásaival megtudta. Az enge-
dély az eltemetésre Rómából másnap Bécsbe érkezett. 

— A folyó hét végén tartandó pápai konzisztorium-
ban a pápa ünnepélyesen tiltakozni fog a kegyes alapít-
ványoknak az olasz bitor uralom által leendő elrablása 
ellen. A Propaganda nyomdája Rómában utasíttatott — 
irják Rómából — tartsa magát készen e tiltakozást minden 
nyelven 500.000 példányban kinyomatni, melyek az egész 
világon nyomban szét fognak küldetni. 

— Nagy hatalom, sokak előtt ismeretlen és kiszá-
míthatatlan nagyhatalom — a sajtó. Ausztria-Magyaror-
szág keserves gyászszal sújtott hatalmas császári és királyi 
uralkodója — csak az Isten előtt hajolt meg alázatosan ; 
de köszönni kötelességének tartotta háromnak : írásban a 
népnek és a hagseregnek, élő szóval -— a monarchiában 
létező két törvényhozó testületnek és a sajtónak. Hányan 
olvassák a lapokat — és még csak nem is sejtik, mily 
nagyhatalom ez a sajtó, a melyet Bismarck hg, mert érzi, 
hogy vetélytársak, kicsinyelni szeret és csak per „papierene 
Druckerschwärze" titulál. Norvégia apostoli vikáriusa 
maga vette kezébe a kath. sajtó megindítását és vezetését 
Norvégiában. Egy jótevőtől nyomdát kapott ajándékba. 
Most e nyomdát a többi között arra használja fel, hogy 
időről-időre tudósításokat nyomat rajta, és azután szét-
küldi e tudósitásokat Európa főbb kath. lapjainak. Mi már 
régóta rendelkezünk sajtóval ; de még nem vittük annyira, 
hogy a közjó iránt való kötelességünknek ismernők fel 
gondoskodni, hogy a külföld sajtója authentice értesüljön 
dolgainkról, ne pedig egyéni érdekek retortáján által. 

— A pápa a legutóbbi consistoriumban a római 
egyház camerlengójává a beteges Oreglia bíboros helyett 
Laurenzi bibornokot nevezte ki. Bibornokká kreálta 
Dusmet cataniai érseket, D'Aunibale cz. érseket és mgr. 
Macchi, majordómust. 

— A szent Collegium Pitra ker. János portói és 
sz. rufinai suburbicarius püspök-bibornok f. hó 10-én be-
következett elhunytával nagy veszteséget szenvedett. A 
boldogult, ki 1812. aug. 1-én született, egyike korunk 

legnagyobb történettudósainak. Az ős egyházi hymnologia 
és általában az egyházi történelem forrásainak felderítése 
körül úttörő munkát végzett, halhatatlan érdemeket 
szerzett. 

— Tyhold-Daróczon (Borsodmegyében) f. hó 5-én 
Rudolf trónörökös lelki üdvéért ünnepélyes gyász isteni 
tisztelet tartatott. Az oltár és padok fekete kelmével 
voltak bevonva. A szentélyben számos gyertyák, virág 
és koszorúkkal felékesített katafalk volt felállítva. A 
requiemen a közönség valláskülönbség nélkül volt jelen. 
Az iskola növendékei gyászlobogó alatt vonultak a temp-
lomba, a községi elöljáróság és csendőrség testületileg 
jelent meg, és ezeken kívül ott voltak a helybeli birto-
kosság és értelmiség soraiban a gróf Péchy és Fáy család 
tagjai. Mise kezdetén Moldoványi Gyula, a celebráló 
plébános, az oltártól szép gyászbeszédet mondott, mely 
látható mély hatást gyakorolt a jelen volt nagyszámú 
hallgatóságra. — n. 

— Ausztriában az u. n. „csász. kir. kormány-katho-
likusok" ugyancsak kikapnak a kath. sajtóban azért, hogy 
a mult évi novemberre hirdetett kath. nagygyűlést elha-
lasztatni engedték. A különben oly csiga-vérü „Salzburger 
Kirchenzeitung"-ból is kitört minap a méreg. Epés guny-
nyal variálja azt a mottót, hogy Ausztriában a katholi-
czizmusra nézve — „Alles — verschoben/" — A „Kathol. 
Bewegung" egy külön vezérczikkben foglalkozik az osztrák 
katholikusok testimonium paupertatis-szával, és annak 
megértetése végett idéz egy esetet, a mely az osztrák 
katholikus müveit osztályok rettenetes vallási tudatlan-
ságára ujjal mutat. Nemrég egy csász. kir. kerületi biró 
P-ből, a ki nem éppen oly régen egy katholikus főnemesi 
családnál nevelő volt, egy nyaraló helyen egy németor-
szágbeli tudóstól (dr Hettinger?) ezt kérdezte: „Sagen 
s'mal ; wer hat denn eigentlich dös Vaterunser g'macht ? 
Hob mir heut denkt, 's ist gar nöt übel z'sammeng'setzt ! !" 

— Az osztrák püspöki kar három nyilatkozatot ké-
szített a mult év végén : egyet a római kérdés ügyében, 
a melyet már olvastunk ; egyet a társadalmi, illetve mun-
káskérdésről, a mely e napokban látott napvilágot ; és 
egy memorandum-félét az egyházpolitikai helyzetről 
Ausztriában. Ez még nem került a közönség elé. 

— A német s franczia műveltség összehasonlítását 
adja egy szakfolyóirat. E szerint a Iranczia tudományos 
intézetek a lefolyt évben 1039 pályakérdést tűztek ki és 
823 pályaművet díjaztak, Németországban csak 258-at, 
illetőleg 121-et; Francziaországban a mult esztendőben 
657-tel több hirlap s folyóirat, 983-mal több regény, és 
566-tal több tudományos szakmunka jelent meg, mint 
Németországban. Ugy látszik, Magyarországban a német 
fák miatt nem látjuk a franczia erdőséget! 

= Felkérettünk annak jelentésére, hogy a budai 
katb. legényegyesület f. hó 16-ára tervezett bálja az or-
szágos gyász miatt ez idén elmarad. 

f Szabados Antal tiszteletbeli kanonok, főszentszéki 
ülnök, kisebb papnöveldei kormányzó e hó 9-ikén Kalocsán, 
élte 64-ik évében, szélhűdés következtében elhunyt. R. i. p. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
ALLOCUTIO 

HABITA IN CONSISTORIO 
DIE XI. FEBRUARII MDCCCLXXXIX. 

VENERABILES FRATRES 
Nostis errorem sane maximum, per quem 

multorum animos, libertatis adipiscendae specie 
deceptos, sensim a Jesu Christo Ecclesiaque se-
cedere nostra videt aetas. Scilicet pravarum 
doctrinarum fructus temporibus moribusque ma-
turati adolescunt: iamque vitium est parvis 
magnisque civitatibus fere commune, exuere for-
mám christianam, constituere disciplinam civi-
lem, totamque administrare rem publicam, reli-
gione posthabita. — Tali animorum habitu Nos 
quidem affecti cura ac sollicitudine summa, co-
gitare de remedio nunquam intermisimus : vos-
que ipsi, venerabiles fratres, testes estis, operae 
Nos diligentiaeque in eo plurimum ponere, ut 
appareat, quo sit tandem miserrimus iste a Deo 
discessus evasurus, et ut quotquot ad alia aber-
raverint, référant sese ad liberatorem suum, 
Unigenitum Dei, in cuius fide patrocinioque con-

quiscere perpetuo ac fidenter debuissent. His de 
caussis semper studuimus cum exterarum gen-
tium imperiis eas, quas moris est, vel confirmare 
necessitudines, vel coniungere. Restituere in 
praesentia conarnur cum potentissimo Russiae 
imperio: neque diffidimus id, quod est in opta-
tis, ex sententia successurum. Qua in re cogita-
tiones curasque Nostras singulari studio ac pari 
benevolentia contulimus in rei catholicae apud 
Polonos statum : quodque ad ordinandam earum 
Dioecesium administrationem magnopere pertine-
bat, aliquot iam episcopi designati sunt. Eos 
ipsos renuntiare hodierna die in hoc amplissimo 
consessu vestro magnopere libuisset, nisi plus 
aliquanto temporis tota negotii perfectio desi-
deraret. 

Omnino idem iter, quamquam inimicorum 
operâ non raro impeditum, sed tamen idem iter, 
quantum est in Nobis, perseveranti voluntate 
tenebimus. Atque in hoc proposito ea Nos cogi-
tat io confirmât, unum esse perfugium animorum, 
unam spem sempiternae salutis eamque certis-
simam, Ecclesiam catholicam : proptereaque, in 
hac plena dimicationum vita inortali, Nostrum 
est omnes homines ad Ecclesiae sinum, tamquam 
ex aspero mari ad portum, vocare, maximeque 
ad confidendum caritati eius impellere: confu-
gientes enim ad sese semper est materno acce-
ptura complexu, adhibendoque Evangelii lumine 
sanatura. Praeterea in hanc, quae degitur, 
aetatem tam ancipites incubuere casus, ut fessis 
communibus rebus omni ope et contentione 
subvenire necesse sit. Urgent enim undique, quod 
vel his ipsis postremis diebus in Urbe vidimus, 
urgent populäres cupiditates infiammatae ac fu-

14 
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rentes; ' et crescente rerum m alarum audacia, in 
ipsa civilis societatis fundamenta impetum co-
nantur facere. Silente religionis voce, sublatoque 
divinarum metu legum, quae ipsos animi motus 
in officio continere iubent, quaenam vis esset in 
civitatibus reliqua satis efficax ad propellenda 
pericula ? In hoc igitur. quod datur opera revo-
candis illuc hominibus, ubi praecepta virtutum 
ac principia conservandi ordinis incorrupta vi-
gent, verissimo afficitur beneficio respublica, egre-
gieque de salute com muni meretur. 

Sed est et aliud considerandum. quod Oppor-
tunitäten! habet singularem. Nimirum si contigit 
unquam alias, u t pacatae res concordi popu-
lorum voto expeterentur, certe expetuntur maxime 
hoc tempore, cum in ore est omnium pax, tran-
quillitas, otium. Testantur summi principes, et 
quotquot per Europam res publicas gerunt. hoc 
se velle conarique unice, pacis bénéficia tuer i : 
idque valde assentientibus cunctis civitatum ordini-
bus, quia révéra quotidie magis apparet bellorum 
populäre fastidium. Honestissimum fastidium, si 
quod aliud: nam certare armis potest esse 
quandoque necessarium, nunquam tarnen vacat 
magna mole calamitatum. Quanto autem cala-
mitosius hodie fu turum in t an ta copiarum ma-
gnitudine, tarn ionge provecta rei militaris scientia, 
tarn multiplici ad internecionem instrumente? 
Quae quoties cogitamus, magis ac magis caritate 
accendimur gentium ehristianarum. earumque 
caussa, non possumus non suspenso animo im-
pendentes formidines pertimescere. Nihil est igi-
tur tanti , quanti ab Europa periculum belli 
prohiberi: i ta quidem ut, quidquid in hanc 
caussam confertur operae, in salutem publicam 
conferri iudicandum sit. -—• Yerumtamen ad 
fiduciam rerum tranquillarum, parum est capere, 
neque satis inest in mera voluntate praesidii. 
Similique modo ingentes copiae et vis infinita 
bellici apparatus hostilem impetum continere, 
ne eruinpat, aliquandiu possunt, quietem parere 
securam et stabilem non possunt. Immo vero 
districta minaciter arma ad alendas sunt, quam 
ad tollendas simultates ac suspiciones aptiora 
percellunt animos sollicita expectatione rerum 
futurarum, atque illud nominatim pariunt incom-
modi, ut in cervicibus populorum imponantur 
onera, incertum saepe ut rum tolerabiliora bello. 
— Itaque querenda paci fundamenta sunt et 
firmiora et coniunctiora naturae : propterea 
<]uod ius suum vi armisque defendere concessum 

est non repugnante na tura : sed illud natura 
non patitur, vim esse iuris efficientem caussam. 
Quoniam pax tranquill i tate ordinis .continetur, 
consequens est ut quemadmodum privatorum, 
ita et imperiorum concordia in iustitia maxime 
et caritate nitatur. Violare neminem, alieni iuris 
vereri sanctitatem, colere fidem benevolentiam-
que mutuam, perspicuum est vincula concordiae 
esse firmissima atque immutabilia, quorum adeo 
pollet virtus, ut vel semina inimicitiarum atque 
aemulationis nulla esse patiatur. Iamvero utrius-
que virtutis parentem et custodem Deus esse 
iussit Ecclesiam suam : quae idcirco nihil habuit, 
neque est habitura sanctius quam conservare 
iustitiae caritatisque leges, propagare. tueri. 
Hoc proposito terras omnes Ecclesia peragra-
vit : dubiumque est nemini , quin barbaras 

gentes, iniecto amore iustitiae mitigatas. ab 
immanitate studiorum bellicorum ad pacis artes 
humanitatemque traduxerif. Tenues, potentes, 
qui imperant, aeque omnes iubet servare iusti-
tiam, nec quicquam pro iniuria contendere. Ipsa 
est, quae populos universos, quantumvis vel locis 
dissitos. vel genere différentes, necessitudine et 
cari tate f ra terna coniunxit. Ac probe memor 
legum atque exemplorum divini auctoris sui, qui 
rex pacificus appellari voluit, cuius ipsum natale 
caelestia pacis praeconia nunciavere. quiescere 
vult homines in pulcritudine pacis, ac multa 
prece studet contendere a Deo, ut belli • dis-
crimina a capite fortunisque populorum defendat. 
Quamdiu autem et opus fuit et per tempóra 
licuit, nulla in re libentius, interposita auctoritate 
sua, laboravit, quam in reconcilianda concordia, 
regnisque pacandis. 

Iii- rationibus caussisque maximis et san-
ctissimis in omni consilio Nostro movemur, vene-
rabiles fratres, hisque paremus. Quoscumque tem-
póra casus invexerint, qualicumque hominum vel 
iudicia fu tura sint vel acta, ad eamdem normám 
dirigetur omnis actio Nostra : ab hac via certum 
est non disc-edere. Ad extremum, de incolumitate 
pacis si mereri alia ratione non licuerit, certe 
perseverabimus ad Eum, nemine prohibente, con-
fugere, qui potest voluntates hominum. unde 
vult, torquere, quo vult, infiectere : enixeque 
precabimur, ut depulso omni bellorum metu, ac 
debito rerum ordine benignitate sua restituto, 
veris eisdemque stabilibus firmamentis Europa 
quiescat. 

Ceterum, venerabiles fratres, priusquam ve-
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niamus ad novas Episcoporum cooptationes, adle-
cturi in perhonorificum Ordinem vestrum sumns 
très viros. quorum non ignota vobis ornamenta 
animi: nimirum Josephum Benedictum Dusmet 
ex Ordine Benedictinorum Cassiniensium, Arehi-
episcopum Cataniensem. dignis episcopo virtuti-
bus, maximeque prudentia et caritate spectatum: 
Josephum D'Annibale Episcopum Tit. Charistien-
sem S. R. et U. Inquisitionis Assessoren!, probi-
tate, modestia, doctrinae copia d a r u m : Aloisium 
Macchi Domus Nostrae Pontificalis Praepositum, 
morum integritate probatum, variisque mune-
ribus atque honoribus nitide functum. 

Quid vobis videtur? 
Itaque auctoritate omnipotentis Dei, san-

ctorum Apostolorum Petri et Pauli, ac Nostra, 
creamus et publicamus S. II. E. Cardinales ex 
Ordine Presbyterorum 

JOSEPHVM BENEDICTVM BÜSMET 

JOSEPHUM D'ANNIBALE: 

Ex ordine Diaconorum 
ALOisuM MACCHI 

Cum dispensationibus, derogationibus, et 
clausulis necessariis et opportunis. In Nomine 
Patris * Et Filii * et Spiritus * Sancti. Amen. 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

A „szeretett és eléggé meg nem siratható mesternek" 
s „az elveszett jelszónak" története röviden a következő. 

A kőműves legenda szerint a salamoni templom 
épittetését Hiram Abif, más néven Adomiram vezette. 
Az építészek tudomány és ügyesség szerint három osz-
tályba voltak sorozva, melyek mindegyikének számára 
külön bér volt megállapitva. Minden osztálynak meg volt 
a maga jelszava, melynek elárulása halálbüntetés terhe 
alatt tilos volt. Ugyanis a jelszóról tudta meg az építés 
vezetője, melyik munkás mely osztályba tartozik, s e 
szerint mi a járandósága. Három legény, ki nagyobb bért 
akart húzni, összeesküdött, hogy Hiramtól a mesterek 
jelszavait kitudják. Azért egy este, midőn Hiram a 
templomot bezárni készült, annak három kijáratát elál-
lották. Hiram az elsőnél vonakodott a jelszót elárulni, 
miért ez botjával fejére vágott ; hasonlókép történt a máso-
dik kijáratnál, a harmadiknál pedig az ott álló összees-
küvő kioltotta életét. Hulláját a gyilkosok kövek közé 
rejtették, helyét pedig akáczafa ággal jelölték meg. 

Salamon az eltűnt Hiramot szorgosan keresteté. Végre 
ráakadtak a hullára, mely már feloszlásnak indult, mire a 
keresők egyike felkiáltott : „Mak benak, — rothadt a nyo-
mor fia." Azon félelemben, hogy Hiram a mesterek jel-
szavát elárulhatta, azt mondották, hogy a jelszó elveszett, 
és abban egyeztek meg, hogy Mak benak legyen az uj 
jelszó ! 

A legendának jelentménye : A mesternek feladata, 
mindenekelőtt felkeresni az elveszett mesterszót, azután^ 
megbőszülni Hiramot, amint ezt a mesterek ismertető jele 
is ábrázolja. Erre czéloz azon tény, hogy a mesterek 
hüvelyk-ujjokkal mellök felé szúrnak. Erre nézve Eckert 
megjegyzi : 

Tehát a kőműveseknek elveszett, keresendő és ismét 
megtalálandó mesterszavok azonos a régi mysteriumoké-
val, a napfordulások alkalmával tünedező és isméit vissza-
térő nemző erő, nagyis a nemi termékenyítő erők kultusza 
egykoron a Nílus mentén, ma az ősz Duna partjain. De 
mit keresnek Vénus templomában a kereszténység apos-
tolai ? Arra használják, hogy Busirist — a hím termé-
kenyítő erejének és Isist — a női befogadó és termő 
erőnek képviselőjét tisztes köpenynyel burkolják. 

Ker. János tehát Busirist, a tűzelemnek terméke-
nyítő erejét, Boáz oszlopát jelképezi. János evangelista 
„vizkék szemeivel" a rendben Isist, vagy Vénust fedi, a 
rózsa és szerelem istennőjét, kinek vizméhéből Busiris a 
napfordulás alkalmával kiemelkedvén, e történt megter-
mékenyítést tovább fejleszti és érleli. 

A kereszt a régi mysteriumokban az örökkévaló-
ságnak jelképe volt, jelezte az idő és tér határtalansá-
gát. Azon körülmény, hogy Krisztus a keresztfán fejezte 
be életét, a keresztet a kereszténységnek symbolumává 
tette. Midőn tehát a rend szertartási könyve azt mondja, 
hogy „a két János természetes megszemélyesítője a két 
mértani függélyes vonalnak, a melyek a világszövetség-
nek és rendegyháznak tnchnikus képét a j^j-et a végtelen 
térből kimetszették és ezáltal felfogható alakot adtak 
neki" — érthetővé válik a kifejezés, mely szerint : „e 
vonalakat a két János Krisztuson át húzta;" igy a kife-
jezés nem jelenthet mást, minthogy a rend véd- és dacz-
szellemei, a két János, vagy az általuk kepviselt termé-
szeti termékenyítő és befogadó erők, Busiris és Isis a 
kereszt által jelzett térben, vagy miután a kereszt a ke-
reszténység symboluma lett, a kereszténységben ismét 
•felállították a természet vallását a [ j tér kimetszetben, 
mely a páholynak jelképe. 

Azért a János-ünnepély rózsa-ünnepély, symbolikus 
szeretet-ünnepélv, mert a rózsa ennek symboluma. A 
piros a férfiúi, az aktiv szereteté, a fehér a passiv befo-
gadó női szereteté. Azért van minden testvér piros és 
fehér rózsával díszítve, azért pompázik a régi Phallus, a 
rózsákból alkotott pyramis az asztalon, azért egyesülnek 
ez ünnepélyeken a férfi és női páholyok ; azért mondja a 
szónok mester beszédjének végén az első felügyelőnek : 
„Felügyelő testvér, adja át nekünk a János-rózsát, mert 
ezen felügyelő Busiris-Bachusnak, vagy ker. Jánosnak 
képviselője." 

János evangelista azonkívül még más jelentőséggel 
is bir a szövetségben. A szabadkőművességnek egyik faja 
ugyanis azon szövetségtől vette eredetét, mely állítólagos 
alapítója gyanánt őt tisztelte, s mely megtartotta fővéd-
nöknek és róla nevezte el magát, mire e munka folya-
mán még visszatérünk. 

A mondottak bepillantást engednek a szabadkőmű-

') Krause : „Die drei ältesten Urkunden der Freimaurerei 
I. r. n . p. 467. Í. 
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vesség mysteriumaiba is, melyekkel azonban jelenleg nem 
jikarunk bővebben foglalkozni. Rövid megemlífcésök is 
elegendő lett volna ezen fejezet feladatához, minthogy 
azonban úgyis szükségünk leend később ez idézetekre és 
magyarázatokra, nehogy ismétlésekbe essünk, mit más-
képp el nem kerülhetnénk, e helyen soroltuk fel, hogy 
alkalomadtán, midőn a gnosztikus felekezetekről szólunk, 
elegendő legyen mindezekre egyszerűen hivatkozni. 

Meggyőződtünk tehát, miszerint keresztelő János és 
János evangelista napjainak megünneplése a páholy által 
nem képez bizonyítékot a szabadkőművességnek 1717-ben 
való alapítása mellett, miután egészen más jelentőséggel 
birnak, sőt ez alapíttatás emléke rnég mint másodrangú 
indok sem szerepel, mivel reá sem az ünnepi beszédek-
ben, sem az ünnepélyek szertartásaiban említés téve és 
vonatkozás nincsen, ami nem volna képzelhető, lia a 
szabadkőművességnek alapíttatása csakugyan ezen időre 
esnék._ 

Érv gyanánt csak a kölni okiratnak K. pontját 
idézzük még, mely igy szól : „Évenként megüljük szent 
Jánosnak, Krisztus követőjének és rendünk alapítójának 
emlékét." A kölni okmány 1535-ben adatott ki, tehát 
jóval 1717. előtt. 

Eltekintve azonban a bizonyítékoktól, melyek a 
szabadkőművesség eredetét 1717. elé helyezik és előbbi 
időkből származnak, az 1717-ki eredetnek védői nem ké-
pesek gyors elterjedésének magyarázatát adni. Már négy 
évvel állítólagos eredete után 1721-ben páholy alakult 
Belgiumban, a hennegaui Monsban. 

A tizennvolczadik század harmadik tizedében már 
nagy számmal találunk a kontinensen páholyokat, me-
lyeknek tagjai között magas állású férfiak, sőt fejedel-
mek is vannak. 1) 

A tizennyolczadik század negyedik tizedében a sza-
badkőművesek szövetsége már mint egyházellenes és a 
társadalmi rendre nézve veszélyes összeesküvés szerepel. 
Ez időben — daczára a páholyok szigorú titoktartásának 
—- már nyilvánvaló lett, miszerint a szövetség rendszeres 
munkálkodása az egyház befolyásának és hatalmának meg-
semmisítésére és a társadalmi rend megváltoztatására irá-
nyul. Ugyanis 1738-ben XII. Kelemen pápa ez ügyre 
vonatkozólag „In eminenti" kezdetű konstituczióját bocsá-
totta közre, melyben a szabadkőművesség minden fajának 
és ágának tagjait egyházi átokkal sújtja, s a szövetséggel 
való minden összeköttetést, annak direkt, vagy indirekt 
pártolását kiközösítés terhe alatt tiltja. Ezen apostoli 
irat a szabadkőművesség széleskörű elterjedtségéről tesz 
tanúságot, sőt annak többféle faját feltételezi. 

A konstituczió első §-ában a szentatya igy ir : 
Sane vei ipso rumore publico nunciante Nobis inno-

tnit, longe lateque progredi. atque in dies evalescere 
nonnullas societates, coetus, conventus, collectiones, aggre-
ga t ions seu conventicula, vulgo de liberi muratori seu 
Francs massons, aut alia quovis nomenklatura pro idio-
matum varietate nuncupata, in quibus cujuscunque reli-
gionis et sectae homines affectata quadam contenti hone-
statis naturalis specie, arcto aeque ac impervio foedere 

') Lotharingeni. Ferencz, Mária Terézia férje. II. Frigyes po-
rosz király. 

secundum leges et statuta sibi condita invicem consocian-
tur, quaeque simul clam operantur, tum districto jure-
jurando ad sacra biblia interposito. tum gravium poena-
rum exaggeratione invariabili silentio obtegere adstrin-
guntur Qui quidem rumor eo usque percrebuit, ut 
in plurimis regionibus memoratae societates per saeculi 
potestates tanquam regnorum securitati adversantes pro-
scriptae. ac provide eliminatae, jam pridem extiterint." 

„Maga a közhir figyelmeztet minket— mondja tehát 
— miszerint a szabadkőműves — Francs massons-társula-
tok rendkívüli módon elszaporodnak, és pedig annyira, hogy 
legtöbb tartományban mint államveszélyes szövetségeket 
már régen be is tiltották a világi hatóságok." 

Mivel a szabadkőművesek e bullának jogerejét XII. 
Kelemen halála után — „minthogy utódja meg nem 
erősíté" — kétségbe vonták, XIY. Benedek „Providas" 
kezdetű konstitucziójában megerősíté és bővebben indo-
kolá. ') 

Mindezek a szabadkőművességnek oly arányú fejlett-
ségére, elterjedtségére és működésére vallanak, milyenre egy 
1717-ben alapított titkos szövetség nem tehetett volna szert. 

A szabadkőművesség ily rohamos elterjedésének és 
elhatalmasodásának lehetőségét a reformáczió által elő-
idézett és mindenfelé érvényre emelkedett korszellemből 
akarják bebizonyítani, sőt magát a szabadkőművességet 
is e korszellem szülöttének mondják. 

„Valamint nem kárhoztatja a kőművesség édesanyját, 
a protestantizmust, úgy nem tilthatja ki a szülei házból 
ez sem gonosz fajzatát." 2) 

„Akár a történelmet kutassuk, akár a legilletékesebb 
Eckert testvérre hallgassunk (? ?) — mindig azon ered-
ményre jutunk, hogy tudniillik a szabadkőművesség, habár 
közvetve, a protestantizmus leánya. E körülményben találja 
megfejtését azon kétségbevonhatlan történeti tény, hogy 
a kőművesség csaknem mindenkor karöltve járt a protestan-
tizmussal. Mert hiszen amint a kőműves Findel ir ja: 
„Ami a protestantizmus részben, az a szabadkőművesség 
egészben " 

„A szabadkőművesség tehát már csak azért sem lehet 
ellensége a protestantizmusnak, mert maga is többé-
kevésbbé protestáns intézmény. A protestáns Angliában 
született, mindhárom alapítója protestáns volt . . . . Leg-
több páholy a protestánsok közt alakult." 3) 

Igaz, hogy az úgynevezett reformáczió, vagy hit-
újítás ez időre már bőven megtermé gyümölcseit: a tekin-
tély iránt való tisztelet mindenütt és minden néposztály-
nál aláásva lőn. E tekintetben a protestantizmusnak okvet-
lenül liberalizmussá, és az elvek következetes fejtegetése 
folytán nihilizmussá, anarchizmussá kellett fejlődnie. Innen 
magyarázható, hogy e század elején, midőn a szabadkő-
művesség eredetéről és történetéről szóló adatok még igen 
csekély számmal kerültek nyilvánosság elé, találkoztak 
olyanok, kik a szabadkőművességet a protestantizmus 
szülöttének mondották, amint ezen vélemény egy a hires 

>) 1791-ben VI. Pius emeli fel szavát, 18'21-ben VII. Pius 
(„Ecclesiam"), 1825-ben XII. Leo („Quo yraviora"), 1832-ben XVI. 
Gergely („Mirttri«J, 1865-ben IX. Pius, 1885-ben XIII. Leo. 

!) Bartha M. i. m. 35. 1. 
3) U. o. 
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Görres és Phillips által akkor kiadott folyóiratban is ki-
fejezést nyert. 

„A humanitárius kőmüvesség valódi lényegénél és 
jelleménél fogva nem más, mint az indifferentizmus felosz-
lásába átment protestantizmus. Ez ugyanis a XVII. század 
vége felé Angliában, maga alól minden positiv keresztény 
basist ellökvén, elérte a reformáczió végczélját. Mint-
hogy ott sokaknál a hitnek utolsó nyoma is eltűnt, a tes-
tületek e honában valami általános egyház után sóhaj-
toztak. Ez a szabadkőművesség, melyet ennélfogva leg-
rövidebben igy definiálhatunk: az indifferentizmus egyháza, 
a XVIII. és XIX. század haeresiseinek társas alakja, 
melybe a XVI. század protestantizmusa merült , . ," ') 

Tagadhatatlan, miszerint a protestantizmus által 
terjesztett elvek és világnézetek, valamint az általa létre-
hozott korszellem a szabadkőművesség elterjedésére jelen-
tékeny befolyást gyakorolt, s azt minden tekintetben 
előmozdította. Mindazonáltal bizonyos, hogy a szabad-
kőművesség ezután is — nem véve ki a protestáns terü-
leteket sem — csak mint rejtett társaság terjedhetett, 
s mint ilyennek, a protestantizmus segítsége sem magya-
rázza meg gyors és széles elterjedését, főképen pedig szer-
vezetének fejlődését nem. Mindezeknek oly rövid idő alatt 
való végrehajtása az erkölcsi lehetetlenségek közé tartozik. 

Azon véleményre vonatkozólag, mintha a szabad-
kőművesség a protestantizmus szülötte volna, ma, midőn 
a szabadkőművesség eredetére, történetére és természetére 
nézve már több adattal rendelkezünk, bizonyos értelemben 
az ellenkezőt állíthatjuk. A protestantizmus nem ugyan 
szülötte, de neveltje a szabadkőművességnek, az nem anyja 
ugyan, de gondos dajkája, elterjedését és megerősödését 
egyenesen a szabadkőművességnek köszönheti. Ez ott állott 
bölcsőjénél, örömmel zárta karjaiba az újszülöttet és neve-
léséről a legnagyobb figyelemmel gondoskodott, mivel látta, 
hogy a nagyra nevelt protestantizmusban hatalmas segít-
ségre talál czéljának elérésére. Azért a protestantizmus 
fenntartói — Colygni a hugenotta, Hermann a kölni érsek, 
Melanchton, stb. — mind a páholy kebeléből kerültek ki. 

Nagy szerepet játszott a kőmüvesség Francziaország-
ban is a vallási villongások alkalmából, s Gusztáv Adolf-
nak beavatkozása a német ügyekbe, szintén ebben leli 
magyarázatát. — A párisi és heidelbergi könyvtárakban 
oly okmányok kerültek napfényre, melyek a középkor 
vallási és politikai villongásaira és küzdelmeire nem egy 
esetben különös világot vetnek. (Eckert.) Létezett egy ugyan-
azon elvek, czélok és törekvések által összetartott titkos 
szövetség, melynek polypkarjai Előázsiát, felső Afrikát 
és egész Európát átölelték. Ezen világtársaeágból nagy 
számmal sarjadzanak ki az eretnek felekezetek. Ezeknek 
szervezetét és törekvéseit tanulmányozván, a kutató bá-
mulva látja, miszerint a pogány kor mysteriumai ele-
venednek fel bennök más-más alakban, s hogy ugyanazon 
czélokért folyik a küzdelem, mint azon szövetségben, 
melyet modern szabadkőművességnek nevezünk. Ezen 
szövetségek történetének tanulmányozása magát a világtör-
ténetet sok tekintetben egészen más szinben és világításban 
tünteti fel, s nem egy rejtélye ezáltal nyer megfejtést. 

') Historisch-politische Blätter. 1841 8. k. 66 1. 

A szabadkőművesség tehát nem 1717-től veszi kez-
detét, s ez évnek a szabadkőművesség történetében egé-
szen más jelentősége van. 

„Az 1535. évi hires kölni okmány, melyet Melanchton 
Fülöp, mint a szabadkőművesek rendjének testvér-tagja 
aláirt, tanúskodik egy a földön elterjedt titkos társulatról, 
mely 1440 előtt „János testvérület" név alatt, ettől az időtől 
fogva pedig 1535-ig „szabadkőművesek János rendje," 
vagy „szabadkőműves testvérület" czége alatt létezett. 
1717-ben változáson ment keresztül, még pedig inkább 
az atheisztikus és szocziáldemokratikus irányban, végczél-
jának megtartásával : szertartáskönyve az uj angol al-
kotmánykönyv." x) 

1717-ben a szabadkőművesség a kor változott vi-
szonyainak és szellemének megfelelő belső változáson 
ment át, a szövetség külön ágai és részei között való 
összeköttetés szorosabbá, a szervezet egységessé tétetett, 
hogy a munkában — a mennyire lehet — meglegyen az 
egyöntetűség és központi vezetés. 

A szabadkőművesség, mint minden emberi társaság 
vagy szövetség, szintén hódolt a változandóság törvényé-
nek. A XVII. és XVIII. század a korszellemet tökélete-
sen átalakítá, s ennek befolyása alatt ugy az állami, mint a 
társadalmi viszonyok megfelelő változásokon mentek át. 
A középkor társadalmi és népviszonyai tünedezni kez-
dettek. mig a láthatáron a XIX. század modern viszonyai 
és intézményei tűntek fel. 

Ez általános átalakulásoknak befolyásától a sza-
badkőművesség annál kevésbbé szigetelhette magát el, 
miután éppen ő fáradozott az állapotok ilyetén változá-
sának létrehozásában. A rend irányadó tagjai a külvilág-
ban is nagyobbrészt vezérszerepet vittek, és a reform-
eszméknek legbuzgóbb képviselői és hordozói valának. 
Reform tárgyává lett tehát a páholy is, mely ősi intéz-
ményeivel. törvényeivel és szertartásaival sehogy sem illett 
volna a modern viszonyok közé, s feladatának betöltésére 
alkalmatlanná vált volna. 

A páholynak e reforrnáltatása Angolországban 1717-
ben fejeztetett be, amidőn egyúttal az uj angol alkot-
mány-könyvet is kiadták, melyet aztán a kontinens páho-
lyai is elfogadtak, miáltal az egyesült nagy szövetség 
nyert létet, mely azóta a világnak oly nagy meglepetése-
ket okozott, mig utóbbi időben a kötelékek meglazulása 
folytán ismét feloszlásnak indult. 

Az 1717-ik év tehát nem a szabadkőművesség ere-
detének, hanem újjászületésének éve. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Budapest, február hó 12. A vallásszabadság ügyé-

ben Windthorst az összes Centrumpárt nevében határo-
zati javaslatot terjesztett a birodalmi gyűlés elé, mely 
első sorban a német gyarmatokra vonatkozik ugyan, de 
kétségtelen, hogy az nemcsak Németországra nézve, de 
általában is, egyetemes elvi érvénynyel bir. 

A határozati javaslat szerint a német (afrikai s egyéb) 
gyarmatok birodalmi viszonyairól szóló 1886. évi april 

') P. Pachtler : A szabadkőművesség harcza trón és oltár 
ellen. Pécs. A növ. papok sz. Pál társulata. 1876. 9—10. 1. 
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17-ről kelt törvény 10. után következő uj szakasz 
volna beillesztendő : 

A berlini konferenczia 1885. évi február 26-diki 
határozmányai VI. fejezetének 3. §-a, mely igy szól : 
„A vallásszabadság s vallási türelem ezennel nyilvánosan 
engedélyeztetik nemcsak a benszülöttek s benlakók, hanem 
a bevándorlottak számára is; semmi akadály se hátrál-
tassa az összes hitvallásokat tevékenységük kifejtésében, 
sem isteni tiszteletre szánt épületek állításában, sem bár-
mely hitvalláshoz tartozó misszió-állomások szervezésében" 
— (hogv e szakasz tehát) teljes érvényt nyerjen a német 
gyarmatokban is. 

E határozati javaslatnak közelebbi megvilágítására 
szolgál az 1886-ban hozott birodalmi törvény, mely az 
afrikai német gyarmatoknak az anyaországhoz való viszo-
nyát szabályozván, a katholikus missziókra nézve mellőzte 
a paritás alkalmazását, sőt a gyakorlatban a német biro-
dalmi s gyarmati hatóságok úgyszólván kizárták vagy 
lehetetlenné tették a katholikus missziók állítását, de fő-
kép megszilárdítását. 

Most hogy a német afrikai gyarmatokban a porosz-
protestáns hatóságok és gyarmatosok bárbár föllépése 
folytán a zendülés majdnem általános, annyira, hogy a 
németek csak a tengerpart közelében és hadihajók vala-
mint szárazföldi csapatok védelme alatt képesek magokat 
fentartani, holott a gyarmatok bensejéből menekülni 
voltak kénytelenek : Windthorst, e kiválón finom éles-
látású államférfiú megragadta az alkalmat, hogy oly 
javaslattal lépjen föl, melynek messzemenő hatását csak 
később fogjuk láthatni. 

A hivatkozás az Afrikára vonatkozólag tartott ber-
lini konferenczia határozmányaira s az idevonatkozónak 
szószerinti idézése magában véve is mesteri fogás ; az 
abban említett valásszabadság s vallási türelem kidom-
boritása pedig ugy általánosságban, mint különösen a 
porosz viszonyok között a legzseniálisabb tőrvetés — a 
protestáns szűkkeblűség számára, de a kozmopolita libe-
ralismusra nézve is. Valósággal Windthorst — mint a 
németek mondják — „hat den Stier bei den Hörnern 
gefasst." Ezt a magyar közmondás igy fejezi ki, „az ök-
röt szarvánál fogják;" de a német példabeszéd tágabb 
értelmű, és azt is fejezi ki, hogy menthetetlenül sarokba 
szorította az ellenfélt. A protestáns muckerei és a libe-
rális furfang ugyan szép képet vághat a Centrumpárt 
eme határozati javaslatához. A vallásszabadságot s vallási 
türelmet, melyet rend szerint mindkettő csak az ajkán 
hord, de kivált a katholikusoktól rendszeresen meg szokott 
tagadni, e javaslat alkalmából vagy kénytelen lesz elfo-
gadni egészben s teljesen, vagy meg kell sértenie a ber-
lini konferenczia egyik sarkalatos határozmányát, mely 
utóbbi esetben más államok e praecedens esetet fölhasz-
nálnák arra, hogy ők viszont ugyancsak a berlini kon-
ferenczia más határozmányainak kötelezettsége alól ki-
bújjanak. Ez dilemma, mint csíptető fogó, üstökénél tartja a 
porosz protestáns szükkeblüséget és a liberálisok ál-sza-
badelvüségét. 

Keservesen talán el fogják fogadni a határozati ja-
vaslatot, ha ugyan a birodalmi tanács nem teszi azt 
azután ad acta azon ürügy alatt, hogy a német afrikai 

gyarmatok jelen zavaros állapota nem engedi meg annak 
foganatositását. Windthorst s a Centrumpárt bizonyára 
nem hagyják magukat ily kibúvók által meglepetni, és 
készen vannak a harczot a vallási szabadságért ismételten 
fölvenni s folytatni mindaddig, mig czélt érnek, és ebben 
az öntudatos német katholikusok őket teljes erejükből 
segíteni fogják, mert voltaképen Windthorst itt a gyar-
matokat s a berlini afrikai konferenczia határozmányait 
csak azért veszi segélyül, hogy azzal, mint valóságos 
faltörő kossal rést üssön a protestáns s liberális türel-
metlenségen. 

Amint egyszer a gyarmatokra nézve el lesz fogadva 
a vallásszabadság, vagy azzal együttesen, megindul a 
nagy küzdelem a porosz katholikus egyház fölött Da-
mokles kardja gyanánt függő diskreczionális hatalmak 
megszüntetésére, mert a mostani úgynevezett vallási béke 
Poroszországban a protestáns király és kormányának 
kényétől függ, mint Bismarck a parlamentben mondá, 
hogy a kulturharcz fegyverei a küzdtéren vannak letéve, 
vagyis minden pillanatban fölvehetők. Csakugyan, ez a 
mostani béke nagyon sok kivánni valót enged : igy a 
katholikus szerzetesek, az oktatás, a keresztény felebaráti 
szeretet e hivatottjai, még mindig törvényen kivül álla-
nak, mintha gonosztevők volnának, holott a zsidók pél-
dául mindenütt szabadon alakithatnak hitközséget, mely-
nek feje s tanácsa, mint ismeretes, nemcsak a község 
tagjai közt birói szerepet visz, hanem a keresztények 
elleni ügyekben egész ügyészi apparatust hoz mozgásba. 

Windthorst határozati javaslata ennélfogva nagyobb 
fontossággal bir, mint első pillanatra látszanék : annak 
megtagadása nemzetközi szerződésbe ütközik, elfogadása 
pedig halomra dönti a protestáns szűkkeblűség és a 
kozmopolita ál-szabadelvüség által közös erővel a katho-
likusok szabad vallásgyakorlatának megszorítására emelt 
korlátokat. A vallásszabadság elvét ekkép azok ellen 
fordítván, kik annak jótéteményeit csak maguk saját mo-
nopoliumának tekintik, valóban remek fogás a német 
Centrumpárt részéről, melylyel leálczázza az úgynevezett 
gondolkodók s bölcselkedők nemzetének a „szabad kuta-
tás" hamis czégére alatt alapított ama rendszerét, melylyel 
Magyarországon is megspékelték az interkonfesszionali-
soknak nevezett törvényeket, mivel p. nálunk is decretálja 
a törvény a vallásszabadságot, de az egyestől meg van 
vonva a szabadság vegyes házasságból származott fiát 
vagy leányát kath. lelkész által megkereszteltetni, stb. stb. 

Fiat applicatio. -f-

Bem, február hó elején. A svájcei püspöki kar kö-
zös pásztorlevele híveikhez a rabszolgaság eltörléséről. — 

Igen kedves testvéreink ! 
Századunk a keresztény tanok elleni harczai s ellent-

állása daczára magán viseli az Evangelium bélyegét az 
emberi nyomor enyhítésére irányuló törekvéseiben ; ez 
egyike az okoknak, mely megmagyarázza az általános s 
nyilvános rokonszenvet, melyet a rabszolgaság elleni ke-
resztes hadjárat szemeink láttára kelt. 

A rabszolgaság, ez a titok, mely megfejthetetlen 
marad az eredendő bűn, valamint Cham s maradékainak 
átkán kivül, bátor ellenfelekre talál. Ugy látszik, hogy 
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ujabb odaadó buzgalom van keletkezőben az Istenember 
áldozatának emlékezetére, aki vérével az egész emberisé-
get megváltotta. Az apostolok szavai ujabb erőt nyernek 
az emberekre : sz. Pál századunkhoz is intézi még sza-
vait, mondván: Ti, urak, titeket ugyanazon törvény kö-
telez, mint a rabszolgákat. Nincs helye többé a dölyfös 
s fenyegető szónak, tudjátok, hogy az ő Uruk s a tietek 
az Égben van és hogy nála nincsen személyválogatás.. . 

„Urak, adjátok meg a rabszolgáknak mindazt, amit 
a méltányosság s jogosság követek s ne feledjétek, hogy 
ti magatoknak is van Uratok az Égben . . . 

„Ti mind, akik meg vagytok keresztelve, magatokra 
öltöttétek Jézus Krisztust, akiben nincs sem szabad, sem 
rabszolga . . 

Az egyház, mint a megváltó vér kiosztója és a ki-
nyilatkoztatás világosságának őre, bölcsőjétől kezdve 
munkálkodott az Ur eme parancsának megvalósitásán : 
„Szeressétek egymást!" 

0 lassankint széttörte a rabszolgaság bilincseit ; 
mivel ő különbség nélkül minden embert magába fogad : 
ur s rabszolga ugyanazon keresztségben részesülnek, va-
lamint ugyanazon újjászületésben is Jézus-Krisztusban ; 
mindkettő ugyanazon asztalnál ves/.i az oltári szentséget; 
ők ugyanazon jogczimen az ég örökösei, és mindketten 
ugyanegy kitörölhetetlen testvériséget nyernek az Üdvö-
zitő szivében. 

Nem szükséges ismételnünk az egyház e dicsőséges 
történetét : és mégis a keresztény századok e munkája 
daczára még megszámlálhatatlan sokasága létezik az em-
bereknek, akik a lealacsonyítás bélyegét hordják és akiket 
hitvány árért gyalázatos szolgaságra juttat a közép-afri-
kai szerecsen-rabszolsakereskedés. 

A nemesízivü XIII. Leo pápa jubileumi évében meg-
érdemlé, hogy rája alkalmaztassanak Izsaiás próféta eme 
szavai : 

„Az Ur lelke nyugodott rajtam, szent kenettel jelölt 
meg ; elküldött engeui, hogy hirdessem a bűnbocsánat s 
szabadság évét, az embereknek az Úrral való kiengeszte-
lése évét." 

Három tény jelzé e jubileumi esztendőt. A souve-
rain pápa encyclikát tett közzé, mely telve van keresz-
tény hagyományokkal s legkönvörteljesebb gyöngédséggel 
ama lealacsonyított szegények iránt, kiket a nyers erő-
szak elnyom, hogy kizsákmányolja őket. u akarta, hogy 
boldog Claver Péter ez esztendőben legyen megkoronázva 
a szentek dicskoszorujával. A szerecsenek e hősi apostola 
az oltárokra helyeztetett, aki több mint negyven évet 
töltött a világ e selejtje közepette ; és nem lehetne 
elmondani mindazt, aoiit ez ajmstoli férfiúnak szenved-
nie kellett, mindazt a buzgalmat, azt a türelmet, keresz-
tény szeretetet, amit e lealacsonyodott, épp oly durva, 
mint tudatlan lények érdekében kifejtett, hogy őket a 
keresztény igazságokra oktassa és az erényekre képezze. 

És nemcsak lelkükkel foglalkozott; testük szintén 
odaadó gondoskodásának tárgya vala. 

Ha a kikötőbe ama gyalázatos rabszolgakereskedés 
áldozataival terhelt hajók érkeztek, Péter ott termett 
ellátván őket élelmi szerekkel s más szükségesekkel. 

Nyomorúságuk s visszataszitó tisztátlanságuk da-
czára, egy atya gyöngédségével ölelte őket, mint gyer-
mekeit segélyezé őket. 

Nem gondolva saját életével, épp a ragályos beteg-
ségben szenvedőkre s mindazokra, kik a legveszélyesebb 
bajban voltak, szerette leginkább pazarolni szeretete kin-
cseit, és nem egyszer látták, amint saját kezével gondozta 
a legfekélyesebb sebeket mindaddig, míg teljesen legyőzte 
a visszautasító természet ellenállását. 

A jubileumi esztendő harmadik ténye ama küldetés, 
melyet a souverain pápa Lavigerie bibornok ő eminen-
cziájára bizott. 

Az evangelium e fáradhatatlan munkása nem rettent 

vissza magas kora daczára beutazni Európát; az egyházi 
szószék magaslatáról föltárta ezt a helyzetet, mely szegyen 
polgárosodásunkra, ékesszóló méltatlankodással ecsetelvén 
a szegény rabszolgákkal való kereskedés iszonyait. 

Emez áldozatok roppant nagy száma, a kinzások, 
melyeknek ki vannak téve, mindez megindította Európa 
legnagyobb s legfényesebb hallgató közönségét : nagylel-
kűség s áldozatok volt a válasz az uj Remete Péter e 
fölhívására. 

Soha sem less mondható, Jiogy Svájcé, a szabadság s 
föláldozás e régi hazája, érzéketlen marad annyi gyalázat s 
annyi szenvedés láttára. 

Híveink meg fognak felelni szentséges atyánk, XIII. 
Leo pápa fájdalmas hívó szózatára, amidőn esdekel, hogy 
a rabszolgák sorsa minden lehető enyhítésben részesüljön, 
és hogy a barbárság és vad kegyetlenség szerencsés jólétté 
változzék, amint azt a vallás és czivilizáczió nyújtja. 

Igen, munkálkodjunk mindnyájan, hogy minden 
helyreállíttassák Jézus Krisztusban. 

Siessünk a rabszolgaságba hajtott ezernyi emberi 
teremtmény segélyére ! Nem egy családból valók-e velünk, 
megváltva az Üdvözítő drágalátos vére árán ? 

A jeles bibornok alamizsnát sürget a könyöriilet e 
müve számára ; személyes áldozatokat is kiván, hogy akik 
tehetik, menjenek Afrika eme földjére, csatlakozandók az 
apostolokhoz és jámbor keresztényekhez, akik nem riad-
nak vissza kivenni részüket e keresztes hadjáratból, amely 
hitünk s keresztény polgárosodásunk dicsősége leend. 

Fölhívásunk következtében minden egyházmegyében 
a plébános urak alamizsnát fognak gyűjteni és azután a 
püspöki irodáknak átszolgáltatni. 

Hasznos lenne külön összejöveteleket tartani a hivők 
rokonszenvének fölidézésére e vállalat érdekében. 

Jelen levél a kézhezvétel utáni vasárnap a szószékről 
fölolvasandó. 

A mi Urunk kegyelme és a Szentlélek békéje legyen 
mindnyájatokkal 

Keit, 1889. évi január hó 18-án, szent Péter széké-
nek ünnepén. 

f Gáspár, lausannei és genfi püspök, 
f Adorján, sioni püspök, 
f Ágoston, st.-galleni püspök, 
f Lénárd, bázeli s lnganói püspök, 
f Vincze, gallipolisi püspök, Tessin apostoli vicáriusa. 
A churi káptalan helvnöke. 

K A T H . E G Y L E T I E L E T . 

A Szent-István-Tarsulat 
tud. és irod. osztályának gyűlése. 18S9. február hó 14-én. 

A Társulat tud. és irod. osztályának téli gyűlése a 
tagok és a közönség élénk részvéte mellett folyt le. 

Az elnöklő asztalnál dr. Steiner Fülöp pápai h. 
prelátus, s Hummer Nándor társ. titkár foglaltak helyet. 

Dr Steiner Fülöp a következő szavakkal nyitotta 
meg a gyűlést: A legmélyebb gyász és fájdalom, melylyel 
a fenséges trónörökös elhunyta elborítá szeretett kirá-
lyunkat. királynénkat és dinasztiánkat, áthatotta széles e 
haza minden gyermekének, az osztrák-magyar birodalom 
minden népének szivét. A Szent-István-Társulat tud. és 
irod. osztálya már ama gyászteljes esemény első hirére 
az által fejezte ki legbensöb fájdalmát, s hódolatteljes 
alattvalói kegyeletét, hogy kitűzött osztálygyülését elnapolá. 
Meg vagyok győződve, osztályunk legélénkebb érzelmét 
tolmácsolom, midőn indítványozom, hogy mélyen érzett 
fájdalmunknak, hódolatteljes kegyeletünknek jegyzőköny-
vileg is adjunk kifejezést. 

Az osztály egyhangúlag fogadta el az elnök indít-
ványát. 
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Elnck tudomására hozza az osztálynak, hogy ő 
eminencziája, Magyarország herczegprimása az osztály 
által kijelölt s a választmány által megválasztott tagokat 
megerősítette. 

Ezután dr. Kisfaludy A. Béla olvasta fel Bunyitay 
Vincze „A római Szentlélek-társulat magyar tagjai 
1446—1523." czimű nagybecsű értekezését. — A kitűnő 
szerző mind végig lekötötte a hallgatóság figyelmét. Az 
értekezés eszmét keveset mond ; de annál becsesebb maga 
a mű. — Hazai történetünk ez értekezéssel, különösen 
annak kulturális részével valóban gazdagodott. Szerző a 
magyar társadalom XY. századbeli állapotát vázolja, 
<l magyar társadalom ékességéről, a vallásosságról szól, 
— fényesen bizonyítja be, hogy társadalmunk minden 
rétege mily kegyelettel, mennyi szeretettel csüggött Ró-
mán, — mily ragaszkodással volt az egyház feje iránt 
s azon intézmények iránt, melyek a nagynevű pápák 
neveivel összekötvék. 

Bunyitay müve élénk elismerésben részesült ugy az 
elnökség, mint az osztály részéről. 

Dr Bita Dezső az első szakosztály előadója adta 
elő azután terjedelmes jelentését a szerkesztendő bölcse-
leti propaedeutika tárgyában. A kiírandó pályázattól alig 
vár eredményt, javasolja, hogy a szóban levő thomistikus 
bölcsészet terén tudomás szerinti és már eredményeket 
feltüntetett tudósok közöl többeket szólítson fel az elnök-
ség a mű megírására. 

Az osztály e javaslatot elfogadta. 
Dr Bapaies Raymond a második szakosztály előadója 

a szakosztály részéről jelenti, hogy e szakosztály kívána-
tosnak tartja a reformáczió és antireformáczió korszaká-
ból egy okmánygyüjtemény kiadását, illetőleg elérkezett-
nek látja az időt, hogy az osztály az adatokat, okmányo-
kat gyűjtse, mely alapon a reformáczió és antireformáczió 
korszaka a maga valóságában megirassék. E czélból üd-
vösnek véli, ha az osztály egy szerkesztőre bizza a mun-
kálat vezetését, ki másolókról gondoskodjék, kivánja, 
hogy a fontos okiratok egész terjedelműkben, mások 
részletekben adassanak ki mindig az illető nyelven. 

Az osztály élénk érdeklődéssel fogadta a második 
szakosztály javaslatát s a kifejlődött vitában, melyben az 
elnökön kivül dr Breznay Béla, dr Wenczel Gusztáv, 
dr. Kerékgyártó Árpád, dr. Kisfaludy Béla vettek részt, 
mindnyájan a legélénkebben üdvözölték a javaslatot. — 
Az osztály a javaslatot elvileg elfogadta, s felkéri a szak-
osztályt, hogy a javaslat részleteit kidogozva azt az osz-
tály elé terjeszsze. 

Dr Breznay Béla mint a harmadik szakosztály ideig-
lenes előadója átnyújtja a szakosztály hármas kijelölését 
a megválasztandó előadókra nézve. — A szakosztály elő-
adókul ajánlotta dr Breznay Bélát, dr Aschenbrier Antal 
egyetemi tanárokat és dr Bozóky Alajost, a nagyváradi 
jogakadémia igazgatóját. 

A szavazás szabályszerűit megejtetvén, a harmadik 
szakosztály előadójává dr Breznay Béla, másodelőadójává 
dr Bozóky Alajos választattak meg. 

Maszlaghy Ferencz a negyedik szakosztály előadó-
jának, Völcsei János „A bőröndi tanító" czímü költői 
elbeszélése tárgyában beadott jelentésére az osztály el-
határozta, hogy e müvet a szakosztályhoz utasítja azzal, 
hogy azt két biráló által biráltassa meg s erről a leg-
közelebbi gyűlésen tegyen jelentést. 

Hummer Nándor titkár előadá az osztály költség-
vetését, melyet az osztály elfogadott. — Előadá Fonyó 
Pál a „Legszentebb nap", „Szertartások elemei1' és „Egy-
háztörténet elemei" czimü müvei felől a tud. és irodalmi 
osztályhoz beadott javaslatát, — mely javaslat a hetes-

bizottsághoz utasíttatott. — Absolon Ferencz kir. járás-
bíró levele pedig „a magyar büntető eljárás törté-
nete a XVI—XVII. században"' czímü müvére vonatkozó 
javaslatával a társulati választmányhoz tétetett át. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretik dr Kisfaludy 
A. Béla és dr Bauler Gyula. 

H I V A T A L O S . 
I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére : Sikorszky Endre soóvári plébánosnak és 
szentszéki ülnöknek, a keresztelő sz. Jánosról nevetett 
budai czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1889. évi január hó 29-én. 
II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

alőterjesztésére : Hámon József szentszéki ülnököt, theo-
logiai tanárt és az irgalmas nővérek szatmári anyaházá-
nak igazgatóját, a szatmári székeskáptalan tiszteletbeli 
kanonokjává nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 188y. évi január hó 29-én. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK 
*** Nagy esemény számba megyen az, hogy II. Vimos 

császár az elhunyt barátja, Rudolf főherczeg ő fenségeért 
Berlinben tartott requiemen megjelent. Ez volt az első 
eset, hogy ő felsége katholikus templom küszöbét átlépte. 
Az uj német császár tudvalevőleg nagy lutheránus. Hanem 
hát kénytelen utóvégre is belátni, hogy a protestáns vas-
kalap már nem elég az üdvösségre. 

— XIII. Leo pápa brevével tüntette ki Rosen Pált 
a „Satan et Cie" czimű könyv szerzőjét, a kinél a sza-
badkőművesség ördögi szellemét ember még tökéleteseb-
ben nem leplezte le. 

— Samassa József egri érsek ur ő excja Buda-
pestre érkezett, hogy kihallgatásra menjen ő felségéhez. 

— A svájezi Einsiedelnbe 1888-ban 200,000-nél több 
idegen érkezett, kik közöl szent áldozáshoz járult 174,000 
zarándok. Misét idegen áldozár 19,000-et mondott. Es-
küdni az ezeréves szentélybe 500 házaspár érkezett messze 
földről. 

— Nevezetes megtérés. Mint a luzerni „Vaterland-' 
irja, dr Speiser, F. a bázeli kormánytanács egyik tagjának 
öcscse, ott hagyva bátyát a protestáns párt élén, vissza 
tért a kath. egyház kebelébe és Innsbruckba jött theo-
logiát tanulni. Bázel városában egyébiránt, a melyet 
egykor a protestantizmus teljesen magáévá tett vala, 
ma már 50,355 protestáns mellett 22,426 katholikus lakik. 

Szerkesztőségi telefon. 
Ar ras. Nem fér be nemcsak most, de nem tudom meddig. 

Kegyeletes adakozás. 
1. A szatmári egyházmegyei hivatal u t ján a Szent-László-

Társulatnak adtak : 
a) a mármarosi tagok 5 f r t 22 krt . 
I) a nagybocskói tagok 5 f r t 4 kr t . 

(Átadtuk.) 
2. Szvetkovics Antal, Uj-Kigyósról a legsz. sziv 

budapesti templomára 1 f r t — kr. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t a n a i . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
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B u d a p e s t e n , f e b r u á r 20. 15. I. Félév. 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az isteni hagyomány mint hitforrás. Dr. Bita Dezsőtől. — A szabadkőművesség eredete. — 
Egyházi Txiclósitások : B u d a p e s t : A zavargások Rómában — C h r i s z t i a n i a : A katholicizmus Norvégiában. — Irodalom : A kétely 

és áldozatai századunkban. — Hivatalos. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

Az isteni hagyomány mint hitforrás. 
Bevezetés. 

„Komoly tanulmányaim és szorgalmas kuta-
tásaim "közben gyakran tudakozódva életszent-
ség s tudomány tekintetében kitűnő férfiaktól : 
mikép különböztethetném meg bizonyosan, egye-
temes és rendes uton, a kath. hit igazságát 
az eretnek fonákság hazugságától ? mindig majd-
nem mindeniktől e feleletet vettem : annak, a 
ki a keletkező eretnekek csalárdságait fölismerni, 
tőreiket kerülni akarja, s az igaz hitben épen 
megmaradni kiván, az isteni törvény tekintélyére, 
s a kath. egyház hagyományára van szüksége.u 

Lerinei sz. Vincze, kinek szavait i d é z t e m , v a l ó -
ban hű tanúkra talált, kiknek méltán hihetett. 
E szabályt adták elő ugyanis, s megtartását 
követelték mindazok, kiknek az egyház a szent-
atyák nevét adá, mert Krisztusban szintén az 
evangeliom által fiakat nemzettek az apostol-
ként : „Krisztus Jézusban az evangeliom által 
én szültelek t i teket;" 2) az eként szülteket tani-
tásuk tejével nevelték az esengő kisdedeknek az 
isteni ige kenyerét törték meg, őket szóval és 
példával a keresztény, az égre méltó életre képez-
ték, az egyházat tudományos műveikkel gazda-
gították, terjesztették; azt, a mit az egyházban 
találtak, megtartották, amit tanultak tanították, 
amit atyáiktól vettek fiaiknak hagyományozták. ') 
Irataik az őshajdankor emlékeinek mindannyi 
gyémántkövei, melyekből Krisztus egyházának 
szeplőtelen tana, változatlan hite ragyog felénk; 

') Commonit. c. 1. 
2) Kor. I. 4, 15. 
3) S. Aug. contra Julian. 1. 2. 

e szellemi nagyok közt egyszersmind a pogány 
világnak egyházunkba átültetett czedrusai dísze-
legnek, kik túlemelkedve a pogányság legnagyobb 
szellemein, ezeket megczáfolták, széles tudomá-
nyukat oly szépen tudták egyesíteni a szerény-
séggel s buzgó apostolkodással, ezreket hasonló 
munkásságra s azon egyház szeretetére ragadtak, 
melyben oly fényes csillagok tündöklenek. Az ő ön-
zetlen fáradalmaik eredménye, roppant terjedelmű 
műveik ismerete éppen ugy megszégyeníti a féltu-
dós gőgjét, mint lángra lobbantja az egyházi 
tudományosság iránti szeretet szikráját. Korunk 
lelki sivárságából indulva ki, alig tudunk föl-
emelkedni e szellemek méltó becsülésére, midőn 
a mély tudományossággal, szent ihlettel ir t azon 
terjedelmes munkákra vállalkoztak, melyek egyik 
tárházát képezik az isteni hagyománynak, mely 
egyházunknak ama jellemző sajátja, miben a 
katholicismus ereje áll szemben a felekezetekkel. 

Midőn Megváltónk az ő nevéről nevezett 
keresztény vallást nemcsak az ő idejében élt 
embereknek, hanem minden nemzedék számára 
korunkig s ezentúl is a világ végéig alapítá, így 
szólt: „A ki hisz ós megkereszteltetik, üdvözül; 
a ki pedig nem hisz elkárhozik;" ') ámde hol 
van az, a mit hinnünk s megtartanunk kell 1 s) 
ki az, kinek hinnünk kell? Isten közvetlenül nem 
nyilatkoztatta ki magát minden egyes embernek, 
a kik az isteni vallást elfogadni tartoznak, ha-
nem csak némelyeknek, a kiket követjeiül ren-
delt, hogy isteni küldetésök jeleivel, leginkább 
csodák és beteljesült jóslatok által hitelesítve az 

') Márk 16, 16. 
! ) Máté 28, 19. 
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isteni kinyilatkoztatást hirdessék másoknak is 
megismerés és elfogadás végett. A testben meg-
jelent s élt, működött Isten az ő apostolai által 
befejezvén már a kinyilatkoztatást, többé nem 
léteznek oly isteni követek, kik az üdvre szük-
séges s mindenek által elfogadandó uj kinyilat-
koztatást adnának elő, hanem ugyanazon ker. 
vallás az elődöktől a maga teljében átvéve, az 
apostoloktól fogva nemzedékek során korunkig 
hirdettetett, s igy csak azt kell tudnunk bizo-
nyosan, minő akár eszközök és okmányok, akár 
élő közegek és őrök segélyével lett tisztasá-
gában, épségében föntartva korunkig a régen 
befejezett kinyilatkoztatás ugy, a mint azt 
eleve az Üdvözitő és apostolok átadták, az 
egész emberi nemre nézve, s miként kell 
azt nekünk akár azon okmányokból, akár pedig 
azon őröktől elfogadnunk1? Ahol ugyanis bizo-
nyos, honnét, mikép s kik által ismerhetjük föl 
a kinyilatkoztatott vallást? ott ez maga is tisz-
tán s épen föltalálható lesz : ha pedig itt téve-
dünk, már nem egyik vagy másik részletes igaz-
ság forog veszélyben, hanem az egész keresztény 
ismeret felforgattatik, mert magának az isme-
retnek alapja vagy téves, vagy legalább hiányos 
fog lenni. 

Föntebbi kérdésre a hitujitók igy feleltek: 
„ Csupán a szentírást ismerjük el biró, szabály, 
zsinórmérték gyanánt, melyhez a hitczikkeket kell 
mérni s szerinte Ítélni;" ') minthogy az egyházi 
tanitó tekintély elvetése után zavarba ejtette 
őket e kérdés : honnét merítsük tehát kellő bi-
zonyossággal oly sok évszázad után Krisztus igaz 
tanítását ugy, hogy minden viszály közepett 
hitünk igazságában bizhassunk ? s e kényszer 
helyzetben azon állítással véltek segíthetni ma-
gukon, hogy Jézus igaz, teljes tanításának egye-
düli ismeretforrása a szentírás, tulajdonkép pedig 
csak hízelegtek magoknak, hogy a püspöki te-
kintély helyébe az Isten igéjének tekintélyét 
teszik, mely minden hivő által t iszteltetett: de 
egyúttal maguknak tar tot ták fönn a jogot, hogy 
saját értelmök szerint magyarázzák s fejtegessék 
azt ; igy azután nem kellett semmitől sem fél-
niök. ha az egyháztól az Írásra hivatkoztak, fö-
lebbezve az érzéketlen türelmes betűhöz, mely 
minden értelemnek enged, melyet neki tulajdo-
nítani akarnak anélkül, hogy ellenvetéseket tenne, 
mivel néma. minden panasz nélkül erőszakot is 

!) Formulae Concord, epitome apud Meyer Libri syrnb. Luth. 
p. 350. 

eltűr, mivel holt betű. De az ujitás ama zavar 
elhárítása mellett egyúttal még más előnyhöz 
is jutot t ügye védelmére, habár ez előnyt ké-
sőbb összehasonlíthatlanul nagyobb kárával kel-
lett neki megfizetnie. Haszna volt ezen egye-
düli szentírási tekintély felállításából az, hogy 
minden kath. tant, melyet a szentírás egyene-
sen nem ád elő, tagadhatott, a szentírás szöve-
gét, minden tekintet nélkül a melléje istenileg 
rendelt jogos tekintélyre, saját tetszése szerint 
magyarázhatta mindenki, a ki csak megtanult 
olvasni; s minthogy a nem rég föltalált nyom-
tatás következtében a vagyonosabbaknál divat 
volt könyvekkel birni s azokat olvasni, neki 
estek a biblia olvasásának ; világos, hogy ez 
által az ujitás követőinek száma tekintetében 
sokat nyert, elhitetve a néppel, hogy az egészen 
más czélból irott bibliában a hitnek egyedüli 
tulajdonképeni tankönyvét kell tisztelnie. A jel-
zett kényszerhelyzet s az előnyök, melyeket ezen 
állítás elfogadása hozott magával: a biblia egyet-
len ismeretforrása Jézus üdvözitő tanának, okoz-
ták, hogy minden pártfelekezet, melyekre a 
hitújítás később éppen ezen tanításának gyakor-
lati alkalmazása által szakadt szét, mégis mindig 
egyhangúlag amaz állításhoz ragaszkodnak, ha 
különben egymástól bármennyire el is ütnek. 
Es ebben e körülményben leli máig is erejét 
az ujitás, mert ebben egyesül a földön fönálló 
isteni tanitóhivatali tekintély elismerésének min-
den ellene ; e tekintély elleni gyűlöletes harcz-
ban mindannyian egyeznek, s az ta r t ja a fele-
kezetben a folytonos elevenséget, életet ') . . . 
Egyébiránt e tévely régibb a hitújításnál; már 
erről vádolta Sz. Irén Valentint és Marcziont ;s) 
sz. Epiphanius az áriánokat, „kik a szentirással 
mint egyedüli hitforrással éltek vagyis inkább 
visszaéltek, megvetve az atyák hagyományát, az 
„egy állag-szavat keresték a szentírásban s mi-
dőn ott azt nem találták, tagadták, hogy az 
Atyával egy állagú az Ige." :) 

Dr Bita Dezső. 

A szabadkőművesség eredete. 
A yorki okirat. 

Azon okiratok között, melyek nekünk a szabadkő-
művesség eredetéről felvilágosítást nyújtanak, régiség te-
kintetében az első helyet az angol páholyoknak konstitu-

1) Vosen Der Katholicizmus u. die Einsprüche s. Gegner 82. 
2) L. III. Ad. haer. c. 2. 
3) Haer. LXXIII. 4. 
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eziója foglalja el, melyet a yorki okirat neve alatt is-
merünk. 

Eredetileg ó-angol nyelven volt szerkesztve, mig 
1807-ben egy angol testvér latin nyelvre forditá, mely 
szöveg nyomán egy évvel később német nyelvre is át-
tétetett. Eredetije az okmány saját szavai szerint 926-ban 
készült volna. 

A fordítások hiteles voltát a páholy bizonyítja, 
mint azt az utána csatolt hitelesítések mutatják, melyek 
közöl az egyik bizonyítja, miszerint a latin fordítás az 
eredeti ó-angol szövegnek, — a másik, miszerint a német 
a latin fordításnak hű visszaadása. 

Szövege a két fordítás nyomán a következő: 
Az angol kőműves páholyoknak ősi, 926 ban elfoga-

dott a yorki nagypáholyban őrzött s 1807-ben egy angol 
által latin — 1808-ban pedig Schneider J . A. testvér 
által Altenburgban német nyelvre fordított yorki konsti-
tucziója és törvénylevele. 

A jámbor Edvin herczeg (princeps) által kiadott 
okirat kezdődik : 

„Az örök Istennek, a menny és föld atyjának és 
alkotójának mindenhatósága, isteni igéjének bölcsesége 
és küldött lelkének ereje (vis) legyen kezdésünkkel és 
adja kegyelmét : e földön ugy kell uralkodnunk, hogy itt 
tetszését (favor), halálunk után pedig az örök életet el-
nyerhessük. — A jó testvérek mindenekelőtt tudni óhajt-
ják, hogyan és mily módon jöve létre az építészet tisztes 
(venerabilis) művészete ; miként lőn fen tartva, s miként 
emelték a királyok és fejedelmek virágzásra. Tudni akar-
ják továbbá, hogy a sz. Albán által római mintára 
alkotott törvények közöl melyek még jók és hasznosak. 
Miután pedig a művészet már a régi görögöknél és ró-
maiaknál is oly nagy becsülésben részesült, hogy a ki-
tűnő művészet (ars) és nagyszerű tudomány gyanánt 
tisztelték, jámbor királyunk akarata szerint nálunk is 
ugy legyen. Következik azonban a művészet kezdete és 
története. 

1. A kőmüvesség keletkezése és története. 

a) Britannián kivül. 

Alig nyert létet Isten kezéből a szellemi és testi 
előnyökkel felruházott ember, már is vétett teremtője 
ellen, minek következtében büntetés gyanánt az idővál-
tozás iránt érzékenynyé lőn, s gondoskodnia kellett, hogy 
magát annak kellemetlen befolyása ellen megvédje. 

Tökéletes észszel lévén felruházva, magától a terem-
tőtől tanulván irni, nem is történhetett máskülönben, 
minthogy mindenekelőtt hajlékról gondoskodott, s meg-
állapítá a többi szükségesnek talált tudományoknak alap-
tételeit, hogy utódjai azok után indulhassanak. Innen van, 
hogy Kain már fölépíté az első várost (s ezzel vette keleten 
kezdetét a rendes hajléképítés művészete). Ivainnak fia, 
Enoch szintén nagy építész és csillagász vala. Azt olvasá a 
csillagokból, hogy a világ egy ízben a víz, más ízben a 
tűz által fog elpusztulni ; azért két nagy oszlopot állí-
tott — egyet kőből, egyet pedig agyagból — s mind-
egyikbe belevéste a művészet alapszabályait, nehogy Ádám 
tudománya utódjainak kárára veszendőbe menjen. 

Tubalkain már a vasmunkát, Jubal a zenét, nővére 

Noahmah a szövészetet, fivére Jabal a baromtenyésztést, 
földművelést s a később háborúkban használt sátrak mes-
terségét tökéletesíté. Ádám utódjai híven megőrzék isme-
reteiket, mig végre Noah a szőlőtermelést is feltalálta, s 
Isten által a világ teremtése óta az első törvényekben lőn 
oktatva, s megbízva, hogy fából nagy uszó házat építsen, 
miáltal alapját veté a hajóépitészetnek, melyet később 
Soria (Phönicia) népei tökéletesítének. 

Noah után két nemzedékkel — utódjai büszkék lévén 
ismereteikre — Sinear földjének síkján nagy várost akar-
tak építeni, s mészből, fából és kőből magas tornyot 
emelni, hogy a Noah ősük által hirdetett törvények sze-
rint együtt éljenek, s Noah ivadékainak nevét halhatat-
lanná tegyék. E büszkeség azonban nem tetszett a meny-
nyek urának, az alázatosság kedvelőjének, s azért még 
mielőtt elkészült volna a torony, megzavarta nyelvöket 
s szétszórta őket a lakatlan vidékeken, hová törvényeiket 
és ismereteiket is magokkal vitték, királyságokat és feje-
delemségeket alapítának, miként azt a sz. könyvek számos 
helyen igazolják. Különösen Nimród épített tekintélyes 
városokat ; Noah fia Sem azonban Urban maradt a chal-
deusok földjén, oktatá Peleget, Serugot, Nahart, Tharat 
és Ábrahámot, ki a tudományokat mind elsajátítá, és a 
szabadon szülötteket oktatá; innét jöve később a sok tu-
dós pap és mathematikus, kik a chaldeus bölcseknek neve 
alatt ismeretesek. Ábrahám a tudományokat és művésze-
teket Egyptomban is terjeszté, s itt Hermes személyében 
oly kitűnő tanítványra talált, kit később a tudományok 
Trismegistusának neveztek ; ő ugyanis pap és csillagvizs-
gáló vala Egyptomban egy személyben, s ő és tanítványa 
által nyerték az egyptomiak a törvényeket és ismereteket, 
melyekre Ábrahám oktatá. Idővel Euklid a főtudományo-
kat egybefoglalá és geometriának nevezé. Együttvéve azon-
ban a tudományok a görögöknél „építészet" (architektur) 
nevet viseltek. 

A nyelvzavar következtében lehetetlenné lőn, a tu-
dományokat és művészeteket tovább is terjeszteni, mig 
nem tanultak meg jelek által közlekedni ; igy Mizraim 
Egyptomba is a jelek által való közlekedés szokását 
hozta be, midőn a Nilus mentén egy völgyet benépesí-
tett. Innen a tudomány és művészet idővel a távol tarto-
nyokba is elszármazók, azonban csak a kéz által adott 
jelek maradtak meg az építészetben, s a figurák jelent-
ményét már csak igen kevesen ismerik. 

Egyptomban a Nilus áradásai Mizraim gyarmato-
sainak bő alkalmat nyújtottak, hogy mérnöki ismeretei-
ket kiműveljék, hidakat és védgátakat építsenek. Ehez 
égetett köveket, fát és földet használtak, amit midőn 
meghallottak a pogány királyok, kényszeríték őket, hogy 
köveket, meszet és téglákat készítsenek, s épületeket 
emeljenek. Ez által azonban — Isten rendelése folytán — 
annál tapasztaltabb művészekké lőnek, ugy, hogy hirök 
egész Perzsiáig terjedett. Mózes a választott népet Egyp-
tomból Kánaánba vezeté, s művészei által vasból, arany-
ból és szövetekből a nagyhírű szövetség sátorát építteté. 
0 az építés művészetét nagy tökélyre emelte, mivel igen 
nagy vala az ő bölcsesége. Kánaán előbbi lakói is épi-
tének ugyan kövekből házakat, városokat és palotákat, 
mindazonáltal a sz. művészet, mely a szövetség sátorát 

15* 
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alkotá, valamennyit messze fölülmúlja. Miután Jousah a 
szövetség sátorát Silohba viteté, a papok benne áldoztak 
Istennek s a földet az emberek szolgálatára ugy művelték 
miként Egyptomban. 

Ettől kezdve a kővel, fával és mészszel való építés-
nek művészete mindig tágabb és tágabb körökben ter-
jedett, s különösen Phönicia népei tűntek ki benne, 
kik Tyrust és Sidont épiték, mely városok királyaik bő-
kezűsége folytán művészeik által szépítve lettek. Közü-
lök Hiram király tünt ki, ki oly hírnévre tett szert, 
hogy midőn Salamon az atyja által tervezett templomnak 
kiviteléhez fogott, őt kérte fel, hogy neki művészeket 
és munkásokat küldjön. A phoeniciaiak ugyanis nemcsak 
a profán, hanem a sz. építészet terén is kitűntek, s ki-
tűnő mesterekkel rendelkezének, kik közül egy : San-
coniathan Dágon templomát épité, mely nagyszerű mű-
vészi óriás terjedelmű épület áldozatok alkalmával három-
ezer embert fogadott be. Hasonlóképen történt ez más 
országokban is. 

Ámbár az építészet már mindenfelé óriási és nagy-
szerű müveket hozott létre, mégis valamennyit felülmulta 
a templom, melyet Salamon király Jeruzsálemben az 
igaz Isten tiszteletére emelt, s melynek építésén — mint 
a sz. könyvekben olvassuk — a munkások roppant se-
rege dolgozott, s Hiram király is küldött nagy számmal 
művészeket. A küldött művészek között volt Hiram ki-
rálynak legügyesebb építésze Hiram Abif, ki végrehajtá 
a roppant munkát, melyről a sz. könyvek szólnak. A 
munkásoknak szervezetet adott, melyet Salamon jóvá-
hagyott, s igy ez óriási vállalat alkalmával jöve létre a 
tisztes építészek első társasága (Societas architectonica). 
A görögök és rómaiak hasonló szervezetet fogadtak el, 
s a rómaiaktól, Olaszországból és Galliából a tengeren át 
hozzánk is átszármazott. E szervezet (a görögöknél és 
rómaiknál) abban állott, hogy a művészek foglalatossá-
gaik szerint Collegiák, azaz páholyokba (Collegia sive 
Lodges) voltak osztva, melynek mindegyike külön munka-
vezetővel (magister fabricae, páholymester) és néhány 
elöljáróval (felügyelő) birt, minek következtében a pallér-
mesterek rendeletei pontos teljesítésben és kivitelben ré-
szesültek ; ezek gondoskodának egyúttal a szükséges 
építőanyagról és szerszámokról, tartás és ruházatról, s 
hetenként kiszolgáltatták az illető bért. Szükséges volt 
egyszersmind tanonczokat is felvenni, hogy munkásokban 
soha se legyen hiány. Ily formán valamennyien a leg-
szorosabb összeköttetésben állottak, s mivel a páholyok 
mesterei és felügyelői a főpallér mestertől nyerték paran-
csaikat, a páholyok is összeköttetésben valának. A szere-
tet és barátság köteléke övezte körül mindnyájokat ugy, 
hogy feleslegét kiki megosztá szűkebb ellátású társával 
s nemcsak az egymás munkáján, hanem az egymás sze-
mélyén észrevett hibákat is igyekezének kisimítani. 

Valószínűleg ily helyes szervezetnek s a munkások 
óriási számának tulajdonítandó, hogy Salamon csodaműve, 
mely harminczezer ember befogadására is elég nagy volt, 
a szomszéd népek, — kik műismerőket küldöttek tanulmá-
nyozására — nagy bámulatára hét év és hat hónap alatt 
Salamon, az emberiség legnagyobb bölcse által teljes 
nagyszerűségében minden belső berendezésével együtt 

létre hozatott. Befejeztetésének örömére általános ünne-
pélyt tartottak, melynek vigasságait csak azon körülmény 
zavarta meg, hogy meghalt Hiram Abif a nagy mester, 
kit a templom előtt temetének el, s mindnyájan megsi-
ratták halálát. 

A jeruzsálemi templom építése által remekelő mű-
vészet mindenfelé elterjedt. Az építészet ezáltal ugyanis 
kivívta magának a népek tiszteletét és becsülését, mit 
felhasználván a mesterek és tapasztalt munkások, minden 
irányban elszéledének, hogy oktassák azokat, kik kevesebb 
ismeretekkel birtak, miközben mindenütt oly szervezetet 
hoztak be, minővel Jeruzsálemben birtak. Egyikök — 
Minus nevü — társaságával egy phoeniciai hajón a nyugati 
partokra vitorlázott, s igy áthozta a keleti építészetet a 
nyugatra is, hol mindenfelé elterjedt. A többi még Jeru-
zsálemben maradt, hol Salamon király palota- és egyéb 
építkezésekre használta. 

Négyszázharmincz évvel építtetése után Salamon 
temploma Nabukadnezar által leromboltatott. Ez a fogoly 
építészeket Babylonia vivé s nagyszerű építményeket 
emeltetett általok. Ez építmények ugyan távolról sem 
versenyezhetnek a művészettel, mely Salamon templomán 
remekelt, de az építés művészete ily módon mégis fenn-
tartatott, míg a hatalmas Cyrus a zsidókat újra vissza-
bocsátá Jeruzsálembe, és Zorobábelnek meghagvá, hogy 
a templomot régi helyén újból felépítse. Cyrus az épít-
kezés ideje alatt ugyan elhalt, de ez Dárius alatt is tovább 
folyt, s húsz évi munka után végre megtarthatták a fel-
avatási ünnepélyt. Ezen templom is oly remekmű vala, 
hogy — ámbár nem érte utói az elsőt, mégis — mind 
megcsodálták, még a zsidók ellenségei is. 

Zorobábel temploma Antonius és Octávián idejéig 
álla, mikor is Heródes leromboltatá, s helyébe görög 
művészek által görög stylben a harmadik, hasonlóképen 
nagyszerű templomot építteté. Daczára a munkások nagy 
számának : kilencz év és hat hónapba került míg meg-
tarthatták az elkészült templom avatási ünnepélyét. 

Ekkor az építészet a phoeniciai kereskedelem által 
létrejött közlekedés folytán a tengeren túl, a távoli nyu-
gaton is elterjedt, Görögországban nagy tökélyre emel-
kedett ; számos nagyszabású építményt találunk már ekkor 
Athenében és Görögország egyéb városaiban is, melyek-
nek építtetésére Salamonnak az egész világ által csodált 
temploma szolgált ösztönzésül. A tengerészet azonban â 
rómaiak kezeibe került, kik ennek következtében Görög-
honban és a keleten is megvetették lábaikat. 

Az építészet terén a legnagyobb érdemeket Pytha-
goras vívta ki magának. Beutazá Egyptoniot, Syriát és 
mindazon tartományokat, hol az építészet virágzott. Fel-
vétetett a páholyba, s visszajövetele után ebben oktatá-

• sokat tartott ; majd hajón Nagy-Görögországba ment, hol 
mint bölcs, nagy hírnévre tőn szert; Krotonában az épí-
tészet és világbölcselet nagy iskoláját alapítá, s sok oly 
alapelvet állított fel, melyek később felvétettek a geomet-
riába. Tanítványai később hasonló módon léptek fel, 
szintén nagy hírnévre tettek szert s mint alapelvek (Grund-
regei) feltalálói szerepelnek, mig a hires tyrusi Euklid 
e tanokat egy könyvbe foglalá, melyet minden épitőmes-

I ternek ismernie kell. 
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Euklid idejétől fogva a tudományokat grammatika, 
rethorika, logika, arithmetika, geometria, musika és astro-
nomia szakok alá osztva rendszeresen adták elő. Minden 
építésznek birnra kell e hét tudományt nemkülönben a 
rómaiak egyéb tudományait is, amiért is igen nehéz épí-
tésznek (architekt) lenni. A geometria marad azonban 
mindenkor alapja az építészetnek, s azért elegendő, hogy 
azok, kik nem építőmesterek, csak ezt ismerjék tökéletesen. 
S épen azért, mivel oly nagy feladat építésznek lenni, e 
művészet a görögöknél igen nagy tiszteletben részesült, 
úgy, hogy csakis szabadonszületett (Freigeborener), sem-
mikép azonban szolga (Knecht) nem tanulhatta. Karthá-
góban ép ugy virágzott, mint Athenében, ép ugy a szige-
ten •— Syrakusában, hol Archimedes oly nagy hirt szerzett 
geometriai ismeretei és a foglalkozása közben ért halála 
által — mint Hetruriában. 

Hetruriából, Göröghonból, Egyptomból és Ázsiából 
nyerték a rómaiak tudományaikat és ismereteiket, miután 
háborúik által ezekkel megismerkedének. E helyekről tu-
dós férfiakat és művészeket vittek városukba, s saját tudó-
saik és művészeik szintén bejárták e tartományokat. Róma 
ily módon lassanként az összes műveltség székhelyévé lőn, 
s a műveltség Augustus idejében állott delelőjén, mert 
kiválólag pártolá azt, s mivel az ő uralkodása alatt szüle-
tett a Messiás, Róma vala az első nyugati főváros, mely-
ben a keletről hozott evangeliom gyökeret vert. 

Augustus idejében legnagyobb hírnévre Yitruvius 
tett szert, kit a császár dijazott, s ki monumentális épü-
leteket létesített. Azért a Vitruvius által virágzásra emelt 
építészetet augustusinak is nevezzük. Yitruvius tudomá-
nyát könyvbe tevé le, melyet Euklid könyve mellett 
minden építőmesternek ismernie kell. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 14. A zavargások Rómában. — A 

napilapok táviratai már liirül hozták ama lázongásokat, 
melyek Rómában közelebb lezajlottak s melyek közvetlenül 
az olasz trónbeszédről irt czikkünk után t. olvasóinkat 
nem lephették meg. E zavargások azonban sokkal na-
gyobb arányokat öltöttek, mint azt a hivatalos s félhi-
vatalos hirek sejteni engedték, annyira, hogy kénytelenek 
vagyunk újból megállapítani, hogy a lapokat táviratokkal 
ellátó irodák Közép-Európában Crispi közvetlen vagy 
közvetett bérszolgálatában állanak, vagy ha ugy tetszik 
szívesen s „ingyen" kontráznak neki csupa — gyűlölet-
ből a pápaság iránt. Az angol s franczia lapok egybe-
hangzó tudósitásai szerint ugyanis kevésbe mult, hogy a 
lázongó római munkások a Montecitorion levő képviselő-
házba nem rontottak ; annak ablakait azonban beverték, 
számtalan boltkirakatot nemkülönben, melyek közöl több 
aranyműves- és pék-boltot teljesen kiraboltak. 

Egyébiránt a lázadás mivoltáról fogalmat nyújthat 
azon tény, hogy az olasz kormány azonnal elmozdította a 
római .rendőrség főnökét és több száz munkást elfogatott. 

Mi nem foglalkozunk különben ez esemény további 
részléteivel ; e lap programmjához hiven annak tisztán 
egyházpolitikai vonatkozásait veszszük tekintetbe. 

És itt első sorban felötlik, hogy Rómában a boldog 
forradalmi uralom tizennyolcz esztendeje alatt ez már 
az ötödik komolyabb zavargás, és pedig ezúttal munka-
hiány miatt keletkezett : a zavargók éhségből rontottak a 
pékboltoknak! A „Times" és a „Journal des Débats" 
ugyanazon napon, az egyik Londonban, a másik Párizs-
ban, elismerik, hogy a pápák uralma alatt Rómában soha 
sem volt lázadás éhség miatt! A pápaság világi uralma 
alatt soha senki sem panaszkodott Rómában, hogy éhen hal ! 

A másik tény, amit meg kell állapítanunk, az, hogy 
a zavargók egyetlen egy fenyegetést se hallottak a pápa 
ellen, a zavargók lármája s fenyegetései a kiéheztetök ellen 
fordult, kik alatt, hogy kiket kell érteni, azt a képvise-
lőház ellen intézett ostrom és ama félbehagyott épületek 
bizonyítják, melyeket a zsidó spekuláczió néhány olasz 
főnemes czégére alatt a Pratti di Castello nevü uj város-
részben állítani kezdett, melyekre most ráillik Virgil mon-
dása : „pendent opera interrupta", és amelyek hivatva 
voltak a pápai Róma fényét elhomályosítani. 

A zavargásokat ezúttal elnyomták, de erőszakkal. 
Mit ér tehát mindama hitegetés, melylyel a savoya-carig-
nani ház Róma megszállását indokolta, hogy ugyanis a 
rendet kivánja biztosítani az örök városban. Milyen rend 
lehet ott, hol a kormány bevallja, hogy a zavargás meg-
lepte, hogy sejtelme sem volt róla, és ezért nyomban 
elcsapja az állami s városi rendőrség fejét. Egyébiránt 
Crispi, hogy az éhség okát a kül- s belföld előtt leplezze, 
azt állította, hogy szocziálisták lázították föl a népet ; 
ez még nagyobb vád a mostani uralom ellen Rómában, 
mivel ezzel hivatalosan be van bizonyítva, hogy az a 
forradalmi uralom, mely Victor Emanuellel élén megszál-
lotta és Umberto alatt mai napig megszállva tartja Rómát, 
nem biztos a rend fentartásáról ugyanott és hogy áltatás 
volt midőn azt híresztelték, hogy a savoyai ház jelenléte 
Rómában a béke s rend biztosítéka. 

És itt a pápa helyzetére kell figyelmünket fordí-
tanunk. 

Igaz ugyan, hogy a zavargók, habár a Vatikán szom-
szédságában csoportosultak — a pápa saját szemeivel 
láthatta fölvonulásukat — egy árva szóval, egy kézmoz-
dulattal sem tanúsítottak ellenséges érzületet a pápaság 
iránt: a római nép ösztönszerűleg meghajol a pápai föl-
ség előtt, ösztöne sugalja, hogy a vész napjaiban egye-
dül ez oldalról várhat önzetlen segélyt, holott a bitor 
uralom adóval túlterhelte azért, hogy a savoyai ház 
nagyhatalmat játszhassék, eddig legalább ez az egész 
eredmény, mert Olaszország gazdaságilag és pénzügyileg 
tönkre van téve. De ha szoczialista s anarchista elemek 
is közreműködtek a zajongásokban, mint Crispi bizonyítja, 
ki kezeskedik róla, hogy az a söpredék, mely a savoyai 
ház kíséretében ellepte Rómát, adott alkalommal, midőn 
a római munkások netán ujabb tüntetésekkel fogják 
zavarni a Quirinal önelégültségét, hogy tehát ilyen esetben 
ez a söpredék nem kísérel-e meg valami esinyt a Vatikán 
ellen? A. savoyai ház és Crispi nagy utódja ez ellenében 
nem nyújthat biztosítéko.t, mivel maga az olasz miniszter-
elnök sem bírt kielégítő választ adni hg Odescalchi kép-
viselőnek ama kérdésére: „vájjon legalább kezeskedhetik-e, 
hogy a zavargások nem fognak megujulni?" 
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És éppen ez oknál fogva az olasz kormánynak nincs 
helye Rómában, mig ez a pápa székhelye. Az olasz kor-
mány akcziója kezdettől fogva forradalmi ; az a szövetség, 
melyet a savoyai ház a forradalmi elemekkel kötött, 
merő nagyzási viszketegből s hogy római császároknak 
képzelhessék magukat, oly kötelezettségeket ró rá, melyek 
a legnagyobb gyöngeségre kárhoztatják. Hogyan volna az 
lehetséges, hogy azok, akik a forradalmi s fölforgató 
szekták segélyével és szolgálatában a kath. egyház s 
pápaság ellen törtek, képesek legyenek lázadásokat vég-
leg elnyomni és a Vatikánt oly csínyek ellenében biztosí-
tani, melyeket ők maguk készítettek elő és bátorítot-
tak, melyekhez maguk adták a példát? A legközelebbi 
zavargások bebizonyították, hogy az olasz uralom maga 
sem biztos többé Rómában ; mert mi sem zárja ki többé 
a lehetőséget, hogy e lázongások ismétlődni fognak. Hát 
ha még Olaszország háborúja esetén ujulnának meg ? ! 
Most két álló óráig a zavargók voltak urai Rómának, 
mi történhetik ott országos kalamitás esetén, ha például 
a félsziget többi részében, hol az éhség s munkahiány 
még nagyobb s ahol nem lehet egy-két építkezés elren-
delésével munkát s kenyeret adni az éhezőknek, hasonló 
vagy még nagyobb zavargások törnek ki, ami nagyon 
valószinü ez általánas üzletpangás, a gazdasági válság és 
a készpénztőke elrejtőzése következtében ? 

A zavargások Rómában tehát — és ezt ismételjük 
— meggyőzték az egész világot, hogy az olasz uralom 
maga sincs biztonságban, annál kevésbé biztosíthatja a 
pápát. A pápaság számára nincs más biztosíték, mint vi-
lági hatalmának helyreállítása, semlegesítése s független-
ségének biztosítása az összes keresztény hatalmak párt-
fogása alatt. 

Akik ehhez mint katholikusok s keresztények nem 
járulnak, azok a pápát egyenesen kiszolgáltatják a leg-
közelebbi zavargás esélyeinek. 

Melyik keresztény uralkodó és kormány vállalja el 
ezért a felelőséget ? 

Hiába beszél a hivatalos Olaszország a „Roma in-
tangibile"-ről, a febr. 8—9-diki zavargók nem érintették-e? 
és kevés hija, hogy a Montecitoriót szét nem robban-
tották . . . 

Uralkodók s kormányok — gondoljatok a Gond-
viselésre, a történelem itélőszékére ! -f-

Chrisztiania. A katholicismus Norvégiában. — Az 
itteni főt. apostoli helynök az itt következő levél kísére-
tében nagybecsű tudósítást küldött Rómába a kath. val-
lás helyzetéről, viszonyairól és reményeiről. Mind a két 
okmány teljes szövege ez : 

A ,Moniteur de Rome" főszerkesztőjének. 
Az uj nyomda, melylyel egy nemes jóltevő missión-

kat megajándékozta, ama helyzetbe hozott, hogy a ka-
tholikus sajtónak időközönkint felvilágosításokat nyújtha-
tok Norvégiának politikai, de különösen vallási életéről. 
Bátorkodom tehát (Nagyságodat) felkérni, szíveskednék 
vendégszeretetébe fogadni ez első közleményemet. 

Christiania, 1889. jan. 28. 
Dr Fallize J. E. 

Norvégia apostoli helynöke. 

Örömmel értesültem a kath. sajtó több tudósításai-
ból, hogy Norvégiában a katholiczizmus nagy haladása 
mindig nagyobb tért hódit magának a közvéleményben. 
Miután a misszionáriusok alkalmat adtak nekik, hogy 
láthassák a kath. egyház virágzását; miután összehason-
líthatták, — legalább a legfőbb pontokban — az egyház 
igaz tanát a hihetetlen tévelyekkel, melyeket a kor csak 
annak előnyére létesített ; miután megmutathatták nekik 
a kath. szeretet kiapadhatlan forrásait, e források termé-
kenyítő ereje egybeolvasztá az összes nagy társadalmi 
problémákat, az igaz szabadság, egyenlőség, testvériség 
szellemét, miután szemeik elé állíthatták a kath. egyház 
istentiszteletének fenségét : a norvégok összehasonlítani 
kezdték lutheránus egyházukat a régi anyaszentegyház-
zal, és most már nem restellik nyíltan bevallani, hogy 
csalódtak. Ennek bizonyságára csak egy czikket hozok 
fel, melyet Verdens Gang, Christiania főliberális lapja a 
mult szombaton közölt. íme a czikk : 

„A katholiczizmus! Micsoda ez a maga valóságá-
ban ? Mindazoknak, kik közölünk más eszmét fűznek a 
katholiczizmushoz, mint az áthatlan sötétség eszméjét : 
egy hihetetlen balgasága egy ember csalhatatlanságában, 
szűz Mária szeplőtelen fogantatásában való hitének, bal-
gasága a szentek segítségül hívásának, a bűnök gyertya, 
imák és misék általi megbocsátásának s szörnyű balga-
sága azok tettének, akik a biblia olvasását laikusoknak 
megtiltják. 

„íme, körülbelül ez a dogmatikus különbség köz-
tünk s a katholikusok között; egyébként csak dogmáról 
van szó. De midőn alkalmunk nyilik megfigyelni a dol-
gokat közelebbről, látjuk, hogy a katholiczizmusnak az ő 
valódi életében oly pecsétje van, melyet a protestáns 
egyháznak, ha oly helyzetben volna, hogy azt nyújthatná, 
Istentől kérnie kellene, és amelyet — akár higyjünk, 
akár nem — sietnünk kellene utánozni. 

„Az összes kath. földkerekségen van egy dolog, 
mely minden viszontagsággal daczol : s ez az egyház. 
Térj a legfényesebb palotába, lépj be oszlopcsarnokai alá, 
haladj fel márvány lépcsőin, hatolj aranyozott és selyem-
szőnyegü termeibe, — ez mind semmi az egyházzal szem-
ben. Legfeljebb egy nagyszerű polgári ház ez, az általá-
nos egyházzal szemben, földi pompa égi fénynyel szem-
ben, mint ezt a középkorban képzeltük, egész "titokzatos 
nagyszerűségében. Az egyház, mely mindent tul él, ki-
vétel nélkül mindenki számára van a királytól kezdve a 
koldusig. A földön a nagy egyenlőtlenségek közepette, az 
egyház a nagy egyenlőség. 

„Mi több, az egyház mindig nagy és általános 
demokraticus társaságot képezett, melyben nincs örökö-
södési jog, sem faj, sem földi rang, de amelyben a leg-
szegényebb is eljuthatott a pápai trón birtokáig ; leg-
nagyobb hatalma idején mindent átélt, ami sohasem volt 
arra teremtve, hogy egy közös erkölcsi törvényt és jogot 
alkosson mindenki számára ; törvényszéke elé idézte a 
királyt és a gyengének jogot szolgáltatott : sőt a kath. 
egyház az, melynél valami fenségesebbet sohasem alko-
tott az emberi szellem, menedék az — mindenki számára. 

„Bossuet, a nagy egyházfő, az egyenlőségről tartott 
beszédjeiről vált hiressé, melyekkel a főtörvényszék előtt 
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irgalom nélkül korának hatalmasaira czélzott. Minden 
ember önkényt vagy indíttatva, magába sziv egy keveset 
a nagy katholikus egyház érzületéből s ne legyen bár 
lelkiismerete, ez érzület ugy hat reá a mindennapi életben, 
mint egy vezérlő és engesztelő kéz. A gyászöltözetü elő-
kelő hölgy s a magas világfi együtt térdelnek a templom-
ban a szegény nyomorékkal. Nem oly könnyű eltávolitani 
e rideg s kemény válaszfalakat az emberek között, midőn 
mindennap oly valamiben találkoznak, ami őket kicsi-
nyekké teszi saját érzelmeikben. Mert ne feledjük el a 
hét egyik napjának munkáját sem, hanem gondolkozzunk 
e mindennapi és egy vallásos életről. 

„A valódi szegénység mindenütt szomorú, de katho-
likus földön bizonyára nem oly szomorú, mint nálunk a 
protestáns éjszakon, s ott nem rejtőzik a vétek s a szé-
gyen köpenye alá. Nem gondolok a koldulásra, mert 
katholikus földön ez ritkaság ; hanem nézzétek csak az 
utczákat. Az évnek csak egyetlen egy napján, május 17 én 
(az alkotmány ünnepén) láthatni nálunk Norvégiában oly 
vegyes tömeget, mint a katholikus földön, s ezen a na-
pon is, mikor az egész világ ünnepi szinben van, durva 
munkálatoknak, mulatni vágyó embereknek, a szegénység 
és fényűzés csoportját láthatni. Katholikus földön a tem-
plom mindenki számára van, az utcza mindenkinek sa-
játja ; a templom és utcza foglalják el az élet egy nagy 
részét. 

„Aki ily nagy egyházak egyikébe lép, könnyen fel-
foghatja, hogy a hivők egy igaz eszmét alkotnak maguk-
nak a paradicsomról, midőn tekintetöket az egymásra 
épült bolthajtásokra emelik, melyek mindig magasabbra 
emelkednek, és midőn látják behatolni a fényt a magas-
ból, mely minden oldalról szétterjed a csillogó, bíbor-
vörös és a meggörbült, fényes szivárványszínű üveg-
táblákra, midőn látják az eláradt fényt a fenséges oszlopok 
alatt derengni, ugy hogy végre is azt hiszik, csak bol-
dogság létezik e földön : mert ez oszlopok és számtalan 
bolthajtások valóban elég nagyoknak látszanak arra, hogy 
az egész világot átkarolják. A szem a legszegényebb em-
berekkel találkozik a földön mindenfelé. Hosszú imákba 
merülnek ezek az oltár körül, térdre hullnak a templom 
nagy padjaira, gyakran órahosszat támaszkodnak egy-egy 
oszlopra ; s ezt azért teszik csak, mert itt otthon érzik 
magukat. A szegény nyugodtan viselheti a templomban 
rongyait, s itt, bárarly nyomorult legyen is, kétségtele-
nül egyforma jogokat élvez mindenkivel. 

„Igen, de nálunk is igy áll a dolog, az egyház és 
biblia mindenki számára van ! Teljesen igaz, csak az a 
különbség, hogy annak igy kellene lenni, de nem igy 
van. Nem igy áll ez eset sem a városokban az ő „pad-
irótámjaikkal" a hogy ezeket Kristianssundban nevezik, 
ahol nemrég a fentartott padokat illőnek találták elkü-
löníteni, sem falun, a hol a hívőknek gyakran kell csend-
ben, nyugodtan és dideregve a templom ajtajánál vára-
kozniok, mig a lelkésznek tetszik őket bebocsátani. 

Oh, a mi szerencsétlen zárt egyházaink ! Senki sincs 
itt, aki mondhatná, hogy ha a templomban van, otthon 
van? Nem ismeri-e mindenki e panaszt: „Igen szegény 
vagyok arra. hogy ruházkodjam s helyet találjak ma-
gamnak a templomban." Nagy igazság az, hogy a tem-

plomlátogató arisztokráczia körében nagy az osztály kü-
lönbség. 

Ami a bibliát és igényeinket illeti, érezzük, hogy 
nincs csalhatatlan pápánk. Az bizonyos, ha valaki közö-
lünk ugy tekintené komolyan a bibliát, mint mindenkinek 
közös javát, vagy ha szabadságot venne magának más 
véleményt követni, mint a (protestáns) lelkészét, nemcsak 
„egyenetlenkedő"-nek tekintetnék, hanem engedélyt sem 
kapna többé egyházi nagyjainktól, hogy valamely iskolá-
ban az arithmetikát taníthassa, s a népgyűléseken beszé-
lik, hogy a szabadgondolkozók legszörnyűbb vétkeinek 
egyikét követi el az, aki azt hiszi, hogy az „egyenetlen-
kedő" (a ki nem tartozik az állam egyházához) éppúgy 
lehet egy egészben jó keresztény, mint lutheránus. Es a 
csalhatatlan pápa ! Vagy talán többet érne többféle ki-
sebb csalhatatlan pápákat birni, és nem birjuk-e egész 
tömegét azoknak ? És maga Luther, nem követelte-e ma-
gának egy kissé a csalhatatlanságot ? 

„Nekünk protestánsoknak nem igen van okunk pöf-
feszkednünk. Gondoljuk meg, hogy a társadalmi kötelék 
alatt messze vagyunk ama befolyás birtokától, melyet a 
katholikus egyház birt és bír manapság is, daczára ha-
nyatlásának (!) és fogyatkozásának (!) s a mely tulajdon-
képpen alig volna, ha az utóbbi időkben beállt változá-
sok alapjain egy oly munka megkezdéséhez fognánk, 
melyben mindnyájan egyenlőek volnánk, és amely eltávo-
lítaná az embereket elkiilönző akadályokat, egymással 
kiengesztelné őket, egy szóval, ha egy kötő-vonalat léte-
sítenénk, egy egyenlőséget a talán áthághatatlan nagy 
egyenlőtlenségnek közepette." (Vége köv.) 

IRODALOM. 
-f- A hit küzdelme. Életrajz és hitvédő tanulmá-

nyok. Első csoport: A kétely és áldozatai századunk-
ban. Irta : Baunard, prelátus, a sz. Józsefről czimzett lillei 
collegium főnöke, theologiai tanár, hittudor, bölcsészet-
tudor. — Jouffroy Theodor. — Maine de Biran. — Santa-
Rosa. — Farcy György. — Cousin Victor. — Scherer 
Ödön. — Lord Byron. -—• Schiller Frigyes. — Leopardi. 
— A kétely költői Francziaországban. — A hetedik ki-
adás után fordították. Macher Ede és Szányi Béla. 

Most, midőn minden akadály el van hárítva, mely 
e nagyszerű mű megjelenése elé gördült, újra elmondjuk, 
hogy oly könyv ez, amelyet könyekkel kellett volna meg-
irni. A szerző korunk nagy betegségét irja le benne, 
amely sok kortársunk lelki halálát okozta. Ez a kétke-
dési szellem, amely már gyermekkorunkban mintegy 
észrevétlenül lopózik be szivünkbe, lábbal tiporja leg-
szentebb érzelmeinket, kiirtja, vagy legalább is megingatja 
bennünk a hitet, elfojtja az igazságérzetet, megzavarja 
és kinos aggodalmakkal árasztja el a társadalmi, családi 
és egyéni életet, kevesbíti a nagy szellemek és jellemek 
számát és csökkenti az életkedvet. 

Ebből folyik aztán a korlátlanul terjedő erkölcsi 
romlottság. Mert hisz' ki gyötörné magát erénygyakorla-
tokkal, vagy ki hozna áldozatot oly vallás kedvéért, mely-
nek igazságát bárki is kétségbevonhatja. A szivekből ki-
halt a nemesb lelkesedés tüze, nincs érzék az erkölcsi jó 
és szép iránt ; a kötelességérzet pedig már csak azért 
sem élhet a szivekben, mert egyáltalán nem is lehet tudni, 
hogy mily kötelessége van az embernek ! Fenhangon kür-
tölik a vallásos dogmák érvényének megszűntét és ugyan-
akkor politikai dogmákat hoznak ! Lerontják az isteni 
tekintélyt s helyébe az emberit teszik ! 
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ßaunard e műve épp ugy érdekelhet bennünket, 
magyarokat, minthogy nincs kath. család Francziaország-
ban, amely e könyvet, már nyolczadik kiadásban, ne ol-
vasta volna. 

Gyönyörűen irja le benne a korszellem nagy áldo-
zatainak életviszontagságait. Jouffroy, Maine de Biran, 
Victor Cousin, Lord Byron, Schiller, Leopardi stb. jeles 
férfiak küzdelmeit a korszellemmel, amely a komolyabb 
gondolkozásuak érdeklődését nagyon is fölkeltheti. 

Nem mulattató, de nem is filozofiai mű ez. A lélek 
üdvéről melegen gondoskodó sziv megható nyilvánulása, 
hogy az aggódó szivek gyötrelmeit megnyugtassa, és a 
féktelen szellemek kétségeit eloszlattassa. Nem hisszük, 
hogy valaki kárbaveszett fáradtságnak Ítélje fordításunkat, 
ha hogy hazánk erkölcsi és társadalmi viszonyaival tisz-
tában van, s a szivek vágyait és kétségeit ismeri. 

Speciális magyar viszonyaink olyanok, hogy nem 
szeret a közönség könyvet vásárolni, vagyis más szavakkal, 
nem szeret olvasni. Mi a közönség lelkesebb részéhez 
fordulunk felhívásunkkal, mely soha sem löki el magától 
a művelődés, haladás eszközét. 

A körülbelül 30 ivre terjedő mű, finom papíron, már-
czius havában okvetlenül elhagyja a sajtót. 

Egy példány ára nem 3, hanem csak 2 frt. 
A kiadással alulírott intézet lévén megbízva, az eset-

leges megrendeléseket ide kérjük intéztetni 
A „Hunyadi Mátyás" intését. 

(Bpest, Zöldfa-uteza 43. sz.) 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, a nagyváradi székeskáptalannál : báró Bémer 
Pál főesperesnek, az őrkanonokságra, — Zajnay János 
békési főesperesnek, a székesegyházi főesperességre, — 
Kümmer Henrik János, krasznai főesperesnek, a békési 
főesperességre, — Winterhalter Antal középszolnoki fő-
esperesnek, a krasznai főesperességre — és Zeley János 
kanonoknak, a középszolnoki főesperességre való fokoza-
tos előléptetését jóváhagyván, az akként megüresedett 
kanonoki állomást S chiefner Ede endrődi plébános és 
adonyi czimzetes prépostnak adományozom. 

Kelt Budapesten, 1889. évi február hó 16-án. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére, a nagyváradi székeskáptalannál megüresedett 
mesterkanonoki állomást Radnai Farkas püspöki titkár-
nak és szentszéki ülnöknek adományozom. 

Kelt Budapesten, 1889. évi február hó 16 án. 
Ferencz József, s. k. 

•s Gr. %teáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Budapest katholikus társadalmi köreiben jelenleg 

uagy érdeklődés tárgya — a fővárosi „kath. kör" szervez-
kedése, felállítása, működésének megindítása. Mi voltunk 
az elsők a kath. sajtó köréből, a kik először jelentettük, 
hogy a „kath. kör" alapszabályai törvényes láttamozást 
nyertek. Most kiadjuk, illetve tovább adjuk a jelszót, mely 
igy szól : tömeges beiratkozás ! 

— Dúsan megérdemlett kitüntetés. A kalocsai főegy-
házmegyében Fonyó Pál ker. iskolalátogatóvá neveztetett 
ki, mely tiszttel az esperesi veres öv szokott járni. Fo-
gadja a fáradhatatlan tanférfiu és iró a Religio és kö-
zönségének szívélyes üdvözletét ! 

— A Lackenbacher-féle pályázaton, mint nekünk 
bécsi levelezőnk irja, ismét magyar lett a nyertes : Kovács 
Sándcr lippai káplán, igen szép reményekre jogosító 
fiatal pap, ki már eddig is ismertté tette nevét a magyar 
olvasóközönség előtt a „Bölcs Folyóirat"-ban tavai meg-
jelent „Buddha és Krisztus" czimű szép dolgozatával. Az 
említett pályadíj most 900 ft. Eddig, alapítása óta — egy 
kivétellel — mindig magyarok nyerték el. 

— A párisi rabszolgaság elleni egyesület közelebb 
tartotta 1. ülését: Simon Gyula senator tartotta a fölol-
vasást, melyben a nagy vállalat megvalósíthatását igazolta 
s egyúttal bejelentette, hogy az első katonai (önkéntesek-
ből alakított) expediczió a tavaszszal indul Afrikába. Ed-
dig 1280 önkéntes jelentkezett, de csak 150 fogadtatott 
el ; a jelentkezési föltételek szigora daczára még min-
dig jelentkeznek önkéntesek. Párisban az expediczió czél-
jaira eddig 500,000 frank gyűlt össze. 

— A Jézus sz. szive tiszteletére Párisban épülő temp-
lomra a január hó végéig rendezett számítás alapján be-
gyült 20 millió 300,000 frank. 

-— A legutóbbi pápai konzisztóriumban praeconizál-
tatott poitiersi püspökké Iuteau Vazul, ki ellen a „ Jour-
nal de HIndre-et-Ijoire* nevű katholikus lap heves táma-
dásokat intézett, egyúttal súlyos vádakat emelvén a rennesi 
érsek, a nevezett egyházi férfiú barátja s pártfogója ellen. 
Mint t. olvasóink emlékeznek, az említett lap emez eljárása 
nemcsak az illető egyházmegyei Ordinariatus, hanem XIII. 
Leo pápa által is külön brevében megrovatott s elvi 
jelentőségű pápai döntvényre adott alkalmat a katholikus 
sajtó magatartására nézve. 

— Róma. Febr. 13-án délután nyújtotta át a pápa 
az újonnan kinevezett bibornokoknak a biretumot. s ez 
alkalommal ezt mondotta Dusmet érseknek: „midőn önt 
a bíbornoki magas méltóságra emeltem, mindenekelőtt 
ujabb tanújelét akartam adni előszeretetemnek (predilezione) 
a jeles (illustre) szent Benedekrend iránt, a melyet kegye-
lek, a mely iránt deferentiával viseltetem. De az L/n eré-
nyeinek is meg akartam adni a méltó jutalmat. . — 
Ezen az audenczián jelen volt az egész benczés Collegium. 

— Primiczia. Mult vasárnap délelőtt 10 órakor 
mondotta Hunkár Géza esztergom-toegyházmegyei áldozó 
pap és fővárosi hitoktató első szent miséjét négy kar-
társa és négy növendékpap segédlete mellett. A manu-
duktori tisztre a primicziáns egykori hitoktatóját Ro-
meiser József prépost-plébánost kérte fel. — Az alkalmi 
szent beszédet dr Wolafka Nándor pápai kamarás és 
tanúim, felügyelő mondotta, melynek meginditó hatásáról 
az ujmisés és a közönség szemeiben csillogó könyek 
tettek szép bizonyságot. Mise után az ujmisés először az 
assistáló papokra, azután édes anyjára, testvéreire, roko-
naira és a hivekre adta első papi áldását. Gratulálunk és 
szivünk mélyéből Isten áldását és sok boldogságot kívá-
nunk a fiatal pap uj pályájához. 

= A Szent-István-Társulat 1889-ik évi február hó 
21-én délutáni 4 órakor Budapesten, (Lövész-utcza 13. sz. 
a.) választmányi gyűlést tart. 

— A római munkás-zavargások az olasz félsziget 
számos városaiban ismétlődnek, és Olaszországból, de nem 
a Crispi-kormány közeléből jövő hirek szerint nagy kiter-
jedést látszanak venni ; a mozgalom az egész félszigetre 
kiterjed s alighanem általános kitörésre fog vezetni. 

Kérem. 

Szerkesztőségi teleíon. 
M. A. Lovászpatonán : Minden rendben van. — V. Gy. Bécs : 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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B u d a p e s t e n , f e b r u á r 23 . 16. I. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az isteni hagyomány mint hitforrás. Dr. Bita Dezsőtől. Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
A pápa fejedelmi és terület i függetlenségének szükségessége. — B e r l i n : A vallásoktatás az iskolában. — C h r i s z t i a n i a : A katho-
licizmus Norvégiában. — Kath. Egyleti Elet : A Sz.-I.-Társulat választmányának 1889. évi február hó 21-én ta r to t t ülése. — Vegyesek. 

Az isteni hagyomány mint hitforrás. 
I. 

A kath. egyház tanítása ez érdemben a követ-
kező : „Az ó-szövetségben előkészített s meg-
ígért ; azután Krisztusnak szájával hirdetett s 
az ő parancsából az apostolok által mint min-
den igazságnak s erkölcsi szabálynak forrása 
prédikált evangeliom foglaltatik az ó- és új-
szövetség irott könyveiben, nemkülönben írás-
nélküli hagyományokbanAz a mód pedig, mely-
nél fogva a hagyományok a mint Krisztustól 
vagy a Szentlélek ihletésével az apostolok által 
hirdettettek, s hozzánk épségben, tisztaságban 
eljutottak, abban áll, hogy mintegy „kézről kézre 
átadva a kath. egyházban folytonos öröklés által 
föntartattak ;" végre „az egyház joga a szent-
iratok igazi értelme s magyarázatáról Ítélni." 
Tehát az egész kinyilatkoztatott hit s erkölcstan 
tárgyilag a szentírásban s hagyományban foglal-
tatik. I t t csupán a hagyományról mint a ker. 
vallás kutforrásáról szólunk. 

A hagyomány széles értelemben mindazt je-
lenti, mit Jézus s az apostolok tanítottak, ren-
deltek s utódaikra hagytak; s mivel az uj-szövet-
ségi szentiratok is ama tanításnak egy részét 
tartalmazzák, azok is az egyetemes hagyomány 
alatt foglaltatnak. Azonban midőn a hagyományt 
az isteni oktatás egyik ismertető tárául állítjuk, 
azt a szent könyvek iranyában kizáró és szoro-
sabb értelemben veszszük, jelentvén azt, mi a 
szent könyvek értelmezése ós kiegészítéséhez, 
szóval az üdvismeret teljéhez tartozik. A hagyo-

') Concil. Frid. Sess. IV. 

mány szó idevágó értelemben tizenkétszer fordul 
elő a szentírásban, és csak egyszer Thess. II. 2, 
14. használtatik bizonyosan vegyest mind a szent-
írási, mind a másik, élő szóval előadott tanítás-
ról ; a többi helyen vagy bizonyosan vagy leg-
alább valószínűleg nem írott hagyományt jelent. ') 
A hagyomány a görög jtaQàdomç, s a héber m i D ö 
vagy r t o n szóval jelenti épen úgy a keresztény-
ség lényegéből folyó azt a sajátlagos módot, a 
mint a keresztény tan terjesztetik, mint magát 
az így terjesztett tant. Azért a hagyomány ala-
nyilag véve nyilvánulása azon öntudatnak, mely 
a ker. tanítás egész letett kincséről az egyház 
pásztorai s tanítói kebelében az Isten óvása 
mellett folyton él, azon öntudat, hogy az egyház 
hite mindig ugyanaz volt, s a ker. vallásnak 
nincs egy hitczikke sem, melyet az egyház vala-
mikor nem ismert volna. Csak a hagyományozott, 
és semmi más, mint az átadott az, a mi ke-
resztény; mind az, a mi újonnan eredt, em-
beri találmány, s nem igényelhet magának isteni 
tekintélyt. Az egyház, mert Krisztus, kinek teste, 
mint éltető isteni elem benne marad, s igy az 
ő lelke vezérli, semmit sem felejthet el abból, 
a mit kezdettől fogva tudott, a mit eredetileg 
az Üdvözítő szájából hallott, a Szentlélek meg-
tanít ja mindenre,*) az igazság ismerete nem 
változhatik, öntudata lényegileg minden századon 
át ugyanaz, mert Krisztus, ki annak öntudatát 
lényegesíti ma és holnap s mindörökké ugyanaz.;1) 
Azért e tekintetben a hagyomány kifejezi először 
azt, hogy a kereszténység történeti tény, azután 

1) V. ö. Mát. 15. 2. Kor. I. 2, 23; 15, 3. Pét. I. 1, 18. sat. 
2) Ján. 14, 26; 16, 13. 
3) Zsid. 13. 8. 

10 



122 RELIGIO. 

hogy az a maga tárgyilagos igazságában s valódi-
ságában a múltból a jelenbe bizonyos módon 
kézről-kézre átadatot t s a jelenkorral közöltetett. 
Tárgyilagos értelemben pedig a hagyomány az 
xnaga, a mi átadatot t , az ősöktől átszállott tanít-
mány vagy intézmény: „az a letet t kincs, a mit 
kaptál, nem a mit kigondoltál, a hozzád átszár-
mazott s nem általad napfényre hozott igazság" 
mint 1er. sz. Yincze mondja. ' ) 

Minthogy pedig a mód, mely által a tan 
mostanig föntar tva s terjesztve volt, különböző 
lehet, azért a szentatyák e mód felvilágosítása 
végett néha bizonyos meghatározó jelzőkkel is 
élnek, s a hagyományt, vagyis azon igazságok 
összegét, melyeket Istennek a Szentlélek által 
ihletett szent emberei :) irásba foglaltak — a 
szentírásban föntar tot t hagyományt — irott ha-
gyománynak ; a többit nemirottnak nevezik, igy 
a lex. Kelemen: „Az ősöktől vett szentírás tanít-
mányának magyarázatát, vagyis mélyebb ismere-
tét az i rot t hagyomány nem irott hagyomány-
nak vagyis átadásnak mondja." ') 

Továbbá mivel a ker. vallás hitezikkei két 
forrásból, a szentírás- s hagyományból lettek 
merítve s terjesztve, s mert azok közül némelyek 
soha sem voltak irásba foglalva: ez okot szol-
gál ta tot t arra a hittudósoknak, hogy a hagyo-
mányt két részre oszszák s azt magyarázó ha-
gyománynak nevezték, mely által a szentírásban 
foglalt igazságok világosabban adatnak elő, azt 
ellenben, mely ama hitezikket tartalmazza, me-
lyek a szentírásban hiányzanak, dogmatikai vagyis 
hitczikk-alkotó hagyománynak nevezték. Kétség-
telen ugj'anis. hogy midőn az apostolok isteni 
mesterök tani tmányait előadták, ezt nem csupán 
utánszavalással tették minden értelmezés nélkül, 
mert ez elégtelen s hozzájuk mint az igazság 
tanítóihoz épen nem illő tanitásmód lett volna; 
hiszen ha ők tizenketten néha az Üdvözítőt nem 
é r te t t ék : mennyivel többször esett meg ez az 
apostolok ezrekre menő hallgatóival, kiket tehát 
bővebb értelmezés által kellett megtanítani s 
kivált leendő utódaikat a tanításban, hogy e 
hivatalra teljesen képesek legyenek.4) Így tör-
tént, hogy midőn ezek az apostoli iratokban 
Krisztus mondásait olvasták, igaz értelmöket 
már az élő tanításból tudták, és ismét utódaikra 

') Com. 27. 
") Pét. II. 1, 21. 
•) Strom. VI. 679. Edit. Par. 1641. 
l) Tim. II. 2, 2. 

szállították át. Ily módon az apostolok az új-
szövetségi szövegeket is értelmezték; miután 
pedig ez iratokat már többen félre értették s 
igy azokat hibák terjesztésére használták; az 
apostolok tanítói hivatala szorosan megkívánta 
tőlük, hogy igaz értelmezés által a tévelyeket 
megczáf'olják. Nem hiszem, hogy például sz. Péter 
tudván sz. Pál leveleinek félreértését, azoknak 
igaz értelmét meg ne fejtette volna, sem hogy 
sz. Pál maga hallgathatott , tudván némely ira-
tainak helytelen elcsavarását. Ez az egyenes ér-
telmezés az egész apostoli hagyománynak csak 
egy része, mely különösen értelmező hagyomány-
nak neveztetik, s ugy szállott az utódokra, mint 
a többi apostoli hagyomány. 

Tekintve a hagyomány eredetét, szokás meg-
k ü l ö n b ö z t e t n i : intem, egyszerűen apostoli s egyházi 
hagyományra, melyek mindegyikének megvan a 
maga bár nem egyenlő tekintélye s ereje. E 
különböztetések azért is megfigyelendők, mert 
midőn az isteni, egyszerűen apostoli és egyházi 
hag37omány különböző eredetének szerintünk a 
tekintélv különböző foka felel mes? : ennek da-
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czára a hitujitók a kath. egyháznak e magában 
világos tanítását elferdítve, azzal vádolnak, 
mintha az emberek szavának Isten szavával 
egyenlő tekintélyt tulajdonítanánk nemcsak 
azért, mert magok az ujitók a valóban isteni 
hagyományokat emberiek gyanánt tekintik, ha-
nem mivel a csupán egyházi hagyományokat 
összetévesztik az isteniekkel, rágalmazva bennün-
ket, mintha minden különbség nélkül mind-
annyit egyenlőképp hittárgy gyanánt hinnők. — 
Az isteni, hagyományokat képezik azon tanok, 
parancsok s intézmények, melyeket közvetlenül 
maga Isten nyilatkoztatott ki s rendelt, ámbár 
azo k kihirdetésében a kinyilatkoztató Isten kö-
vetségében járó emberek szolgálata is közbejött. 
Nevezet szerint az uj-szövetségre nézve az isteni 
hagyományok szerzője Isten aként, hogy az 
első látható kihirdető vagy maga az Isten Krisz-
tus Jézus, vagy pedig az apostolok a Szentlélek 
kinyilatkoztatásával. Az első látható hirdetők e 
különféleségéből a tekintélyre nézve semmi 
különbség sem származik, hanem csak a hagyo-
mánynak mellékes különböztetése vonható, t. i. 
egyszerűen isteni, — uri — és isteni apostolira. 
Ez az esetékes kiilönhöztetés alap gyanánt téte-
lezi föl miszerint maga Krisztus urunk, mig 
láthatólag a földön volt, nem fejezte be az 
egész uj-szövetségi kinyilatkoztatás tanítását, 
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hanem csak a Szentlélek, a ki eszükbe ju t t a t 
mindent, a miket mondott Krisztus, s megta-
ní t ja minden igazságra, a melyet előbb még el 
nem viselhettek. ') Ezt jelzi a trid. szent zsinat 
is a nem irott hagyományokról állitva, hogy 
azok „Magának Krisztusnak szájából az apostolok 
által véve, vagy maguktól az apostoloktól a 
Szentlélek sugallatából mintegy kézről kézre 
átadatva korunkig el jutot tak." 2) 

A másik különböztetés földerítése végett, 
a mely tehető az isteni nevezet szerint isteni 
apostoli, s egyszerűen apostoli h a g y o m á n y közt , 
szemelőtt tartandó az apostolok kettős hivatala, 
a kik nemcsak hirdetői voltak az isteni tanítás-
és iritézményeknek, melyeket Krisztustól vagy a 
Szentlélektől kijelentve vettek, hanem az egy-
házak kormányzói és pásztorai is, kik Krisztus-
tól nyert saját pásztori tekintélyökkel az egy-
házak fegyelmét vezették s törvényeket is hoz-
hattak, melyeket a hívek megszentelése és üdve 
végett hasznosaknak ítéltek. Azok tehát, melyek 
a vallási tanhoz tartoznak, éppen azért mert bizo-
nyos, hogy az apostolok adták elő azokat, iste-
nileg kinyilatkoztatva vannak. Azért is az egy-
házban keresni a tan apostolságát s annak isteni 
kinyilatkoztatását, mindig ugyanazon egy volt. 
Ellenben az apostoloktól származott intézmények 
és parancsok közt némelyek isteniek, melyeknek 
ők csak hirdetőik voltak, mások pedig lehetnek 
s vannak is apostoliak ugy, hogy az apostolok 
pásztori hatalmoknál fogva nemcsak hirdetőik 
azoknak, hanem törvényhozóik is; maga az apos-
tolmegkülönbözteti saját parancsait Krisztuséitól, 
midőn mondja: „Nem én, hanem az Ur paran-
csolja;" :!) máskor pedig: „egyebeknek én mon-
dom, nem az Ur." 4) Ilyen volt a parancs a vér-
től és megfojtottól való megtartóztatásra, midőn 
tetszett hajdan a Szentléleknek s az apostoloknak, 
hogy a hivek tartóztassák meg magokat a vértől 
és íoj tot tól ; 5) nehogy a zsidók elrettenjenek az 
újonnan született egyháztól, látva, hogy az ó-szö-
vetség minden szertartásos törvényei mellőztet-
nek ; és mégis sz. Ágoston szerint : Ki az a 
keresztények közt, a ki nem ennék a madarakból, 
ha csak ki nem folyt azok vére, vagy a nyulból, 
ha kézzel a nyakszirton megütve, vérző seb nél-

') Ján. 14, 26. 16, 12, 13. 
•-•) Sess. IV. 
3) Kor. I, 7. 10, 11. 
4) 7, 12. 

Ap. csel. 15, 29. 

kül lesz az megölve? a kik talán még kevesen 
ezektől tartózkodnak, a többitől kinevettetnek." l) 

Végre az egyházi hagyományok képezik az 
apostolok kora után az egyháznak törvénysze-
rüleg átadott intézményét. Ámbár a hagyomá-
nyok e hármas rendjéből csak az isteniek képezik 
közvetlenül s önmagokban Isten kinyilatkozta-
to t t szavát, s azért az isteni hitnek anyagi tár-
g y á t : m i n d a z á l t a l a csupán apostoli, és egyházi 
hagyományok is alapjokat a természetfölötti ha-
talomban s tekintélyben bírják, a mely ki van 
nyilatkoztatva, s igy isteni hittel kell azt is 
hinni. Ez az oka, hogy a szentatyák néha a 
csupán apostoli és egyházi h a g y o m á n y o k a t is is-
tenieknek nevezik.2) A régiek ugyanis a külön-
böztetéseket nem mindig fejezték ki tüzetesen, 
s valamint említet t okból a csupán apostoli, és 
egyházi hagyományokat is istenieknek nevezik: 
u g y v i s zon t a valóban isteniek is apostoli és egy-
házi hagyományoknak mondatnak, apostoliaknak, 
mert az apostolok hirdették ki, egyháziaknak, 
mert az egyházba tétet tek le, és szakadatlan 
tanúság által az egyházban ta r ta t t ak fönn; miért 
is a hittani hagyományok helyesen neveztetnek 
eredetre nézve istenieknek, kihirdetésre nézve 
apostoliaknak s f ö n t a r t á s t ek in te tében egyháziak-
nak. Hogy a hagyományok ezen elkülönítését a 
tizenhatodik századtól fogva a hittudósok gyak-
rabban említik, bővebben kifejtik, s tüzeteseb-
ben védik, azt a hitují tók tévelye okozta; mert 
hogy a theologusok a nem irott isteni hagyo-
mányokat szorgosabban védjék, erre az újítók 
azon első hazugsága ösztönözte őket, melynél 
fogva állíták, hogy az egész ker. tanítás benn van 
foglalva azokban, melyek a bibliában följegyezve 
találhatók. Hogy pedig a magyarázó hagyomá-
nyokat élesebb figyelem s tanulmány tárgyaivá 
tegyék, ugyanazok ama vakmerőségének tulaj-
donítandó, miszerint a szentírás magyarázatát 
egyesek önkényének engedték át. Ama gond 
tehát, nehogy a letet t kincs épsége és a biblia 
magyarázata megrontassák, a katholikusoknak 
ösztönül szolgált, hogy mindent fölhasználjanak, 
a mit a hagyomány mindkét neme biztosítására 
jónak láttak. 

Nem tagadjuk, hogy ezen elnevezések : evan-
geliomi hagyomány, apostolok hagyománya, s 
nyílt hozzáadással : a szentiratok hagyománya 

') L. 32. c. Faust, c. 15. 
2) V. ö. Schräder, De theol. test. fonte 136. Petav. De Eccl. 

Hierar. L. I. c 1. Stapleton, Controv. L. VIII. c. 16, 17. 
16* 



124 RELIGIO. 

néha a szentatyák által használtatnak a biblia 
által átbocsátott tanitás jelölésére is: azonban 
szorosabb értelemben, a mely szerint a hagyo-
mány a szentirással szemben állittatik s nevez-
tetik. amennyiben a biblián kivül az átbocsátás 
más módja jeleztetik, oly általános, hogy ha a 
hagyomány szavat egyszerűen olvassuk, ezen s 
nem más értelemben használták, értve alatta azon 
természetfölötti módon kinyilatkoztatott igazsá-
gokat, melyek istenileg ihletett iró által nem 
lettek megirva, habár időmultával mások le is 
i r ták azokat, ugy mint a különféle helyeken 
divott szokások nem irott törvénynek neveztet-
nek, ámbár azok később irásba foglaltattak. 

A felekezetek nem minden hagyományt 
vetnek el, nem, még minden dogmatikai hagyo-
mányt sem ; megengedik azt, hogy eleve csupán 
szóbeli és gyakorlati hagyomány által ter jedt 
az egész ker. tanitás, mert tudva van, hogy a 
sz. könyvek később Írattak, sőt a szentkönyvek 
megirása után is létezik szerintök hagyomány, 
mely ugyanazon hitczikkeket adja elő, melyek 
a szentírásban foglaltatnak, mivel azon vallás-
igazságok, melyeket a szentírás ácl elő, a hivek 
egyetemes öntudatából is ismeretesek, a mely 
közértelem tehát az igazság bizonyítására hasz-
nálható, nem mintha maga elég volna, banem 
tanúságot szolgáltat a szentírásban kifejezett 
igazságokra. Más hagyomány szerintök felvilágo-
sító, mely világosabban magyarázza, amit a bib-
lia röviden s kevésbé világosan tanit . Ez utóbbi 
hagyomány, mondják, abban különbözik a utób-
bitól. hogv amaz csak azon czikkeket tanítja, 
melyek a szentírásban kifejezve vannak, amaz 
pédig bővebb előadást azoknak, melyek bennök 
kevésbbé világosan tar talmaztatnak, de ezek 
mind csakis segélykép szolgálnak arra. hogy a 
szentírásban foglalt igazságokat ióbban meg-
ismerjük. ') 

Csakis az i rot t isteni igétől különböző ha-
gyományt tagadják, azt állítva, hogy az önma-
gában álló, és a szent írástól elkülönített ha-
gyomány nem bir oly erővel, hogy forrása legyen 
az isteni kinyilatkoztatásnak, sőt azt ugy tekin-
tik mint legfőbb s termékeny csiráját azon rom-
lásnak, mely szerintök a római, vagyis a kath. 
egyházat eredeti tisztaságától megfosztotta. 

Dr Bita Dezső. 
l) Schuttleworth. Non t radi t io , sed scriptura. Franzelin 

Tract. De Divina Trad, et Scriptura 18, 19. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 

Budapest, febr. 23. A pápa fejedelmi és területi 
függetlenségének szükségessége. I. — 

Az események bámulatos szabályossággal következ-
nek egymásután — annak bizonyítására, hogy a világ 
legnagyobb erkölcsi nagyhatalmassága, a pápaság, mos-
tani helyzetében sokáig nem hagyható, hanem teljes fe-
jedelmi függetlenséggel és területi önállósággal veendő 
körül, hogy az egész kath. és nem-katholikus de a ka-
tholiczizmussal békében élő világ megnyugodhassék ab 
ban, miszerint a pápa szentséges személye, és magasztos 
hivatalának szabad gyakorlása, a mennyire csak emberi-
leg lehetséges, biztonságban vannak. 

Itt áll előttünk az európai nagy konflagráczió fe-
nyegetése. Ösztönszerűleg érzi minden gondolkodó fő, 
hogy baromi erőszakra bizni a nemzetek sorsát nemcsak 
lealacsonyító, de mindenki bőrére nézve csiklandós, vesze-
delmes vakmerőség egyszersmind. Önkéntelenül keresik 
tehát a becsületes, tiszta elmék az emberhez és keresz-
tényhez méltó kiszabadulás irányát a kölcsönös nemzet-
közi gyilkolás e barbár, ez ördögi helyzetéből, melybe a 
népeket és nemzeteket az Isten nélkül tervező államfér-
fiak és koronás fők vakmerősége sodorta. Mint legnagyobb 
erkölcsi hatalom a világon, feltűnik mindnyájuk előtt a 
pápaság. Az egész emberiség előtt mindinkább világossá 
kezd válni, hogy a pogány, hogy az állatias népgyil-
kolásnak elejét lehet és elejét kell venni a keresztény 
igazság és szeretet elveinek érvényre emelése által. És 
erre nézve egyetemesebb központot, tekintélyesebb vezért, 
alkalmasabb, jártasabb intézőt a pápánál keresve sem 
lehetne találni. Minden szem tehát, a ki a barbár társa-
dalmi és nemzetközi viszonyok keresztényies átalakulá-
sát várja és óhajtja, Rómára van függesztve. 

Ámde Rómában magának a pápának is oly, barbár 
korba illő helyzetet teremtettek a koronás olasz királyság 
és az ő majordomusai, az olasz forradalom által szolgál-
tatott királyi ministerek, hogy a legmagasztosabb erkölcsi 
nagyhatalmasság képviselőjének személye és élete is im-
minens veszélyben kezd forogni. A minapi római munkás-
zavargás megmutatta, hogy Rómában, az olasz király-
ság nagyhatalmi állása daczára, nemsokára a forrada-
lom lehet az ur. Hogy akkor az olasz királyság fog-e 
birni elég garancziával szolgálni a pápa szentséges szemé-
lyének biztonságára nézve : az most már a kétségesnél is 
kétségesebb. Élénk színekkel domborította ki e tarthatat-
lan helyzetet szentséges atyánk magán beszélgetés közben 
is, midőn néhány nap előtt a bibornokok üdvözletét fo-
gadta trónralépésének ezidei évfordulója alkalmából. Hír-
lik, hogy ez irányban nuntiusai által is újból figyelmezte-
téseket intézett a világ hatalmasaihoz. Adja Isten, hogy 
egyszer már megértsék Európa fejedelmei, miszerint a 
pápa világi fejedelemségének visszaállításával saját trónjuk 
jövőjét biztosítják. 

Az alatt azonban a katholikusok, a mint ez köte-
lességök, nem szűnnek követelni a pápa szabadságának 
igazi és teljes biztosítását. A szabad Amerika Egyesült-
Államainak püspökei és az angolországi katholikusok „Unió" 
nevii országos szövetsége épp e napokban adták ki és 
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küldték fel Rómába nyilatkozatukat az apostoli szentszék 
teljes függetlenségének biztosítása érdekében. 

Az események tebát fejlődnek. Tőlünk függ, Euró-
pától függ, a fejedelmektől függ, a katholikusoktól függ, 
a béke és ker. művelődés barátaitól függ, hogy az ese-
mények végkifejlődésben mindnyájunknak javára, meg-
nyugtatására szolgáljanak. ? ? 

Berlin, febr. 18. A vallásoktatás az iskolában. — 
Windthorst a Centrumpártnak zseniális vezére újból 

előterjesztette ama törvényjavaslatát a vallásoktatásról a 
porosz országgyűlésen, melyet a mult évben az akkori 
körülmények, nevezetesen a trónon történt változás miatt 
visszavont vda. 

A törvényjavaslat főkép azért nyugodott mostanáig, 
hogy II. Vilmos császárnak s porosz királynak módja 
legyen megmutatni, vájjon saját uralkodói kezdeménye-
zéséből akar-e katholikus alattvalói millióinak jogos ki-
vánatainak eleget tenni, ő, aki oly nagy nyomatékkal 
emelte ki a Hohenzollernek jogait a trónra, vagyis a 
porosz alattvalók hűségére s áldozatkészségére. Mindeddig 
azonban mi sem történt, ami arra mutatna, hogy a ka-
tholikus alattvalóknak is hajlandó volna igazságot szolgál-
tatni, akiktől mégis ugyanazon áldozatokat várja, mint 
saját hitsorsosaitól, protestáns alattvalóitól. Pedig nem 
hiányzik a gyöngéd figyelmeztetés, valamint az egyenes 
fölhívás sem. Mint jól értesült körökben hirlik, a porosz 
püspökök közöl azok, kik csak a mult év végén jöhettek 
személyesen üdvözölni II. Frigyes utódját s fiát, mivel 
csak késő őszszel kapták meg a választ a trónváltozás 
alkalmából az uj fejedelemhez intézett hódoló föliratukra, 
amaz alkalommal érintették a vallásoktatás kérdését is ; 
a katholikus lapok pedig közvetlenül a fejedelem érdek-
lődését óhajtván az ügy iránt fölébreszteni, bővebb tár-
gyalásokat inditottak meg a katholikus poroszok igényei-
ről, egyenesen a koronát hiván föl sérelmeik megvizsgá-
lására s orvoslására. 

A fejedelem azonban, ki legtöbb idejét katonaügyek-
kel tölti, ugy látszik nem ért rá katholikus alattvalói-
nak bajaival foglalkozni, vagy talán Bismarck s környe-
zete közt, valamint az udvari körök közt kitört viszály 
(a hires frictiók, máskép Bismarck duzzogásai) miatt az 
ügy elkerülte figyelmét, Bismarck pedig a nagy politi-
kával s személyes ügyes-bajos dolgaival lévén elfoglalva, a 
protestánsok pedig, kik vele s neve alatt uralkodnak, ugy 
sem lévén soha hajlandók kényszerítő okok nélkül a katho-
likusok millióinak ugyanazon jogokat s szabadságot adni, 
melyeket ők csak maguk számára látszanak visszatartani. 

Windthorst e kétes állapotnak véget vetendő, újból 
benyújtotta tehát törvényjavaslatát, melynek czélja a porosz 
alkotmánynak a kulturharcz élén eltörölt 24. §-át helyre-
állítani. E szakasz igy szól : „A különböző hitvallások 
vezetik a vallásoktatást az iskolában." 

A Centrumpárt ügyes taktikusa még a következő 
intézkedések tételét indítványozza javaslatában : 1. Taní-
tókul az iskolában csak oly egyének alkalmazhatók, kik 
ellen az egyházi hatóságok vallási szempontból ellenve-
tést nem tesznek. 2. Ugyanazon egyházi hatóságok egye-
dül birnak a joggal megjelölni ama közegeket, kik a 

vallásoktatást az iskolákban vezetni, arra felügyelni hi-
vatva vannak. 3. A rendes közegek a vallásoktatást akár 
maguk adhatják, akár az e czélra megbizott tanitó, és 
ez utóbbi esetben felügyelhetnek e tanítóra és megadhat-
ják neki a szükséges utasításokat. 4. Az egyházi hatósá-
gokat illeti meghatározni a tanitó könyvét és a tanulóét, 
a vallástanításra nézve, valamint a tanítás természetét, 
anyagának kiterjedését és fölosztását az iskolák külön-
böző osztályaira. 

A porosz kormány egyelőre hallgat erről a javas-
latról, illetőleg arra vonatkozólag elfoglalandó álláspont-
járól. Annál lármásabbak a protestánsok és liberálisok, 
talán épp azért, mert érzik, hogy nincs igazuk még az 
úgynevezett porosz szempontból sem, mivel a porosz 
alkotmánynak fent idézett czikkelye épp azon porosz 
királyok idejében volt érvényben, akiket a protestánsok 
most is mintaképül állítanak föl. 

A protestánsok különösen Stolberg grófra hivatkoz-
nak, aki szerint az iskola és a hadsereg kizárólag az 
állam dominiumát van hivatva képezni. Ez ugyan vitat-
ható állítás ; de föltéve, azonban meg nem engedve, annak 
helyességét, Windthorst javaslata nem érinti az állani 
befolyását az iskolára, ha csak a protestánsok nem akar-
ják azt állítani, hogy a protestáns közoktatásügyi minisz-
ter vagy közegei hivatottabbak vallásoktatást adni az 
iskolában katholikus gyermekeknek, mint a katholikus 
egyházi hatóságok s ezek közegei. Azért az állam befo-
lyása nem csorbíttatik, ellenkezőleg az állam mint a lel-
kiismereti jogok főbiztosítója az országban épp az által 
gyakorolja leginkább befolyását az iskolára, hogy a hit-
vallások jogait s igazait a vallástanításnál, valamint az 
egész tanrendszerben oltalmazza. Az állani joggal nem 
lehet a polgárok lelkiismeretének kényura, hanem sza-
badságuk védelmezője. Azért nincs más választás, mig az 
állam a jog s igazság terét el nem hagyja, mint vagy 
megegyezni az egyházi hatóságokkal az iskolaügyben az 
emiitett jogok szabad gyakorlására nézve, vagy pedig 
teljesen rájuk bizni az iskolákat s csak a legfőbb fel-
ügyeleti jogot gyakorolni. A protestánsok által sokat 
emlegetett vallásszabadságról és vallási türelemről nem 
is szólunk, mivel a protestánsoknál ilyen nincs, mint 
ujabban a kulturharcz nemcsak Poroszországban., de 
Svájczban is bebizonyította, és mint az egész világ pro-
testáns lapjai tanúsítják, amidőn nagy lelki megelégedés-
sel veszik tudomásul s követésre méltónak ajánlják a 
franczia vagy az olasz szabadkőművesek által a katholikus 
iskolák ellen folytatott irtóháborút. 

Ugyanezt lehet mondani a liberálisokról is, kiknek 
lapjai Windthorst javaslatát megtámadják. Különösen pe-
dig a zsidó „Berliner Zeitung"-nak meg lehet jegyezni, 
hogy mit szólana, ha az antiszemitának mondott porosz 
közoktatásügyi miniszter nevezné ki a rabbikat s bo-
chereket ? 

A liberális lapok azonban leginkább azzal akarnak 
hatni, hogy Windthorst javaslata mögött mindenféle po-
litikai fogást sejtetnek, nevezetesen, hogy a Centrumpárt 
annak elfogadásától teszi függővé a kormány bizonyos javas-
latainak megszavazását. Erre csak annyit: Wie der Schelm 
ist, so denkt er ! Mert a nemzeti-liberálisok trafikálnak a 



130 RELIGIO. 

„do ut des" alapján, másról sem képesek egyebet föl-
tenni. 

Pedig, ha van „fogás" ama javaslat mögött, aznap-
nál világosabb és a Bonnban megjelenő „Deutsche Reichs-
zeitung'-1 nem is késik azt országnak-világnak hirdetni. 
Azt irja ugyanis e lap, hogy a kulturharcz még nem 
szűnt meg; az egyház s állam közt létre jött ugyan 
bizonyos egyesség, de ez is a kormány kényétől-kedvétől 
függ, azonban az iskola terén még mindig foly a kultur-
harcz, azon a téren, amely a katholikusok előtt nem 
kevesebb fontossággal bír, mint a vallásgyakorlat, sőt 
ennek is lényeges részét képezi. Ha ezt nem akarják 
megváltoztatni, ez annyit jelentene, hogy riyilt sisakkal 
való harcz helyett alattomos kuliurharczot akar a kor-
mány még mindig folytatni. Windthorst javaslatának 
legalább az az előnye van, hogy széttépi ama fátyolt, 
melylyel a kormány kulturharczos törekvéseit álnokul 
takarja. 

A tiz millió porosz katholikus szivvel-lélekkel tá-
mogatja Windthorst revindicatióit és talán a katholiku-
soknak inkább van módjuk megítélni, mire van szükségük 
s mi illeti meg őket, mint a protestánsoknak vagy koz-
mopolita liberálisoknak. Amig az alkotmányban biztosított, 
de jogtalanul elkobzott jogaik vissza nem állíttatnak, 
addig a kulturharcz mindig foly. Ezt a katholikusok, 
kik polgári kötelmeiket a trón s haza körül mindig tel-
jesítették s teljesítik most is, nem érdemlik meg ! 

Cbrisztiania. A katholicismus Norvégiában. - (Vege). 
Megérthetjük kétségkívül, hogy az elmék hangulata, 

mely e czikket szülte, komolyan nyugtalanítja az állam 
egyházának pásztorait. 

Midőn nehezökre esnék bevallaniok, hogy a megis-
mert igazság az, mely az eszmék e fordulatát szülte, a 
vádat ama szekta szellemére hárítják, amely elárasztá 
Norvégiát azon a ponton, melyet minden kis város a 
szektáknak legalább féltuczatjára számit ; ugyanezen idő-
ben a katholikus egyház előnyére feljegyzésre méltó val-
lomásokat csúsztattak el. 

Igy a Luthersk Ugeskrift, Christiania lelkészeinek 
organuma, legutóbbi számában következőleg sóhajtozik: 

„Jól meg kell gondolnunk, mit jelentene az, ha nem 
lenne vége azon egyenetlenségnek, mely magával ragadja 
a felekezet szellemét, oly helyzetbe hozná a (lutheránus) 
egyházat, melyben megszűnnék a nép egyháza lenni. Az 
tehát az egyedüli forma, amely alatt az egyház az Ur által 
adott küldetését teljesítheti : tanítványait a népnek szánni. 
Ha a felekezetek által szított, folyvást nagyobbodó egye-
netlenség képtelenné tenné az evangelikus egyházat az Ur 
e parancsainak végrehajtására, ott állna egy másik egy-
ház, mely mindig kész e munkával fáradni, és ez a 
katholikus egyház. 

„Egy különös balsors nehezedik az összes felekeze-
tekre: az, hogy hogy mindenütt előkészítik az utat a 
katholicismusnak, melyet mégis gyűlölnek s legmélyebben 
megvetnek. Ismeretes, mily bámulatos hódításokat tett 
Róma az utóbbi években Amerikában és Angliában, a 
szektarismusnak e valódi faiskoláiban. Igy hosszasan fárad-
nak el az emberek a tompító versengésekben, melyek a 

a szektarismust vezérlik, s amelyek késelkedést és bizony-
talanságot öntenek egyaránt a keresztény lélekbe. Érzik 
öl:, hogy aß Isten igéjének értelmezésében és applicatiójá-

I ban egy támaszra, egy tekintélyre van szükségeik (ime az 
elvált protestantismus alapelve) és |midőn látniok kel-
lett, hogy az evangelikus egyházban minden egyházi 
tekintély fenyegetve van részint a felekezetek benső egye-
netlenségei által, részint a keresztény vallás minden objec-
tivitásának és változhatatlanságának közös elvetése által, 
igen könnyen kísértetbe esnek, hogy e javakat a katholi-
kus egyházban keressék, amely határozottan a tekintély 
és egység egyházának tekinti magát s a lelkeket az üdv 
legbiztosabb biztositéka által vonzza magához, egy szilárd 
objectivitásra támaszkodva. 

„A folyton növekedő szektarismus azon országgyűlés-
hez hasonlítja a protestantismust, melyet egy napon 
Wola-Slettenben Lengyelországban tartottak, melyen min-
den tagnak joga volt liberum vetó-ja által az egész gyű-
lést feloszlatni : igy az evangelikus egyházak ki vannak 
téve annak, hogy osztozzanak e királyság sorsában, s 
nyomassanak el egy szomszédos durva, erős és magában 
tökéletesen egyesített hatalom által. 

„A trieri Paulinusblatt egyik czikkében, amely Dr. 
Fallize J . B. Norvégia apostoli helynökének egy közlését 
reprodukálja a Deutsche evang. Kirchenzeitung által, lát-
juk, hogy a katholicismus Norvégiát is reménykedik meg-
hódítani. Amig egyrészről nem hiszünk e merész, alap-
talan reményben, ha Christiania egyetemének egy tanára 
mondta volna is, hogy egész Norvégia egy század lefolyása 
alatt katholikussá lesz, másrészről azonban igaza lehet a 
katholikus helynöknek, midőn azt mondja, hogy a talaj 
a számtalan megtérésekre el van készítve, oly előkészítés, 
mely mindig nagyobb erővel nehezedik a szektákra, a 
katholicismus kiengesztelhetetlen ellenségeire. Eddig a 
katholikusok, hála szeretetmüveiknek s különösen Chris-
tiania apáca-kórházának, csodálatos módon szervezhettek, 
vagy legalább szerezhettek elég nagyszámú tértbitüeket, 
sőt többé-kevésbé rokonszenves ragaszkodást mindnyájuk 
körül. Sőt az iratok, melyeket a legutóbbi évek lefolyása alatt 
közzétettek propagandájuk érdekében, például „Dr. Luther 
Márton tana a megigazulásról, eredet; iratai nyomán" 
kiadva Holfeit Houen M. abbé által, és „Atyáink törvé-
nyei" Gibbon kardinális műve, fordítva és kiadva Holfelt 
Houen által, a legnagyobb alapossággal vannak szerkesztve 
és ugy, hogy egyrészt fenyegessék a reformáczió alap-
tanaiban való bizalmat, másrészt a bizalmat irányozzák 
a katholikus egyházra, mint amely egy hosszú kor méltó-
ságának és az eredetiségnek birtokában van. Bár a katho-
licismus nem fegyverek zajával és trorobitaharsogással tör 
az üdv felé, mint ama szekták, melyek körünkben ipar-
kodnak könnyű sátraikat felütni s lassú csendben halad, 
erős alapot keresve, mielőtt egyházát építeni kezdené, 
mégsem félünk tőle, különösen azért, mert ő, miként 
ezt be fogjuk bizonyítani, ott arat, a hol a szektarismus 
vetett." 

E fenyegető veszélvlyel szemben a lutheránus papság 
ugyan ez az organuma a legkeserűbb szemrehányásokkal 
illeti követeinket és a királyt azért, mert a protestantismus 
alapelveihez teljesen hűen, eltörölték csaknem mind 
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azokat a törvényeket, melyek századok óta tartják kötve 
Norvégiában a lelkiismeretet és teszik lehetetlenné az 
életet mindazoknak, akik nem ismerik el a lutheránus egy-
házat. Midőn a legutóbbi junius hónapban e korlátozó 
törvények utolsóinak egyikét megszüntették, a düh való-
ságos vihara tört ki a derék pásztorok sorában, akik 
Luther atyjukkal mégis folyton azzal dicsekszenek, hogy 
Rómával ellentétben ők a lelkiismeret szabadságánalt hősei. 

Haragjukban minden okosságról megfeledkeznek. 
Arról panaszkodnak, hogy a világi hatalom alkot törvényt 
egyházuk számára, hogy az határoz minden egyházi kér-
déseikben és hogy a mester és ur szerepét játsza egy-
házukban. S valóban egyházuknak alapitói csakugyan 
azok, akik, hogy büntetlenül hadakozhassanak az Isten 
által rendelt igaz egyház tekintélye ellen, az állam kar-
jaiba vetették magukat s ennek ajánlották fel minden 
egyházi és világi hatalmukat; hála e z«arnoki hatalomnak, 
hogy az állam durvaság és erőszak által elnyomta Nor-
végiában a katholikus egyházat és megalapitá, fentartá 
helyébe a lutheránus egyházat, melynek legnagyobb di-
csősége az a czim, hogy „az állam egyháza." Miért pa-
naszkodnak hát, ha maga a mindenben souverain állam 
alkalmasnak találja, hogy hatalmával éljen jelentéktelen 
érdekeik ellenében? 

Részemről, mig egyrészt elismerem, hogy királyunk, 
kinek hatvanadik születésnapját ünnepeljük igazi enthu-
siasmussal, adott nekünk kiváltságokat s ezeket meg is 
védi mindenki ellenében, csak az igazság sugallatára 
hallgat, de másrészt távolról sem állithatom ezt szabad-
elvű követeinkről, akik maguk hozták maguknak e kitűnő 
törvényeket. Az ő czéljuk nem az, hogy nekünk igazságot 
szolgáltassnaak, hanem hogv lerontsák az állam egyházát, 
mert az általában a tekintélynek egy részét képviselte, 
melyet a szabadelvű norvégek és társaik mindenüt alá 
ásni akarnak, ahol csak találják. Várjuk meg, mig a 
kath. egyház hatalommá fejlődik Norvégiában és látni 
fogjuk, mint törnek rája a szabadelvűek és szabadkőmű-
ves társaik. Ez az, miért nem sajnáljuk, hogy az utolsó 
őszi törvényhozói választások megingatták a szabadelvű 
többséget, anélkül azonban, hogy a törvények egy elég-
séges többséget adtak volna arra, hogy megsemmitse azt, 
amit a szabadelvű többség jogszerint alkothatott. Külön-
ben ez nagyon bajosan menne, minthogy a norvég nép-
nek van annyi jó érzéke és szabadságszeretete, hogy nem 
engedi egykönnyen elragadni azt a szabadságot, mely e 
névre csakugyan méltó ; és másrészt pedig, lia cselekvési 
tehetségeink, melyekkel fontos kath. missiónk rendelkezik, 
nem erősbülnek, ha missiónknak mindennap szakadatlanul 
kell remegnie léteért, mert létezése óta nem volt miért 
élnie három hónapnál tovább, és lehetetlen üdvös műkö-
dését elterjesztenie segédeszközök hiányában, sokáig kell 
várnunk, mig hatalma lesz, daczára missionáriusaink 
emberfeletti törekvéseinek. Legutóbb találkoztam e missi-
onáriusok egyikével, ki vigasztalhatatlan volt azért, mert 
mindenben hiányt kell szenvednie, hogy csak gyakorol 
hassa a buzgalmat, mely őt elnyeli. „Oh, mondá nekem, 
bár csak Norvégia pogány volna, akkor egész másképp 
segítenének minket!" 

KATH. EGYLETI ELET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányának 1889. évi február hó 21-én tartott ülése. 

Nagy és fényes tagu társaság jelenlétében emelte 
fel szavát a társulat alelnöke, dr Steiner Fülöp páp. h. 
praelatus, midőn a kegyelet hangján megnyitotta a mai 
választmányi ülést. 

Mélyen tisztelt választmány ! Utolsó választmányi 
ülésünk óta egy megrendítő esemény boritá a legmé-
lyebb, a legfájdalmasabb gyászba felséges apostoli kirá-
lyunkat, felséges királynénkat s az egész fenséges dynas-
tiát ; fenséges trónörökösünk elhunyt. Mélyen tisztelt 
választmány ! Ha a magyar nép őseitől öröklött törhetlen 
hűséggel, hódolatteljes legbensőbb kegyelettel állja körül 
mindenkoron, jó és balsorsban apostoli királyának trón-
ját, a Sz.-István-Társulat ez ősi erények fokozott érzel-
meivel sereglik e trón körül ; mert e trón égi pártfogó-
jának, szt. István királyunknak öröksége, a magyar király, 
égi védnökünknek örököse. S azért, midőn ama gyászos 
esemény lesújtó hire bejárta e drága honnak bérczeit s 
rónáit, szomorúság s fájdalommal betöltve minden szivet, a 
Szt.-István-Társulat hódolatteljes kegyeletének legbensőbb 
részvétével, lelke mélyéig érzé át s osztá királya, király-
néja s dynastiája vérző szivének mérketlen fájdalmát ; s 
e hűséges kegyeletének, a mennyire mint magántársulat 
arra hivatva volt, a külvilág előtt is kifejezést adott. 
Kitűzte a társulati házra a gvászlobogöt, tudományos és 
irodalmi osztálya elhalasztá összgyülését s jegyzőkönyvé-
ben örökité meg legkegyeletesb részvétét ; a társulat 
nagyméltóságú elnöke, s a társulati alelnök fájdalomtelt 
szivvel álltak az ünnepélyes temetésen a kora virágában 
elhunyt trónörökös ravatala körül. S meg vagyok győ-
ződve, a Szt.-István-Társulat minden tagjának szivéből hő 
ima száll az ég és föld urához, az elhunytnak lelki üd-
veért, s hő ima száll szent Védnökünkhez, esdjen le a 
királyok királyának trónjától bőséges vigaszt s erőt trón-
jának, koronájának, erényeinek örökösére, forrón szeretett 
királyunkra, a ki a nemzet két legdrágább ereklyéjének, 
a szent koronának s a dicsőséges szent jobbnak árnyában 
keres enyhülést sebzett szivének ; esdjen le szent Védnö-
künk bőséges vigaszt s erőt forrón szeretett mélységes 
fájdalommal sújtott királynénkra s dynastiánkra. 

Mélyen tisztelt választmány! Nem kell indítványoz-
nom, érzem, tudom, a társulati választmány összhangzó 
legélénkebb óhaját fejezem ki, midőn óhajtom, hogy a 
társulati választmány fejezze ki jegyzőkönyvileg is mé-
lyen érzett hódolatteljes kegyeletét s hűségteljes részvétét. 

A választmány feszült figyelemmel hallgatta elnöke 
nyilatkozatát, s fájdalmas részvétét felállással fejezte ki. 

Dr Steiner Fülöp elnök jelenté, hogy a választ-
mányi megbízatáshoz képest ő eminentiája a bibornok 
hgprimást felkérte az elnökség, hogy a társulati nagy-
gyűlés határnapját kitűzni s ezen magas személyében 
elnökölni kegyeskednék. A bibornok hgprimás a társulat 
nagygyűlése napjául 1889. márcsius hó 21-ét tűzte ki, s 
kegyesen megígérni méltóztatott, ha betegség vagy egyéb 
körülmény nem akadályozza, a nagygyűlés tárgyalásait 

I személyesen fogja vezetni. 
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A hetes-bizottság javaslatára a választmány elhatá-
rozta, hogy a népnaptárt beszünteti, s a beérkezett ajánlat-
hoz képest a Szent-Család-naptára szerkesztő-tulajdonosai-
val e naptár átvétele végett a tárgyalásokat megkezdi, 
a társulati Almanachot pedig — továbbra is féntartja, 
azt tökéletesíteni fogja. 

Tárgyaltatott a bölcseleti propaedeutica ügye, — a 
választmány magáévá tette a tud. és irod. osztály javas-
latát s felhatalmazta az elnökségét, hogy e tankönyv 
megírásáról gondoskodjék. 

Dr Steiner Fülöp elnök jelenti, hogy a „történelmi 
hazugságok" czimü s a társulat által tagilletményül elfoga-
dott s ahoz melléklendő „Függelék" megírására, mely 
ugyanoly tárgyú magyar történeti vonatkozásokat tárgyaz 
-— választmányi megbízás alapján az elnökség dr Bunyitay 
Víncze és dr Karácsonyi János írókat kérte fel. 

Bemutattatott a társulati könyvtárnak Füssy Tamás 
társ. igazgató által készített katalógusa, — mely kinyo-
matva 300 példányban osztatik szét. 

Hummer Nándor társ. titkár jelenti, hogy folyó évi 
jan. 24-töl febr. 20-ig 53 taggal szaporodott a társulat. 
— Jelenti, hogy Illés Elek tápió-bicskei esperes-plebános 
10 frt, Gyurikovics Mátyás nyitrai kanonok 50 frtot ha-
gyományoztak a társulatnak. — Jelenti továbbá, hogy a 
társulat a lefolyt évben 16 iskolának s legényegyletnek 
adott ajándék-könyveket. 

A társ. ügynökségben a mult hó folyamán elkelt 
45,985 db könyv, -680 szt. kép, 397 egyéb nyomtatvány: 
6994 frt 62 kr. értékben. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek Romeiser 
József és Somoskeőy Antal vál. tagok. 

1889. jan. 24-ke óta a társulatba léptek : Puli György 
káplán Ráczkeve, Márki Albert urad. számtartó és Krez-
nevich György plébános Sarkad, Kiss Gáspár káplán Szt.-
János, Szedock Rudolf káplán Moson, Lukács János káp-
lán Lébeny-Szt-Miklós, Morlin Imre ügyvéd Budapest, 
Dósa József plébános Kun-Szt-Márton, Heller Iván plébá-
nos Budafok, Würth Bene Gábor tanító Zircz, Ruszkó 
Rudolf, Oláh Emil, Longauer István papnöv. Besztercze-
bánya, Vittkó Ignácz plébános Breznóbánya, Sallav Mátyás 
plébános Szt-Kereszt, Bartáky György káplán Bajmócz, 
Hiadlovsíky József káplán Privigve, Casino Privigyén, 
Géczy István plébános Pelejte, Kőszeghy Sándor káplán 
Keszthely, Leitgeb József, Milkovich László, Imrék György, 
Nagy Károly, Radnai Gvőző és Szíj Alajos papnövendé-
kek Veszprémben, Krizsán István tanító Gyarmat. Nagy 
József tanító Ghymes-Kosztolán, ifj. Ruzicska Imre kör-
jegyző Lapás-Gyarmat, Pfliegler I. Ferencz üvegkereskedő 
Miskolcz, Varga Péter, Berger Vazul szt-fer.-r. papnöv. 
Varasd, Petényi István nevelő Oros, Szalay Sándor áld. 
képe/dei tanár, Bagossy Bertalan növ. pap, Nitsch József 
székesegyházi karnagy, Kupár Rudolf theologus Szatmár, 
Marosvásárhelyi r. k. gymn. ifjúsági könyvtára, Zborek 
László, Pertics Mihály Szabadka, Klánszki Ferencz káplán 
Jankovácz, Steckl Alajos kanonok Székesfehérvár, Tóth 
László tanuló Kecskemét, Rabsegélyző egylet Kecskemét, 
Alpári iparegyesület, Iiácz György földbirtokos Kula, 
Ábrahám János benczés tanár Esztergom, Rákos István 
tanitó Császártöltés, Zebák Géza, Vajda Ottó növendék-
papok, Dr. Szucsics Sándor, Dr. Kalmár Sándor tanárok 
Kalocsán. 

V F f . v F . S E K 
Szentséges Atyánk XIII. Leo pápa trónralépté-

nek tizenegyedik évfordulója alkalmából a „Moniteur de 
Rome" kiemelvén, hogy a pápa a lefolyt évet a dicsőség 
uj sugaraival jelezte a pápaság és á katholiczizmus szá-
mára, kéri az Istent, hogy ezt a hőn szeretett pápának 
örömeit emelje egy vonalra azokkal az áldozatokkal, me-
lyeknek ő szentsége magát az egyház kormányzásában 
aláveti. 

— Budapesten, a nt. angolkisasszonyok templomában 
f. hó 21-én kora reggeltől délig expiatio volt Rudolf 
trónörökös ő fenségének gyászos halála alkalmából. A 
katholikus főnemesség és hivek köréből özv. gr. CziráJcy 
Jánosné ő excja kegyeletes intézkedése szerint sokan já-
rultak a szent gyónáshoz és áldozáshoz, s a szentmisék 
egyszerre 4 áldozópaptól bemutatva szakadatlan sorban 
következtek egymásután egész délig. A nagyérdemű szer-
zetesnők érdeme és templomuk nagy eseményeinek száma 
ismét egygyel szaporodott. 

— A római szentegyház könyvtárosává az elhunyt 
Pitra biboros helyett szentséges atyánk Schiaffino bibor-
nokot nevezte ki. 

— A pápa legutóbbi allocutiója mindenütt nagy 
hatást tett. Nem ezért, mintha a lefegyverkezés eszméje, 
melyet a „Religio" egy év előtt épp a pápa kezdeménye-
zéséhez utalt, magában véve uj volna ; hanem azért, mivel 
a hadi leszerelés szüksége oly helyről hirdettetik, mely-
nél tekintélyesebb nincs az egész világon. íme a tekintély 
elve, melyet némelyek, kik azután legféltékenyebbek a 
maguk apró-cseprő auctoritásukra, annyira szeretnének 
eltűntnek hirdetni. Olaszországban a pápa szózata a jó 
hazafiaknál általános tetszésre talált, sőt még a parlamenti 
pártvezérek sem vonhatták ki magukat annak hatása alól, 
amint mutatja Nicotera s mások példája, kik Crispitől el-
szakadtak, ugy hogy ez csak nagy erőfeszítéssel nyerhetett 
többséget a római zavargások ügyében. 

— MegtéréseiA „Kölnische Volkszeitung" több 
jelentős áttérést közöl. Milanóban Satchwel, angol tábor-
nok, Rómában pedig a porosz s hesszeni főnemesség két 
tagja visszatért a kath. egyház kebelébe, és pedig báró 
Warendorf F. és báró Van der Berg Egbert. Franczia-
országban pedig Noé százados a 15. gyalogezredben, ki 
a tonkingi hadjáratot végig küzdötte, lemondott katonai 
rangjáról és Lavigerie bibornokuak rendelkezésére bocsá-
totta magát az afrikai rabszolgaságelleni keresztes had-
járathoz. 

— A lourdesi kegyhelynek a brazíliai császárné által 
fölajánlott zászlót a napokban adta át egy meghatalma-
zott rendkívüli követ a tarbesi püspöknek, ki ez ünne-
pélyre Lourdesba érkezett és az átvételnél beszédet tartott. 
Ennek a zászlónak egész története van. A brazíliai császár 
mult évben súlyos beteg volt, ugy, hogy az orvosok már 
lemondtak róla. A császárné s gyermekei a lourdesi Szűz-
höz fordultak. A császár fölépült. A hála jele a zászló. 

— Szép példát adnak a katholikusok Francziaor-
szágban. A csúf kudarezot vallott Floquet-kormány több 
plébános fizetését felfüggesztvén, a katholikusok csakha-
mar pótolták a hiányt, sőt a gyűjtésből még 2601 frank 
maradt a rabszolgaságellenes keresztes hadjárat czéljaira. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az isteni hagyomány mint hitforrás. Dr. Bita Dezsőtől. — A szabadkőművesség eredete. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A pápa fejedelmi és területi függetlenségének szükségessége. — L o n d o n : A pápa legutóbbi 
allocutiója. — O l a s z o r s z á g : Egy peticziő története. Irodalom : Az afrikai rabszolgakereskedésről. — A szenvedő Jézus győzelem-

jelvényei. — Vegyesek. 

Az isteni hagyomány mint hitforrás. 
II. 

A katholikusoknál a szentírás ama megbe-
csülhetlen könyv, melyből az ész annyi tanul-
ságot, a sziv annyi vigaszt meríthet; tudjuk, 
hogy nem jöt t még létre a világon ember által 
könyv, mely vele összehasonlítható volna; Isten 
lelke az, ki a szentírás jól hangolt olvasóját meny-
nyei érzéssel bővebben tölti el, mint bármely em-
beri ékesszólás : soha azóta toll nem kapta azon 
csodás ajándékot, Isten szavát igy följegyezni ; ily 
kenettel és egyszerűséggel egyúttal még nem 
irtak egyszerű emberek a legfönségesebb, leg-
szentebb dolgokról; Istentől van ez az erő, hogy 
a szentírás szavai szellem és élet; Isten szól 
benne, azért nemesíti, tökéletesíti az egész em-
bert. Eszme eszmét, érzés érzést támaszt, s a 
kinek Isten szól, mit nem vár az ily társal-
gásból! s ha valódi bölcset hallani már haladni 
tesz, mennyivel inkább Istent, kiben élünk, moz-
gunk és vagyunk! A katholikus hasonlatosságot 
lát Isten megtestesült Igéje s Isten irot t igéje 
közt : valamint az Ige testet öltve a Szentlélek 
által született Szűztől; ugy szóltak Isten szent 
emberei a Szentlélek által ihletve,1) és szülték 
Istennek irott igéjét; valamint abban meg kell 
különböztetni az isteni elemet az emberitől, 
mely az istenit födte: ugy i t t is a betű héja 
alat t isteni értelem rejlik; s valamint annak 
megértésére nem volt elég a test és vér, hanem 
megkívántatott az Atya Isten kinyilatkoztatása: *) 
lígy, hogy ebbe is behathassunk, fensőbb meg-

') Pét. II. 1, '21. 
2) Mát. 16, 17. 

világítás szükséges; valamint a fölvett ember-
ségben az istenség teljes volta lakozék;1) s benne 
a bölcseség ós tudomány minden elrejtett kincsei 
voltak :2) ugy az irás is égi bölcseséggel bővel-
kedik, hogy forrásként megtöltse az emberek ér-
telmét, számtalan könyvet, egész könyvtárakat ; ") 
valamint daczára az emberi természetnek, Krisz-
tusban az istenség fénye átragyogott: ugy vilá-
gít át a betű alat t az égi bölcseség. Azért vala-
mint Krisztus az emberek közt mint kiválókig 
emberfia kitűnik : ugy az istenileg ihletett könyv 
is kitűnik minden irat közt, mint irás 7w%'èIoii]v. 4) 
Isten igéjének egy részét tartalmazza ez, Isten 
szava, mint az az evangeliom első hirdetéséből 
reánk maradt az istenileg sugalt követek által, 
kiknek az Üdvözítő a kereszténység első alapí-
tásának természetfölötti egyszeri megbízatását 
adta. Az emberré let t Istenfiának beszédje, rende-
letei s ígéreteinek egy része lett föntartva abban 
a Szentlélek ótalma alatt. Fönséges tartalma 
mellett az alak is kiváló becscsel bír, mert soha 
sem volt képes ember amaz örök igazságokat 
jobb s az emberi szívhez alkalmasabb beszédben 
közölni, mint az örök Isten testté lett Igéje. 
Azért ismerjük bár a biblia olvasása nélkül is 
Jézus tanításának egész tartalmát, mindig mégis 
szivünk épülésének legdrágább forrását fogja 
képezni a mi Üdvözítőnk ott levő közvetlen 
igéje az elmében már meglevő tanulság mellett. 
Ezt olvasva ugy tetszik, mintha mi az apostolok 

') Kol. 2, 9. 
2) 2, 4. 
3) S. Chrys. Hom. 21. Gen. n. 1. 
*) V. ö : S. Greg. M. Mor. 1. 20. c. 1. n. 1. Hurter Theol. 

Gen. 140. 
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egyes előadásait hallanánk azon különbséggel, 
hogy az olvasásnál már nem jelentkezik az egy-
kori nyelvadományok csodája, s mi távolról sem 
vagyunk képesek ugy érteni az akkori idő beszéd-
módját, mint az akkor élt hallgatók. Azért is e 
becses ereklyék csak az egész evangéliom értékes 
töredékei, melyek csupán önmagokban véve csak 
hiányos, igen könnyen félreérthető forrását képe-
zik az egész ker. tanításnak; miért is e drága 
gyöngyök csak a magától Krisztustól rendelt 
valódi foglalatban birnak reánk nézve a magok 
egész becsével, csak ha az egyház, melyet Jézus 
az egész evangéliom hirdetésével bizott meg s 
ótalmával csalhatatlanná tett, hogy az első apos-
toli tanításnak ama szent ereklyéit is föntartsa, 
kezeskedik érette és helyes összhangban magya-
rázza, csak akkor birnak áz ész és szivre nézve 
teljes értékkel, használhatók veszély nélkül, csak 
igy valósul az apostol mondása: „Mind a mik 
megírattak a mi tanításunkra írattak, hogy a 
béketűrés és írások vigasztalása által reményünk 
legyen ; a l ) igy szerzi meg s éleszti a reményt az 
örök üdv elnyerésére a szentírás olvasása, mert 
benne foglalvák az örök üdv felől szóló biztatá-
sok, de nincs benne előadva minden hitczikk. 

Két természetes ut áll rendelkezésre bármily 
tanítás föntartása s terjesztése végett: a szóbeli, 
vagyis az élőszóval tanítók előadása, és Írásbeli, 
vagyis tökéletes, világosan érthető tankönyv szer-
kesztése. Az Üdvözítő is mindkét módot választ-
hatta volna vallása igazságainak terjesztésére, a 
mindkét móddal, mint csupán természeti eszkö-
zökkel járó hiányokat természetfölötti intézke-
dései által pótolva. Tagadhatlan, hogy az Írásbeli 
ut sokkal nagyobb természetfölötti segély közbe-
jöttével érendett czélt, ugy, hogy csak a csodák 
nagy száma által lett volna az eredménynyel 
használható. Az irott könyv csak ugy felelne 
meg a czélnak, ha minden hinni kész embernek 
rendelkezésére állana abból példány, tudna olvasni, 
s daczára az idegen nyelv s kifejezésmód minden 
nehézségeinek, minden olvasó okvetlenül tökéle-
tesen értené azt, szóval természetfölötti közbe-
jövetel által kellene elháríttatnia minden aka-
dálynak, hogy a könyv olvasásánál többé semmi 
kétség se maradjon fön Jézus hit s erkölcstaná-
nak tartalmáról ugy, hogy csak elhatároznia kell-
jen mindenkinek magát arra, váljon higyje-e a 
tanítást, s teljesítse-e a parancsokat, melyekről 

pillanatig se kételkedjék. Ámde ha Jézus az e 
czélra szükséges sorát a . csodáknak elrendelte 
volna, végre is maga a biblia s igy olvasása is 
egészen fölösleges lenne, a mennyiben igy min-
den ember olyatén ihletésben részesülne, hogy 
ez által a kinyilatkoztatás egész tar talmát a 
Szentlélektől nyerné. De ekkor mire szolgálna 
még, mire való lenne a biblia s ennek olvasása? 

A másik u t : élő tanítók megbízása; igaz. 
hogy igy sincs éppenséggel kizárva a taní tás 
tartalmának megmásíthatása, s azért ennek meg-
akadályozása végett i t t is szükséges volt a dolog 
természetében rejlő hiányosság természetfölötti 
pótlása; s éppen azért Krisztus urunk az általa 
felállított tanítóhivatalnak czéljához képest nem-
csak legtökéletesebb természeti szervezetet akart 
adni, hanem azt állandó természetfölötti ótal-
mával minden tévelytől is megóvni vallása fön-
tartása s terjesztésében, s az isteni hatalomnak 
azen i t t egyedül szükséges természetfölötti közre-
működésénél már nem volt szüksége folytonos 
l á t ha tó csodákra. ') Dr Bita Dezső. 

A szabaakömiivesség eredete. 
b) A szabadkőművesség eredete és története Brittaniában. 

Ez építészet olasz és gallus építőmesterek által kö-
vetkezőképpen került át Brittan iába. Urunk születése 
után 43-ban, Claudius császár Rómából építőmestereket 
küldött Brittaniába, kik várakat és erődöket építének, 
hogy a rómaiak ott biztonságban lehessenek. Ez építő-
mesterek a vitruviusi építészetre másokat is megtanítá-
nak, kik Vespasián és Hadrián császárok idejében is épi-
tettek falakat az északi népek ellen, mig Lud (Lucius) 
király — ki Brittaniának első keresztény fejedelme volt — 
templomokat épittetett általuk. Mivel a rómaiak és gö-
rögök páholy-rendszerrel birtak, az épitőmesterek ezt 
Brittaniába is behozták, s igy maradt Brittania némely 
vidékén, mig 300-ban K. után Karansius császár Verula-
mium városában palotát épittetett, a város körül pedig 
falat vonatott, mely czélból még több művészt hozatott 
Rómából. E művészek között volt Amfiabalus, ki sz. 
Albánnak tanítója lett, mert ez vezeté az építkezéseket 
mint a császári udvartartás feje. Sz. Albán — tisztes 
római lovag — pártolta a művészeteket, mivel megked-
velte, szerette a munkásokat és támogatta őket. — 
Szervezetet adott nekik és rangfokozatot állapitott meg 
közöttük, megtanítá a szokásokra s mindenre, amit Am-
fiabalustól tanult. Jó bért szerzett nekik, miután két 
schillinget adott nekik hetenként és három fillér tartás-
pénzt, mig ezelőtt élelmen kivül csak egy schill inget 
kaptak. Királyi engedélyt eszközölt ki számukra, mely-
nek erejénél fogva a kőművesek Brittaniában is egy 
társasággá egyesíttettek, s az épitőmesterek vezetése alá 

') Rom. 15. 4. ') V. ö. Vosen. i. m. 92. 
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rendeltettek, a mi azelőtt nem volt, mert minden egyes 
ott vállalt munkát, ahol épen kapott. 0 maga is a tár-
sasággal tartott, segített munkát vállalni, s gondoskodott 
róla, hogy mindig el legyenek látva elegendő munkával, 
s ő volt az első, ki ezt Brittaniában tevé. Halála a tár-
saságot igen megszomorítá. A császár ugyanis megtudván, 
hogy sz. Albán titokban a ker. hitre tért, kivégezteté, s 
valamint sz. János az egész egyházban, úgy ő Brittaniá-
ban volt első vértanuja vallásának. Megkezdődtek az 
üldöztetések, a művészet szünetelt, mig Konstanczius 
császár — kinek fia, Konstantinus uralkodása alatt a ker. 
hit szabadságot nyert — uj életre támasztá ; amikor is 
néhány templom és nagyobb szabású épület készült ró-
mai épitési modorban. Azonban az északi (skót, pikt) 
népekkel újra kitört a háború, s mivel erősebbek valá-
nak a rómaiaknál, ezek Brittaniában uralmukat elvesz-
tették, s a brittek kénytelenek valának az angolokat és 
szászokat segítségül hivni, minek következtében a mű-
vészetek ismét szüneteltek, mert e népek pogányok valá-
nak, s a háború tovább folyt. Végre létrejött a béke, 
s a római püspök az angolokat és szászokat a ker. val-
lásra térítteté, minek következtében mindig több és több 
épitész találkozék Brittanniában, kik a fennmaradt régi 
britt építőmesterek őrködő (vigilans) szemei előtt része-
sültek kiképeztetésben. Most Canterbury ban és Rochester-
ben uj templomokat építének, a régieket pedig ki javí-
tották. Később a szász király kívánságára Martell Károly 
is számos építészt küldött Brittaniába, s igy az építészet 
a régi britt építőmesterek vezetése alatt uj életre ébredt. 
Mindenesetre sajnálandó dolog, hogy a dánok berontásaik 
alkalmával számos augustusi építményt leromboltak, s a 
társaságról szóló emlékeket a zárdákkal felégették ; a pá-
holyok ugyanis már ezen időben is a zárdákban tartattak. 
A jámbor Athelstan király — ki a művészeteket oly 
nagyra becsülé, hogy mihelyt békét kötött a dánokkal, 
azonnal számos építményt készíttetett, — elhatározá, hogy 
a támadt hiányt pótolni fogja. Azért elrendelte, hogy a 
sz. Albán által behozott római szervezet viszaállíttasék, 
amiért is legifjabb („talán fogadott") fiának, Edwinnek a 
kőművesek számára „szabadalmat" adott, mely szerint 
önmagukat kormányozhassák, s a művészet felvirágoztatá-
sára üdvös intézkedéseket tehessenek, mivel Edwin maga 
is kőműves rangot fogadott, és eltanulta a szokásokat. 
Gallus kőműveseket is hozatott, és felügyelőkké tevén 
elrendelé, hogy összevettetvén a görög-római és gall 
szervezet sz. Albánéval, minden kőműves társaság e sze-
rint kapjon szervezetet. 

Tekintsétek tehát Edwin herczeget védnöktök gya-
nánt, ki a királyi parancsot végre fogja hajtani, titeket 
pedig figyelmeztetni és lelkesíteni, hogy a mult hibáit 
többé el ne kövessétek. Azért az összes páholyok építő-
mesterei és felügyelői évenkint egyszer össze fognak 
gyűlni, hogy neki az építkezésekről, s esetleg szükséges 
változtatásokról jelentést tegyenek. Ide hivatott titeket 
Yorkba, hogy a felügyelők a törvényeket nektek felol-
vassák, a mely törvényeket az átkutatott régi okmá-
mányokban találtak, s melyeknek megtartása jó és hasz-
nos. E törvények, melyeket elfogadni, s melyek iránt a 
sz. könyvre (evangéliumra) tett kézzel engedelmességet 

esküdni fogtok, a következők. Hasonlóképen minden mes-
ter olvassa fel páholyában. Valamint akkor is felolvas-
hatja, ha uj testvért fogadnak be, miután ennek hasonló-
képen az evangéliumra tett esküvel kell magát megtar-
tásukra kötelezni. 

II. A kőműves testvéreknek Edwin herczeg által 
adott törvényeik és kötelmeik. 

1. Az első kötelesség: hogy őszintén tiszteljétek 
Istent, s a Noachidák törvényeit megtartsátok, mivel isteni 
törvények, melyeket az egész világnak tisztelnie kell. 
Kerüljetek tehát minden tévutat, nehogy általa Isten ellen 
vétkezzetek. 

2. Királyotoknak — távol minden árulástól — hű-
séggel szolgáljatok, s az elöljáróságnak — bárhol legye-
tek is — kétszínüség nélkül engedelmeskedjetek. Felség-
árulás távol legyen tőletek, s ha ilyesmiről tudtok, figyel-
meztessétek a királyt. 

3. Minden ember irányában szolgálatkészek legyetek, 
kössetek velők a mennyire lehet szoros barátságot, nem 
gondolván azzal, hogy más vallást vagy elveket követnek. 

4. Legyetek hívek egymáshoz, tanítsátok és segít-
sétek egymást becsületesen a munkában ; ne rágalmaz-
zátok egymást, hanem cselekedjetek másokkal szemben 
ugy, amint óhajtjátok, hogy mások cselekedjenek veletek 
szemben. Ha tehát valaki közőletek testvér, vagy más 
valaki ellen vétett, mindnyájan kötelesek őt segíteni, hogy 
hibáját helyrehozza és megjavíttassák. 

5. Minden páholyban hűségesen ragaszkodjatok a 
tagok tanácsához és munkáihoz, s mindazzal szemben, ki 
nem testvér, titokban tartsátok az ismertető jeleket. 

6. Kiki óvakodjék a hűtlenségtől, miután hűség és 
becsületesség nélkül nem állhat fenn a társaság, s a jó 
hirnév igen nagy jó. Mindenkor szem előtt tartsátok ura-
toknak vagy mesterteknek javát, s munkáját mindenkor 
becsületesen végezzétek. 

7. Tartozásaitokat becsülettel törleszszétek, s ne 
csináljatok oly adósságot, mely miatt a társaságnak jó 
hirneve szenvedhetne. 

8 A mester (meister) ne vállaljon munkát, ha nem 
érez magában elegendő tehetséget, mert az építőmesterre 
(Baumeister) és az egész társaságra szégyent hozna. Min-
den mester jutányos áron szerződjék, de ugy hogy segéd-
jeit fizethesse, s ő is megélhessen. 

9. Senki a másikat el ne nyomja, hanem hagyja 
meg mindenkinek a vállalt munkát, ha mindjárt gyenge 
is hozzá. 

10. Mester tanonczot csakis hét évre fogadjon, s ez 
ido leteltével is csak a testvérek tanácsával és beleegye-
zésével tegye kőművessé. 

11. Továbbá sem mester, sem segéd kezességet ne 
vállaljon, hogy valakit kőművessé tesz, ha nem szabadon 
született (Freigeboren), jó hirben nem áll vagy ép ta-
gokkal nem bir. 

12. Segéd segédet ne korholjon, ha ő a korholtnál 
jobban nem érti. 

13. Minden mester tudomásul vegye, ha az építő-
mester — minden segéd, ha a mester által munkájának 
javítására szólíttatik fél, s eszerint cselekedjék. 

14. Minden kőműves elöljárói irányában engedel-
17* 
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mességet tanúsítson, s készségesen teljesítse, amit neki 
meghagynak. 

15. Minden kőműves fogadja fel a segédeket, kik 
hozzájőnek, s neki az ismertető jeleket megadják. Gon-
doskodjék róluk, amint azt neki meghagyták. Segélyezze 
a szükséget szenvedő testvéreket is, ha szorult helyzetük 
tudomására jut — amint ez neki. meghagyatott — ha 
mindjárt fél mértföldnyire vannak is. 

16. Mester, vagy segéd olyant, ki nincsen fölvéve 
kőművesnek, a páholyba ne bocsásson, hogy a formálás 
művészetét (ars formandi) ellesse ; sem köveket vele ne 
formáltasson, sem szögmérőt, vagy szabályzót neki ne 
készítsen, valamint annak használatára se tanítsa meg. 

Ezek azon törvények, melyeknek megtartása jó és 
hasznosnak fog találtatni, mindig jegyeztessék fel s hir-
dettessék ki az elöljárók által, hogy minden testvér kö-
teleztessék reá. — Ezzel végződik a konstituczió. 

Copia. Codex ille membraneus, lingua patria antiqua 
conscriptus, qui apud Rev. summám societatem archi-
tectonicam nostra in civitate asservatur, eadem, quae 
haec translatio in latinam habet. Testőr haec Eboraci 
MDCCCVI. Pridie Non. Jan. 

(L. S.) Stonehouse. 
„Amaz ősi honi nyelven szerkesztett, pergamentre 

írt kézirat, mely városunkban a tisztelendő legfőbb épí-
tészeti társaságnál őriztetik, a fentebbi latin fordítással 
teljesen azonos. Ezt bizonyítom. York, 1806. Jan. 4-én. 

Stonehouse. 
„Dass diese abschriftliche lateinische Beglaubigung 

mit ihrem Originale, das sich unter derjenigen lateinischen 
Uebersetzung, welche vorstehend weiter ins Deutsche über-
setzt worden ist, befindet, völlig gleichlautend, jene latei-
nische Ueberzetzung aber in der vorstehenden deutschen, 
nach dreier Sprachkenner und des Unterschriebenen Ur-
theile getreu wiedergegeben worden sei ; solches wird 
nach ausgestelter Yergleichung hiermit pflichtmiissig 
versichert. *) 

Altenburg den 9-ten Jänner 1809. 
(L. S.) Herz. Regierungskanzlei 

Carl Erdmann Well er 
Regierungs-Gerichts Sekretär. 

Ez a yorki okiratnak teljes szövege. Ami illeti a 
hitelességét, azt különösen bizonyítani nem tesszük felada-
tunkká. Az alája csatolt hitelesítések meggyőznek arról, 
hogy ó-angol nyelven megírva Yorkban csakugyan létezik, 
s hogy az eredeti szövegből készült latin, valamint az 
ebből eredő német fordítás az eredeti szöveg tartalmát 
híven visszaadják. 

Magának az eredeti szövegnek hitelességét a szabad-
kőművességnek egyik hires történetirója, dr Krauze testvér 
bizonyítja, s a magára vállalt feladatot sikeresen megoldja, 
miről Eckert is tanúságot tesz. Felirata szerint az oklevél 
926-ban adatott ki, mindazonáltal 1806 előtt sehol sem 
találunk róla említést téve. Egyébiránt kiadatásának ideje 
gyanánt nem is fogadják el mindnyájan az irat homlokán 

') Az okirat német szövegét 1. Eckert : Mysterien . . . 101. 1. 
A tudós szerző bő jegyzetekkel kiséri az okmányt, melyekben rej-
te t t értelmével foglalkozik. E jegyzetekre támaszkodván mondjuk 
egyrészét annak, ami következik. 

talált 926-ik évet, s maga Eckert is alapos okok által 
vezettetve keletkezési idejét 1425 és 1440 közé teszi, ugy, 
hogy 1425 előtt semmi esetre sem adatott ki, s valószí-
nűleg 1440 után sem. Azon esetben pedig, ha keletkezése 
folytatólagos, ezen időközben nyerte befejezett alakját. 

Tartalmát és értelmét illetőleg csak tanulmány utján 
nyerünk fogalmat. A sz. irás alakjait és történetfonalát 
vévén alapul, a kőműves mesterség és épitészet keletke-
zéséről költött történetet ad elénk ; majd a világtörté-
nelem fonalán egy angol épitész társaságnak alapittatásá-
hoz vezet — és ennek alapszabályait konstituczió formában 
adja elénk. Mint az irat maga mondja : Athelstan király 
adta volna Edwin fia által a kőművesek számára, kik az 
ő védnöksége alatt társasággá egyesültek, hogy nekik 
— mivel az előbbi időkben fenállott épitész társaságról 
szóló hirek a skótok által felégetett zárdákban elvesztek — 
az épitészet keletkezéséről és történetéről tudósítást adjon. 

Ezen benyomás után indulva azon véleményre jutunk, 
miszerint ez okirat semmi egyéb, mint a középkor egy 
épitő czéhének számára adott alapító és törvénylevél. 
Azt a körülményt, hogy a sz. irás alakjait szerepelteti a 
kőművesség történetének levezetésében, nemcsak hogy 
különösnek nem találjuk, hanem tökéletesen beleillik a 
középkor érzés- és gondolkodásmódjába; a jámbor épí-
tészek ártatlan hiúságukban dicsőségnek tartották, ha 
foglalkozásuk és müvészetök eredetét a származás törté-
netén vezethetik végig. Az irat némely helyének homá-
lyossága és laza összefüggése az oklevél tárgyának, s 
keletkezési ideje hiányos és fejletlen műveltségének kell 
betudnunk. Az okmánynak ilyetén jellegét még azon — 
magában az iratban előadott — körülmény is bizonyítani 
látszik, hogy azon időben adatott ki Athelstan király 
által, midőn országát a skótok elpusztították. A romba 
döntött templomokat, zárdákat és városokat a békekötés 
után ismét fel kellett építtetni, s hogy az építkezésekhez 
elegendő építészt nyerjen, kőműves czéheket alapított, 
melyet különféle kiváltságokkal felruházott, s — amint 
azt szintén az okirat maga mondja — Francziaországból 
is hozatott művészeket, kiket a szervezett társaság élére 
állított, hogy az építészeket vezessék. 

Ezek szerint megvolna az oklevél kiadatásának 
indoka és annak magyarázata is. Ha még is valami, úgy 
az oklevél második részében foglalt tizenhat pont alatt 
előadott szabályok engednek következtetést vonni arra, 
hogy ez iratnak a szabadkőművességgel köze van. De 
ezen körülmény is természetes magyarázatot nyer. A 
szabadkőművesség symbolikus kőművesség lévén, mint 
ilyen az építészet műszavait és jelvényeit használja, sőt 
— mint egy későbbi fejezetben látni fogjuk — az építő-
czéheknek szervezetével és alapszabályaival is birt. S ez 
esetben épp úgy mint a páholy által közönségesen hasz-
nált kőműves kifejezések symbolikus értelemben veendők. 

Mivel pedig e természetes magyarázat önmagától 
kínálkozik, sokan nem is hajlandók a yorki okiratnak 
más értelmet és fontosságot tulajdonítani. Megfontolván 
azonban, miszerint úgy kőműves — mint profán részről 
a legtekintélyesebb szerzők az ellenkezőt állítják és 
bizonyítják, kénytelenek vagyunk az oklevélnek másnemű 
jelentőségét elismerni. (Folytatjuk.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 27. A pápa fejedelmi és területi 

függetlenségének szükségessége. II. — 
A spanyol nemzet azóta hogy dicsőségének napja 

leáldozott, sok megaláztatáson ment keresztül. Valaha az 
első nagyhatalmasság volt Európában és a nagy földke-
rekségen ; a nap, mint I. Károly büszkén mondá, soha le 
nem nyugodott birodalma felett. Uralmát a tenger felett 
magához ragadta Angolország, s a szárazföld felett még csak 
kivívandott hegemóniáját pedig elhalászta előle a franczia 
királyság, a franczia nemzet. Az udvarokban spanyol lett 
ugyan a szokás, a szertartás ; de a diplomacziában a fran-
czia nyelv emelkedett trónra. Azután fokról fokra sülyedt 
ez a hatalmas félsziget; népe elszegényedett, megfogyott. 
Az angolok és francziák földig lealázták. Amazok Gib-
raltárban fészket raktak hajóhaduk védelmére Spanyol-
ország sziklafalaira ; emezek nagy Napoleon alatt meg-
hódított ország sorsára kényszeritették — a világ egy-
kori urait. Jöttek a belső villongások, a pártharezok és 
polgárháborúk. Kalandor szellemű emberek vezetése 
alatt a katholikus Spanyolország saját édes anyjára, a 
kath. egyházra is ráemelte kezét. Az egyházat megalázta, 
kirabolta. 

Hanem a hanyatlás és roskadás után, századunkban 
magasan felragyogott Spanyolország egén a nemzeti újjá-
születés, a jobbra fordulás reménycsillaga. Balmes, Donoso 
Cortès, és a többi jelesek felébresztették e nemzetben az 
ősi katholikus szellemet. Es e szellem azóta nagy hala-
dást tett Spanyolországban. Nemcsak számítani kell vele 
Spanyolországban mindenkinek, hanem egész Európában 
is a vezérszerepet a katholikus újjászületés müvében a 
spanyol nemzet nem a legutolsó jogczimnél fogva köve-
telheti magának. Oly nyiltan, oly bátran, a hivatalos 
világ, a kormány sehol, egy országban sem exponálta 
magát a pápa fejedelmi és területi függetlenségének ügyé-
ben, mint Spanyolországban. A spanyol államférfiak, bár-
mely politikai párthoz tartozzanak otthon, midőn kor-
mányra jutnak, nem feledik, hogy katholikusok, hogy a 
pápa szabadságának védelmezésére kötelesek, hogy annak 
kivivására Spanyolország nekik a ministeri hatalommal 
— jogokat is adott. A testestől-lelkestől katholikus és 
valóban buzgó Pidal, a mérsékelt Canovas, és legújabban 
a jelenlegi „liberális" kormány egyik tagja, Vega de 
Armijo, Spanyolország külügyministere, a kit klerikaliz-
musról vádolni még a mi klerophobjainknak első trombi-
tása, a Pester Lloyd sem fog talán merészelni, — mind-
nyájan, mert valamennyien egy anyagból, abból a büszke 
spanyol anyagból vannak gyúrva, a mely az önálló, nem-
zeti gondolkodás tisztaságát egész Európában legtisztáb-
ban megőrizte, mindnyájan büszkén tanúságot tesznek a 
mellett, hogy Spanyolország a pápa világi fejedelemségé-
nek ügyét nemcsak nem ejtette el, de sőt hangosan köve-
teli azt vissza — még ha maga Bismarck és Vilmos csá-
szár lenne is az, a ki velők szemben a nyomorult olasz 
statu-quót fentartani akarják. 

Ez azután államférfiúi, igazi nemzeti önállóság a 
politikában, nem az a gyáva meghunyászkodás és nem-
telen tettetés, mely a mi katholikus államférfiainkat jel-

lemzi, a kik Bismarck kedveért készek a forradalmi 
Olaszországgal egész az örökkévalóságra magukat elje-
gyezni, a másik pillanatban pedig, egyet fordulva, a pá-
pának is kezet csókolni, a mely csókot azonban az a 
bölcs pápa csak harapásnak kénytelen venni. 

De hát mit is tett e napokban Spanyolország kül-
ügyminisztere, Vega de Armijo ? 

A politikai és erkölcstani tudományok akadémiájá-
hoz (Academia Real) Madridban emlékiratot intézett „A 
szentszék és az olasz királyság viszonyáról." Ezt az.em-
lékiratot, mert a spanyol faj büszkesége nem engedi meg, 
hogy macskát zsákban áruljon, röpirat alakjában is nyilvá-
nosság elé bocsátotta. Nem puszta szóhalmaz e röpirat; 
nem röpke nyilatkozat, mely a levegőben elhangzik ; nagy 
politikai tett az a keresztény katholikus ébredés és újjá-
születés érdekében a Spanyolország külügyeit vezető 
államférfiú és az őt lelkesen követő spanyol nemzet ré-
széről. 

Jövőre röviden ismertetni fogjuk. ? ? 

London, február hó 15. A pápa legutóbbi allocutiója 
az államok lefegyverkezéséről visszhangot keltett az egész 
világon, de főleg a szabad Albionban talált a Vatikánból 
jövő békeszózat elfogulatlan elmékre és szivekre, mert 
itt sem a kormányok, sem a koztnopolita-liberalismus 
nem képes az igazság szavát elnyomni, mint a nagy 
európai kontinensen. Angliában meg van hatva a köz-
vélemény a fogoly pápa bátorsága és eszméinek magas-
röptű szárnyalása által és a napilapok többé-kevésbé e 
hatás alatt állanak. Hogy erről fogalmat nyújthas-
sak, közlöm itt egyik legelterjedtebb angol lapnak, a 
„Daily Telegraph"-nak hozzászólását a pápa beszédéhez, 
mely protestáns lapnak tiszteletteljes hangját például 
vehetnék maguknak a berlini, bécsi s budajjesti újságok is. 

Az idézett lap irja : 
„A kereszténység s a czivilizáczió nevében köszöne-

tet mondunk a szentatyának a béke és eszély ama sza-
vaiért, melyeket mult szerdai allocutiójában Európához 
intézett. 

„Valóban, a jelen súlyos körülmények közt vigasz-
taló hallani egy agg pápát, mint emlékezteti a népeket 
arra, hogy a háború csak szükséges rossz mindaddig, mig 
az emberek nem helyezik hazájuk legfőbb érdekeit a ha-
ladásba s igazságosságba. 

„Az bizonyos, hogy e két tényezővel el lehetne 
érni a legbonyolultabb kérdések megoldásához anélkül, 
hogy szükséges volna akár csak egy csöpp vért ontani. 

„A legkuszáltabb kérdések, mint például az, mely 
Oroszország s Anglia közt Közép-Ázsiára vonatkozólag, 
vagy Anglia s Francziaország közt a keleti, az egyptomi 
kérdésre nézve fölmerültek, meg volnának oldhatók oly 
férfiakból alakított bizottságok utján, akik legjobban is-
merik az illető országokat. 

„Francziaország s Németország közt ott van Elszász-
Lotharingia réme, melyért tengernyi vér fog talán ömleni. 

„Ott van azután a Balkán-félsziget, hol Ausztria 
(-Magyarország) és Oroszország egymással farkasszemet 
néznek a Balkánon át, mialatt Németország figyelő állás-
pontot foglal el. 
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,Olaszországnak és Francziaországnak szintén meg-
van a maga Eris-almája: Tunisz, Tripolisz, Nizza és 
Szavója és az egész földközi tenger. Sőt a bonyodalmakra 
ürügyet lehet találni Zanzibárban. a Szamoa-szigeteken, 
a Panama-földszoros körül és másutt is, mely utóbbiak 
ugyan kevésbé jelentős kérdések, de amelyeket mindig 
kihasználhatnak azok, akik a háborút óhajtják és akik 
ezt meg is akarnák indítani, mihelyt az alkalmat arra 
kedvezőnek hiszik. 

„A magánéletben mindazáltal okkal-móddal létre jő 
a még sokkal bonyolultabb nehézségek barátságos meg-
oldása, és ha a népek csak elég okosak volnának meg-
követelni a békét, bizonyára végre is kellene valami mo-
dus vivendi-1 találni, mely megengedné, hogy a hadseregek 
a legszükségesebbre leszállíttassanak. 

„Addig is a fegyveres béke lesújtja Európát, a né-
pek szomszédjaikat ellenségekül tekintik s gyűlölik, és a 
győzelem épp oly nagy romlással fenyeget, mint a vereség. 

„Ö szentségének igaza van, amidőn elitéli e szé-
gyenletes nyomasztó állapotot, fennen hirdetvén egyúttal, 
hogy eme népszerű és diplomácziai őrültség ellenében az 
orvosszer e két szóban található : béke s méltányosság. 

„Azonban kegyes haragjának e kevésbé veszedelmes 
villámai épp oly kevés hatással lesznek, mint a mi ja-
vaslatunknak, hogy az európai problémák tapasztalt állam-
férfiak értekezlete elé volnának viendők ; — a keresz-
ténység, ha semmi sem jő közbe, tovább is rohanni fog 
az örvény felé." 

A „Daily Telegraph"-nak talán igaza lehet; de nem 
szükségképp kell, hogy ez a veszedelem bekövetkezzék. 
A keresztény katholikus mozgalom egész Európában szem-
látomást gyarapodik erőben s kiterjedésben. A liberaliz-
mus pedig saját hibái s túlzásai, valamint veleszületett 
igaztalanságainál fogva minden országban közel áll buká-
sához, az elégedetlenség pedig nőttön nő. A katholikus 
mozgalom ez ereje annál nagyobb, mert nem tolakodik a 
húsos fazekakhoz, nem töri magát a miniszteri tárczákért 
s a hatalom egyéb kedvezményeiért, melyekért a liberá-
lisokból zsarnokok, absolutistákból radikálisok lesznek. 
Ez erkölcsi és szeplőtelen erő okvetetlenül meg fogja 
hódítani az összes gondolkodni képes elméket s jóravaló 
sziveket. És ez terjeszteni fogja a pápa szavát a katho-
likus kongresszusokon s egyesületekben s lassanként köz-
véleménynyé emeli. . 

Hasonlót láthatunk az afrikai rabszolgaság elleni 
keresztes hadjárattal. Az összes európai liberális, zsidó 
és szektárius sajtó előbb kigyót-békát kiabált, azután 
pedig nevetségessé akarta tenni a mozgalmat, ugy tün-
tetvén azt föl, mint megvalósíthatatlan agyrémet A rab-
szolgaságellenes mozgalom ellenben ennek daczára egyre 
növekedett és ma már egész Európában bizottságilag 
szervezkedik, pedig a kormányok nagyrészt szintén ellene 
dolgoztak, sőt még azon kormányok is, melyek nem fog-
laltak állást ellenében, lapjaikban elég világosan igye-
keztek megértetni ama balhiedelmüket, mintha ma a ke-
reszttel nem lehetne hódítani. 

Az emberiség józan esze és ép érzésű szive azonban 
fölkarolta a keresztény vállalatot s ma komoly számba 
vehető ember nem kételkedhetik többé ennek sikerén. 

Igy lesz ez a lefegyverkezés kérdésével. 
De ha a mozgalom teljes felülkerekedéseig be fog 

következni a nagy összecsapás, melytől azok is rettegnek, 
akik előkészítik, akkor is az emberiség csak okulni fog a 
saját kárán és annál több oka lesz megfogadni azutánra a 
pápa intelmét, kinek s a pápaságnak mindenkor dicsősége 
lesz az, hogy amidőn Európa állig fegyverben állott, 
volt bátorsága a népek javáról gondoskodni. XIII. Leo 
újból megmutatta, hogy az összes népek atyja s mestere. 

Olaszország. Egy peticzió története. — 1887-ben 
Itáliában a katholikus nagygyűlések állandó bizottsága el-
határozta, hogy egy peticziót nyújt be az olasz parla-
menthez ama kéréssel, hogy mozdítsa elő Olaszországnak a 
pápasággal való kibékülését és adja vissza a szentszéknek 
az egyház kormányzásához szükséges szabadságát és füg-
getlenségét. E peticziót Olaszország összes provincziáiban 
köröztették és a szavazó polgárokat aláírásra szólították 
fel. A kormány kezdetben tűrni látszott a dolgot ; hiszen 
a kérelmezési jog gyakorlásáról volt szó, mely az alkot-
mány által minden olasznak biztosítva van. De kis idő 
múlva ez irat elterjedését minden eszközzel iparkodott meg-
akadályozni ; a már-már aláirott iveket, ahol csak hatal-
mába keríthette, konfiskálta és a neki alávetetteket, mir.t 
a polgármestereket, tanítókat, kiknek neveit az iven ta-
lálta, megbüntette. A különböző provincziák legelőkelőbb 
személyiségeinek egy választmánya 1888. május 8-án til-
takozást nyújtott be a kamara követeihez ez önkényes 
rendszabályok ellen, mert remélték, hogy ezek között 
lesz egynéhány elég liberális, aki jogaikhoz segíti a ka-
tholikusokat is. De eredmény nélkül ; és minthogy véd-
telenek voltak s további erőszakoskodástól féltek, elha-
tározták, hogy a peticzió további terjesztésétől elállnak 
és az eddig összegyűjtött aláírásokat nem a parlament, 
hanem a szent atya elé terjesztik. Ha ugyanis a parla-
mentnek nyújtották volna át, attól tarthattak volna, hogy 
a kormány minden tőle függő személyt, ki magát aláirta, 
megrendszabályozott volna. A feliratban, melyben a neve-
zett választmány a szentatyát e határozatáról értesíti, a 
peticzió története következőképpen van leírva : 

„Midőn te, szentséges atyánk, a mult évi (1887) 
márczius hóban a biboros testülethez intézett egyik allo-
kucziódban azon örveudetes kivánf ágodnak adtál kifejezést, 
hogy a nyilvános államszervezet és az egyház közti egye-
netlenség Itáliában eltávolíttassák, természetesen azon a 
módon és oly feltételek alatt, melyeket okvetlenül szem 
előtt kellett tartani, akkor nem volt hazánkban egy be-
csületes és őszinte honbarát sem, aki szavaidat helyes-
léssel ne fogadta volna s azokból reményt ne merített 
volna egy boldogabb jövőre. Nemes szavaid megfeleltek 
a legtöbbek kívánságának és az ellenség gyalázásai s 
fondorlatai daczára teljesen megértettük azokat, melyeket 
a nép bizalma és áldásai kisértek. Hogy az olaszok e 
kívánsága nyilvános és ünnepélyes formát nyerjen, ne-
vezett választmányunk azt indítványozta, hogy a fenn-
álló törvények védelme alatt a Rómában időző törvény-
hozóknak egy peticziót nyujtsunk át, amely őket ezen, a 
kibékülésre szólító szavakra figyelmeztesse, és követelje, 
hogy e nagy felszólítást illő módon fogadják el, vissza-
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adván tudniillik az egyház magas fejének nélkülözhetetlen 
szabadságát és függetlenségét és ezzel együtt Olaszország-
nak igazi, tartós békéjét és uj virágzását. 

E peticziót csak oly olaszok által Íratták alá, a 
kiknek politikai választó joguk volt, és e javaslat Olasz-
ország minden részében azonnal örvendetes fogadtatásra 
talált ugy, hogy ha meghagyták volna azt a szabadságot, me-
lyet kezdetben tőlünk megtagadni nem látszottak, kétség-
telenül egy fényes és hathatós nyilvánítást értünk volna 
el. De az uralkodó forradalom közömbössége, amely talán 
csak tettetésen alapult, hogy a már tervezett oppozicziót 
annál érezhetőbbé tegye, csak rövid ideig tartott. Amint 
világosabb tudatára jöttek a peticzió jelentőségének és 
látták a nagy eredményt, melyet mindjárt kezdetben elért, 
s amint előre sejthették, a polgárok mily nagy száma 
adná aláírását, ha ez szabadon történhetik, s amint e 
mozgalom következményeit előre mérlegelhették, azon 
következményeket, melyek mindenki számára üdvöt Ígér-
tek s csak azoknak okoztak félelmet, akiknek legmaga-
sabb czélja az egyház iránti küzdelem s a hazának nagy-
sága és boldogsága, hogy az egyház fejének az idegen 
uralom alól való függetlenségét felekezeti czéljoknak, a 
pápaság legyőzésének és megsemmisítésének, oda vethes-
sék, ekkor megakadályozni iparkodtak a helyzet további 
terjedését és Olaszországnak, mely a pápáért és saját 
jövőjeért ragadta meg a szót, békéjét nem engedték léte-
síteni. Szentséges atyánk, papi jubileumod éve megkez-
dődött és mig minden nép szellemével és szivével járult 
e szerencsés esemény ünnepélyéhez, itt mindent elkövet-
tek, hogy a katholikusok polgári és politikai jogait lábbal 
tapossák és pedig csakis azon okból, mert e jogaikat 
szavaiddal összhangban a te védelmedre használták., és a 
zarándokok, akik itt éretted az egész világból össze-
jöttek, olasz testvéreiket kínzatásoknak és büntetéseknek 
kitéve találták, mert éretted azt követelték, ami az egész 
katholikus világnak kívánsága és joga. Az elnyomatás 
története, melyet a pápaság és Olaszország ez időben 
szenvedett, feljegyezte nevét sok letett polgármesternek, 
felfüggesztett és napi kenyerétől megrabolt tanítóknak, 
továbbá államhivatalnokoknak, akik kényszerítve voltak 
érzelmeiknek ellentmondani, feljegyezte nevét sok más 
áldozatnak egy önkény miatt, mely minden természeti és 
positiv jogot megvetett: éppen nem akarták, hogy egész 
nagyságában kitűnjék, mennyire egyeznek az olasz nép 
kívánságai és reményei a tieiddel. Mi, akiktől e peticzió 
kiindult és akiknél a már-már összegyűjtött aláírások 
letéve voltak, tiltakoztunk ez önkényeskedés ellen és 
azokhoz fordultunk, akikhez az olasz katholikusok kérelme 
irányult és nyíltan panaszt emeltünk az erőszakoskodás 
ellen, amelylyel a kormány magát vétkessé tette. Köte-
lességünknek tartottuk ezt; de nem várhattuk el, hogy 
azok között, kiknek kötelességök volna, egy szó felemel-
kedjék és az általános panaszok viszhangjaként harsog-
jon szét, mert a szektáriusok akarata némákká tette 
mindnyájokat az észnek és igazságnak okai előtt. És igy 
nem marad védelmünk, hogy az olasz katholikusokat 
ujabb és nagyobb erőszakoskodások ellenében megótal-
mazzuk, lia a peticzió aláirását befejezni és rendeltetési 
helyére küldeni akarnók. 

Ily körülmények között arra gondoltunk, hogy 
neked nyujtjuk át, szentséges atyánk, az összegyűjtött alá-
írásokat, meggyőződve levén arról, hogy mindnyájan, 
akik nevöket irántad való szeretetből alájegyezték, örven-
deni fognak, ha tudják, hogy neveik legalább itt egye-
sülnek annyi olasz kívánságának emléke gyanánt. Kérel-
münk bizonyára nem veszíti el hatását, ha nem is jut 
oda, hová szánva volt. Az akadályok, melyeket nyilt 
önkénynyel elterjedése ellen emeltek s amelyek ez irat 
ismeretének elterjedését csak elősegítették, jelentőségé-
nek ünnepélyes elismerései voltak, és tízszeresen emel-
ték a rajta álló körülbelül 600,000 névnek értékét. Az 
egész ország, az egész civilizált világ ismeri peticziónkat, 
és azok, akik Olaszországot törvény szerint képviselik, bün-
tetlenül nem hagyhatják figyelmen kivül ; tiltakozásunk 
is itt van örök emlékül. Az összegyűjtött aláírások ne 
arra szolgáljanak, hogy okmányok gyanánt felhasználtatva 
ujabb önkényes rendszabályokat, és egy ez esetben haszon-
nélküli vagy legalább is szükségtelen, üldözést idézzenek 
elő : legyenek azok, szentséges atyánk, nálad megőrizve 
s a kartársak és udódok előtt ekkor is nagyjelentőségű 
marad e peticzió, amelyet oly sok, különböző életsorsu 
olasz szabadon irt alá. E peticzió bizonyítani fogja, 
hogy azoknak makacs akarata, akik a haza nagyságá-
nak ürügye alatt téged lakásodban bezárva tartanak 
és e lakást is fenyegetésekkel és sértegetésekkel bizony-
talanná teszik, ellenkezik az igazi Olaszország követelé-
sével. Fogadd tehát, szentséges atyánk, Olaszorszá-
godnak hódolatát! A legnagyobb ez, melyet neked jelen-
leg nyújthat, de veled egyesülve imádkozik Istenhez, hogy 
más örvendetes hódolatokat is hozhasson neked, mielőtt 
az isteni Ítélet utolérné és megbüntetné a vétkekért, me-
lyeket az ő nevében elkövetett." 

E feliratra a fentnevezett bizottság elnöke egy leve-
let kapott Rampolla biboros államtitkártól, melyben ez 
foglaltatik: „A szentatya nagy megelégedéssel és elisme-
réssel vette tudomásul, mily fáradsággal adták magukat 
egy ily törvényes és fontos vállalatra ; igen kielégítőnek 
találja az aláírások eredményét, de mindenki beláthatja, 
mennyivel nagyszerűbb lett volna az, ha a peticziót sza-
badon köröztethették volna és ha a kormányközegek erő-
szakoskodásokhoz és igazi üldözéshez nem folyamodtak 
volna ; ő szentsége igen sajnálja, hogy oly sok nemes 
fiának üldözést kellett szenvednie katholikus érzületeért s 
mert nem kivánja, hogy mások is ily sorsban részesülje-
nek, azért a választmány tervét, mely a peticziónak az 
elsőnél más hivatást szánt, bölcsnek találja, és azért e 
tekintetben legyenek mindnyájan megnyugodva." 

E peticzió történetéből következtethetjük, mily üldözte-
téseknek volnának a katholikusok kitéve, ha a szentszék en-
gedelmével egykor részt vennének a politikai választásokban. 

IRODALOM. 
*** Az afrikai rabszolgakereskedésröl. Főmagas 

ságu és főtisztelendő Simor János bibornok, herczeg-
primás és esztergomi érsek főpásztori körlevele. Esztergom, 
1889. Kiadta Buzárovits Gusztáv, 8-r. 20 1. Ára 10 kr. 

Bár a „Magyar Állam" szórói-szóra közli hasábjain, 
még is ajánlatos e füzetnek tömeges terjesztése — a kath. 
hivek körében. 
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4- A szenvedő Jézus győzelemjelvényei. Nagy-
böjti beszédsorozat. Szószéki használatra s családi olvas-
mányul közrebocsátja Babik József\ alsó-miskolczi segéd-
lelkész. Az egri egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 
Miskolcz, 1889. 110 1. Ára 80 kr. 

Irodalmi színvonalon áll s a magyar egyházi szónok-
lat termékei közt számot teszen, a felfogás és fogalmazás 
eredetisége, rövid, velős, világos magyarossága, gazdag, 
magvas tartalma, és a hallgató szive, lelke érdeklődésének 
folytonos ébrentartása által. Hét szentbeszédet kapunk a 
csinos kis füzetben, ily sorban : A kötelek. A gúnyruha. 
Az ostor. Tövis és nádszál. Szögek és sebek. Lándzsa és 
a sziv. A kereszt. -— Szépen vezeti sz. a tárgy választást és 
annak megokolását hallgatói figyelme elé, az 1. beszéd 
kezdetén, következő szavakkal: »Zajos tánczmulatságból 
tért haza egy nemes ifjú lovag. Minthogy a>4iál_izgarlmai 
miatt elkerülte szemét az üdítő álom, várának fegyver-
termében sétált fel és alá. A falakon sisakok és kar-
dok, pánczélok és lándzsák, szóval különböző fegyverek 
függtek. Az ifjú lovag e harczi eszközök szemléletére 
komoly gondolatokba merült. E fegyverekkel védték meg 
hős elődei a haza szabadságát, ezekkel szégyenítették 
meg a vérszomjas ellenséget, ezekkel vívták ki nemzete 
dicsőségét! S e gondolatok azon szilárd elhatározást érlel-
ték meg lelkében, hogy szakítva eddigi léha életével, 
dicső ősei nyomdokait fogja követni, hogy méltóvá tegye 
magát azon névre, a melyet tőlök örökölt. 

Ha már ez ifjú lovagban ily nemes gondolatokat 
ébresztett fel ősei fegyvereinek vizsgálása : mennyivel in-
kább kell minket magas hivatásunk öntudatára lelkesíteniük 
azon szent eszközöknek, melyekkel a mi isteni vezérünk, 
Jézus Krisztus, halálos ellenségünket a sátánt legyőzte, a 
pokol hatalmát megdöntötte s nekünk utat nyitott a 
mennyországba ! * 

S éppen azért azt hiszem, hogy nem fogok helyte-
lenül cselekedni, ha a nagyböjt tartama alatt Krisztus 
kínszenvedésének megbecsülhetetlen eszközeit fogom nek-
tek egyenként bemutatni." 

A mily takaros az egész beszéd-cyclus tárgyválasz-
tásának ez indokolása, épp oly takarosan gördül le előt-
tünk valamennyi beszédnek szerkezete. Czélja valamennyi-
nek nemcsak a meghatás, hanem a megfelelő tettekre, 
a megfelelő élet lelkes felkarolására, vagy megújítására 
való indítás. Hogy hallgatói unszolták e beszédek kiadá-
sára a szerzőt, ez fényes jele a beszédek jóságának. A 
Miskolczon aratott siker zálogául szolgál a másutt arat-
ható sikereknek. Hogy családi olvasmánynak is be-
válik, arról mi is tanúskodhatunk, mert e beszédeket 
gondosan átolvasva azt tapasztaltuk, hogy azok bárkinek 
figyelmét le birják kötni, sőt meglepetéseket is tudnak a 
legolvasottabb elmének is szerezni. Például bennünket 
igazán kedvesen lepett meg, a mit a szónok a „vérpiros 
szegfűről" a 77. lapon a virágregéből idézett. Szerző 
mester a magyar nyelv kezelésében is. Nagy szó ez a mai 
elnémetesedett világban. Mint olyan, a ki előtt még 
hosszú útra mutat az életpálya, meg fogja nekünk en-
gedni, ha arra kérjük, hogy még egyszerűbb, még nép-
szerűbb igyekezzék lenni beszédeinek stylusában. Tanul-
mányozza Bourdalenet ! Nagy lelki örömmel gondolunk 
vissza arra az időre, midőn szerzőt a tudomány-egyetem 
padjai közt szemeink előtt ülni láttuk. 

VEGYESEK. 
*** Bécsben gróf Pergen Antal házában többféle 

politikai árnyulatu kath. férfiak értekezleteket tartanak. 
Az osztrákok kath. centrumát képviseli Liechtenstein hg, 
az egyesült keresztények (antisemiták) árnyalatát Eichhorn 
plébános s reichsrathi képviselő, továbbá dr Lueger és 
dr Pattai képviselők. Ebből a kis szövetségből még 
archimedesi pont lehet az osztrák szabadelvüség kifor-
gatására. 

— Bécsi levelezőnk szives tudósítása szerint az ottani 
hivalos f. hó 25-én közölte dr. Nagler augustineumi 
igazgató kineveztetését a római Anima nevű hospitium 
directorává. 

— Nevezetes megtérés. Winpfen grófné, b. Sina leá-
nya, a gör. kel. hitről halála előtt a kath. egyház kebe-
lébe tért vissza. Épp most fekszik kiterítve hohemarkti 
palotájában. Ravatala mellett kapuczinus r. atyák imád-
koznak. 

— Faszari, volt garibaldista s volt képviselő, aki 
a pápaság s Olaszország közti kiengesztelődést irta zász-
lajára, kísérletet tesz, mily eredménye volna, ha a katho-
likus olaszok a képviselő-választásokban részt vennének. 
A Vatikán ragaszkodik ugyan a „né eletti, né elettori" 
jelszóhoz, de ha Fazzari kísérlete, illetőleg majdan esz-
közlendő számításai a pártok arányára nézve, valamint 
az olasz kormány fondorlatai ellenében bizton kifejthető 
választói csoportosulásokra vonatkozólag, jó eredményt mu-
tatnak föl, akkor — az olasz bitor uralom meghunyász-
kodik. 

— Bollinger 90-ik évét érte el. Ezt Münchenben 
többen tüntetésre szeretnék felhasználni az ó-katholicziz-
mua patriarkája mellett. Sikert azonban nem arathatnak 
már, csakis zavart tudnak okozni. Döliingert hosszúra 
nyúlt élete, irodalmi hirneve, félszázadot messze túlha-
ladó tanári pályája — a ritkaságok sorába emelte fel. 
Volt tanítványai közé tartozik Steichele müncheni érsek 
is. Az ó -katholikusok és más szabadelvűek azzal akartak 
pressziót gyakorolni a müncheniekre, hogy azt híresztel-
ték, még maga az érsek is gratulálni fog az ő egykori 
tanárának. Amiben persze egy szemernyi igazság sincsen. 
Steichele érsek, mint tudva van, kénytelen volt a meg-
átalkodott eretnekké vált Döllingerre a kiközösítést ki-
mondani. Ily körülmények között főpásztor — nem gra-
tulálhat. A müncheni városi tanács is egészen helyesen 
járt el, midőn elhatározá, hogy semmiféle felirathoz nem 
járul ez alkalomból, mert felreértésekre adhatna okot, 
mintha t. i. Döllinger megátalkodottsága tetszenék. Evvel 
szemben a város képviselő-testülete valamennyi szavazat-
tal egy ellen elhatározta, hogy a feliratot aláirja. Hát 
szép és tiszteletreméltó dolog a magas kor ; de mikor 
férfiúról, papról, theologusról van a szó, a ki a kath. 
egyháztól való elszakadásához konokul ragaszkodik, akkor 
katholikusok részéről nagyrabecsülés kifejezése iránta — a 
legnagyobb meggondolatlanság vagy elvtelenség s lelket-
lenség lenne. 

— Az orosz-lengyelországi egyházpolitikai helyzet 
javulását jelenti a pápai kormány s Oroszország közt 
létrejött megegyezés a püspöki székek betöltésére nézve. 
A három uj praeconisatión kivül, három áthelyezés törté-
nik. Az Oroszország bensejébe belebbezett eddigi vilnai 
püspök czimzetes érsekké neveztetik ki, és mint az orosz 
részről hasonló sorsban részesült egykori varsói érsek, 
Felinski, Krakóban telepedik le. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r . t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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Az isteni hagyomány mint hitforrás. 
III. 

A szentíráson kívül tényleg létezik isteni 
hagyomány, mely Isten szavát tartalmazza ; mert 
sem a dolog természetéből, sem az isteni gond-
viselésnek a kinyilatkoztatás történelmében nyil-
vánult rendjéből a hitbeli engedelmességre vagyis 
arra, hogy a kinyilatkoztatott igazságokat Isten 
tekintélye miatt higyjük, nem kívántatik meg 
az mint egyedüli föltétel, hogy a hit-igazság a 
szentírásban foglaltassák. A hit engedelmessé-
gével ugyanis tartozunk a végetlen igazságnak, 
valahányszor bizonyosak vagyunk a tör tént ki-
nyilatkoztatásról, vagyis ha Isten igéje eléggé 
elő van adva, legyen az előadás akár az isteni 
irat által, akár más módon. Maga a szentírásban 
meglevő kinyilatkoztatott tanítmány is a patri-
árchák, próféták és apostoloknak szentírás nélkül 
jutot t közvetlen kinyilatkoztatásra viendő vissza: 
erről a hitujitók sem kételkednek, hanem azt 
állítják, hogy a közvetett kinyilatkoztatás kellő 
előadása legalább a jelenlegi rendben jóval az 
első kihirdetés után már nem lehetséges más-
képp, mint a szentírás által. Ámde valamint 
Isten első követeit a kinyilatkoztatás első hirde-
tésére a hit indokaival hitelesíthette s hitelesí-
tet te is : ugy minden jövő időre rendelhet általa 
küldötteket a már adott kinyilatkoztatás föntar-
tása s hirdetése végett, s ugyanokét részint ismé-
telt s folyvást maradandó hihetőségi indokok által 
közvetlenül bennök, részint főképp ama követekkel 
való folytonosság által s a nekik ezen folytonosság-
ban te t t csalhatatlansági ígéretekkel hiteles tév-
mentes tanukként bizonyíthatja s nyilváníthatja. 

E föltevésben pedig ugyanazon kötelem áll be, 
hogy ezeknek a régen már kinyilatkoztatott igaz-
ságot föntartó és tanúsító követeknek higyjünk, 
akár Írásban, akár nélküle adják azt elő, a mint 
hinni kellett az első követeknek, kik a nekik 
jutot t kinyilatkoztatást irás nélkül is bizonyí-
tották. A mig tehát csupán a dolog természe-
téről van szó, bizonyos, hogy az Isten ha vala-
mit ki akar nyilatkoztatni s mindenkorra hitet 
kívánni, szükséges, hogy mind az első kinyilat-
koztatást hitelre méltóvá tegye, mind pedig 
válasszon módot ugyanazon kinyilatkoztatásnak 
mint Isten szavának épségben tartása s mindig 
hitelre méltóvá tételére. Azért ha a föntartás 
módja az irás, szükséges, hogy minden időben 
legyenek hitelesítő indokok, hogy benne igaz, 
romlatlan isteni ige van; ha pedig ez a fönn-
tartásmód az Isten követségében járó tanuk te-
kintélye irás nélkül, kívántatik, hogy mindig 
készen álljanak elegendő hitelesítő indokok arra 
nézve, hogy azok tanúsága által valódi tiszta 
isteni ige adatik elő. Bármelyiket engedjük is 
meg, kétségtelen, hogy ugyanazon hitbeli enge-
delmesség tanúsítandó Istennek akár irott, akár 
nem irott igéje iránt. 

Tehetné ugyan a gondviselő Isten, hogy a 
hit tárgyát képező közvetett kinyilatkoztatást 
csakis irva adja elő, ami ha a kinyilatkoztatás 
történelméből csakugyan kiviláglanék, még nem 
bizonyítaná ugyan a dolog természetéből a szent-
írás föltétlen szükségességét, de mégis arra mutat-
na, hogy némi föltétel az, mely fiélkül Isten 
szabadakaratja szerint az emberinem jelen álla-
potában nem adna elő kinyilatkoztatást. Ellenben 
ha a kinyilatkoztatás történelméből megmutat-
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ható az, hogy az Isten által kinyilatkoztatott 
igaz vallás soha sem létezett a nélkül, hogy 
isteni rendeletből nem tar ta lmazot t némely ki-
nyilatkoztatott igazságokat, melyek nem irva, 
hanem csak hagyomány által lettek átbocsátva; 
ha bebizonyítható, hogy az isteni könyvek be-
fejezett jegyzéke után is a ker. kinyilatkozta-
tásnak ezen egyenlő irot t s nem irott rendjéről 
való meggyőződés elméletileg s gyakorlatilag 
mindig fönmaradt az apostoloktól eredt egy-
házban: ez magában véve elég bizonyíték arra, 
hogy a ker. kinyilatkoztatás hitkincsében is 
foglaltatnak igazságok, melyek nincsenek meg-
irva. Ámde mindkettő bizonyos a kinyilatkozta-
tás történelméből; nem kívántatik meg tehát 
arra, hogy valami a hit tárgyát képező Isten 
szavához tartozzék az, hogy irásba legyen fog-
lalva, sőt a mint előbb mindig, ugy a szentírás 
bevégzett jegyzéke után is nagyobb terjedelmű 
volt az Isten szava, a mit hinni kell, mint az 
i rot t ige. Az emberinem eredetétől fogva hit t 
és vallott az Isten népe némely kijelentett hit-
czikkeket, melyek nincsenek foglalva a szent-
írásban. Még csak az ó-szövetségről sem mond-
ható, hogy csupán íráson alapult; már Mózes 
előtt az ős kinyilatkoztatás a teremtő s meg-
szentelő Istenről, a jövő életről, a jó és rossz 
angyalokról, de leginkább az emberinem Üdvö-
zítőjéről hagyomány ut ján lőn föntartva, sőt 
Mózes korában is, midőn már irot t törvény lé-
tezett, a lélek halhatatlanságát, a test föltáma-
dását hitték irás nélkül, tanuk erre a farizeu-
sok; e tanokat nem találva a szentírásban vilá-
gosan kifejezve, csakis a hagyományból lettek 
azokra oktatva a hivők, a zsidóknak harmincz-
éves korukig nem is volt szabad a szentirás 
némely részeit olvasni.1) 

Az uj-szövetsógben is Megváltónk nem köny-
vek, hanem tettei , élő szava, az általa rendelt 
kegyszerek, s a szellem által, melyet ő ígért s 
adott, vetette meg isteni országának a lapjá t : 
valamint a próféták szóval taní tot tak s r i tkán 
irtak, ugy az isteni mester sem iró képében 
lépett föl, nem könyv által akarta a világot 
megtéríteni, az élő és éltető igét nem holt be-
tűkbe foglalva adta át az emberiségnek, nem 
néma könyvbe zárva, melyet csak kevesen nyit-
hassanak föl s érthessenek a távol idők változé-
kony gyermekei, s benne a betű, a betűvel a 

') F ranzelin i. m. 207—208. 

taní tás elavuljon, érthetlenné s a különböző korú 
és gondolkozású értelmezők játékává legyen, 
melyben mindenik higyje,. érezze azt, mit hinni 
kedve, érezni ösztöne van. Jézus az igét. melyet 
mennyei Atyjától vet t saját kebeléből, annak 
legszentebb s tisztább forrásából élő nyelven 
adta át sz áj r ól-szájra szólva tanítványaihoz, ki-
ket tanítása hű megőrzőivé, fáradhatlan hirde-
tőivé, vértanúivá választott. Nem olvasó-egyletet 
akart ő alapítani, hanem tanitó intézetet ; min-
denütt élőszóval tanit , s csak egyszer lát juk őt 
irni, s akkor is ujjával a földön,1) de hogy mit 
i r t azon alkalommal, midőn a házasságtörésen 
ért asszonyt hozták elébe, nem tudni, csak gya-
nít ják sz. Jeromos és Ambrus, hogy szavakat 
vagy jelvényeket i r t vagy rajzolt oly szándék-
kal, hogy a vádlókat saját, még nagyobb botlá-
saikra figyelmeztesse, a kik azután lelkiismeretök 
által furdaltatva egyik a másik után elosontak. 
Miért nem irt az égi tani tó? Szent akaratán 
kivül, mely végtelen hatalmával bizonyára bár-
mely akadályt is legyőzhetett volna, több okaira 
találunk: az ő megjelenésekor nemcsak a tudó-
sok, hanem még az olvasni tudók száma is 
csekély volt a zsidóknál ; az eszmeszülemények 
közrebocsátása, könyvek írása, nyomdák hiányá-
ban nagy nehézségekkel jár t . Ehez járul a ma-
gasztos czél : isteni művének az egész világgal 
való megismertetése s annak nem annyira néz-
leti. elméleti mint gyakorlati czélja, melynek 
könnyebb s foganatosabb eszközlésére mindenkor 
s mindenütt legalkalmasabb az élő szó, nem a holt 
betű, „Krisztus, úgymond, sz. Krizosztom, egyetlen 
egy iratot sem hagyott apostolainak, könyvek 
hetyett a Szentlelket igéré nekik." ") A rendszer 
tehát, melyet választott az Istenember, hogy 
intézményeit az emberi nembe átültesse, tanítá-
sát, isteni vallását épségben föntartsa s ter-
jeszsze a világ végéig, nem az volt, hogy tanit-
mányát s parancsait irott könyvbe foglalja, mely-
ből mindenki alakítsa magának hitét, vallását, 
hanem szóval oktatva tanítványokat szerzett, 
belőlök apostolokat választott, kiknek tekintélyét, 
tanítói, papi s kormányzói hatalmát adva, ezek-
ből s a többi hívekből neki alárendelt s vele 
mint fővel egyesitett egyházat alapított, melybe 
mint gazdag tárházba helyezte mindazt, a mi 
igazság.0) Az a hiteles könyv tehát, melyet maga 

') Ján. 8, 6 
!) Horn. in Math. 1. I. 
3) Iren. L. III. c. 4 n. 1. Haer. 
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Krisztus irt , az apostolok voltak, nem tintával j 
írva, hanem a Szentlélekkel, nekik mint a Szent-
lélek kegyeimévél, tekintélylyel s hatalommal 
felruházottaknak alárendelte a hiveket, hogy ta-
nítsák, kormányozzák s megszenteljék azokat. 
„Az apostolok — m o n d á sz. Krizosztom — nem a 
hegyről mentek le a kőtáblát kezökben tar tva 
mint Mózes, hanem szivökben a Szentlelket hor-
dozva korul, a hitigazságok s kegyelmek forrását 
kiöntve mindenütt körüljártak, s az isteni ke-
gyelem által a törvényeknek élő könyveivé let-
tek." ') Tanítványainak sem parancsolta, hogy 
Írjanak, hanem hogy helyről-helyre járva min-
denüt t élő szóval tanúskodva s munkálkodva, 
folytassák Jézus világüdvözitő küldetését, ter-
jeszszék tanítását , oszlassák el a kétségeket. Nem 
hihető, hogy a Megváltó elmulasztotta az apos-
tolokat arra inteni, a minek az ő szándékából 
legfőbb eszköznek kelle lennie az ő tanításának 
hirdetése s terjesztésére. Midőn őket Szentlelke 
fensőbb segélyéről biztosította is, nem irói tevé-
kenységökre gondolt, hanem csak oly esetekre, 
midőn majd beszélniök k e i l e n d . M é g azon ünne-
pélyes pillanatban is, midőn tőlök búcsúzva utolsó 
s egész apostoli tevékenységöket egybefoglaló 
rendeleteit nekik hátra hagyta, iratok szerkesz-
téséről említést sem te t t ;a) igy tör tént sz. Pál 
meghívásánál is, s az általa felsorolt hagyomá-
nyok közt van ugyan prófétai, van tanítási, de 
különös irási adomány nincs.4) Pedig ha a szent-
irás lenne egyedüli hitforrás, mint első tanté-
telnek kellene ott állnia : az Üdvözítő rendelte, 
hogy a jövő hitre nézve e könyv mint egyedüli 
hitforrás szerkesztessék és szolgáljon. Ez lenne 
azután valóban az első dogma, s minden további 
hitágazatok alapja; de sehol sem szól az irás 
igy magáról s rendeltetéséről. Mindenütt, hol a 
tanításáról s az elfogadott tan megtartásáról 
van szó, csak a tanításnak élő szóval való hir-
detéséről szól a szentírás, csak a kezdettől fogva 
a tanítók élő szellemében letett kincsről; sehol 
sem szól az a könyv arról, hogy egyenesen'hozzá 
s csak is hozzá kell tar tanunk magunkat, hogy 
az igazságnál maradjunk: ellenkezőleg a keresz-
ténység egyedüli ismeretforrásának rangját el-
utasí t ja m a g á t ó l . S e h o l nincs utasítása Urunk-

') Horn, in Math. I. n. 1. 
-) Mát. 10, 19. 
3) Mát. 28, 18. 
*) Kor. I. 12, 10—11. 
6) Ján. 20, 30; 21, 25. 

nak az apostolokhoz, hogy taní tását leírják, sem 
a hivőkhez, hogy Írásból tanulják, sehol apostoli 
parancs, bogy a keresztényekre nézve evangeliomi 
tankönyv létezik : de igenis a tanhivatalhoz nem 
egyszer utasí t ta tnak a hivek. Maga az apostoli 
hitvallás lényegileg apostoli hagyományból szár-
mazott, hogyan felejtették el ezt leveleikbe be-
szőni, lia ugy voltak meggyőződve, hogy a szent-
írás halálok után az isteni kinyilatkoztatásnak 
egyedüli forrása s csatornája leend? S ugyan 
minő kereszténység is leendett volna az, ha az 
Üdvözítő s apostolai maguk helyett a különbféle 
nyelvű s gondolkozású s izlésü pogányoknak s 
tévelygőknek megtérítésére, a tudatlanok okta-
tására, a gonoszak javítására s elszéledtek egye-
sítésére a néma irást, a holt betűket küldötték 
volna? nem fogott-e volna igy az élet igéje iskola 
tanjává szorultau haldokolni, s az egész emberi-
ségnek saját birtokául nyúj tot t drága kincs csak 
keveseknek jutni martalékul? Sehol sem akadunk 
oly ker. tankönyvre, melyet Krisztus Urunk 
vagy apostolai a hivek oktatása végett szerkesz-
te t tek volna, sehol nem számláltatnak elő szánt-
szándékkal azok, melyeket szükségkép hinni kell, 
mint ez történni szokott a hitvallási formákban 
s maga az Üdvözítő tette, midőn arra akart ta-
nítani mint kell imádkoznunk, előadva az Ur 
imádságát. ') Maga az irás világosan emeli ki, 
hogy a holt betű nincs azon helyzetben, hogy a 
ker. szellem gazdagságát magában foglalja; nem 
könyvet kaptak a hivők, a melyből a félreértés 
veszélye miatt bizonytalansággal kellett volna a 
hithez tartozó összes dolgokat kiolvasniok: ha-
nem élő, állandóan bizonyító s mindenkinek egy-
iránt feltáruló, megközelíthető tekintélyhez lettek 
utasítva mint a ker. vallás raktárához, mely 
mindig mindenkinek nyitva áll, ki belőle az élet 
és üdv forrásából meríteni kiván. Az apostolok 
mindannyian hirdették az evangéliomot, Isten 
követjeinek tisztje- s tekintélyével élve,2) de 
nem mindannyian irtak ; András. Tamás, Bertalan, 
Fülöp stb. prédikáltak, de semmi írást sem hagy-
tak há t ra ; s már a ker. egyház állott körülbelül 
tíz évig Máté és Márk evangelioma nélkül, 17 
évig Lukács, s 70 évig János evangélioma nél-
kül ; méltán mondhatta sz. Pál : „Tetszett Istennek 
esztelenségnek látszó tanítás által üdvözíteni a 
hívőket."b) Tehát az első keresztények János 

') Mát. 6, 9. 
2) Kor. I. 4, 1. II. 5, 18 20. 
3) Kor. I, 1 ; 21. 
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•evangéliomára a kilenczvenhatodik évig vára-
koztak s azon műveletlen s mégis oly vallásos 
népek, melyek a második század végével, a midőn 
sz. Irén tudósit felölök, még nem birtak szent-
irással :*) mindazok tehát nem tudták volna mit 
higyjenek, mit cselekedjenek, semmi eszközük 
nem lett volna lelkiüdvök előmozdítására? hol-
ot t épen azon munkálódtak oly eleven hittel, a 
minőt mi soha el nem érendünk. Igen, az egyház 
Krisztus és az apostolok szóbeli tanitása s köz-
vetlen működése által alapitva már több évig 
állott fönn, midőn az irodalmi működés kezdetét 
vette az Ur mennybemenetele után, mikor már 
az egyház fönnállott a nélkül, hogy benne vagy 
érette valamit irtak volna; akkor azt csakis a 
Krisztusra való emlékezés, az apostolok élő szava, 
a zsidó irás és hagyomány élteté, s midőn az 
ötvennégy s kilenczvennyolczadik évig terjedő 
idő közben szerkesztett i ratokat megírták vagy 
ötven év lefotyása alatt a mit bennök megirtak, 
azt az egyház keblében, a benne már meglevő 
ismeret és áthagyományozott tan és életnézlet 
teljéből irták, az mint kinyomata s megtestesü-
lése a benne uralkodó szellemnek, a kebelében 
letett hagyománynak ! Ezen az egyházat betöltő 
s azt nemzedékről nemzedékre vezérlő szellem 
világánál olvasá, érteimezé s tanulmányozá a 
nép és elöljárói az i ratokat: „Nem ugy irtam 
nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, ha-
nem mint a kik tudják azt," irja sz. János;") 
mert az egyház hite már élt milliókban, mint 
tagjaiban. Ez iratokban, melyek kölcsönösen 
nem tanúskodnak egymásról, seho/ sincs kimondva 
vagy csak föltételezve, hogy az apostoloknak s 
tanítványoknak csak írásbeli dolgozatai képezik 
a hit forrását, hogy csak azokban s másutt se-
hol sem keresendő Isten kinyilatkoztatása, s hogy 
mindent irásba foglaltak az apostolok, mit a 
híveknek tudni szükséges, vagy a mit szóval 
tanítottak. Tehát sem Krisztus urunknak, sem 
apostolainak nem volt szándéka, hogy Isten 
szavát a szentírásra szorítsák s az élőszóbeli 
hagyomány helyébe tegyék a megirt könyveket.3) 

Dr Bit a Dezső. 

') L. III. Adv. Haer. c. 4. n. 1. 
s) I. 2, 21. 
3) V. ö. Vosen i. m. 98. Dölliiiger Ckristenthum u. Kirche 
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A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

Dr Krauze testvér, ki a szabadkőművesség régi em-
lékeit, s ezek között a yorki oklevelet is különös tanul-
mány tárgyává tette, ezt a legérdekesebb és legfontosabb 
emlékek egyikének mondja, mert felvilágosítást nyújt a 
szabadkőművesség ősi mivoltáról és szervezetéről. 

Eckert — ki e téren a legtöbb hitelt érdemlő szerző 
— azt bizonyítja, miszerint ez okirat fontosságának és a 
páholy részéről iránta tanúsított nagy érdeklődésnek oka 
korán sem az elénk táruló, hanem a kőművességnek sa-
játos kifejezéseibe burkolt értelemben keresendő. 

Magyarázatában mindenekelőtt a bevezető sorokból 
igyekszik kimutatni, hogy ez irat nem képezhet állami 
hatalom által a középkorban hivatalból kiadott okiratot. 
Első tekintetre a bevezető rész minek sem látszik kevésbbé 
mint antikatholikusnak. Az okirattau tudománya azonban 
másról győzte meg a tudós szerzőt. Igaz, hogy a közép-
korban az állam részéről legtöbb, elkerülhetlenül pedig 
hasonló tárgyban kiadott oklevelek mind vallásos színe-
zetűek, s a bekezdő rész majdnem mindig ugyanaz. Ép 
ezen körülmény birta reá a szerzőt, hogy a yorki okle-
vélnek az állami hatóság részéről való kiadatását tagadja. 
— A hivatalból közrebocsátott okiratok bekezdéseiben 
mindenütt ott találjuk a három isteni személynek megne-
vezésén kivül : a Boldogságos Szűz és minden szentek 
említését is. Nem igy a yorki okiratban. 

A bekezdés igy szól: 
„Az örök Istennek, a menny és föld atyjának és 

alkotójának mindenhatósága, isteni igéjének bölcsesége és 
küldött Lelkének ereje (vis) legyen kezdésünkkel és adja 
kegyelmét: e földön ugy uralkodnunk, hogy itt tetszé-
sét (favor), halálunk után pedig az örök életet elnyer-
hessük.* 

Magukban véve e sorok mitsem tartalmaznak, mi 
a keresztény szellemet megtagadná, azonban megvan 
bennök a hiány, melyre „Salamon templomának" hires 
szerzője az előbbi megjegyzés értelmében figyelmeztet. A 
dolog világosabb feltüntetésére egy általa idézett más 
okiratnak bekezdését adjuk összehasonlítás végett. 

A német kőfaragóknak I. Miksa császár által 1498. 
okt. 3-án megerősített, 1459. április 25-éről keltezett 
konstitucziója következőképen kezdődik : 

„Az Atyának, Fiúnak, sz. Léleknek és a méltóság-
teljes anyának, Máriának, valamint e négy koronás szol-
gáinak nevében örök emlékezetül. Tekintve azt, hogy 
igazi barátság, egyetértés és engedelmesség minden jónak 
alapja . . ') 

Az emiitett különbség a két bekezdés között szem-
betűnő. Eckert megjegyzi: 

„Már az okmány bekezdése is azon tiszta keresz-
tény katholikus szellemről tesz tanúságot, mely az irat 
minden részét jellemzi. A yorki konstitucziótól egészen 
eltérőleg, a keresztény sz. Háromságnak, a Boldogságos 
Szűz anyának és Isten szentjeinek nevében kezdődik, s 

' ) U. o. 290. 1. 
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az okiratnak folytatólagos részét ugyanazon szellem 
lengi át." 

Az okmányhoz irt jegyzeteiben a yorki konstituczió-
ról állitja, miszerint az egész bevezető rész nem egyéb, 
mint tágkörü és semmitmondó szólamok halmaza, melyek 
alatt kiki azt értheti, amit érteni akar, a mi értelmi 
vagy vallási eszmekörének megfelel. A használt kifeje-
zések alatt mindenki feltalálhatja a maga istenét. A ke 
resztény a sz. Háromságot látja benne, más az istenségnek 
háromféle módon való nyilvánulását, vagy működését; a 
természetimádó és hitetlen is talál magának való meg-
fejtést. Az „Atya Isten" jelzi az összes természeti erőket, 
melyek a tűzben, vagy anyagban nyugszanak és a min-
denséget látrehozták, mert nem teremtőnek, ki semmiből 
hozta létre, hanem alkotónak tünteti fel, ki csak a már 
meglevőt formálta. Az ige, a „Logos" kifejezi az ala-
kító erőket, míg a sz. Lélek „vis"-je a természet átalakító, 
végtelen folyamatban működő erőit jelzi. — A használt 
kifejezések teljesen alkalmasak arra, hogy minden hivő 
és hitetlen nézeteit magukba foglalják, anélkül, hogy 
azok összeütköznének. 

Ha ezt nem is hozzuk fel döntő érv gyanánt az ok-
iratnak szabadkőműves eredetét illetőleg, mindenesetre 
mellette bizonyít, vagy legalább megvilágítására alkalmas, 
miután a kőművesség által követett cselekvési módnak 
teljesen megfelel. 

Tudjuk, hogy a páholy tagjait a vallásra való min-
den tekintet nélkül veszi fel. Volt ugyan a szabadkő-
művesség egyik fajának törvénye, mely a zsidóságot az 
ujabb időkig kizárta a páholyból, de a többi vallásfelekezet 
ölében egyesülhetett. A páholy óvakodik, nehogy tagjai-
nak — ha a körülmények, pld. az alakulás, vagy tag-
toborzás ugy kívánja, — vallási vagv erkölcsi meggyőző-
dését és nézeteit sértse. Ezen eljárást napjainkban is követi, 
annál inkább tette ezt fejlődésének idejében a középkor-
ban, de virágzásának tetőpontján, a forradalmi időszakban 
is. Eszközeit oly módon használja, hogy munkás tagjai sem 
tudják mily munkához nyújtanak segédkezet. 

Ezen állításon talán mosolyog a kőműves testvér, 
vagy kételkedve rázza fejét. Hisz ott van a páholyban, 
részt vesz a gyűléseken, hol a munkát meghatározzák. 
S mégis legtöbb testvér azt sem tudná megmondani, mi a 
szabadkőművesség, melynek liive. Kérdezd a testvéreket 
sorban, s mindnyájan mást fognak mondani, és kérdé-
seiddel zavarba hozhatod nagyobb részt, mert százj meg 
száz kérdésedre nem tudnak feleletet adni. Üe nem csupán 
a közönséges testvér, hanem még olyan is, ki a rendben 
magas fokokat visel, daczára a sok beavatásnak és az 
állítólagos titkokba való bevezetésnek, tudatlanságban 
van a szabadkőművességnek valódi miben létét és czél-
jait illetőleg. Hosszas bizonyitgatás és általunk is ismert 
és a páholyban tisztet viselő testvéreknek nyilatkozatai 
helyett csak egy tényt idézünk a szabadkőművesség tör-
ténetéből, mely e legvilágosabb bizonyíték állitásunk 
igaz volta mellett. (Folytatjuk.) 

l) ü . o. 303. 1. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 3. A pápa fejedelmi és területi 

függetlenségének szükségessége. III. — 
Vega De Armijo spanyol külügyminiszter röpirata 

„Az apostoli szentszék és az olasz királyság viszonyáról" 
tulajdonképpen nem egyéb, mint annak a három, nagy 
feltűnést keltett czikknek, a melyeket Leroy-Baulieu nem-
rég a párisi ,Revue des Deux-Mondes"-ban közölt, spa-
nyol fordítása, magyarázata, kiegészítése és kihegyesítése 
közvetlenül ható politikai eseménynyé. Vega de Armijo 
előre kijelenti, hogy a franczia publicistának legtöbb 
észrevételét magáévá teszi. Különös súlyozással kiemeli 
azt a körülményt, hogy az olasz kormány soha de soha 
sem fogja félre tolhatni, vagy elfojthatni az apostoli 
szentszék és a kath. világ ellenkezését avval a magatar-
tásával szemben, a mely a pápának igazi és minden 
tekintetben sérthetetlen souverainitást biztosítani vona-
kodik. 

A kérdés velejére nézve Vega de Armijo szóról-
szóra igy nyilatkozik : 

„Szerintem, úgymond, a kérdésnek ebben a pontjá-
ban (nemzetközi-e vagy csupán olasz ügy — a római 
kérdés ?) fekszik a feladat megoldásának a nehézsége. 

A pápaság soha sem fogja elfogadni azt, hogy az 
ő létezésének rendjét Olaszország szabályozza törvény 
által, a melyet a parlament bármikor épp oly könnyen 
eltörölhet, a mily könnyen meghozta. 

Olaszország publicistái és államférfiai ugy tesznek, 
igaz, mintha nem ismernék vagy szándékosan takargatni 
akarnák a kérdésnek ezt az oldalát. Azonban szabad le-
gyen nekem megjegyezni, hogy azoknak a gondolkodó 
főknek, kik az olasz egységet megalkották, nem mindig 
ez volt a véleménye. Maga Visconti-Venosta, 1870. szept. 
7-én kelt körjegyzékében világosan ezt mondta: „Olasz-
ország hajlandó volt egyezkedni a többi államokkal, hogy 
közös megállapodással állapítsák meg a pápa független-
ségének biztosítékait." Tehát ezt az ügyet nem tartották 
Olaszország belügyének. 

Visconti-Venosta egyébiránt még tüzetesebben nyilat-
kozott a parlamentben. Ugyanazon év decz. 25-én igy 
felelt azoknak, a kik őt eszélytelenséggel vádolták azért, 
mert egyetértésre törekedett a kabinetekkel : „Nemzetközi 
kérdésről van a szó, mert hiszen nem lehet félreismerni 
a pápaság egyetemes jellegét a világ összes katholikusaira 
vonatkozólag gyakorolt vallási ténykedéseinél fogva. Vala-
mennyi kormánynak érdekében áll, hogy a pápa ne legyen 
alávetve valamely állam particuláris souverainitásának . . . 
A pápa lelki hatalmat gyakorol a katholikus associatiók 
fölött, a melyek más államok közjogának részét alkotják, 
és mint egyházi hatalmasság, a pápa concordatumokat 
és egyezségeket kötött, a melyek nemzetközi jelleggel 
birnak." 

Teljes lehetetlenség, — igy folytatja Vega di Ar-
mijo, — az, hogy a pápa szabadságának ügye tisztán 
olasz belügy legyen. Az egyház fejének függetlensége 
nem függhet egy parlamentáris többség ephemér lététől 
vagy akaratától. 

A katholiczizmus nem fog belenyugodni abba, hogy 
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az egyház feje bármely ország politikai szeszélyeinek 
legyen alávetve. Soha Európa nemzeteinek fejei az ő ka-
tholikus alattvalóikat merő abstractióvá nem fogják te-
hetni. Európa kötelessége tehát jogát követelni abban 
az ügyben, a mely nem lehet soha csupán olasz ügygyé." 

Yega de Armijo diplomaczia pronunciainentója oly 
jelentős, hogy annak ismertetését jövőre is folytatni fogjuk. 

? ? 

Bern, febr. 20. A munkás-kérdés nemzetközi szabá-
lyozásában a katholikus szocziálpolitikusok határozott dia-
dalt mutathatnak föl Svájczban. Mint már jelentettem, 
Decurtins, a svájezi kath. párt egyik vezére már a német-
országi katholikusok legutóbbi gyűlésén indítványozta a 
munkás-kérdés nemzetközi megoldását, főleg azon indok-
ból, mivel a manchesteri elv hivei, kik a munka-erő ki-
használásában sem erkölcsöt, sem emberiséget nem ismer-
nek, ama végső kifogással élnek a munkásoknak jogos 
érdekei ellenében, hogy egy állam sem kezdheti meg a 
munkás-reform behozatalát anélkül, hogy más államok, 
melyek ezt még mellőzik, el ne ragadják amattól a 
versenyképességet, vagyis, hogy mig az egyik államban a 
termelés a munkásoknak adandó kedvezmények miatt 
megdrágul és igy a termékek is, addig más állam, mely 
megmarad az embertelen liberális rendszer mellett, az 
olcsóbb termelés folytán iparczikkeit is olcsóbban adhat-
ván, leszorítja amazokat a piaczokról. 

A német katholikusok nagygyűlése inkább Bismarck 
politikájára való tekintetből mellőzte Decurtins javas-
latát. Ez azonban nem csüggedett; érintkezésbe lépett a 
svájezi radikálisokkal és megnyerte egyik vezérüket, 
Favon-t. 

Ezzel együtt terjesztette be azután javaslatát a 
svájezi szövetségtanács elé, mely azt szótöbbséggel elfo-
gadta alapul nemzetközi diplomácziai tárgyalások meg-
indításához. 

Es amig a „nagyhatalmak" Európában a lázasan folyó 
fegyverkezésekkel csak arra gondolnak, hogy egyik nemzet 
a másik nemzetet minél alaposabban letiporja, vagyis 
ennek virágát, fegyverképes ifjúságát úgyszólván egy 
szálig legyilkolja vagy nyomorékká tegye, országát el-
pusztítsa, vagyonilag tönkretegye : addig a kis Svájcz 
mindenképp azon van, hogy utat törjön a különböző 
nemzetek közti megegyezésnek a munkások védelmére 
Decurtins-Favon határozati javaslatának értelmében. 

A vasárnapi nyugalom a legelső pont e nagy vál-
lalkozásban, melyre nézve legelőbb remélnek megegye-
zésre juthatni. A másik volna a gyermek munkások és a 
női munka. Harmadik helyen jönne a napi munkaidő tar-
tamának meghatározása. 

Decurtinsnak azóta sikerült a svájezi szövetségta-
nács egyik kiváló tekintélyét, Droz-t is megnyerni az 
ügynek, ki a sajtó terén is igyekszik az üdvös ügynek 
propagandát csinálni. 

A „Bibliothèque universelle"-ben ugyanis ezeket ir ja: 
„A nagy nemzetközi egyezmények csak fokonkint 

öltöttek testet. A tárgyalások utolsó phasisát meg kell 
előznie a nem-diplomácziai megbeszéléseknek és értekez-
leteknek. A kormányok megvizsgálják az előterjesztett 

javaslatokat, azután végleges utasításokat adnak diploma-
táiknak, kiknek konferencziái megadják a szentesítést az 
óhajtott megegyezésre. 

„A munka nemzetközi törvényhozatalának oly kényes 
terén nem lehet más eljárásra gondolni. Még sok tétovázást 
le kell győzni, hogysem elhamarkodott eljárással kitennők 
magunkat a kelletlen meghátrálásnak. Jelenleg lényeges 
dolog az, hogy a kormányokat reá bírjuk annak fölisme-
résére, hogy itt nemzetközi jellegű kérdésről van szó, — 
amit többé-kevésbé még mindig kétségbevonnak, — azu 
tán pedig arra, hogy beleegyezzenek annak megvitatásába 
hivatalos értekezleten. 

„Amint ez eredmény el lesz érve, az első lépés 
meg van téve és azoknak bölcseségétől fog függni, akik 
meg lesznek híva a tanácskozások vezetésére, hogy más 
nem kevésbé elhatározó lépések kövessék amazt. 

„A kérdésnek nemzetközi jellege nekem nyilvánvaló-
nak látszik. Itt van mindenekelőtt a tisztán anyagi része 
a kérdésnek : a versenynek szabályozása országonkint. 
A kereskedelmi szerződésekben a beviteli vámok leszállí-
tása által igyekeznek bizonyos egyenlőséget létrehozni a 
termelők közt az országhatár két oldalán. Ugyanazon 
elv alapján méltányos volna hasonlóképp megállapítani 
bizonyos szabályokat a munkaidő tartamának meghatáro-
zására, számba véve, mint ez önként érthető, az égalj s 
egyéb körülmények különbségét. 

„Kiváltképen azonban erkölcsi és politikai szem-
pontból bir e kérdés nagy nemzetközi jelentőséggel. Vala-
mely nemzetnek ez érdekei nincsenek kizárólag állami 
határai által korlátozva. Eszmék s törekvések cseréltetnek 
ki, melyeket a leghőbb hazafiság sem akarna eltiltani. 
Teljességgel természetes dolog az is, hogy a munkások 
oly országban, hol a törvényhozás mit sem tesz vagy 
nagyon keveset érdekeik megvédésére, irigy szemmel néz-
nek amaz államra, akik a munkásoknak jobb társadalmi 
helyzetet biztosítanak. 

„Ez utóbbiak másfelől szánakozván rosszabb sorsban 
lévő külföldi testvéreik bajain, panaszkodnak, hogy a 
másik államnak törvény által nem szabályozott munkája 
s termelése nekik káros versenyt csinál. E kölcsönös 
rokonszenv és panasz minden országban, de kivált azokban, 
melyek hátramaradtak a reformokkal, súlyos helyzetet 
teremt, mely veszedelmessé is válhatik. 

„A politikai érdek is csatlakozik tehát az ember-
baráti tekintetekhez, hogy a kormányokat kötelezze, egye-
sítsék tapasztalataikat s igyekezeteiket azon czélra, hogy 
a munkások közt a különböző országokban a verseny fel-
tételeit egyenlőbbekké tegyék." 

Nem lehet kétség ez iránt, hogy ez az összes euró-
pai államok közös érdeke. A vasárnapi nyugalom, a gyer-
mek munkások és a női munka tekintetében egyes álla-
mokban már vannak ugyan elszigetelten álló törvényes 
intézkedések ; az eltérések azonban, melyek ezek közt 
léteznek, igen nagy tápot szolgáltatnak az izgatásokra, 
annál nagyobbat ott, hol egyáltalán mi sem történt a 
munkások érdekében. Minden államnak tehát, mely félti 
társadalmi békéjét, nagy érdekében áll a munkásokra 
vonatkozó nemzetközi megállapodások utján mintegy 
nemzetközi védelem alá helyezni a társadalmi békét. 
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Ugyanez áll a napi munkaidő tartamának megálla-
pításáról. Ez azonban legnagyobb nehézségekbe ütközik 
a nagytőke társadalmi kényuralma miatt : a kapitalizmus 
nem akar lemondani amaz önkényről, hogy tetszése szerint 
szoríthassa a munkást hosszabb idejű munkára, mint 
amennyit a méltányos megenged. A kapitalizmus ugyanis 
azt hajtogatja, hogy a nemzeti vagyonosodás épp annyi 
rövidséget szenved, mint amennyi emberbaráti tekintetben 
a munkás részesül; és a kozmopolita liberalizmus, mely 
a legtöbb európai államban az uralkodó elem, viszont 
azt tartja, hogy minél kevesebbet dolgozik a munkás, 
annál kevesebb a termelés és ennélfogva az adó, tehát 
annál kevesebb a liberális kényurak rendelkezésére álló 
hatalmi eszköz. A kapitalizmus és kozmopolita liberalis-
mus érdekei egyébiránt is, politikai tekintetben itt talál-
kozván, ez az oka, hogy sok országban, mint például 
Magyarországon, még a vasárnapi nyugalom ügyében sem 
hozatott törvény. De a keresztény szocziálpolitikusok már 
megtörték a jeget ott, hol a kapitalizmus és liberalismus 
önkényuralma legnagyobb arányokat öltött és igy ez 
utóbbiak mindenütt kénytelenek lesznek engedni. 

Különösen ami illeti a napi munkaidő tartamát, az 
éjszakamerikai Egyesült-Államokban már törvény erejére 
s legközelebb életbe lép ama határozat, mely a napi 
munkaidő maximumát nyolcz órában állapítja meg a ma-
gán műhelyekre nézve is. A nagy termelő Éjszak-Ameri-
kának e példája, mely bizonyítja, hogy az Egyesült-Álla-
mok nem felnek Európa versenyétől, eléggé mutatja, hogy 
a nemzeti vagyonosodás annál nagyobb, minél biztosabb 
a munka és jobb ennek védelme ; mert a leghelyesebb nem-
zet gazdasági elv nem az, hogy csekély számú kézben pon-
tosuljon össze minden vagyon és az ezzel járó előny, ha-
nem az. hogy munkájával mindenki biztosíthasson magá-
nak s családjának viszonylagos jólétet. 

KATH. TANÜGY. 
Románia katholikus tanügye. 

Szemeim előtt áll a Romániában lévő róm. kath. 
összes iskoláknak 1887—8-ik tanévrőli ertesitője, melyből 
bátorkodom a következőket kivonatolni. 

A Romániában lévő róm. kath. egyházmegyében van 
összesen 29 iskola 2881 tanulóval, s még pedig: 

1. Sulinán fiu elemi iskolában 50 tanuló, 2. Sulinán 
leány elemi isk. 12 tanuló, 3. Tulceán vegyes elemi isk. 
46 tan., 4. Malcocián vegyes el. isk. 50 tan , 5. Konstán-
tzán vegyes el. isk. 15 tan., 6. Karamurádou vegyes el. 
isk. 15 tan., 7. Turn-Severinban vegyes el. isk. 326 tan., 
8. Kraiován vegyes el. isk. 183 tan., 9. Pitesten vegyes 
el. isk. 30 tan., 10. Kimpulungban vegyes el. isk. 100 tan., 
11. Tirgovistében vegyes el. isk. 18 tan., 12. Plojesten v. 
el. isk. 48 tan., 13. Rimnicu-Yalceában vegyes el. isk. 30 
tan., 14. Brailán fiu el. isk. 124 tan., 15. Brailán leány 
el. isk. 46 tan., 16. Brailán leány nevelő intézetben 112 
tan., 17. Turn-Mágurelében vegyes el. isk. 36 tan., 18. 
Giurgiuban vegyes el isk. 31 ian., 19. Popesten vegyes el. 
isk. 70 tan., 20. Ciopleán vegyes el. isk. 100 tan., 
21. Bukaresten fő fiu el. isk. 263 tan. egy helyiségben, 
22. Bukaresten fő fiu gymnasiumi isk. 21 tan. egv helyi-
ségben, 23. Bukaresten fiók fiu el. isk. 138 tan., 24. Buka-
resten a baratiai leány el. isk. 242 tan., 25. Bukaresten a 
Szent József nevelő intézetben 53 tan. egy helyiségben, 
26. Bukaresten a Fântâneï utczabeli leánv el. isk. 264 

tan. egy helyiségben, 27. Bukaresten a Szűz Mária fő 
nevelő intézetben 195 tan. egy helyiségben, 28. Bukaresten 
a Pitár-Mos utczabeli leány el. isk. 241 tan. egy helyi-
ségben, 29. Bukaresten a Pitár-Mos utczabeli árvaleány 
el. isk. 22 tan. egy helyiségben, összesen 2881 tanuló. 

Eszerint tehát a róm. kath. egyházmegyében van 
összesen 29 iskola 2881 mindkét nembeli tan gyermekkel, 
itt belé nem számitva az egyházmegyei seminariumot, 
melyről később egy külön ismertető czikket fogok közzé 
tenni. 

Itt csak a Románia fővárosában lévő róm. kath. 
népnevelő intézetekről bátorkodom adni a következő 
adatokat : 

A) A szűz Mária nevelő intézet leányiskolái. 
Ezen intézet 1852-ik évben alapíttatott meg. A tisz-

telendő angol kisasszonyok (apáczák), kiknek felügyelete 
alatt áll ezen intézet, már kezdetben oly nagy szorgal-
mat és odaadást tanúsítottak a társadalom minden osztá-
lyából gondjukra bizott leánykák felnevelése és kiképezé-
séhez, hogy szakértő egyének elismerték, miszerint az 
elért eredmények teljesen kielégítő. 

Ugyanők jelenben három nevelő intézetet és négy 
elemi iskolát tartanak fön. Az elemi iskolák azon leány-
káknak vannak szánva, kiknek szülői szegények. 

Brailán a még csak 3 évvel ezelőtt felállított nevelő 
intézet és elemi iskola, nagy sikert mutatnak föl, de még 
nagyobbat Ígérnek a jövőre. 

Mindezen intézmények 1862-ik évtől fogva, tiszte-
lendő Würdinger Borbála fejedelemnő asszony felügye-
lete és igazgatása alatt állanak. Főtisztelendő Steiner Pál 
lelkész ur pedig a szűz Mária intézetnek felügyelője és 
lelkiigazgatója, kiválóan a hitoktatással foglalkozik ; a 
fővárosnak ugyanezen intézettől függő iskoláiban ezen 
hivatalt főtisztelendő D'Ester József lelkész ur viseli. 

Itt következik mind ezen intézetek növendékeinek 
statistikája vallási és nemzeti szempontból. 

Pitár-Mos iteiaUi „ ,. . Fantaneiu.-beli . • . Baratiai ,.. • ,. , ... eleim es . nevein intézet ... nevein elemi . , tautt : ... arva es elemi -• mtezetoen : . , , , , i s k o l a b a n : 
1. Vallásra nézve : 
Római katholikus . . 43 152 197 210 «02 
Görög-keleti 13« 90 28 102 358 
Protestáns 3 6 7 5 21 
Izraelita. 11 15 10 — 36 

összesen : 195 263 242 317 1017 
2. Nemzetiségre nézve : 
Magyar 2 35 96 22 155 
Román 120 84 27 102 333 
Német . . 39 112 116 161 428 
Franczia 9 10 3 15 37 
Görög 11 6 — — 17 
Lengyel 8 8 — 10 26 
Olasz 3 8 — 7 18 
Bolgár 3 — — — 3 

összesen : (a felső) 

B) A f i u - i s k o 1 á k. 
a) A tanári testület. 

A tanári testület 1887—8-iki tanévben következő 
tagokból volt alakulva: 

Főt Irwin Alajos ur igazgató, tiszt. Heinisch Ber-
nád ur aligazgató, tiszt. Mierzowski Manó, tiszt. Noah 
Lajos, tek. Hennig Ferencz, tek. de Montant Jakab, tek. 
Vizi Dénes, tek. Petrisor János, tek. Neamtiu János, tek. 
Moldován Leon tanárok. 

hj A fő-iskola (Calarasi ut 5. sz.) 
Ezen iskola 7 osztályból áll, u. m. 4 elemi és 3 

gymnasiumi, és 7 tanárral bir. Az 1887—8-iki tanévben 
284 fiu járt ezen iskolába, kik közül: 
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1. Vallásra nézve : római kath. 228, gör. kel. 32, 
prot. 11 és izr. 13, összesen 284. 

2. Nemzetiségre nézve : magyar 112, román 35, né-
met 100, franczia' 10, lengyel 9, cseh 8, szerb 3, örmény 
3, olasz 3, bolgár 1, összesen 284. 

c) A fiók-iskola (Fantanei utcza 7. sz.) 
Ezen iskola 4 elemi osztályból áll és 4 tanárral 

bir, s az 1887—88-iki tanévben 138 gyermek által lett 
látogatva, kik közül : 

1) Vallásra nézve : római katholikus 114, görög 
keleti 15, protestáns 6 és izraelita 3. Összesen 138. 

2) Nemzetiségre nézve: magyar 27, román 17, német 
47, olasz 16, cseh 14, lengyel 14, franczia 3. Összesen 138. 

Mindkét fiu iskoláknak évi zárvizsgái, a helybeli 
katholikus notabilitásokból és a gyermekek szülőiből 
álló nagy számú közönség előtt tartattak meg, julius hó 
6, 7. 9, 10 és 11-én. A jutalom-ajándékokat a kitűnőbb 
tanulók között, szeretett főpásztorunk távollétében, fő-
tisztelendő Laureri Vazul érseki helynök ur osztotta ki, 
e hó 12-én. Ezen ünepély alkalmas terem hiánya miatt 
az érseki residentia udvarában fa és zöldágakból rögtön-
zött s nemzeti szinekkel földiszitett sátorban folyt le. Az 
ünnepély fényét a 21-ik gyalogezred zenekara nagyban 
emelte. Legelőször néhány gyermek szavalt magyar, 
román, német és franczia nyelven ; azután mások a je-
lenlévők örömére egy alkalmas román vígjátékot adtak 
elő. Végül következett a jutalmak kiosztása azon sok 
számú gyermekek között, kik tanulásuk és magaviseletük 
folytán, kiválóan kitűntek. Ezen jutalmak közül különösen 
kiemelendő öt 20—20 frankból álló pénzadomány, melyeket 
egy névtelen nagylelkű jótevő az 5 legjobb tanuló szá-
mára ajándékozott. 

Budapesten, 1889. február hó. N. G. J . ' ) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A szatmári kath. legény-egylet 

kiadta Értesítőinek elsejét s beküldte nekünk is. Köszönet 
a szivességért s üdvözlet, a legjobb kivánatokkal tetézve, 
a szerencsésen és nagy áldásokkal végzett első év mun-
kájához. Szatmártt már a bold. Haas püspök alatt indult 
meg a mozgalom kath. legény-egylet alapítása iránt. Az-
óta többször felpezsdült a mozgalom, — de sikertelenül. 
Sikerre vezetett a legújabb felpezsdülés, melyet a „Téli 
Esték" czimű nagybecsű társadalmi lapnak köszönhetni. 
Az alapitásban első sorban részök volt Jandrisich János 
apát-plebánosnak, Udvarhelyi Pál rk. kántornak, Méder 
Mihály főelemi tanítónak és a „Téli Esték" nagyérdemű 
szerkesztőjének Bodnár Gáspár káplánnak. Ma az egylet-
nek már 168 (legény) tagja, 119 pártolója, 6 alapító 
(köztük Irsik F. apátkanonok ur) s 4 tiszteletbeli tagja 
van. Fővédnöke a nagylelkű megyés püspök ft. Meszlényi 
Gyula ő mga, helyi védnöke Jandrisich János, elnöke 
Bodnár Gáspár, világi elnöke Ruprecht Antal polgár, 
szatmári városi képviselő . . . Isten áldja a tisztes ipart! 

VEGYESEK. 
*** Rómából hozzánk érkezett kegyes tudósítás alap-

ján van szerencsénk jelenteni, hogy Vega de Armijo 
spanyol külügyminiszter magasabb kívánatra tette közzé 

') Köszönet a magvas tudósításért, a melynek becsét emeli 
az, hogy ily jó magyarsággal irta. A szerli. 

I általunk már jelzett röpiratát s annak megjelenése után 
I első tette volt azt a Vatikánnak megküldeni. Látni való 
J ebből, hogy Rampolla bíboros államtitkár nem ered-

ménytelenül volt a pápai szentszék követe Spanyolország-
ban. Rómában hire jár, hegy XIII. Leo pápa biborno-
kokból egy külön bizottságot állított össze egy a római 
kérdés ügyében tartandó európai kongresszus iránt. 

— A new-yorki kath. egyetem alapszabályai Rómá-
ban nem sokára megerősítést nyernek. A pápa sietteti 
az ide irányuló munkálatokat. 

= Kegyelmes főpásztorunk, Magyarország hg-pri-
másának nagyböjti főpásztori körlevele e czim alatt jelent 
meg : „De quadragesimali observantia et agenda poenitentia 
meditando super peccati gravitate ex mysteriis passionis 
D. N. J. Ch. elucente." A lelki épülés e gazdag tárházát 
eredeti s teljes szövegében fogjuk közölni. 

— Ürge Ignácz lazarista atya mult vasárnap a fe-
renczvárosi templomban mondott megható egyházi beszé-
det és gyűjtött alamizsnát. Azután a ferenczvárosi lelkész 
ur barátságos asztalánál volt lelkes üdvözlések tárgya. 
Holnap a belvárosi templomban fog prédikálni és gyűj-
teni. Megjelenése mindenfelé rokonszenvet kelt személye, 
és vallásos lelkesedést magasztos ügye és küldetése iránt. 

— Crispi ur megint szemtelenül viselte magát a 
pápasággal és hozzá még Ausztria-Magyarországgal szem-
ben. Abból az alkalomból, bogy ő csász. és apostoli 
királyi felsége b. Reverterát nevezte ki az apostoli szent-
székhez nagykövetünkké, Crispi ur b. Bruck Quirinal 
melletti osztrák-magyar nagykövet utján panaszt emelt 
külügyi kormányunknál. Miért ? Azért, hogy b. Reverte-
rában egy hivő és lelkes katholikust nevezett ki nagy-
követül a Vatikán mellé. B. Bruck ur azt kérte kor-
mányunktól Crispi nevében, hogy a Vatikán melletti 
nagykövetség elé oly hatáskört tűzzön ki, a mely Italiát 
ne sértse. Nagyszerű ! Legjobb lenne ezeknek az uraknak 
a pápa melletti nagykövetséget egyszerűen megszüntetni, 
mert hiszen annak már létezése is sérti őkeméket. Ausztria-
Magyarország katholikusai most már elvárják, hogy a 
legközelebbi delegáczió előtt e tárgyban kérdés tétessék 
és a protestáns báró Bruck rendreutasitásban részesüljön. 
Az, a mit római értesítésünk jelez, hogy t. i. gróf Kálnoky 
külügyminiszter báró Bruck ur memorandumját válasz 
nélkül hagyta, az nem elég. Az a vakmerőség, mely abban 
nyilvánul, hogy egy protestáns vallású nagykövetünk a 
túlnyomó arányban katholikus Ausztria-Magyarország inten-
tióival szemben egy forradalmi állam érdekeinek szolgá-
latába szegődjön, — megtorlást provokál. Nekünk katho-
likusoknak satisfactio kell, — nem hallgatás! Ez lehet 
udvariassági tény Olaszországgal, ha tetszik, Crispivel szem-
ben, de nem satisfactio Ausztria-Magyarország 30 millió, 
katholikusával szemben, egy nagykövetünkkel szemben, a 
ki illetékességének körét átlépte és a mi katholikus érzel-
meinket s azt a jogunkat, hogy a Vatikán mellett Ausztria-
Magyarországnak, ebben a katholikus lakosság óriási tul-
sulyjának érdekei megóva legyenek, — vakmerően meg-
sértette. Nekünk elégtétel kell, nem — hallgatás ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az isteni hagyomány mint hitforrás. Dr. Bita Dezsőtől. — De quadragesimali observantia, 
et agenda poenitentia meditando super peccati gravitate ex mysteriis passionis D. N. J . Oh. elucente. — Egyházi Tudositások : B u d a -
p e s t : Simor János biboros herczeg-primás főpásztori levele a rabszolgaság ügyében. — B u d a p e s t : A pápa fejedelmi és területi 
függetlenségének szükségessége. •— S p a n y o l o r s z á g : A római kérdés. - Kaik. Tanügy: Kath. nőnevelésünk két derék munkása. — 

Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

Az isteni hagyomány mint hitforrás. 
IV. 

A szentírás czélja sem az, hogy egyedüli 
hitforrás legyen, mert sem alakja, sem berende-
zése nem mutat arra, hogy egyedüli hittani tan-
könyv akar lenni. Lehetséges ugyan, hogy bizo-
nyos Írónál azonnal nem ismerünk fel minden 
ezólt, mit szem előtt ta r to t t : mig megtudhatjuk, 
hogy ez vagy az határozott czélja nem lehet. 
Nem bocsátkozunk e helyen a szentírás szerkesz-
tésének határozott czélja föltüntetésébe : de 
megfigyelve az egyes könyvek benső szerkezetét 
s elrendezését, bizonyos, hogy a szentirók közül 
egyiknek sem volt szándéka akár külön-külön, 
akár együttesen az egész ker. tan t a bibliába 
foglalni, úgy, hogy az tankönyv gyanánt szol-
gáljon. Ezen czél kivitele ugyanis jól rendezett 
terv mellett föltételezne több szerkesztő közre-
működésével pontos és tervszerű anyagfelosztást 
előleges értekezlet s megegyezés utján, s igy az 
egésznek didaktikai összefüggésben az anyagnak 
egyes fejezetekre osztásával katekizmus alakjában 
világos átnézetet kellene nyújtania. Már pedig 
a huszonhét egymástól igen elütő szentirati 
könyv közül mindenik önmagában befejezett 
egészet képez, minden összefüggés nélkül a többi-
től, minden tekintet nélkül reájok szerkesztve, 
s többnyire még csak nyoma sincs annak, hogy 
a szerkesztő csak tudomással is birna az újszövet-
ség más részeinek léteiéről; az irás ideje pedig 
oly különböző, hogy többnek kellett elmúlnia 
félszázadnál a legrégibb s legújabb újszövetségi 
szentiratok megjelenése közt különböző, egymás-
tól távoleső világrészben. Tehát sem előleges 

értekezlet-, sem megegyezésnek nincs semmi nyo-
ma a végett, hogy az uj-szövetségnek ma együtt-
levő könyvei összefüggőleg kölcsönösen kiegé-
szíttessenek. Ámde ekkor igy minden terv s 
összebeszélés nélkül, sőt a mi több, kölcsönös tudo-
másvétel hiányában a távolról kifejtett szerkesz-
tői működésről bizonyára nem jöhetett létre oly 
tökéletes, összhangzó egész, a mint nekünk azt 
az Isten által a világnak minden időre ajándé-
kozott kinyilatkoztatás egyedüli könyvéről vár-
nunk kellene. Ha különböző országokban nyolcz 
tudós minden előleges értekezlet s megegyezés 
nélkül különböző korban fölírná azt, a mi neki 
tetszik, s az általok igy szerkesztett iratok későbbi 
összeállításából azonnal tökéletes használhatóság-
tekintetében minden eddig létező művet messze 
túlhaladó tankönyv keletkeznék, ez bizonyára 
csoda lenne. Pedig nagy különbség volna észlel-
hető az ily föltevés és a közt, a mit a szent-
iratokról kellene gondolnunk, ha azok végleges 
összeállításával a kereszténység teljes tanköny-
vének kellene létrejönnie. Az egész szentírás ké-
sőbbi esetleges eredetű, s ha oly korán tévelyek 
s visszaélések nem támadtak volna némely hivő 
községekben, valószínűleg nem birnók az új-
szövetség némely legszebb darabjait. Mindegyik 
ugyanis egyenként alkalmilag részleges szükség 
fölmerültével különös czélra s legtöbbnyire köz-
vetlenül egyes egyházakhoz vagy személyekhez 
van irva, az előadás módjára nézve is alkalmaz-
kodva az akkor létező különös viszonyokhoz; 
sehol sem mutatkozik valamely együttes egye-
temes rendszer, sem az anyag kiosztása a külön-
böző irók közt, se abbeli törekvés, hogy a ko-
rábbi kéztől eredett utólag kiegészítve s bővítve 
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'legyen. Mindenik minden iratban függetlenül 
működik egyéni terve szerint s csak azt irja, a 
mi neki valamely különös körülmény által az 
irásra késztetve az előtte levő czélra alkalmas-
nak látszik; igy azután az egészben amint igen 
sok, ugy igen kevés is az amit birunk benne a 
végre, bogy tankönyv legyen. Maga a dogmatikai 
tartalom is nagyobbrészt történelmi alakban 
tűnik föl, a hol az előadás gyakran homályos, 
az elbeszélés rövid félbeszakított, s az összhang-
zat hiányzik. 

Négyszer van megírva Jézus élete, s benne 
némely dolog s rendelet háromszor-négyszer 
ismételtetik, mig másrészről a reánk nézve 
oly fontos kérdésekről az egész szentírást át-
kutathat juk a nélkül, hogy elegendő feleletet ta-
lálnánk; mindenik iratdarabban sok legfontosabb 
fejezet vagy kihagyatott, vagy csak felületesen 
jeleztetnek, ér intetnek; több mint ismert van 
föltételezve s teljesen érthetetlen lenne, ha csak 
az egyház életéből s állandó hagyományából nem 
lelné magyarázatát, kiegészítését. A könyvek 
írásmódjából pedig az is kitűnik, hogy azok 
a keresztényekhez intéztettek, kik már szóbeli 
tanítás által a vallásban oktatva voltak s mint-
egy a szóbeli tanítás bennök ismételtetik, vagy 
oktatások, tanácsok s intelmek adatnak, melyek, 
ha csak már a ker. vallás elve nem ismertetik, 
nem érthetők, sem kellőleg nem becsülhetők, 
majdnem mint a püspökök már rendezett egyház-
megyéjükben pásztori oktatást adnak ki. A szent-
írásnak sok helyén csak az alkalom van említve, 
midőn az Üdvözítő tanítot t , de hogy mi volt 
tanításának tárgya, az el van hallgatva; igy mon-
datik: „Kezdé őket sokat taní tani" 1) s csak egy 
fejezet sem adatik elő e bő tanításból. Föltáma-
dása után Krisztus urunk negyven napig gyak-
ran megjelent az apostoloknak „Szólván az Isten 
országáról,*2) de, hogy mit szólt, bővebben nem 
adatik elő; az Emmausba menő tanítványoknak 
is „Krisztus elkezdvén Mózesen és mind a prófé-
tákon, fejtegeté nekik mind, a mik az írásokban 
felőle szóltanak ;" : ) de a szentírásban semmit 
sem olvasunk ezen isteni fejtegetésről ; sz. Pál, 
ki Krisztussal már nem já r t a földön, igy szól: 
„0 — Krisztus -— mondot ta : Üdvösebb adni, 
mint venni,"4) már pedig ezek nincsenek irva 

') Márk 6, 34. 
n Ap. csel. 1, 3 
3) Luk. 24, 27. 
4) Ap. csel. 20, 35. 

egy evangeliomban sem, tehát sz. Pál hagyomány-
ból tudta; avagy midőn ir ja Korinthus híveihez: 
„A többit, mikor odajövök elintézem," de hol 
vannak e rendeletei följegyezve? sz. János is, ki 
minden evangélistát és ihletett írót túlélt, s lát-
hat ta a többinek iratait , azt mondja: „Vannak 
még sok egyebek, miket Jézus cselekedett, mik 
ha egyenként megíratnának, ugy vélem a világ 
sem volna elég a könyveknek, melyeket irai 
kellene;"2) azért, hogy nem Írattak, nem mond-
hatjuk. hogy nem történtek. Az apostolok sem 
írták tehát meg mindazt, a mit Krisztus szavai-
ról s tetteiről tudtak, azért elvetve a hagyo-
mányt, oda van a kinyilatkoztatás teljes tökéletes 
forrása, mely nélkül tökéletes ker. hit nem le-
hetséges. A Szentlélek ugyan, ki szerzője a szent-
írásnak, a nélkül, hogy a szentirók személyesen 
akarták volna, tehát csakis az ő tudtok nél-
küli vezérlete által végre is épenséggel eszközöl-
hette volna azt, hogy épen annyit í r janak össze, 
hogy együttes irataik gyűjteményéből utoljára 
csodálatos módon a ker. vallás teljes tankönyve 
jöjjön létre: de, hogy ez igy tör tént volna csak-
ugyan, semmikép sem bizonyítható be, ha csak 
előbb föl nem teszszük, hogy nem kell hinni a 
prédikálás által terjesztett Isten szavát, hanem 
csak az írásban meglevő igét, melyet az Üdvözítő 
az élőszóbeli tanításhoz adott ugyan, de azt soha 
sem parancsolta, hogy az minden igazságot tar-
talmazzon; annyival inkább is. mert e föltevés-
ben a Szentléleknek természetfölötti működése, 
csoda volna megengedendő, a miről pedig c^ak 
ugy lehetnénk bizonyosak, ha az vagy észlelhető 
volna s róla bizonyosságot érzékeink szereznének, 
vagy ha nem lehetséges ez. akkor mégis mint 
Isten közvetlen ténye kinyilatkoztatás által kel-
lene kétségen kivül helyeztetnie, mint például a 
szentségekben rejlő természetfölötti de láthatat lan 
isteni működésnél. Ámde a szentírást illetőleg 
egyik eset sem áll: sem azt nem észleljük az 
iratok gyűjteményében, hogy a Szentlélek azok 
szerkesztésénél magoknak az íróknak is ismeret-
len ama csodát művelte, hogy teljes bevégzett 
tankönyv az, sem pedig nincs irva semmi sehol 
e természetfölötti tény kinyilatkoztatásáról. 

Dr JBita Dezső. 

') Kor. I. 11, 34. 
») Ján. 21, 15. 
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De quadragesimali observantia, et agenda 
poenitentia 

meditando super peccati gravitate ex mysteriis passionis 
D. N. J. Ch. elucente. 

Appropinquante, Dilectissimi, solemnitate paschali, 
sic est praecurrenda consuetudo jejunii, ut nos quadraginta 
dierum numerus ad sanctificationem corporis et mentis 
exerceat. Suscepturi enim festorum omnium maximum 
testűm, ea nos debemus observantia praeparare, ut in 
cujus sumus resurrectione consepulti, in ipsius inveniamur 
passione commortui . . . Quae vero nobis est cum Christo 
partieipatio, nisi ut desinamus esse, quod fuimus ? aut 
quae similitudo resurrectionis, nisi depositio vetustatis ? 
Unde qui sacramentum suae reparations intelligit, carnis 
se vitiis debet exuere, et omnes sordes abjicere pecca-
torum : ut intraturus nuptiale convivium, splendeat veste 
virtutum.2) His verbis S. Leo M. sic nos excitât ad 
observantiam quadragesimalis jejunii, ut nobis simul 
poenitentiam praesertim inculcet agendam, cujus nécessitas 
tanta est, quantam edixit Dominus his verbis: „Nisi 
poenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis.u '') Poeni-
tentiam, inquam, cujus initium S. Basilius jejunium esse 
dixit, 4) quod tarnen verum sit Deoque placens. quale e 
mente eiusdem S. Patris non est nisi abstinere a malo, 
linguam temperare, alienum esse a concupiscentiis, de-
tractione, perjurio, mendacio. Hanc esse Ecclesiae inten-
tionem, ut penes observantiam quadragesimalis abstinentiae, 
animae nostrae et conscientiae nostrae curam praecipue 
habeamus, haneque per poenitentiam emendare satagamus, 
sic docet praelaudatus S. Leo M. : „Nonne dignum est, 
ut anima Christiana, quae verum vivumque Dei templum 
est, speciem suam prudenter exornet, et redemptionis 
suae celebratura sacramentum, omni circumspectione 
praecaveat, ne ulla earn macula iniquitatis obfuscet, aut 
duplicis cordis ruga dedecoret? Nam quid prodest ho- i 
nestatis formám praeferens cultus exterior, si interiora, 
hominis aliquorum sordeant contaminatione vitiorum ? 
Omnia igitur, quae animi puritatem, et speculum mentis 
obnubilant, abstergenda] sedulo, et quadam eliminatione 
radenda sunt. Scrutetur quisque conscientiam suam, 
seque ante se statuat censura judicii. Yideat, si in sec-
reto cordis sui illam, quam Christus dat, invenit pacem, 
si desiderium spiritus nulla concupiscentia carnis impugnat, 
si humilia non spernit, si alta non appetiit, si iniquo 
non delectatur lucro, si immoderato rerum suarum non 
gaudet augmento, si denique aliéna felicitate non uritur, 
aut inimici miseria non laetatuiv' 

Poenitentiam certam non facit nisi odium peccati et 
amor Dei. Quando sic poenitemus, ut nobis amarum sapiat 
in animo, quod antea dulce fuit in vita : et quod nos 
prius delectabat in corpore, ipsum nos cruciet in corde, 
tune vere poenitemus. „Projicite a vobis omnes praevari-

') Főm. és ft . Simor János, bib. hg. primás esztergomi érsek 
ur nagyböjti főp. körlevele. 

2) Serm. de quadrag. 12. 
3) Luc. 13, 5. 
4) Serm. 2. de jejun. 
*) Serm. de quadrag. 3. 

cationes vestras, in quibtis praevaricati estis, et facite 
vobis cor novum, et spirit um novum," monet nos Deus 
per Ezechielem prophetam. ') Et peccatorum post bap-
tismum commissorum remissionem obtenturi ad sacra-
mentum accedamus poenitentiae, qua contineri novimus 
non modo cessationem a peccatis, eorumque detestatio-
nem seu cor contritum et humiliatum, verum etiam 
peccatorum sacramentalem eonfessionem et absolutio-
nem ; itemque satisfactionem non quidem pro poena 
aeterna, quae cum culpa in Sacramento remittitur, sed 
pro poena temporali, quae non tota semper remittitur, 
ut in baptismo fit, illis, qui, ut Tridentini patres lo-
quuntur, gratiae Dei, quam acceperunt, ingrati Spiritum 
Sanctum contristaverunt. 2) 

Ad poenitentiam, quam certam non facit, nisi odium 
peccati et amor Dei, nullo efficaciori medio excitamur, 
quam séria, attenta, et pia consideratione Summi Sacer-
dotis Christi, ponentis animam suam in ara cru eis pro 
nobis morte dirissima, doloribus et opprobriis plenissima. 
Hinc est, quod de salute filiorum suorum sollicita S. 
Mater Ecclesia, quae praecipit et vult, ut per poeni-
tentiam emundantes a peccatis conscientias nostras „obti-
neatur misericordia Dei, et abolito peccatorum reatu 
religiose a nobis venerandum pascha celebretur," 3) vulr 
etiam, ut sacro quadragesimali tempore admirabile 
redemptionis nostrae opus nobis ob oculos sistamus, 
„aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Jesum, 
qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem, confusione 
contempta . . . Recogitate enim eum, qui talem sustinuit 
a peccatoribus adversum semetipsum contradictionem.* 4) 
Seu prout S. Petrus nos monuit: „Christo igitur passo 
in carne, et vos eadem cogitatione armamini, quia, qui 
passus est in carne, desiit a peccatis, ut jam non desi-
deriis hominum, sed voluntati Dei, quod reliquum est in 
carne, vivat temporis." 5) Quod S. Paulus sic expressif : f i) 
„Pro omnibus mortuus est Christus, ut, et qui vivunt, 
jam non sibi vivant, sed ei, qui pro ipsis mortuus est, 
et resurrexit." 

Grandis sit malitia peccati oportet, quippe quod 
Deus sanctissimus, justissimus, longanimis et misericors-
nunquam non graviter muletavit. „Angelos paccantes 
rudentibus in fern i detractos in tartarum tradidit cruci-
andos." ?) Peccaverunt protoparentes a Deo ultra modum 
naturae et pratiae donis exornati, et ipsi ob unicum 
peccatum e paradiso expelluntur, ac insuper cunx omnibus 
posteris suis morti variisque miseriis subjiciuntur. s) Propter 
peccatum universum propemodum genus humánum deletur 
aquis diluvii. ") Propter peccatum Sodoma et Gomorrha 
cum universa terra regionis illius igne de coelo delapso 
concremantur.10) In extremo autem judicio cum venerit. 

' ) 18, 31. 
2) Sess. VI. in cap. 14. de justif. 
3) Leo M. sermo de quadrag. 2. 
4) Ad Heb'r. 12. 2, 3. 
5) I. 4, 1 - 2. 
6) 2. Cor. 5, 15. 
7) 2. Petri 2, 4. 
8) Gen. 3. 17. sequ. 
p) Gen. 6. sequ. 

'») Ibid. 19 
16* 
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Filius hominis in majestate sua, et omnes Angeli cum eo, 
tunc sedebit super sedem majestatis suae, et congrega-
buntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invi-
cem, sicut pastor segregat oves ab haedis. Et statuet 
oves quidem a destris suis haedos autem a sinistris . . . 
Tunc dicet rex his, qui a sinistris e runt : „Discedite a me 
maledicti in ignem aeternum, qui paratus est diabolo et 
angelis ejus." ') Poenae hae non sunt tabulae ad terro-
rem contictae, sed sunt veritates certissimae a Deo infal-
libili ore prolatae. Christianus non est, qui eas inficiari 
audet. Verum quid sunt poenae recensitae, si comparen-
tu r iis, quibus Jesus crucifixus, Unigenitus Dei Filius 
subdebatur. Illae in rebelles Deo, in peccatores latae, 
executionique mancipatae sunt. Sed impius peccator non 
erat Dei Filius. Filius erat Sanctissimus, immaculatus, 
obedientissimus, expers omnis peccati, ac ideo Patr i di-
lectissimus ; et tarnen Pater amantissimus Filium hunc 
unicum. sanctissimum, innocentissimum morti tradidit, 
morti autem crucis sane ignominiosissimae, doloribus ple-
nissimae. Unde tanta talis patris in talem Filium severi-
tas ? Propheta respondet Isaias : „Ipse autem vulneratus 
est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera 
nostra."2) Propter iniquitates ergo nostras, propter scelera 
nostra. Ecce quae peccati malitia, quae tam copioso san-
guine, tot doloribus, tam probrosa morte a Filio Dei 
€xpiari debuit ! Aspiciamus in auctorem fidei et consum-
matorem Jesum Crucifixum, vi rum dolorum, quam horri-
dus Eius aspectus ! Ex infami pendet ligno, totus saucius, 
vulneratus, laniatus. „A planta pedis usque ad verticem 
non est in eo sanitas ; vulnus, et livor et plaga tuniens." 3) 
Videamus, si est dolor, sicut Jesu crucifixi, et fateamur 
non esse dolorem eius dolori similem, quia magna est, 
velut mare contritio Eius. 4) Quis jam Jesum amabilissi-
muiii his objecit poenis ? S. Paulo tes te 5 ) Pater Divinus, 
„qui etiam proprio filio suo non pepercit, sed pro nobis 
omnibus tradidit ilium," „quem proposuit propitiationem 
per fidem ir> sanguine ipsius ad ostensionem justitiae 
suae propter remissionem praecedentium delictorum." 
Quid enim mali fecit divinus hie filius, ut tantum mere-
retur justitiae rigorem ? Per 33 annos, quibus in terra 
versabatur „bene omnia fecit," u) Patrem ardentissime 
amavit, sanctissimam eius voluntatem ad apicem implevit. 
„Meus cibus est," dixit Ipse, „ut faciam voluntatem ejus, 

qui misit me, ut perficiam opus ejus." ' ) Filius ad mor-
tem usque obedientissimus; quapropter Patri nunquam 
displicuit, placuit imo vero semper. „Ecce vox de coelis 
dicens : Hie est Filius meus dilectus, in quo mihi com-
placui." s) Sed si filius tam sanctus, tam obediens, tam 
dilectus, et cur e voluntate Patris patitur, crucifigitur, 
moritur P Ad ostensionem justit iae? Quae autem haec 
justifia, si funditur sanguis innocens ? Judicium utique 
terribile, sed tamen aequissimum. „Justus es Domine et 

») Matth. 25, 31, sequ. 
2) 53, 5. 
3) Isai. 1, 6. 
*) Jerem. Thren. 2, 13. 
5) Rom. 8. 32. et 3. 25. 
6) Marc. 7, 37. 
7) Joan. 4. 34. 

Matth. 3, 17. 

rectum judicium tuum," x) jam psallebat regius vates. 
Ubi proinde est culpa, pro qua luenda tanta exigitur 
poena ? Culpa non est propria, aliéna est, nostra est. 
„Posuit quippe Dominus in eo iniquitatem omnium no-
strum, propter scelus populi mei percussi eum, ait Deus."2) 
Quaerit S. Bernardus : J ) „Sed qua necessitate ista pertu-
lit, qua indigentia sanguinem suum fudit Dei Filius?" et 
respondet : „Tam mira pro redemtione hominum pertulit, 
qui solius majestatis imperio potentissime redimere po-
tuit. Audi, o homo, necessitatem tuam, et non suam. 
Protoplastus peculiare facinus commisit praevaricando, 
quod expiari sine hostiae oblatione non potuit. Purus 
homo puram hostiam offerre non valuit, quem peccati 
contagio penitus immundum esse constitit : nec simplex 
Deus, nec Angelus immolari debuit, quoniam et ilium 
natura et hunc gratia impassibilem exhibuit: irrationa-
bilis creatura non suffecit tantae rei magnitudini. Unde 
oportuit, ut Deus et homo fieret hostia: Deus pro po-
tentia liberandi, homo pro sufficientia immolandi ; Deus 
pro misericordia, homo pro indigentia. Oblatus est ergo, 
quia apud ipsum propitiatio e3t, et copiosa apud eum 
redemtio. Oblatus est, quia sic decrevit ipsius erga 
hominem inaestimabilis dilectio." Christus nobis da-
t u s , . nobis natus ex intacta virgine, sugere ubera 
voluit, qui mundum pascit, esurire panis, sitire fons, 
obscurari lux, falsitatis accusari Veritas, infirmari virtus, 
fatigari fortitudo, judicari innocens, puniri aequitas, mori 
vita, denique miseriis omnibus hominis se subiicere, qui 
liominem ad imaginem et similitudinem suam creaverat 
„delens — ut Apostolus loquitur 4) — quod adversus nos 
erat, Chirographum decreti. quod erat contrarium nobis, 
et ipsum tulit de medio, affigens illua cruci." „Sanctus, 
innocens impollutus, segregates a peccatoribus, et excel-
sior coelis factus." 6) Nos mori debuimus, et ipse solvit, 
nos peccavimus, et ipse luit, nos ipsius sumus causa dolo-
ris : nos ipsius culpa occisionis : nos ipsius livor passio-
nis : nos cruciatus ipsius labor : nos ipsius corporis fiagel-
lum : et ipsius vindictae flagitium : passio Domini nostri 
Jesu Christi opus est sine exemplo : gratia sine merito, 
sed Charitas sine modo. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius hó 5. Simor János bíboros her-

czeg-primás főpásztori levele a rabszolgaság ügyében. — 
Azon köztörténelmi, mivelődési és emberiességi te-

kintetből egyaránt mesteri fejtegetések után, melyeknek 
logikai vaskövetkezetességét csak az azokban nyilvánuló 
keresztény felebaráti szeretet múlja felül, valóban nagy 
vakmerőség részünkről, amidőn ő eminencziája főpász-
tori levelének alkalmából, mely Magyarországot a rabszol-
gaság ellen buzgólkodó nyugati müveit államok sorában 
méltóan képviseli, gyönge szavunkat e lapok hasábjain 
fölemeljük. Erre csak az nyújt bátorságot, hogy a „Re-

•) Psalm. 118, 137. 
s) Isai. 53, 6. 8. 
s) Tract, de praec. myst. nostrae relig. p. 1, 5. 6. 
*) Coloss. 2. 14. 

Hebr. 7, 26. 
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ligio," mely az afrikai rabszolgaság elleni mozgalmat 
mindjárt keletkezésében csekély erejéhez képest ajánlotta 
s összes további kifejlésében nyomról-nyomra ismertette, 
most már teljes nyugalommal fejlesztheti tovább ez ügyet 
magyarországi viszonyaink tekintetéből is. 

Ez annál könnyebben eshetik nekünk itt, mert e 
lap t olvasói tökéletes tájékozottsággal birnak az ügy 
állásáról s mint ilyenek annál könnyebben teljesíthetik 
Magyarország biboros főpapjának nemes szándéklatait. 

Mi is csak ezt véljük a magunk részéről a saját 
körünkben előmozdítani, midőn mindenek előtt visszauta-
sítjuk ama szükkeblüséget, mely bizonyos makrapipás 
gondolkodásmóddal vagy kozmopolita s szabadkőműves 
furfanggal a magyar népet vissza akarja tartani a kegyes 
adakozásoktól a rabszolgaság elleni keresztes háború 
czéljaira, azt állítván, hogy elég bajunk van nekünk, 
minden fillérre szükségünk van itthon. Senki sem gondolt 
arra, hogy ezek az urak, kik igy beszélnek, keresztény s 
polgárosult czélra adakozzanak ; de az ellen határozottan 
óvást kell emelni, amidőn a magyar nép képviselői gya-
nánt föllépvén azt állítják, hogy a magyar nemzetnek 
semmi köze a rabszolgaság megszüntetéséhez. Ez annyi 
volna, mint önként kizárni magunkat a müveit Európá-
ból és az egész polgárosult világ előtt bebizonyítani, 
amivel legádázabh elleneink vádolnak, hogy barbárok 
vagyunk. Egész Európában ugyanis megindult e keresztes 
hadjárat: Angliában Manning bibornok és Granville lord, 
volt külügyminiszter (protestáns), Francziaországban La-
vigerie biboros és Jules Simon szenátor, republikánus ál-
lamférfiú állanak a mozgalom élén ; Németországban a köz-
életben szereplőr férfiak legönzetlenebbjei, Olaszországban is 
a legelső tekintélyek működnek közre a nagy czélra. Egy 
szóval az egész müveit világ megkívánja a dicsőséget 
részt vehetni a rabszolgaság eltörlésében : — és a magyar 
nemzet távol maradna attól, elutasítaná az alkalmat, mi-
dőn helyet foglalhat a világ legelső nemzeteinek verse-
nyében ? Mily félszeg gondolat volna ez ! 

Akármivel akarná valaki indokolni a magyar nemzet 
távolmaradását, mindig megalázná hazánkat. Szegények 
vagyunk ? minek játszunk akkor nagyhatalmat ! — Bel-
ügyeink igénylik összes figyelmünket ? akkor mit kere-
sünk a müveit Európában ! — Saját koldusainknak sem 
telik elég ? ügyefogyott, önmagával tehetetlen nép va-
gyunk ! És még egyebet is lehetne és fognának le-
vonni távolmaradásunkból, ami mind hazánk szégyenére 
válnék. 

Ne alakoskodjanak tehát, akik azt tanácsolják a kö-
zönségnek, tartsa magát távol az európai müveit nem-
zetek eme nemes buzgalmától ; hanem mondják ki nyiltan, 
hogy ők bizony nem lelkesülnek ingyen a rabszolgaság 
elleni keresztes hadjáratért, vagy hogy engedelmesen szót 
fogadnak a szabadkőművességnek, mely megtiltotta tag-
jainak a szó legszorosabb értelmében vett humanitárius 
mozgalomban való részvételt, mivel annak kezdeményezése 
a római pápától ered és egy lángbuzgalmu biboros veze-
tése alatt áll. Ez legalább őszinte szó számba jőne. 

Ama szűkkeblű eljárás és álokoskodás azonban nem 
fogja megvesztegetni a józan magyar nemzet Ítéletét, főleg 
mióta Magyarország legelső főpapjának hívó szózatát hallá, 

akinek fenséges példája az adakozásban, követésre buzdít 
minden nemes szivet. 

Magyarország katholikusai bizonyára sietni fognak 
filléreikkel támogatni oly ügyet, melynél emberségesebbet 
a XIX. század nem ismer; engedve főpásztorunk szóza-
tának, be fogják bizonyítani az egész világnak, hogy a 
magyar nemzet, mely nagy szent István utján a nyugati 
keresztény miveltségnek köszönheti állami s kulturális 
szervezkedését s fenmaradását, mely a XVII. században 
ugyancsak egy pápa fölhívása folytán a nyugati keresz-
tény nemzetek keresztes hadjárathoz hasonló együttes s 
önkéntes közreműködésének köszönheti fölszabadulását a 
török pogány rabigájából, -—• mindig karöltve kiván járni 
a nyugati czivilizáczióval ennek ujabb nemes buzgalmu 
keresztes hadjáratában. Magyarország katholikusai fölér-
tik ugy keresztény, mint magyar missziójukat, és évezre-
des hagyományaikhoz hiven annál nagyobb készséggel 
fogják istápolni Lavigerie bibornok nemes vállalatát, 
minél biztosabb az, hogy abból még a legtávolabbi száza-
dokban is fény és dicsőség fog háramlani a magyar névre, 
valamint egyenjogú társaira ugvane műben, a nyugati 
nagy nemzetekre. 

Ámde, ugy véljük, ezzel magával még nem teszünk 
eleget keresztény s magyar kötelmeinknek. 

Istmeretes ugyanis, mint Lavigerie biborosnak a 
„Religio"-ban közelebb közölt s jan. 19-ről kelt leveléből 
kitűnik, hogy e fáradhatatlan apostol húsvét táján az 
összes, ez ügy iránt érdeklődő nemzetek részvételével 
nemzetközi kongresszust óhajt tartani az afrikai rabszol-
gaság eltörlésére legalkalmasabb módozatok megállapítása 
és a nagy vállalat minél sikeresebb biztosítása czéljából. 

Magyarországnak e kongresszustól épp oly kevéssé 
szabad távol maradnia, mint az adakozástól. Igaz ugyan, 
hogy hazánk jelen válságos napjai közepette és az idő 
előhaladottsága miatt nagyobb mérvű akcziót e tekintet-
ben alig lehetne kifejteni ; de a sz. István- és sz. László-
Társulatok, melyek úgyszólván az egész katholikus Magyar-
országot képviselik, minden nehézség és minden megter-
heltetés nélkül intézkedhetnének Magyarország képviselte-
téséről az afrikai rabszolgaság elleni nemzetközi kon-
gresszuson. 

A „Religio" t. szerkesztője annyi üdvös s nemes 
eszmének volt kezdeményezője vagy érdemes fejlesztője :*) 
azért teljes megnyugvással teszem le kezébe a magyar 
s keresztény nemzet e becsületbeli ügyét. 

Dixi et salvavi an imam meam! -j-

Budapest, márcz. 6. A pápa fejedelmi és területi 
függetlenségének szükségessége. IV. — 

Vega de Armijo spanyol külügyminiszter röpirata 
fejtegetéseit igy folytatja: 

„Egyébiránt, fájdalommal kell bevallani, hogy az 
államok, névszerint a katholikus államok passzív magatar-

') T. barátom túlbecsüli a „Religio" szerkesztőjének csekély 
személyiségét A mit lehet, megtesszük. In magnis — et voluisse 
sat est. Arról, azt hiszem, meg van győződve, hogy ha más nem, — 
a Religio a XIX. század legdicsőbb ügyének nemzetközi congres-
susán — képviselve lesz. A szerk. 
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t á s a , e z engedte meg Olaszországnak Róma elfoglaltatását 
oly körülmények között, hogy a diplomáczia előrelátó 
szelleme azonnal észrevehette, mennyire fogják később 
ezt az apathiát kiaknázni mint valami nagy bizonyítékot 
a mellett, hogy Európát ebben a kérdésben semmi jogos 
exigentia nem illeti meg. 

Világos, hogy ha ennek a kérdésnek megadták volna 
azt a fontosságot, a melylyel bir és a melynek bírását 
bebizonyította, s ha a diplomáczia azon lett volna, hogy 

a szentszéknek a függetlenség igazi föltételeit biztosítsa : 
akkor talán teljesen elháríthatták volna Róma elfoglal-
tatását, minek folytán, nem létezvén jelenleg ez az óriási 
akadály (immense obstacle t. i. hogy Róma tényleg el 
van véve a pápától) a kérdés megoldása most sokkal 
könnyebb volna. 

Olaszország egymaga nem őrizhette meg Rómát a 
pápa számára, tekintve, hogy a demagogpárt zászlóira ez 
vala felírva : Roma o morte ! De mialatt Francziaország 
elég erős volt Rómát a pápa nevében elfoglalni, az alatt 
Olaszország megakadályozhatta azt, hogy Róma (olasz 
forradalmi) elfoglalása, melyet a "nyargaló pártok oly 
hevesen követeltek, megvalósuljon ; annál inkább meg 
lehetett volna ezt akadályozni abban az esetben, hogy ha 
egy nemzet (a franczia) helyett, az európai nemzetek 
közreműködése adta volna meg a garancziát. 

Mihelyt Róma elfoglaltatott, az a hiedelem száll-
hatta meg kivált a protestáns nemzeteket, hogy az idő 
majd a római kérdést jobban fogja megoldani, mint az 
embereknek összes okoskodásai ; hanem ez, természetesen, 
tévedés, mely a pápaság igazi hatalmának nem ismerésé-
ből származik. 

Most már tény az, hogy a pápaság ellenségei által 
viselt harcz egyfelől, másrészről pedig a pápaság ereje, a 
melynek fölényét XIII. Leo egész nagyságában feltün-
tette, a politikával foglalkozó férfiak szemét felnyitotta 
és bebizonyította, hogy ezt a nagy hatalmat a társadalmi 
rend érdekében felhasználni mulas zthatatlan kötelesség, 
habár még e pillanatban is vallási nézőpontról véve, ruég 
most sem látják be, hogy az ő (a pápaság) függetlensé-
gének szükségessége az ő isteni küldetésében gyökerezik" 
(nem pedig csupán valami nemzetközi opportunitás-félén 
alapuló nemzetközi garancziában.) 

„Európa most már belátja e kérdés megoldásának 
illendőségét, és erre nézve bizonyítékul szolgál az a nagy 
mozgalom, mely valamennyi hatalmasságot, katholikuso-
kat, protestánsokat, schismatikusokat egyaránt arra indí-
tott, hogy uZ apostoli szentszékhez közeledjenek, XIII. 
Leo pápa békéltető eljárásának megfelelő viszonzásául. 

Hogyha e kérdés még mindig fennáll, daczára azon 
hosszú időnek, a mióta Olaszország e kérdést felvetette, 
ennek oka abban rejlik, mert a hatalmak féltek megsér-
teni érzékenységét az olasz hatalmasságnak, a mely ezt 
az ügyet saját belügyének tekinti. Azután jelenleg, mi-
előtt ez a kérdés megoldathatnék, most már azt igazi 
határai közt kell visszaállítani. 

Másrészről, a mit a pápaság soha sem fogadna el 

') A katholikus Ausztria-Magyarország akkori protestáns 
külügyminisztere, gróf Beust, sajnos, aktive, biztatólag, viselte magát 
a pápai állam megdöntésében ! 

Italiától, a melyet rablónak tekint, ugyanazt nem utasítaná 
vissza Európa együttleges garantiájától, hogyha az a pápai 
függetlenség nevében valósíttatnék meg. 

Látunk congresszusokat összeülni, például hogy a 
kereskedelmi összeköttetések utainak föltételei szabályoz-
tassanak. Kétségtelen tehát, hogy egyezségre lehet jönni 
a pápaság függetlenségének szentesítése végett is, amely 
függetlenség annyi és olv különféle érdekeket képvisel, 
— félre nem ismerve egyébiránt az olasz nép jogos 
aspiráczióit a függetlenségre és egységre nézve. 

A problémát megoldhatja bármely hatalmasság, és 
talán hasznosabban tehetik ezt a másodrendű hatalmas-
ságok mint az első rendűek, hogy minden gyanakodás ki 
legyen zárva . . . . Nem lehet kételkedni a fölött, hogy 
helyesen felállítván a kérdést a pápaság szabadsága és 
az olasz nép függetlensége és egysége szempontjából, az 
eszme elfogadtatnék ; és ez mily nagy dicsőség lenne arra a 
nemzetre, a mely erre nézve a kezdeményezést megtenné ! 

A probléma megoldása, ily módon eszközölve, az állan-
dóság minden óhajtott kellékével bírna, és kizárná mind-
azt a veszélyt, a melyek a jelenlegi helyzetben rejlenek. 

Hanem hát — kérdezhetné valaki — sommásan véve, 
milyennek kell lenni e transcendentális probléma meg-
oldásának ? 

A priori ezt nagyon nehéz volna megmondani. De 
az bizonyos, hogy meg fogják találni, mihelyt tanulmá-
nyozni fogják a feladatot minden oldaláról és hogyha 
tekintettel lesznek a pápaság különös helyzetére, a mely 
mig egyfelől nem engedi meg neki, hogy Olaszországgal 
egyezkedjék, másfelől nem kényszeríti őt arra, hogy tény-
leg többet követeljen, mint a mennyi függetlenségre van 
szüksége, hogy isteni küldetését betöltse. Ha elismerik 
hathatós befolyását a féktelenség és anarchia eszméivel 
szemben és ama támasz tekintetében,- melyet tőle minden 
kormány nyer, az ismeretlen meg lesz találva és a probléma 
kétségkiviil meg lesz oldva, oly alakban, a mely mig 
kedvezni fog a katholiczizmusnak és a tekintély elvének, 
nem kevésbé fogja megerősíteni Olaszország függetlensé-
gét és egységét." 

Eddig tart Vega de Armijo röpiratának veleje. Mit 
mondunk hozzá? Dicsérjük? Maga magát dicséri. Az 
pedig természetesen önként értetik, hogy katholikus em-
ber, katholikus lap, a pápaságot illető minden kérdésben 
a pápaságnál hagyja, a pápaságtól magától várja az utolsó 
szót, az Ítéletet, melytől nincs felebbezés sem egyes hata-
lomhoz, sem a hatalmak összegéhez. 

Bármily praecisóval van egyébiránt a spanyol kül-
ügyminiszter a római kérdés megoldása végett előter-
jesztett e javaslata megírva : egy sötét, megvilágítás nél-
kül maradt pontot mégis találni benne, s ez nem egyéb, 
mint az illető másodrendű hatalmának initiativája. Spa 
nyolország külügyminisztere nem mondotta ki világosan, 
hogji ez a initiativa csak ugy véletlenül, mint egy deus 
ex machina, jőjjön-e mozgásba, vagy pedig a hatalmuk-
nak, avagy az érdeklett pápaság és Olaszország külön-
külön-e vagy együttes initiálására ? 

Mi a pápaság számára követeljük megítélését annak, 
hogy mikor látja bekövetkezettnek az időt a római kér-
dés megoldásának initiálására. 
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Spanyolország. A római kérdés ügyébea a nemes 
spanyol nemzet ugy látszik kiváló szerepre van hivatva. 
Mint t. szerkesztő urnák siettem jelenteni, Sancha-Hervas 
Czirjék-Mária madridi püspök véget vetett ama diplomácziai 
tárgyalásoknak, melyeket Crispi olasz miniszterelnök a 
nemzetközi szabadkőművesség támogatásával Sagasta, 
hárompontos matador s spanyol miniszterelnöknél meg-
indított, hogy a tervezett spanyol katholikus kongresszus 
létrejövetelét meghiúsítsa, amelynek íő-főczélja vala a 
római bitorlás ellen tiltakozni. A hitvalló madridi püspök 
nem játszotta a „circumspectust," mig e tárgyalások összes 
fondorlatai legfelsőbb helyen holmi félelmet idézzenek 
elő, hanem minden további vitának elejét veendő, f. é. 
húsvét idejére Madridba összehívta a kath. nagygyűlést, 
nemes elszántsága által magával ragadván azokat is, akik 
még tétováztak. 

XIII. Leo pápa külön brevével ismerte el Sancha-
Hervas határozott föllépésének érdemeit, ezzel is kimu-
tatván a jelen időkben tanúsítandó magatartás számára 
a zsinórmértéket. Ma tettek szükségesek : elég volt a 
szóból. Es a közelebb megtartandó spanyol kath. kon-
gresszus bizonyára e jelszót fogja követni tárgyalásainál. 
Erre pedig nagy szükség van, mivel legújabb időben ama 
hamis politikai elv kezd a katholikusok közt, kivált 
Közép-Európában terjedni, hogy nem kell bántani a római 
kérdést, nehogy — Crispi et tutti-quanti megharagudjék, 
vagy más szavakkal : az olasz szövetség miatt hagyni 
kell a pápát sínylődni fogságában ! E furfang, mely a 
protestáns Bismarck és a német-osztrák-magyar szabad-
kőművesség nagyon ügyes találmánya, sokféle változatban 
van elterjedve ; még azt is pengetik, hogy a hazaszeretet 
parancsolja inkább meghajolni az olasz forradalom előtt, 
semmint követelni a pápa jogainak elismertetését és ér-
vényesítését. Ezek, kik hasonlót mondanak, lehetnek 
ugyan nagy politikusok, de hogy jó katholikusok-e, azt 
méltán kétségbe lehet vonni. Mert a hazafiság első köve-
telménye az, hogy országunk erős s egységes legyen, 
erősebb, mint talán szövetségesünk ; már pedig hogyan 
lehetne erős, ahol a lelkiismeretek az egyház közös atyjá-
nak biztonságaért folyton nyugtalanságban vannak. Ami 
rossz, az rossz marad mindig, még ha velünk szövet-
kezik is : malum ex omni causa. 

A spanyol katholikusok és politikusok nem transi-
gálnak lelkiismeretükkel. 

Itt fekszik előttem, Vega di Armijo, spanyol külügy-
miniszter röpirata a római kérdésben. Ez azután politi-
kai actus. 

Mert az nyilvánvaló, hogy, ha a spanyol külügy-
miniszter nyilvános iratban kifejti, hogy a római kérdést 
európai konferenczia elé kell vinni és a pápa függetlensé-
gének biztosításával ugyanott megoldani, ez legalább is 
jelent annyit, hogy ő kész diplomácziailag is nemzetközi 
tárgyalásokat indítani ez ügyben. Ennek szükségét a 
spanyol államférfiú a tények világánál mutatja ki s oly 
szellemi fennsőbbséggel vitatja, mely a jelen szomorú 
időkben az egész katholikus világ elismerését érdemli. 

Az eszme magában véve nem uj ; e sorok irója is 
fejtegette azt e lapok hasábjain. De teljes figyelmünket 
érdemli a forradalmi elfogultságtól és a circumspectus 

elvkufárkodástól ment bátorság, melylyel minél több 
nemzet katholikusai ez eszmében megyeznek. A folytonos 
tétova, az alkudozás a forradalommal, a bevégzett tények-
nek a jog álláspontját félig-meddig föladó megengedése : 
ez tartja fön a bitorlást a kath. egyház fővárosában, ez 
teszi lehetővé a pápaság s katholiczizmus nyilt ellenségei-
nek, hogy a katholikus országok kormányaira nyomást 
gyakoroljanak vagy ezeket tévedésbe ejtsék, azt mondván, 
hogy a katholikusok maguk is megalkusznak a helyzettel. 

A spanyol katholikusok e tekintetben nem hagyják 
tévedésben Sagasta miniszterelnököt; a húsvéti kongresszus, 
mint az előkészítő munkálatokból alkalmam volt mesr-o 
győződni, egyszerűen felállítja a kérdést : pápaság s egy-
ház, vagy forradalom s bitorlás, — jog s jogfolytonosság, 
vagy erőszak s fölforgatás ? Tessék választani ! 

Sajnos, hogy Európa katholikusai körében még 
mindig bizonyos félszeg felfogás uralkodik, mintha a 
pápa fogsága a Vatikánban mintegy magában álló dolog 
volna, mely csak közvetve érinti az egyes országok ka-
tholikusait. Ez alapjában hibás fölfogás. A forradalom 
előbb az egyes országokban meggyengitette a katholi-
czizmust. azután fogságba vetette Péter utódját : a pápa 
függetlenségének visszaállítása a proczessust meg fogja 
fordítani. Erre kell tehát törekedni. 

A történelem föl fogja jegyezni, hogy a XIX. szá-
zadban a katholikusok lanyhasága — corruptio optimi 
pessima — lehetővé tette a — vatikáni fogságot. 

A spanyol kath. kongresszus mindezeknél fogva 
nagy fontosságú fordulatot jelent : ott meg akarják s meg 
^igják mutatni, hogy méltók akarnak lenni a „Crux de 
Cruce" és a „Lumen de Coelo" pápákhoz; ott nem fog-
nak megelégedni holmi lágymeleg határozatokkal ; nem 
szégyenlik a katholikus nevet ; nem fogják mondani : 
„már megint katholikus jelszót és zászlót tűznek ki" ; 
nem fognak bárányokul farkas bundába bújni, hogy fesse-
nek a farkasoknak ; — hanem utalni fognak a római 
bitorlás mindinkább megujuló merényleteire, a legutóbbi 
római zavargások ismétlődhetéseire s azok esetleges kö-
vetkezményeire, melyek a forradalmi romlottságot be-
tetőzhetik azzal, hogy a pápa sz. Péter vagy. sz. Pál sorsá-
ban részesül — és oly actiót fognak indítani, melyet előze-
tesen nem szabad nyilvánosságra hoznom . . . -f-

KATH. TANÜGY. 
Kath. nőnevelésünk két derék munkása. 

Nőnevelésünk felvirágoztatása érdekében legtöbbet 
tehetünk buzgó tanítónők kiképzése által. 

Bizonyos tehát, hogy a tanitónőképezdék nagy hord-
erejű intézmények. És ezen intézetek belbecsét önálló-
ságra jutott növendékeinek életrevaló működéséből ítél-
hetjük meg legbiztosabban. 

Ha a hazánkban fönnálló 10 tanitónőképezde mű-
ködését figyelemmel vizsgáljuk, csakhamar észreveszsziik, 
hogy ezek között a bpe.sti Mr. kath. tanitónőhépző-intézet 
az angolkisasszonyok zárdájában mind növendékeinek 
számát, mind a nevelés terére való kihatását illetőleg 
első helyen áll, bár fönntartása huszadrész költségbe nem 
kerül, mint egynémely állami tanitónőképezdeé. 
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És nemcsak a gyakorlat terén mutat fel ezen intézet 
szép eredményt, hanem a nőnevelési irodalom terét is 
valóságos úttörő munkákkal gazdagítja már 15 év óta, 
amint ezt még a „Pester Lloyd" (1888. május 12-ki száma) 
is bizony itja, midőn igy szól: „Besonders in der röm. 
kath. Lehreninnen-Praeparandie in Budapest macht sich 
seit 15 Jahren ein reges Streben bemerkbar." 

A budapesti VI. kerületi állami tanítónőképző intézet 
tanári testülete egy nőneveléssel foglalkozó folyóiratot, 
a „Nemzeti Nőnevelés"-t szerkeszti ugyan de ez a kath. 
nőképzésre nem lehet oly üdvös befolyással, mint a buda-
pesti kir. kath. tanítónőképző igazgatója és vallástanára 
által szerkesztett paedagógiai munkák. Róluk fogunk szólni 
röviden. 

A ügybuzgó vallástanár Nóvák Lajos, a Szt.-István-
Társulat tudományos és irod. oszt. tagja, főleg a kisded-
nevelés terén szerzett magának érdemeket. Ezen magyar 
Pestalozzi, paulai sz. Yincze példáját követve, sokat fá-
radozók, mint a bpesti gyermekmenhely titkára, a szegény 
gyermekek nevelése körül. Es ezen buzgólkodása annál 
nagyobb fontossággal bir, mivel kevesen vannak nálunk, 
kik kath. fölfogással tekintenék ez ügyet, és kik a kath. 
egyháznak e téren szerzett kiváló érdemeit kellően mél-
tatnák. Nóvák Lajos irodalmilag is föllépett a kisded-
nevelés mezején, („A szegény gyermekek sorsa s társa-
dalmi állása a pogány népeknél." — „Paulai sz. Vincze 
és a párizsi első lelenczház." „A szegény gyermekek sorsa 
és társadalmi gondozása napjainkban." „Emlékirat a 
budapesti első bölcsőde negyedszázados ünnepélye alkal-
mából" stb.) (Vége köv.) » 

VEGYESEK. 
Dicsőségesen uralkodó szentséges atyánk, XIII. 

Leo pápa, születésének (1810. márcz. 2.) és megkoroná-
zásának (1878. márcz. 3.) kettős évfordulója alkalmából 
f. hó 2-án fogadta, ünnepélyes kihallgatáson, a szent 
Collegiumot, a Rómában jelenlevő püspököket, a pápai 
udvar praelatusaival és méltóságaival. A kihallgatás, mint 
a „Moniteur de Rome" irja, a trónteremben tartatott 
meg. A szent Collegium uj dékánja, Monaco La Valletta 
bíboros olvasta fel a feliratot, mély tiszteletet és ragasz-
kodást valamint üdvkivánatokat, nyilvánítva a szent 
Collegium nevében a szentatya pápaságának szerencsés 
évfordulója alkalmából. 0 szentsége hosszabb, nagy ha-
tású beszédben válaszolt az üdvözletre, s különösen a 
pápaság és a forradalmi Olaszország közt kifejlett helyzet 
tarthatatlanságát tüntettte fel uj vifágításban. 

— Kegyelmes főpásztoraink közöl a fővárosban dr 
Haynald Lajos bibornok kalocsai érsek és PáSZtélyi 
János munkácsi püspök urak gyengélkednek, de állapo-
tuk javuló félben van. Dr Samassa József egri érsek ur 
székhelyére visszautazott. Bende Imre beszterczebányai 
püspök urat f. hó 5-én fogadta kihallgatáson ő felsége. 

— Szathmárról azt az örvendetes hirt vettük, hogy 
ott a központi papság körében Meszlényi Gyula püspök 

ur kezdeményezésére egy „irodalmi kör" megalakulása 
iránt támadt mozgalom — már czélt ért. Meg vagyunk 
győződve, hogy e hirrel országszerte nagy örömet kel-
tünk. Legközelebb tüzetes közvéleményben teszünk jelen-
tést ez örvendetes ügyben. t . 

— Pápai döntő bíráskodás. A londoni „Daily Chro-
nicle" római hire szerint, a szentatya bíborosokból álló 
bizottságot nevezett ki a pápai döntő bíráskodás módo-
zatainak megvitatására. A „La Croix" e hirhez megjegyzi, 
hogy ha létezik ily vagy más bizottság, mely ez ügyet 
tárgyalja, annak munkájáról csak a beavatottaknak le-
hetne tudomásuk. Annyi azonban teljesen megfelel a va-
lóságnak, hogy a hatalmak közt függőben lévő vagy 
fölmerülő kérdéseknek a pápa által való békés s igazsá-
gos eldöntése, mely iránt az óhaj a katholikusok kon-
gresszusain volna nyilvánítandó — ezt a „Religio" mái-
hónapokkal ezelőtt ajánlotta — a Vatikánban és azon 
kivül számos jóakaratú s mélyre ható szellemet foglalkoztat. 

— Pro Ecclesia et Pontifice. A XIII. Leo pápa 
által dicső jubileuma alkalmából alapított uj pápai rend, 
a kereszt egyházért és pápáért, a Pecci-család czimeré-
nek alapján van összeállítva, ennek pedig heraldikai fő-
alkatrészei a liliomok s az üstökös csillag. A keresztnek 
némileg háromszögű mind a négy karját négy liliomtól 
körülvett üstökös díszíti, ami a keresztnek uyolczszögü 
alakot ád. Egyik oldalon kerek körben XIII. Leo mell-
képe látható e fölirattal : Leo XIII. P. M. Ann. X. A 
másik oldalon lévő kerek körben a pápa családi czimere 
látható a tiarával s kulcsokkal, és körülírással: Pro 
Ecclesia et Pontifiee. Ugyanez oldalon a kereszt karjain 
olvasható még: Prid. Cal. Ian. 1888. A keresztet tartó 
szalag piros színű, fehér és sárga (pápai színek) csíkkal. 
Ezt a keresztet kapták meg Magyarországban legújabban 
Szapáry Gézáné és Wenckheim Frigyesné grófnők, Zichy 
Nándor, Károlyi Sándor és Eszterházy Miklós grófok 

— Nagyon lassan megy előre a salzburgi kath. 
egyetem ügye. Eddig összesen körülbelül csak 43.000 frt 
adomány gyűlt össze. 

— Gladstone, mielőtt Nápolyból elutazott, bucsu-
látogatást tett a nápolyi bibornok — érseknél, mely két 
óráig tartott. Rómában az angol államférfiú nem szállt 
ki : Crispi azonban elébe ment a pályaudvarba, de nem 
bírhatta reá, hogy Umbertónál tisztelegjen ; azzal mente-
gette magát — irja a „L'Italie* — hogy mint turista 
utazik. 

— Angol főrangú hölgyek elhatározták, hogy Man-
ning westminsteri bibornok-érseknek 25 évei püspöki 
jubileuma alkalmából a székesegyházat ajánlják föl, vagyis 
törlesztik az ezt terhelő adósságot, mely 300,000 frankra 
rug. A gyűjtés máris szép eredményt mutat föl. 

— Sajtóhiba-igazitás. Mult számunk kath. tanügyi 
rovatának végén Budapesten helyett Bukarestben olvasandó 

Szerkesztőségi telefon. 
Arras. Levél megyen. — Szatmár. Köszönöm. "Várom. •— 

Kassa. A két forint megjött. Küldjem-e a lapot? •— Parabuty. A 
lap expeditora kéri becses keresztnevét. Csak ekkor nyomathat 
czimszalagot. — Beled. Rendben van. — P. S. A recensio megjött . 
Köszönöm. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az isteni hagyomány mint hitforrás. Dr. Bita Dezsőtől. — De quadragesimali observantia, 
et agenda poenitentia meditando super peccati gravitate ex mysteriis passionis D. N. J. Ch. elucente. — Egyházi Tudósítások : B u d a -
p e s t : Tanulság és okulás. — B e r n : Üröm és bú Svájczból. — Kath. Tanügy : Kath. nőnevelésünk két derék munkása. — Vegyesek. 

Az isteni hagyomány mint hitforrás. 
v . 

Maga a szentírás közvetlenül tesz világos 
tanúságot arról, hogy az irott igén kivül a szó-
beli hagyomány is hitforrás, melyből a ker. val-
lás igazságai meritendők. Hagyományul az egész 
apostoli tanítás szállott az utódokra, mely élő 
szóval adatván elő, természeténél fogva bővebb, x 

világosabb volt az Írásnál, s igy ennek kérelme-
zője lett, mert az apostolok mit sem tanítot tak 
irataikban, a mit élő-szóval a híveknek többször 
elő nem adtak volna. Ezen előadásban alkalmuk 
volt, homályos vagy nehéz értelmű tárgyakat 
részletesen megfejteni, a kétségeket eloszlatni, 
a hibás felfogást megigazítani, ujabb kérdésekre 
kimerítőleg felelni. Ellenben az irott betű egy-
szer oda vetve néma marad, s az emberi beszéd-
nek tökéletlensége vagy az olvasónak gyarlósága 
miatt könnyen félre-érthetők, mi az apostoli 
iratokkal már az első olvasók közt megtörtént, 
mint ezt sz. Péter bizonyítja.1) Tudva ezt az 
apostolok a hívőket minden félreértés elkerülése 
végett szóbeli tanításokra utasították; igy sz. 
Pál „Dicsérlek, úgymond, titeket atyámfiai ! hogy 
mindenben megemlékeztek rólam, és amit elétek 
adtam, az én parancsaimat megtartjátok." 2) Az 
apostol i t t legáltalánosabban azt egészen, a mit 
akkor csak szóval a korinthusiaknak átadott, s 
azért mind a hit, mind az erkölcsbeli tanít-
mányt forrás gyanánt ajánlja azoknak; egészen 
mondjuk, mert a mit csak tanított , az hagyo-
mány, s mivel a névelő használata jelzi, hogy az 

») Péter. II, 3, 15, 16. 
s) Thess. II, 2, 14. 

egészet magában foglalja. Ezt kívánja a szöveg 
is; az előzmények ugyanis: „hogy mindenben 
megemlékeztek rólam", bizonyára nem azon meg-
emlékezésről értendők, melylyel barát barátjáról 
emlékezik meg, hanem arról, a mi a tan meg-
őrzésében áll. Csupán barátságos megemlékezést 
képtelenség volna mondani olyannak, a mi min-
denben gyakoroltatnék, s igy nem dicséret ha-
nem hálaadás tárgya volna : ámde ha az apostol 
dicséri a korinthusiakat, hogy mindenben meg-
emlékeztek az ő hagyományáról, maga is azt, 
mit átadott mint hitforrást s szabályt ajánlja. 

Ugyanezen apostol akkor is, midőn a híve-
ket valamely más előbb hozzájok intézett iratra 
utalja, melynek tanitmányához kell ragaszkod-
niok, nem mulasztja el kiemelni azt, mit élő-
szóval közlött mint dúsabb forrást, melyből 
merítsenek: „Annak okárt, atyámfiai, legyetek 
állhatatosak, és tartsátok meg a hagyományokat, 
melyeket tanultatok, akár beszéd, akár levelünk 
által." Ezek, úgymond Pázmány, oly kedvök 
ellen való mondás az újítóknak, hogy az ördög 
sem fut inkább a kereszt előtt, mint ők szalad-
nak, mikor ezt az isteni tanításnak fényességét 
szemök közé vetjük." -) Bizonyos tehát az apos-
tol szavaiból, hogy némelyeket élőszóval, máso 
kat írásban tanítot t és pedig ugy, hogy az álta-
lánosan vett hagyományok alatt hittanitást is 
ért, s igy a hagyományt nemcsak mint hitfor-
rást ajánlja, hanem a szentirással teljesen egyen-
lősíti; ezt igy fejezi ki sz. Ivrizosztom : „Kitűnik 
innét, hogy az apostolok nem mindent adtak 

') ü. 0. 
•J) Kalauz, VI. k. II. r. 17. 
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elő levél által, hanem sokat irás nélkül is, ámde 
ugyanazon hitelt érdemelnek mind azok, mind 
ezek. Azért is az egyház hagyományát is hiteles-
nek tar tsuk; van hagyomány, semmit se keress 
többet, se a próféták könyveit, sem az aposto-
lok leveleit, sem az evangeliomok könj^veit. Van 
hagyomány, semmit se keress többet." *) Hiába 
mondják az ujitók, hogy az apostol e levelet 
akkor irta, mikor még a többi szentírás nem 
volt; mert mutassák meg: melyik évben ir ta 
ezt, s melyikben a többi levelet? mert csak igy 
lehetne tudni, hogy több levél utána nem lett 
irva: de annál kevésbbé bizonyíthatják be, hogy 
mindezen hagyományokat följegyezték a szent-
írók. Szintén ez az apostol még pályája végén 
is tanítványát Timotheust nem saját levelére, 
még más apostolok iratára sem, hanem arra 
utasította, a mit neki élőszóval előadott ; e taní-
tást azután kívánja átadatni biztos embereknek 
hű megőrzés végett. Ily szóbeli hagyomány volt 
tehát az eszköz, mely az apostol előtt legal-
kalmasabbnak tűnt föl, hogy a ker. hit a tanít-
ványok első nemzedéke után tisztán, igazán száll-
jon át a jövő nemzedékre: „oh Timotheus! a 
nálad letett kincset őrizd meg, távoztatván a hiá-
bavaló szóujitásokat, és a hamisan úgynevezett 
tudomány ellenvetéseit.'- Hogy i t t a letett kincs 
alatt az igaz hit tanítását érti, kitűnik abból 
a mi következik: „távoztatván a hiábavaló szó-
újításokat stb;" azon letett kincsről szól ugyanis 
az apostol, a melylyel ellenkezik a hiábavaló 
szóujitás és hamis tudomány, melyet követvén néme-
lyek a hittől elszakadtak, a z é r t n e m l ehe t más , 
mint a hit kincse az általa említett letett kincs. 
Ugyanez bizonyul be e szavakból: „Tartsd pél-
dául az üdvös igéket, melyeket tőlem hallottál 
a hitben és szeretetben a Jézus Krisztusban. A 
nálad letett jó kincset őrizd meg." •) Timotheus 
pedig akkor, midőn ezt irta sz. Pál, semmi mást 
nem kapott az apostoltól, mint szóbeli hagyo-
mányt; ez a hagyomány tehát mint az egész 
hit megőrzésének eszköze ajánltatik. Ennél is töb-
bet mond ugyanaz a szentírás; sz. Pál Timothe-
ushoz irt második levelében gondoskodott arról 
is, hogy a szóval előadott tan az utódoknak át-
adassák, igy szólva tanítványához: „Te azért 
fiam erősödjél meg a malasztban, mely a Krisztus 
Jézusban vagyon; és a miket tőlem hallottál sok 
tanúbizonyság által, azokat bízd hű emberekre, 

>) Hom. ív. 
'-) Tira. II, 1, 1 2 - 1 4 . 

kik alkalmasok lesznek másokat is tanítani." 0 
Szó van i t t a szájjal előadott t a n í t á s r ó l ; ezt je len-
tik ugyanis e szavak: „a miket tőlem hallottál 
sok tanúbizonyság által," de erre utalnak a 
következők is: „azokat bízd hű emberekre;" 
melyek helytelenül mondatnának az irot t taní-
tásról. Mivel pedig ez a szóval előadott tan hű 
emberekre bizandónak mondatik, a kik alkal-
masak legyenek másokat is tanítani : ugyanaz 
olyannak van jelezve, mely szóbeli hagyomány 
által terjesztendő, tehát az apostol értelmében 
a hagyomány is rendes ut, mely által a szóval 
előadott isteni kinyilatkoztatást kell terjeszteni. 

Már a hatvannyolczadik évtől fogva sz. Péter 
és Pál halála után az egyház nagyobb része az 
apostolok személyes tekintélyétől meg volt foszt-
va; de az folyvást gyors léptekkel növekedett, 
zsidók és pogányok kívántak abba fölvétetni, 
taníttatni. A kérdésre : mi a t i hitetek, s mit 
kell nekem hinnem, elhagynom ? az elöljárók 
nem a szentiratok gyűjteményére való utasítás-
sal feleltek, már csak azért sem, mert ily telje-
sen bevégzett gyűjtemény nem létezett, minden 
községben csakis egyes darabok levén még; a 
szóval előadott tanításra lett utasítva a hit-
ujoncz ; igy vették át, mondák neki, az aposto-
lok Krisztustól, s mi az apostolok- s tanítvá-
nyoktól. Még az sem mondható tehát, hogy az a 
szabály, melynél fogva a hagyomány hit forrása 
volt, mielőtt a szentírás keletkezett, azután pe-
dik ennek eredetével más törvény állott be, mert 
hogyan lett ez törvény 1 az irás szavai, mivel 
nem kevésbbé utalnak a hagyományra, mint 
Isten irott igéjére, sehol sem szorítják csak 
bizonyos időre azt a törvényt, mely a hagyo-
mányt is az isteni kinyilatkoztatás rendes forrá-
sául szabja elő, hanem föltétlenül szólnak, s 
ezen értelemben annál inkább is veendők, mert, 
mint láttuk, a hagyomány ut ja az, melyet Isten 
a világ kezdetétől fogva használt vallása fönn-
tartása s terjesztése végett. Dr Bita Dezső. 

De quadragesimali observantia, et agenda 
poenitentia 

meditando super peccati gravitate ex mysteriis passionis 
D. N. J. Ch. elucente. 

(Folytatás.) 

Haec recogitantes, quale jani nostrum de peccato 
est judicium ? Legamus in ipsius vulneribus, quanta, quam 
immanis sit peccati malitia . . . „Exaggeravimus morbum, 

i) II, 2, 1—2. V. ö : Reinerding, Theol. Fund. II. 16—18. 
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inquit S. Augustinus, ') laudemus medicum", toto cordis 
affectu diligamus Redemptorem, qui solus unus est, qui 
sine peccato natus est in similitudinem carnis peccati." a) 
Sine peccato mortuus est propter aliéna — nostra — 
peccata, et licet particeps factus sit nostrae infirm itat is, 
non tarnen iniquitatis, ut et quo nostram suscepit infiirmi-
tatem, solveret nostram iniquitatem. Quid retribuamus 
Christo Redemptori nostro pro omnibus, quae retribuit 
nobis, qui tanti nos fecit tantillos et tales ! „Nullum majus 
donum praestare Deus, ait S. Augustinus, posset hominibus, 
quam ut verbum suum, per quod condidit omnia, faceret 
illis caput, et illos ei tanquam membra cooptaret : ut esset 
Filius Dei, et filius hominis: et unus Deus cum Patre, 
unus homo cum hominibus : qui et oret pro nobis, et 
oret in nobis, et oretur a nobis. Orat pro nobis ut 
Sacerdos noster : orat in nobis, ut caput nostrum, oratur 
a Nobis, ut Deus noster." 3) Si tanta, tam immensa sit 
cuiusvis peccati gravis erga Jesuin Crucifixum malitia, 
major multo esse debet malitia peccatoris, qui in partem 
haereditatis Dominum ipsum elegit, factus Minister Christi, 
dispensator mysteriorum Dei. Quia enim eo gravior est 
offensionis Dei per peccatum malitia, quo majori cum 
advertentia, majori cum impietate et obstinatione commit-
titur, foveturque in corde: sequitur malitiam erga Jesum 
Christum magis enormem esse in Ministro Christi peccante, 
quam in alio peccatore ; clariori enim cum notitia legis 
divinae, majori cum impietate ab illo perpetratur, culpa-
biliorique cum obstinatione continuatur. Sane Ecclesia 
suos Ministros nunquam omisit instruere, docere, monere 
suas obligationes, et vitae tenorem, quem sequi debeant: 
oportere nempe ipsos esse sine crimine, sicut Dei dispen-
satores : „non superbos, non iracundos, non vinolentos, 
non percussores, non turpis lucri cupidos, sed hospitales, 
benignos, sobrios, justos, sanctos, continentes, amplectentes 
eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, ut 
potentes sint exhortari in doctrina sana, et, eos, qui 
contradicunt, redarguere." 5) 

Jam dum illos prima tonsura donavit, monuit : 
„Filii dilectissimi animadvertere debetis, quod hodie de 
foro Ecclesiae facti estis, et privilégia clericalia sortiti 
estis. Cavete igitur, ne propter culpas vestras illa perdatis, 
et habitu honesto, bonisque moribus atque operibus Deo 
placere studeatis," praemissa oratione ad Deum ideo 
directa, ut tonsura initiati in Eius dilectione perpetuo 
maneant, et sine macula in sempiternum custodiantur . . . 
Ostiarios sic monuit : „Studete, ut sicut materialibus clavibus 
Ecclesiam visibilem aperitis et clauditis : sic et invisibilem 
Dei domum, corda scilicet fidelium dictis et exemplis 
vestris claudatis diabolo et aperiatis Deo ; ut divina verba, 
quae audierint corde retineant, et opere compleant . . . " 
Lectoribus inculcavit: „Quod autem ore legitis, corde 
credatis, atque opere compleatis ; quatenus auditores 
vestros verbo pariter et exemplo vestro docere possitis 
— iisqne coelestis vitae formám praebeatis . . . " Exor-

') In Psalm. 101. 
') V. ad Rom. 8. 3. 
3) In Psalm. 85. 
') 1. Cor. 4. 1. 
") Cf. ad Tit. 1. 7, squ. 

cistas his hortabatur verbis : „Discite per officium vestrum 
vitiis imperare, ne in moribus vestris aliquid sui juris 
inimicus valeat vindicare. Tunc etenim recte in aliis dae-
monibus imperabitis, cum prius in vobis eorum multi-
modam nequitiam superatis." Acolythis hanc impertita 
est instructionem : „Studete susceptum officium digne 
implere, -— non enim Deo placere poteritis, si lucem Deo 
manibus praeterentes, operibus tenebrarum inserviatis, et 
per hoc aliis exempla perfidiae praebeatis. — Ut filii 
lucis ambuletis. Quae sit vero ipsa lux, quam tantopere 
inculcat apostolus, ipse demonstrat, subdens : „Fructus 
autem lucis est in omni bonitate, et justitia, et veritate. 
Estote igitur solliciti in omni justitia, bonitate et veritate, 
ut vos et alios et Dei Ecclesiam illuminetis. Tunc etenim 
in Dei sacrificio digne vinum suggeretis, et aquam, si 
vos ipsi Deo sacrificium per castam vitam et bona opera 
oblati fueritis." — Ad Subdiaconos, mox atque se or-
dinem suscepturi coram Episcopo sistunt, hanc Ecclesia 
dirigendam jubet admonitionem : „Filii dilectissimi, ad 
sacrum Subdiaconatus ordinem promovendi, iterum, iterum-
que considerare debetis attente, quod onus hodie ultro 
appetitis. Hactenus liberi estis, licet que vobis ad saecularia 
vota transire ; quodsi hunc ordinem susceperitis, non 
licebit a proposito resilire, sed Deo, cui servire regnare 
est, perpetuo famulari, et castitatem, illo adjuvante, servare 
oportebit, atque in Ecclesiae ministerio semper esse 
mancipatos. Proinde, dum tempus est, cogitate, et si in 
sancto proposito perseverare placet, hue accedite " Subdia-
conatus ordine initiati proinde non ab alio, quam a se 
ipsis continentiae legem aeeeperunt. Audierunt ex ore 
Episcopi, quod eatenus liberi sint, possintque ab altari 
recedere, et ad saeculum redire, non strinxit illos, sicut 
neminem stringit Ecclesia Catholica, sed ipsi sibi volentes 
eam imposuerunt necessitatem, et ea lege, eaque voluntate 
quam palam professi sunt, praebuerunt se ordinandos, ut 
continenter sint permansuri. Haec insuper exceperunt 
Ecclesiae monita : „Si usque nunc fuistis tardi ad Ecclesiam, 
amodo debetis esse assidui, si usque nunc somnolenti, 
amodo vigiles, si usque nunc ebriosi, amodo sobrii, si 
usque nunc inhonesti, amodo casti." Ad Diaconatum 
promovendos sie Episcopus allocutus est jubente Ecclesia : 
„Estote assumpti a carnalibus desideriis, a terrenis concu-
piscentiis, quae militant adversus animam ; estote nitidi, 
mundi, puri, casti, sicut decet ministros Christi et dispen-
satores mysteriorum Dei, ut digne addamini ad numerum 
Ecclesiastici gradus : ut haereditas et tribus amabilis 
Domini esse mereamini. Et quia comministri et coopera-
tores estis Corporis et Sanguinis Domini, estote ab omni 
illecebra carnis alieni, sicut ait scriptura: „Mundamini, 
qui fertis vasa Domini." Cogitate beatum Stephanum 
merito praeeipue castitatis ab Apostolis ad officium istud 
electum. Curate, ut quibus Evangelium ore annunciatis, 
vivis operibus exponatis . . . Habete pedes vestros calceatos 
Sanctorum exemplis, in praeparatione Evangelii pacis." 
In praefatione orat Episcopus, ut gratia Dei abundet in 
ordinatis, totius forma virtutis, pudor constans, innocentiae 
puritas, et spiritalis observantia diseiplinae . . . ut suae 
castitatis exemplo imitationem sanetam plebs acquirat . . . 

Initiandis vero Presbyteris his inculcabantur verbis, 
20* 
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quae sint, quae ab ipsis postulat Deus, et exspectat 
Ecclesia, ac a quorum implemento suspendatur ordinan-
dorum salus aeterna : „Itaque fiIii dilectissimi, quos ad 
nostrum adjutorium, fratrum postroruru arbitrium con-
secrandos elegit, servate in moribus vestris castae et 
sanctae vitae integritatem. Sit doctrina vestra spirituális 
medicina populi Dei. Sit odor vitae vestrae delectamentum 
Ecclesiae Christi : ut praedicatione atque exemplo aedi-
ficetis domum, id est familiam Dei ; quatenus nec nos de 
vestra provectione, nec vos de tanti officii susceptione 
damnari a Domino, sed remunerari potius mereamur." In 
praefatione exoratur Deus, „ut innovet in presbyterio 
inauguratorum visceribus spiritum sanctitatis, ut acceptum 
a Deo secundi meriti munus obtineant, censuramque 
morum exemplo suae consecrationis insinuent . . . eluceat 
in eis totius forma justitiae, ut bonam rationem dispen-
sationis sibi creditae reddituri, aeternae beatitudinis prae-
mia consequantur. 

Quid jam vero liaec ad Clericos, in variis Hierar-
chiae gradibus constitutos, ab Ecclesia per Apostolos 
edocta, quam qui non audit, „sit tibi sicut ethnicus et 
publicanus" ') directa monita, ac mandata perhibent, do-
cent, ac inculcant, quam, quod illos, qui ad tam sacro-
sancta ministeria peragenda, et quotidie tractanda eligun-
tur et assumuntur, non inviti, sed volentes, non coacte, 
nullo impellente, sed sponte ac voluntarie semet offeren-
tes, integros impollutosque esse oporteat, puros mente, 
ob eminentem mysteriorum Dei quae dispensant sanctita-
tem, puros etiam corpore, prout divinae majestati in 
susceptione sacrorum ordinum se ipsos obstrinxerunt et 
devinxerunt solemniter dein inaugurati, uncti, ac con-
secrati non alium ob finem fuerunt, quam ut hostiam 
puram, hostiam sanctam. hostiam immaculatam, panem 
sanctum vitae aeternae, et calicem salutis perpetuae offer-
rent, ut sacramenta, per quae gratia ipsa, atque adeo 
Christi mérita cum fidelibus vere communicantur, et salus 
animarum promovetur, ea reverentia, decore et gravitate, 
quae illorum dignitati respondent, administrent, ut verbum 
Dei praedicarent, et in arte artium, cura nempe anima-
rum cooperarentur Deo in salutem earumdem, ut porro 
precibus suis per peccata offensum Deum placarent, mi-
sericordiamque eius sibi et populo implorarent, impetra-
reque satagerent. Hae functiones Ecclesiae ministrorum 
— multae earum iis sunt quotidianae — quam sanctae 
quam divinae ! quam idcirco puro et devoto corde per-
agendae ! Procul itaque ab illis omnis absit impietas et 
iniquitas, quibus tam sancta tam divina operandi collata 
est potestas. Si S. Paulus non vult, ut is, qui militât 
Deo, implicet se negotiis saecularibus, -) quanto magis 
exiget, ne se minister Ecclesiae, Curator animarum, qui 
Deo, et animarum saluti — vi officii et status sui — 
militare debet, ne inquam, se implicet negotiis illicitis et 
peccaminosis, ne qui sancta et divina operari debet, ope-
retur mala, impia, sacrilega et scandalosa, imprimis post 
agnitam peccati malitiam caveat sibi necesse est, ne de-
inceps mortali labe peccati se commaculet, partim quia 
grandis in se, grandior in nobis est malitia peccati, ob 

') Matth. 18, 17. 
*) 2. Tira. 2. 4. 

quod Unigenitus Dei Filius pati et crucifigi debuit, par-
tim quia ingratitudo peccatoris sacerdotis praesertim est 
maxima, qui crucifixum Redemptorem peccatis súis adhuc 
insectatur, salutemque suam illi objicit praesentissimo 
discrimini, de quo loquitur S. Paulus : ') „Impossibile est 
enim eos, qui semel sunt illuminati, gustaverunt etiam 
donum coeleste, et participes facti sunt Spiritus Sancti, 
gustaverunt nihilominus bonum Dei verbum, virtutesque 
saeculi venturi, et prolapsi, sunt : rursus renovari ad 
poenitentiam, rursum crucifigentes sibimetipsis Filium Dei, 
et ostentui habentes." Hoc in discrimine praesertim ii 
versantur, qui ab iilo peccato se non custodiunt, eiusque 
consuetudinem jam forte contraxerunt, quod alia inter 
S. Paulus nec nominari quidem voluit. „Fornicatio autem, 
et omnis immunditia — nec nominetur in vobis, sicut 
decet sanctos," ac quorum reis idem Apostolus inclamat 
quaerendo : 2 ) „An nescitis, quia iniqui regnum Dei non 
possidebunt? Nolite errare," ac dein recenset nominatim 
peccatores a regno coelorum excludendos, hosque inter 
in carnis vitia lapsos, et utique impoenitentes, quibus 
vitiis addictorum partem futuram esse in stagno ardenti 
igne et sulphure : „quod est mors secunda," indicat S. 
Joannes Apostolus.3) Hoc vitium S. Cyprianus4) „incen-
dium conscientiae bonae, et matrem impoenitentiae" ap 
pellat. Siquidem eodem impetu, quo ignis materialis in 
cineres reducit quantumvis proceram fortemque arborem, 
si semel illam contigerit, eodem modo praememoratum 
vitium, ubi semel conscientiam ingressum est, omne me-
ritum consumit, tollit omnem virtutem, evertit omnem 
devotionem. In immundam animam teste Cassiano,5) do-
num sapientiae spirituális introire non potest, et ex eodem 
vitio, inquit S. Gregorius M.B) „coecitas mentis, incon-
sideratio, inconstantia, praecipitatio, amor sui, odium Dei, 
affectus praesentis saeculi generantur." 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 28. Tanulság és okulás. — A lázas 

mozgalom, mely a véderő-törvénvjavaslat tárgyalása alkal-
mából az országot Kárpátoktól Adriáig fogva tartja, mélv 
bepillantást enged nemzetünk szellemébe, melynek mint-
egy characteristiconját képezi a féltékeny őrködés az 
ország jogai s igazai fölött. E szellem nyomdokai hazánk 
történelmének minden lapján föltalálhatók, amióta szent 
István első apostoli királyunk elhunytával, kit fia sz. Imre 
megelőzött a halálban, az országra mindennemű válságok 
zúdulnak vala. Ez hozta létre az arany-bullát, és — hogy 
sokat ne említsünk — a pragmatica sanctiót, valamint 
mindama törvényeket, melyeken nemzeti önállóságunk, 
egyházunk autonómiája, polgári szabadságaink nyugszanak. 
Elvitathatatlan tény, hogy amidőn e szellem lankadt, 
az ország mindig többé-kevésbé nagy válságok súlya alatt 

') Ad Hebr. 6. 4. sequ. 
*) 1. Cor. 6. 9. 
3) Apocal. 21. 8. 
*) Epist. 147. 
5) Coll. 14. 
6) Lib. 41. mor. c. 31. 
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roskadozott. Másfelől az is tagadhatatlan tény, hogy e 
szellem, egyszer fölébredve, mindig ujabb meg ujabb 
diadalokat aratott, ha ármány vagy pártoskodás nem 
terelte az országot polgárháborúba, rabigába vagy czél-
talan s annál veszedelmesebb tulságokba. És eme diada-
lok mindegyikét egy-egy u j intézmény képezte, mind-
megannyi biztosítéka hazánk önálló alkotmányának. 

Ez intézmények, e garancziák meggyengültek, ami-
óta a 67-diki kiegyezés utáni uj korszakban a magyar 
közélet úgyszólván elfordult a nemzet géniuszától és ide-
gen szellemnek, a kozmopolita liberalizmusnak hódolt: 
megfeledkezve dicső múltjáról, nemzeti hagyományairól, 
az ősi erényről, idegen bálványok előtt hajtott térdet ; 
a porosz kulturharcz idején egyházellenes, később a fran-
czia köztársaság példájára kozmopolita forradalmi vellei-
tásokat dédelgetett annyira, hogy versengés és ambitio 
tárgya vala, nem az, hogy ki magyarabb, hanem az, 
ki liberálisabb a szó német-doctrinárius vagy franczia-
republikánus értelmében. És igy vajmi természetesnek 
mondható, hogy akik a kozmopolita liberalizmus palástját 
a legügyesebben tudták forgatni, legnagyobb uralmat 
gyakoroltak a nemzet sorsa fölött. 

E helyzet káros következményei el nem maradhat-
tak ; minek ecseteinők, midőn mindenki láthatja azokat! 

Leginkább nemzeti létünk alapjait rongálta a kozmo-
polita liberalizmus, meglazítván társadalmunk épületének 
eresztékeit, melynek bomlásától s jövendő összeroskadásá-
tól vajmi sokan kezdték félteni drága hazánkat. 

A nemzet géniusza azonban erősebbnek bizonyult 
az idegen bálványoknál, és társadalmunk újra éledni 
kezd, mert épp ez érezte leginkább ama rombolást, melyet 
a közerkölcsök romlása előidézett. 

Innen indult ki ama lökés, mely az uralkodó libera-
lizmust hova-tovább hitelvesztetté teszi : ez tette lehetővé 
amaz erős mozgalmat, melynek tanúi vagyunk. A politi-
kában még uralkodik ugyan ama kbaosz, de a nemzeti 
érzület máris némi tisztulást kezd létrehozni, amennyiben 
a magyar művelődés tényezői körül csoportosuló egye-
sületekben és társulatokban a zöld asztalnál és családi 
körben már-már nem a liberalismus kátéja szerint Ítélnek 
— kivéve a megkövesült doctrinariusokat — hanem ama 
keresztény magyar hagyományok alapján, amelyeken nem-
zeti létünk nyugszik. 

Ez áramlat lassanként, de annál nagyobb hatálylyal 
emelkedett, mig végre az utolsó hetekben mintegy öntudatra 
ébredt óriás teljes erejében kimagaslott a közélet porondján. 

A fordulat immár kétségbevonhatatlan. Azért rikol-
toznak a kozmopolita liberalismus lapjai, azért beszélnek 
reakczióról ; de üres handabandájuk csak a liigvelejiiekre 
van még hatással, kik amint imádatszerü alávetettséget 
tanususitottak a liberalizmus bálvány képe iránt, „a sötét 
reakczió" szavától jobban félnek mint az ördög a szentelt 
víztől. Józan ember ugy is tudja, hogy Magyarországon 
oly reakczió mint e szó politikai értelmében fekszik, ma 
már a lehetetlenségek közé számitható. Ellenben más 
reakczió az erkölcstelenség, a romlottság, a szédelgés és 
szemfényvesztés elleni visszahatás, az csakugyan bekövet-
kezett, mert be kellett következnie a magyar nemzet józan 
eszének s erős keresztény érzületének fölocsudása miatt. 

Erre csattanós példát szolgáltattak az utóbbi hóna-
pok. A kormány megcsökönyösödött liberalismusában 
szépen „ad acta" tette mindazon fölterjesztéseket, melyek 
az erkölcstelenség elharapózása ellenében sürgős rend-
szabályokat követeltek. Ámde a társadalom nem nyugo-
dott, a nép értelmisége nem érte be a hatalom hallga-
tásával. Mi történt? A szolgabirák egymásra kiadják a 
rendeleteket az ifjúság erkölcseit megmételyező vissza-
élések ellen. Az erkölcsi érzület győzedelmeskedik a kor-
mány tétlenségén. Igy van ez más téren. 

A nemzet genisza fölébredt. Ébredése annál hatal-
masabb, minél féktelenebb módon gazdálkodott a kozmo-
polita liberalismus, melynek ágaskodásaitól csak azok 
félnek, akik nem látják ebben annak végvonaglását s a 
nemzet társadalmi erejét, melynek hatalmas, föltartóztat-
hatatlan kifejlődése uj s jobb kort készít elő. Annál job-
bat pedig, minél nagyobb odaadással szentelik magukat a 
nemzet legjobbjai a haza fölvirágoztatásának, minél na-
gyobb körültekintéssel fognak gondoskodni arról, hogy 
ujabb visszaesésnek a lehetősége, a mennyire lehet, távol 
maradjon nemzetünktől. 

Különösen a vallás-erkölcs nagy nemzetfentartó ér-
dekeire s ezek iránt való kötelességeinkre kívánunk e 
lapok hasábjain utalni. 

A vallás-erkölcs ma, a dicstelen liberalizmus uralma 
folytán, ugy szólván törvényen kivül van, „vogelfrei," 
megsértheti minden jött-ment büntetlenül, mert a sajtó 
legnagyobb í'észe, mely a nemzet közvéleményét szeretné 
képviselni, valamint az állami hatóságok nagyobb zajt 
ütnek ablakbevéresekért, mint a legocsmányabb, bár köz-
tudomású erkölcstelenségekért, amazokat majdnem drákói 
szigorral büntetvén, emezekre szemet hunyván. 

Felülről is alulról is — megindult az erkölcsi meg-
ujulás processusa. 

E mozgalom keletkezése s terjedése mutatja, hol 
kell az orvoslást előkészíteni. Ma oly időket élünk, me-
lyekre a régi egyoldalú, bár akkor igazolt, de már elavult 
politika elveit nem lehet alkalmazni. 

Mi a teendő tehát? 
Törvényes u j garancziákat kell létesíteni, hogy a tár-

sadalom, mely ma legszentebb javaiban, vallás-erkölcsében 
védtelenül áll, biztosítva legyen. Törvényes uj intézményekre 
van szükség, hogy az újból kitörhető korrupczió ne ismé-
telhesse ama merényleteket, melyek minden magyar ke-
resztény család lelkiismeretét felháborították, és amelyek 
holmi szabadság czime alatt magát a nemzetet támadták 
meg ősi hitében, erkölcsében, évezredes hagyományaiban. 

Nem tartjuk szükségesnek e lapok t. olvasói előtt e 
tárgyat részletesebben kifejteni. Csak arra szabadjon utal-
nunk azokkal szemben, akik a szabadság és szabadelvüség 
modern felfogású jelszóit szokták politikai evangelium 
gyanánt a nemzet elé állítani, hogy a magyar birodalom 
soha sem alakult volna meg, soha sem lett volna képes 
a századok viharait kiállani, lia e jelszókkal fogtak volna 
megalapításához. A magyar nemzet jövőjét sem lehet 
észszerűen politikai doktrínákhoz kötni, mert ezek változ-
nak s megszűnnek, a hazának pedig nem szabad azoknak 
sorsában osztoznia . . . + 
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Bem, febr. 21. Öröm és bú Svájczböl. — 
A kulturkampfos „Berner Mutz" legközelebb ismét 

jelt adott magáról az egyház-politikában, most Msgr. 
Huas, bázeli püspöknek mutatta meg durva medvetap-
pancsát, megtagadván beleegyezését nagyböjti körlevelének 
kihirdetésébe. A körlevelet tehát Bern kanton katholikus 
részének, a mintegy 60,000 katbolikust számláló franczia 
Jurának nem fogják a szószékről felolvasni. Ez a protes-
táns szövetséges rend — a svájezi kantonok legnagyobbika 
— a mely az előbbi jurai születésü Lachat püspöknek 
is megkeserítette életét, az uj püspökkel szemben most 
először nyilvánítja ellenséges indulatát. Nevetséges kicsi-
nyes beavatkozás az egyházi ügyekbe ! Ürügyül a pla-
cetum megtagadására, mint mondják a püspöki pásztor-
levél egy passzusa szolgált, a mely a jelenleg uralkodó 
pápa egy nyilatkozatára támaszkodva, a keresztény nép-
iskoláról szól. XIII. Leo egyébiránt nem az az ember, a 
ki czéltalau küzdelmet kezdene s oly hangon beszélne, 
a melyet egy köztársasági szabad államban nem lehetne 
meghallgatni. Am a „Berner Mutz"-nak, a mely oly 
sokáig ujjat húzott a bázeli püspökséggel, meg kell 
mutatnia valamiképen, hogy ő most is a régi. 

Ugy látszik egy másik téren is tövisek teremnek az 
uj nagyrabecsült bázeli püspök részére. Ertjük az ének-
kérdést. Még a katholikus Svájcz nagy részében is t. i. 
az énekünnepségek, legyen bár azok műsorozata a leg-
világiasabb szellemtől átlengve, most is a (katholikus) 
templomokban tartatnak ; — már pedig mindenkinek meg 
kell engednie, hogy szerelmi és korcsma-dalok semmikép 
sem illenek össze a templom szentségével. Sajnos, hogy 
e nem helyeselhető állapot barátjai már egy évtized szoká-
sára hivatkozhatnak, s most a templom vallásos jellegére 
támaszkodva, a szokásból szokásjogot alkotnak maguk-
nak ! Igen kár, hogy a dolgot ellenmondás nélkül odáig 
jutni engedték, a midőn már jámbor óhajokkal s „üdvös 
intelmekkel" segíteni nem lehet. Ott csak erélyes, követ-
kezetes föllépés, a ft. püspököknek Svájcz összes egyház-
megyéire nézve kőtelező, szigorú tilalma segíthet. Ily el-
járás, az igaz, sok kellemetlenséget okozna egy időre, 
szenvedélyes kifakadásokat és nagy hirlapi lármát idézne 
elő ; de czélra más nem vezethet. 

Ha a czélt komolyan akarjuk, ugy rendületlenül kell 
akarnunk a czélra vezető eszközöket is, különben jobb a 
harezot el sem kezdeni. Mi értjük, hogy a svájezi epis-
copatus részéről nem szívesen fognának ily erélyes intéz-
kedésekhez ; de itt habozni nem lehet : vagy — vagy. Egyik 
helyen hallgatag megengedni, másutt meg ugyanazt a 
legszigorúbban megakadályozni, — ez bántja a népet, 
táplálja a szabadelvűek részéről mesterségesen szított 
elégedetlenséget s veszélyes politikai és vallási következ-
ményeket vonhat maga után. Mint halljuk, ft. Haas püspök 
kijelentette, hogy a fennforgó vitás esetben semlegesen 
fogja magát viselni, a jövőre nézve azonban határozottan 
követeli, hogy egy hordozható ének-sátort készítsenek, 
hogy a katholikus templom ne legyen többé világi ének-
ünnepségek színhelye. Ez eljárás minden jóérzelmü ember 
helyeslésével találkozik. Msgr. Haas meg lehet győződve, 

') Berni maczkó. Bernnek tudvalevőleg medve van a czimer-
paizsán. A szerk. 

hogy a katholikus népesség rendületlenül mellette fog 
állani. 

A több év óta függőben levő luzerni mariahilfi 
folyamodvány ügyében egy lépés történt a megoldás felé. 
A luzerni kormány, a mely az ó-katholikusok ama kérel-
mét. hogy a Mariahilfi templom közös használatát nekik 
megengedje, a kantonalis törvények alapján újból eluta-
sította, e határozatában arra támaszkodik, hogy a Maria-
hilfi templom azon egyház istentiszteleti ténykedéseinek 
van szánva, a mely Luzern kantonban egyedül van szer-
vezve* és hogy az 1806-ki luzerni concordatum Luzern 
katholikus templomaiban az istentiszteleti ténykedések 
megengedését püspöki helybenhagyástól teszi függővé. 
A nyilvános templomokban végzendő ténykedéseket hasonló 
személyes követelésektől függővé tenni, erre a kantonok 
vannak feljogosítva, igy döntötte el a kérdést ezelőtt 9 
évvel a szövetségtanács a berni protestáns kormány javára, 
midőn az utóbbinál egy katholikus pap lépett fel eziránt 
keresetével. A mi akkor nem volt a szövetség alkotmánya 
ellen, ma sem lehet az. Végül a luzerni kormány sürgős 
választ kér, hogy az az ellen felmerülő minden sérelmet 
idején lehessen benyújtani a szövetség-gyülés tavaszi ülé-
sére. E felelet, melynek tartalmát röviden vázoltuk, nagy-
szerűen van szerkesztve s füzet alakjában tömegesen fog 
terjesztetni a katholikus nép között. A szövetség-tanácsot 
a luzerni kormánynak eme számos korábbi határozatokon 
alapuló végzése nem kis zavarba fogja hozni; hogyan fog 
belőle kimenekülni, azt ő lássa. A luzerni végzés befeje-
zése emellett, olyan világos, a milyen csak lehet. Kijelenti 
minden teketoriázás nélkül : hozzátok rendbe még a leg-
közelebbi szövetséggyülés előtt e ránk nézve oly fontos 
kérdést, hogy tájékozhassuk magunkat, minő állást foglal-
junk el a különböző törvényjavaslatokkal szemben, a 
melyeket a svájezi népszavazásnál a katholikusok hozzá-
járulása nélkül keresztül vinni nem lehet. Vagy támogat-
tok jogainkban a mariahilfi kérdésben s a Lichtensteigeri 
iskolaügyben, vagy más dolgokba mártunk ismét titeket, 
a melyek igen sziveteken feküsznek, s törvényjavaslatai-
tokat megbuktatjuk. Az elégiiletlenség jelenleg a svájezi 
népnél oly nagy s a tagadó szellem annyira erős, hogy a 
Referendum-javaslat sorsa már eldőltnek látszik, mihelyt 
a konzervatív vezérek ellenzéki vezényszót fúnak. Van 
tehát a svájezi szabad államban még egy biztos eszköz, 
a mely a radikális gőgöt megzabolázni képes, ha az 
tulcsap a határon. 

A svájezi katholikusokra nézve egy szebb jövőt hir-
dető eseményt jelentenek Bázelből. Évtizedek óta panasz-
kodnak a katholikusok, hogy választásoknál elnyomják 
őket. Mesterséges területi beosztások a három nagyobb 
kanton — Zürich, Bern és Waadt — katholikusait és 
konzervatív protestánsait teljesen megbénítják működé-
sükben ; s más kantonokban sem áll a dolog jobb lábon, 
bizonyítja ezt Genf, Neuenburg, Thurgau, Solothurn, 
Baselstadt és Baselland. Alig a legeslegutóbbi időkben 
sikerült itt-ott rendkívüli megfeszítések s véletlenül köz-
bejött szerencsés körülmények által az erős radikális 
rendszer bástyáin rést ütni. Éveken át lett megtámadva 
mint az erőszakoskodások forrása az „absolut többség 
választási rendszere;" ám az uj javítási javaslatok gya-
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korJatilag többnyire nem alkalmazhatók. Végre-valahára 
ugy látszik megtalálták a módot, a melylyel az absolut 
többség eddigi uralmát megtörik. Dr Hagenbach-Bischoff 
bázeli tanár, különben független radikális érzelmű, hosz-
szu tanulmányozás után egy javaslatot készített, a mely 
alkalmas rövidebb vagy hosszabb idő alatt egész Svájcz-
ban szabad tért nyitni az arányos választási eljárásnak. 
Február 18-án este tettek Bázelben egy kísérletet, a mely 
az uj eljárás gyakorlati keresztűlvihetőségét volt hivatva 
kipróbálni. Mintegy 800—900 bázeli gyűlt össze e czélra ; 
a próba 9 bizalmi férfiú megválasztása körül forgott, s 
ugy végezték, mintha a legkomolyabb választási aktusról 
lett volna szó. Három különböző lista lett kiosztva, a 
melyek mindegyikén a 9 jelölt neve vala felirva Minden 
választó kilencz nevet Írhatott föl czédulájára s tetszése 
szerint egy és ugyanazon jelölt nevét többször is felír-
hatta. Beadatott — a mintegy 800 szavazó részéről — 
6687 szavazat. Ebből a munkásszövetség jelöltjeire esett 
2028, a konzervativ szállásegyletekéire 2868, — a katho-
likusokéira 1791 szavazat. A szükséges választási szám-
jegy ugy számíttatott ki, hogy a jelöltek számával (itt 9) 
-f- 1 (összesen tehát 10) elosztatott a beadott szavazatok 
(6687) összege, tehát 6687 : 10 = 669. Ez utóbbi szám-
mal elosztatott azután az egyes listákra beadott szavaza-
tok összege a következő módon: 

2028 : 669 = 3 (munkások) 
2868 : 669 = 4 (szállásegyletek) 
1791 : 669 = 2 (katholikusok) 

A megejtett választás szerint tehát 2 esett a katho-
likusokra, 3 a munkásokra, 4 pedig a szállásegyletesekre, 
vagyis éppen a ssavazati helyiségben jelen volt pártok 
számarányának megfelelőleg. Megválasztattak pedig minden 
listából azok, a kik legtöbb szavazatot kaptak ; a szavazat-
halmozás, melylyel egy szavazó a neki különösen kedves 
jelöltet megajándékozhatja, biztosítja annak a megválasz-
tását, a ki legderekabb s legnépszerűbb, vagy a ki egyik 
vagy másik párt valamely részleges irányának nagy mérték-
ben bizalmi férfia. A legjelentéktelenebb kisebbség is, ha 
csak olyan számban van képviselve, hogy egyátalán képvise-
lőre igényt tarthat — a szavazatcumulatio utján jogát 
érvényesítheti. A választási eljárás egészen egyszerű módja, 
ez a bázeli próba, a melyben művelt urak s műveletlen 
munkások vettek részt, teljesen sikerültnek mondható. Egy 
óra alatt kész volt az egész, mert 30 szavazatszedő bizottság 
működött. Föltéve, hogy e rendszer be fog hozatni, termé-
szetes, hogy a kerületnek nem szabad igen kicsinek len-
nie, mennél nagyobb a választandók száma, annál köny-
nyebben juthat képviseltetéshez bármely pártárnyalat. 

Ez uj választási rendszernek kétségkívül van jövője, 
kezeskednek erről nagy előnyei. A kisebbségek tekintetbe 
vétele által biztosítja az igazságot s méltányosságot; nagyobb 
kerületeket kiván, a mi a politikai látkör és egy egészséges 
derék képviseltetés szélesbitését okozza ; csillapítja a válasz-
tási szenvedélyeket ; elejét veszi a helytelen választási eljá-
rásoknak ; kevesbíti a gyanús compromissumválasztások 
számát, nem azokat segíti a zöld székekre, a kik nem 
tudnak egyebet, mint gyáván hátat görbíteni s nagyobb 
számú ellenfeleiknek hízelegni, hanem azokat, a kik jel-
lemes, a viharban és ostromokban hű, megbízható, bátor 

és törhetetleneknek bizonyultak, a mint hogy ugy is illik. 
Es a mi mindenekelőtt fontos, érvényre juttatja a valódi 
népakaratot, öszliangba hozza vele a parlamentet, ugy, 
hogy annak liatározmányai egészben véve nem mester-
séges torzképeket, hanem a népakarat valódi tükrét mu-
tatják. A hazai történelem békés továbbfejlődése érdeké-
ben reméljük, hogy ez uj választási rendszer nemsokára 
meg fogja tartani békés győzelmi bevonulását nemcsak 
az egész svájczi szövetségbe, hanem messze annak hatá-
rain tul is ! Érette dobogjanak mindazon szivek, a melyek 
nem az erőszakos párturalum gonosz kinövéseiben, hanem 
az igazság alaptételeiben látják az államügyek javát és 
üdvét. Justifia fundamentum regnorum ! JT. k. 

KATH. TANÜGY. 
Kath. nőnevelésünk két derék munkása. 

(Vége.) 

Az angolkisasszonyok nőképezdéjének igazgatótanára 
által szerkeszteit paedagogiai művek vallásos irányát 
illetőleg elég ama körülményt fölemlítenem, hogy épen 
ezek találtattak a nőszerzetes tanárjelöltek számára leg-
czélszerübbeknek. Molnár László a tanügynek régi derék 
bajnoka és a kath. paedagogiai irodalomnak jeles müve-
lője. Nevelés- és tanitástani munkáit mindenfelé ismerik 
és becsülik ; ehelyütt nem is bocsátkozunk ezek ismer-
tetésébe, hanem a nőneveléssel foglalkozó legújabb két 
művét mutatjuk be az olvasóknak. Ezek elsejének czime 
a következő : 

„A leánykák élete és ténykedése," irta Molnár László 
igazgatótanár és a Szent-István-Társulat tudományos és 
irodalmi osztályának tagja, utmutatóul szolgál az életben 
tanulmányaikat bevégzett leánygyermekeknek. Könyvét a 
jóhirü szerző a lélektan kívánalmai alapján három részre 
osztotta. Első része „Megismerés." Ezen czim alatt ön-
ismeretre, Isten, a természet és a művészet megismerésére 
vezeti a szerző a leánykát, érthető, könnyű modorban 
tárgyalván az aesthetikát azon czélból, hogy az ifjú hölgy 
öntudatosan élvezhesse az építő művészet, a szobrászat, a 
festőművészet, a zeneművészet, a költészet szépségét. De 
melegen ajánlja e könyvben a szerző a nő hivatáskörébe 
vágó szépügyességek elsajátítását is. 

A II. rész czime: „A kedély." Itt a nőt a nővel ismer-
teti meg a szerző, midőn a nőiség szépségeit mutatja be ol-
vasóinak és ezek ápolására meleg szavakban lelkesíti őket. 
A nőiség széptulajdonságainak felsorolása után jeles irónk 
lelkesítő hangon igy szól : „Ezen égi szivárvány hét színében 
nyilvánul a nőiesség, melyek a női arcz prizmáin megtörnek 
és annak bájt, varázserőt és elhervadhatlan szépséget köl-
csönöznek. Ezen égi ajándékokban rejlik a szűzi erő, 
hatalom és nagyság; ezeket fejleszteni, ápolni, virágoz-
tatni, gyümölcsöztetni életfeladata minden nőnek, mert 
ezek tökéletesítése által gyakorol áldásos befolyást és 
haladhat a müvlődés utján, töltheti be női és evvel emberi 
hivátását." (116. 1.) A szeretet érzelem ápolásáról szólván, 
ezeket mondja: „Ez nem a föld terménye, hanem égi 
sugár, melyet Isten külde az emberek szivébe. Közeli 
rokon ez valamennyi felsőbbrendű érzelemmel, mert ez 
nyújtja a legmagasztosabb élveket, a legártatlanabb örö-
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möket, ez alapja boldogságunknak, mely itt a földön 
kezdődik és teljessé csak az égben lesz." (120. 1.) 

A III. rész czime: „A ténykedés." Mintha tapasz-
talásból győződött volna meg a derék szerző azon igaz-
ságról, hogy a legtöbb nő azért lesz boldogtalan, életunt 
és erkölcstelen, mert hivatásának magasztos szépségét 
nem képes felfogni : azért ismerteti meg e czim alatt az 
életbe lépő leánykákat a legfontosabbal, a női hivatással 
járó teendőkkel, melegítő, szívhez szóló szavakban. „A 
leányka a családban, testápolás, ruházat, cselédség, tiszta-
ság, az illem ; illem a családban, az étkezésnél, a társa-
ságban, a séta vagy járás közben, a hangversenyben, 
színházban, a tánczteremben ; illem a levelezésben. Hall-
gatás, fecsegés, nők az irodalom terén, szeretetreméltóság 
vagy kaczérság" a czimek, melyek alatt szerző értekezik 
és „A család őrangyalával" végzi be munkáját. Vallásos 
érzelemtől áthatott beszédében magával ragadja az olvasót. 
Meglehet, hogy sokan nem fogják Molnár L. e könyvét 
annyira méltatni, mint az előtte megjelent ,Atya i tanács 
egyetlen leányomnak* czimü munkáját; már pedig amily 
hasznos olvasmány ez utóbbi hajadonok számára, époly 
czélszerü „A leánykák élete" a serdülőkorbelieknek ; 
de lelkesítő mindkettő még az anyákra nézve is. Csak az 
sajnos, hogy mig a képes újságokra nem sajnálják a jó 
anyák pénzüket kiadni, addig * komolyabb oktató munkák 
olvasására, örökérvényű igazságok tanulására, melyeket 
tizedrész áron megszerezhetnének, épen nem szoktatják 
leányaikat, sőt ők maguk sem teszik ezt. Oktató, tanács-
adó, paraenesis-féléket, a női hivatással megismertetőket 
nem méltatnak értékök szerint. Pedig e könyvek művel-
tebb olvasója könnyen meggyőződhetik arról, hogy a 
szerző mélyen át van hatva a használni-kivánás érzelmé-
től ifjú hölgyeink iránt ; látszik e könyvekből az is, hogy 
saját gyermeke iránt táplált atyai szeretettel karolja fel 
szerző, ki a tanítónők képzésével és a nőnevelési irodalom 
müvelésével már évtizedek óta foglalkozik, az ifjú nő-
nemzedék sorsát. Könyvei megrendelhetők a Hunyady 
Mátyás nyomdájában (Bpest, zöldfa-utcza 43. sz.); árak 
egyenkint 1 frt 20 kr. 

Pécs, 1889. febr. 28-án. Schultz Imre. 

VEGYESEK. 
Az anglikán egyházban a krízis tetőpontra kezd 

hágni. Dr King lincolni anglikán (államegyházi) püspök 
ellen a canterburyi érsek és anglikán primás elnöksége 
alatt összeállított egyházi legfőbb törvényszék előtt bün-
tető eljárást indítottak azért, mert dr King isteniszolgálat 
alatt az anglikán egyház ritusaitól eltérőleg a katholika 
egyház némely szertartását követte. A megindult akczió 
nagy jelentőségét és messze vágó hatását mutatja az, hogy 
London számos anglikán templomában imákat rendeltek 
el a végett, hogy „az Isten sugalja és vezérelje a birákat 
ebben a komoly kérdésben, a mely az egész anglikán egy-
házat illeti." Hogy mily nagy dologról van szó, mutatja 
továbbá az a körülmény, hogy ezt a legfőbb egyházi törvény-

széket körülbelül kétszáz év óta nem vette igénybe az angli-
kán egyház. — De hát micsoda bűnt követett el dr King 
linkolni anglikán püspök ? Mit tett ? Hogy az úrvacsora 
kiszolgáltatásában közeledett a szentmise áldozat róm. katho-
likus szertartásaihoz, gyertyát égetett az áldozás alatt az 
áldozás asztalán, az urvacsorai borba néhány csepp vizet 
vegyitett, mint a kath. papok, és hogy midőn a szent ele-
delt készité, az oltár felé fordult, mint a kath. papok 
szokták tenni, mikor a szentmise-áldozatot bemutatják. 
Látni való ebből, mennyire fél az anglikán szekta az 
angol nemzet közeledésétől a kath. egyházhoz : a mi an-
nak világos jele, hogy e közeledés, vagyis az angol nem-
zet visszatérésének kérdése Angolországban vitális kérdés. 
Magának a birói eljárásnak következményei beláthatatla-
nok. Legközelebbi eredménye valószínűleg az lesz, hogy 
dr King lincolni püspök nemsokára teljesen visszatér a 
kath. egyházba. Adja Isten ! 

— A katholikusok 1888-diki nemzetközi tudományos 
kongresszusának (Congrès scientifique international des 
Catholiques) jelentéséből megjelent az I. kötet; a máso-
dik s utolsó márczius hó folyamában fog napvilágot látni ; 
a kettő együttvéve 1300—1400 nagy 8-adrétü lapra ter-
jed. Az első kötet tartalma a következő : a sz. atya bré-
véje a kongresszust szervező bizottság elnökéhez ; a pápa 
levele a párisi érsekhez a kongresszus ügyében ; a kon-
gresszus létrejövetelének rövid története, melyet követ az 
ezt igazoló iratok és a csatlakozott tagok névjegyzéke 
nemzetek szerint sorakozva ; következnek ezután a kon-
gresszus tárgyalásai, nevezetesen a vallásügyi tudományok 
és a bölcseleti tudományok osztályainak munkálatai, ezek 
pedig állanak a kongresszus által elfogadott dolgozatok 
teljes közlésében, a többi benyújtott értekezések ismer-
tetésében és az osztályokban kifejlődött megvitatásokról 
fölvett jegyzőkönyv kivonatában. — A II. kötet ugyané 
rendben tartalmazni fogja a jogügyi, a történelmi,*«, szám-
tani, természettani s természetrajzi tudományok osztályai-
nak munkálatait. 

— Bécsből a „Moniteur de Rome" táviratban azt a 
tudósítást kapta, hogy az osztrák katholikusok congres-
susa f. évi május hóban okvetetlenül meg fog tartatni — 
és szeptemberben nagy zarándoklat megyen Rómába. 

— Az Ausztriában levő sz. Benedek-rendiek apátjai-
nak és önálló priorjainak értekezlete egységes szervezet léte-
sítése czéljából f. hó 28-án nyílik meg Salzburgban Vannu-
telli biboros, volt bécsi nuntius elnöklete alatt, kit e 
tisztre maga ő szentsége a pápa delegált. Az „Augsb. 
Postz." jól értesült tudósítója állítja, hogy egységes con-
gregatio egész Ausztria számára nehezen fog létre jönni. 

— Ausztriában a kormány végre ráaadta a fejét, 
hogy a theologiai tanárok valóban lealázó fizetésén javít-
son. Tvjavaslatot készített, a mely szerint az egyház-
megyei hittani intézetekben működő lat. és gör. szert, 
róm. katholikus theologiai tanárok ezentúl évi 1000 ft 
fizetést, évi tevékenységi pótlékul(j;ihrliche Activitätszulage) 
200 ftot, és tanárkodásuk 25-ik évéig öt-öt évenkint 200 
frt fizetés-emelést nyernek. A nyugdíj megfelelően van 
szabályozva. Csak az van hátra, hogy törvény legyen belőle. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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Az isteni hagyomány mint hitforrás. 
VI. 

Sőt, a hagyománynak mint hitforrásnak ta-
gadásával, magának a szentírásnak isteni tekin-
télye sem fog minden kétségen fölül állani, s 
igy az sem lehet kellő hitforrás. A szentkönyvek 
ihletése ugyanis mint csupán benső, a szentirók 
szellemi életében véghezmenő tény emberi ész-
lelet elől el van vonva; csak Isten tudja azt s 
az, kinek ő kijelenti: „Mert k i t u d j a az emberek 
közül, a mik az emberben vannak, ha nem csak 
az ember lelke, ki ő benne vagyon?" Azért az 
isteni ihletés emberi tanúság által kellőleg nem 
bizonyitható; a tudományos kutatás ez érdemben 
csak arra való, hogy megállapítsa, miszerint 
kezdettől fogva e könyvek ihletettekül tar ta t tak. 
Ámde az emberi" hit nem isteni hi t ; hogy való-
ban ihletettek a könyvek s mi csalhatatlan 
isteni hittel mint olyanokat fogadjuk el, csak 
Isten nyilatkoztathatja ki, s ezt kellőleg csak 
Isten egyháza tanúsíthatja hogyomány alapján. 
Az ihletés nem nyilvánvaló más emberekre nézve, 
csak vagy külső okozatból, vagy hiteles tanúság 
által lehet ilyen. Az ihletés külső okozata maga 
az irás, irott könyv : ámde ezekben nincs semmi 
belső jegy, mely magától jelentené az ihletést 
mint szükséges okot. Az ujitók e belső jegyét 
az ihletésnek megkíséri ették majd a szentírásban 
levő tanítás szentségébe, magasztos fönséges 
voltába s öszhangzatába helyezni, majd pedig a 
csodálatos eredményekbe, melyeket az olvasó 
lelke tapasztal az Isten igéjének erejéből s ha-
tásából, hozzá adva az előadási mód fönséges 

Kor. I. 2, 11. 

egyszerűségét. Ámde mindeme tények első tekin-
tetre sem képezhetik azon elveket, melyek-
ből akár összesen tekintsük őket, akár külön 
vizsgáljuk, helyesen lehessen következtetni, hogy 
mindazok s csak is azok a könyvek ihletettek, 
melyeket most az újszövetségi szentírásban bí-
runk. Arra nézve ugyanis, hogy az ilyetén je-
gyekből a könyvek ihletése bizonyosan követ-
kezzék, mindenek előtt annak kellene bizonyosnak 
lennie, hogy e jegyeknek nem lehet más oka 
mint az ihletés. Ámcle ez hibás következtetés 
lenne, vagy legalább bizonyosan nem állapitható 
meg, és semmikép sem tudható általunk Isten-
nek uj kinyilatkoztatása s igy ismét természet-
fölötti tény nélkül. Tegyük föl, hogy bármily 
könyv kinyilatkoztatott tanítást tartalmaz, és 
nem lehet már ok arra, miért nem bírhatna 
mindazon jegyekkel a csak emberileg irott 
könyv, mint kitűnik az ugy a dolog természeté-
ből, mint pedig az egyházi irók több nem ihle-
te t t könyvéből. Azután az előszámlált jegyek 
vagy mindannyian összeseit s a mennyiben kiváló 
fokban vannak meg, mint eredmények bizonyí-
tanák az ihletést mint okukat, vagy ezt tehet-
nék egyenként s bármily fokban volnának a köny-
vekben. Ámde ez utóbbi merő képtelenség lenne 
s azt megengedve nem csak a kánonban foglalt 
könyvek lennének istenileg ihletettek, hanem 
számtalanok. Ha pedig az előbbit engedjük meg 
mindenek előtt meg kellene határozva lennie ama 
foknak és módnak, melyben e jegyeknek benn 
kellene lenniök, a mi sem „lemenő uton" — a 
priori — s a dolog természetéből, sem „fölmenő 
uton" — a posteriori —, és Isten valamely 
tényleges kinyilatkoztatásából nem lehetséges ; 
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minthogy ilyetén kinyilatkoztatásnak belső je-
gyeiről, melyekből a könyvek ihletése fölisme-
rendő lenne, semmi nyom nem található. De 
el is tekintve ettől, jelzett jegyek mind együtt-
véve nincsenek meg mindama könyvekben, me-
lyeket a hitujitók is az ihletett könyvek jegyzé-
kébe számitanak, és a mennyiben megvannak, 
nem csupán azokban vannak. Mert miként bizo-
nyítják ama belső okok, jegyek, nem téve föl még 
az ihletést sem, vagy pedig a vallás másik forrá.-
sát a hagyományt, hogy például sz. Jakab levele, 
melyet Luther szalmalevélnek nevez, vagy a 
Philemonhoz intézett levél, mely lényegileg csak 
ajánló levél, végre sz. JánoS második s harma-
dik levele Isten szava? ellenben például sz. 
Ignácz és Polykárp fönséges levelei nem azok ? 
Az ihletés ténye tehát esak hiteles tanúság 
által ju tha t másoknak tudomására. Ez a tanúság 
vagy csak emberi, vagy isteni ; ha csak emberi, 
a tanuk sorában bárminőnek teszszük is ;izt 
fel, az első tanú. kitől a többi tekintélye függ, 
szükségkép maga az ihletett ember, mert köz-
vetlenül egyedül csak neki. a többinek pedig, 
eltekintve az isteni tanúságtól, csak az ő bizo-
nyításából ju tha t az tudomására. 

Ámbár az emberi tanúság a természetfölötti 
benső tényről, milyeu az ihletés, sokkal nehe-
zebben érdemel hitelt, mint az érzékek alá eső 
külső tényekről, s az il}7 belső tény éppenséggel 
mint a szemléleti igazság nem tulajdonképeni 
tárgya emberi tanúságnak, a tanúsítóban köny-
nyen lehetséges csalódás s abbeli nehézség miatt , 
hogy bizonyosan fölismerjük, miszerint mások-
ban ki van zárva a csalódás : még sem tagadjuk, 
hogy éppenséggel emberi hitelt érdemel a tanú-
sítónak ilyetén tekintélye. De már csak azért is, 
minthogy az ihletés tárgya csak emberi téved-
hető hittel volna hihető, szintén emberi s téved-
hető hit tel hinnők, hogy mindazt, mi a könyv-
ben van, Isten adta elő s nyilatkoztatta ki ihle-
tés által. Ha tehát a könyvet ugy kell elfogadni, 
hogy azon egy indok, miszerint valamely állítás 
ama könyvben írva van, elégséges legyen, s köte-
lezzen, hogy azt mint Istentől kinyilatkoztatott 
igazságot isteni hittel higyjük, még inkább, ha 
eképp s ily tekintély által az egész egyháznak 
lett előadva ama könyv: akkor bizonyára ez az 
emberi tanúság az ihletés fényéről nem elégsé-
ges, hanem megkívántatik isteni. Mert e föltevés-
ben az ihletés ténye indokot tartalmaz arra, 
miért kell mindazt isteni hittel hinni, mi a 

könyvben foglaltatik: ámde nem lehet erősebb 
hittel hinni azt, a mi másra mint okra s alapra 
támaszkodik, mint a minővel hiszszük magát az 
okot s alapot, tehát e föltevésben magát az ihle-
tés tényét is nem emberi, hanem isteni hittel — 
Isten tekintélye miatt — kell hinnünk. Ugy de 
ez lehetetlen, ha csak a tény is nem bizonyom 
isteni tanúság által. Már pedig a szentiratok az 
egész egyház, sőt mindazok által, kik bármily 
jogon keresztényeknek nevezik magokat, mint 
ihletettek fogadtatnak el, úgy, hogy csak azon 
oknál fogva, mert valamely állítás ama könyvek-
ben van, azt mint isteni igazságot isteni hittel 
hiszik: azért az ihletés tényét is, mely indokot 
tartalmaz arra, miért kell az ily könyvben meg-
levő igazságokat isteni hittel hinni, kell, hogy 
Isten tekintélye miat t higyjük. s igy arról ne 
csak emberi, hanem isteni tanúság által legyünk 
bizonyosak. ') Magától értődik, hogy i t t nem a 
közvetlen isteni tanúság szükségességéről van szó, 
elégséges Istennek közvetett tanúsága is isteni 
követ által, akár azután az isteni tanúsítás első 
hirdetője legyen maga az ihletett ember, akár 
más, kinek Isten a könyvnek isteni eredetét ki-
nyilatkoztatta közvetlenül. Ez az isteni tanúság 
számunkra a könyv ihletéséről föntar ta thatot t 
vagy csupán a hagyományban, vagy ezen kivül, 
az apostoli iratokban is. Ámde ha nemcsak álta-
lában az uj szövetség egy-két könyvének ihleté-
séről, hanem az egész gyűjtemény minden egyes 
meghatározott részének isteni eredetéről van szó, 
vagyis váljon különösen ez vagy ama könyv, 
például a rómaiakhoz irt levél ihletett-e vagy 
nem? az nem bizonyítható az apostoli iratokból. 
Igaz, némely uj-szövetségi könyvek az apostoli 
iratokban egyszer, legfölebb kétszer mint a szent-
íráshoz tartozók, tehát ihletettek vannak említve; 
bizonyosabb hely sz. Péter IJ. 3, IG, hol sz. Pál-
nak leveleit a szentíráshoz számítja „A mi szere-
te t t atyánkfia, Pál is megírta a neki adott böl-
cseség szerint; a mint minden leveleiben is szól 
ezekről, stb." Engedjük meg, hogy az akkor már 
megirt sz. Pál levelei, melyek vagy mind vagy 
legalább kivéve Timotheushoz irt második leve-
lét, megvoltak, az apostoli levélben föntar tot t 
isteni tanúság által a szentíráshoz számittatnak, 
s e szentírás nevezet elégséges az ihletés bebizo-
nyítására : de az is világos, hogy sz. Péter tanu-
sága nem minden uj-szövetségi sz. könyvet soroz 
a szentíráshoz, minthogy akkor még nem is 

') V. ö. Franzelin i. m. 340—42. 
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voltak mind megírva. Ô ugyanis második levelét 
kevéssel vértanusága előtt i r ta 00. vagy 07. évben, 
holott sz. János iratai : az evangeliom tudniillik, 
levelei és a Titkos jelenések majdnem csak husz 
év múlva. Nem is említve, hogy éppen sz. Péter-
nek ama levele azon könyvek egyike, melyeknek 
igaz. apo.-toli eredete csak a kath. értelemben 
vett hagyományból bizonyítható be s helyezhető 
minden kétségen fölül; s azért maga az i rot t 
tanúságnak istenisége. értéke, a mi pedig más 
könyvek ihletésének bizonyítására használtatik, 
s igy ezen más könyvek ihletése is végre csak 
a hagyomány általi bizonyítékra vitetik vissza. 
Másik irott tanúság lehetne Tim. I, 5, 18. hol ez 
olvasható: „Mert az irás mondja: A nyomtató 
ökörnek ne kösd be száját. Es : Méltó a munkás 
az ő bérére." Az előbbi mondat Móz. Y. 25, 4; 
a másik p dig, mely a „Vulgata" magyarázata 
szerint a szentírás valamely helyének idézete, e 
szavakkal sehol sem íordul elő, csak Luk. 10, 7.; 
s ha csakugyan ez van idézve, nem pedig talán 
az apostol csak alkalmazza értelemre nézve azo-
kat, melyek Móz. V. 24, 14. a munkások bérének 
megadása tekintetében parancsolva vannak: sz. 
Pál i t t Lukács evangeliomát a szentíráshoz sorolja. 
Ámde ez nem eléggé bizonyos, s ha megenged-
jük is, semmi sem bizonyul be általa az uj-szövet-
ség minden könyveinek ihletésére, erre nézve az 
apostoli iratokban semmi tanúság sincs, hanem 
az csak a hagyomány által ju to t t el hozzánk. 
Már csak azért sem bizonyítható ez az uj-szövet-
ségi szentiratból, mert az ilyetén bizonyítás azt 
a könyvet, melyből az ily jegyzék kitűnnék, már 
mint ihletettet tenné föl s azért elvelőzés — 
petitio principii — lenne Wisemann szerint: 
„Albizonyítékot állítanánk elő, mintegy egy dol-
got egymás által akarnánk bizonyítani, mely 
maga is még bebizonyítandó. Ha pedig hivat-
kozunk az apostolok szóbeli tanúbizonyságára, 
melyet az első hitközségek nyertek és az utó-
korra átül tet tek: akkor a szent hagyományra 
hivatkozunk, mely ismét az ő isteni jellegével 
jő elő." ') Az se kellő bizonyíték a sz. könyvek 
ihletésére, hogy a Szentlélek lett igérve az apos-
toloknak, mert azon ígéretek, ha csupán a szent-
írást t a r t juk szem előtt, az összes apostoloknak 
együttesen adattak, nem pedig egyenként : ámde 
az apostolok együttesen nem írtak valamely 
szentirati könyvet; s minthogy jelzett Ígéretek 

') Conférences sur les doctrines et les pratiq. les plus impor-
tantes de l'Église Cath. T. I. 132. 

I az utódokra is érvényesek a világ végezetéig min-
den nap : ') ha tehát az apostolok ez ígéreteknél 
fogva ihletett i ratokat irtak volna, ugy ez a 
későbbi egyházra is illenék. Végre a miket -Ján. 
14, 1(5. és Mát. 28. olvasunk mint az apostolok-
ról mondottakat, azok se Márk se Lukácsról nem 
érthetők, mert csak az apostolok tanítványai 
voltak ugy mint Barnabás és Polykárp, kiknek 
i ra ta i t azért, hogy az apostolok tanítványai 
voltak, még sem tar t juk Isten szavának. Márk és 
Lukácsot ugyanis magából a szentírásból sem 
ismerjük közelebbről, röviden van említve ne vök 
más egyének mellett, mint egyes apostolok barátai, 
kísérői jelennek meg, de a legkisebb bizonyíték 
sincs róla az uj-szövetségben, hogy a Szentlélek 
vételének s természetfölötti fölavatásának részesei 
voltak, hogy igy résztvegyenek a kereszténység 
első alapításában, még csak a/, apostoli névvel 
sem jelöltetnek az uj-szövetségben, mint a később 
választott sz. Pál. Y agy tehát e két férfiu azon 
120 közt volt, kik pünkösd napján Jerusalemben 
a Szentlelket vették, vagy pedig mint sz. Pál 
utólagos csoda által az akkori egyház szemei előtt 
egyenlő fölszentelést nyertek, vagy egyik vagy 
másik okozhatta, hogy a Krisztus által az összes 
ker. hit föntartására rendelt egyház az ő önálló 
csalhatatlan tekintélyével a három irat isteni 
becséért, s azért, hogy Márk és Lukács az apos-
toloknak ju to t t ihletésnek részesei, kezeskedik. 

!• Igen természetes, hogy ez a tanúság, illetve 
kinyilatkoztatás amaz ihletett iratokról nem 
későbbi időben adathatot t át az egyháznak, ha-
nem annak csakis az apostoloktól kellett erednie ; 
mert a sz. könyvek ihletése kinyilatkoztatott 
igazság : ámde a kinyilatkoztatás az apostolokban 
bezáródott, tehát nem lehet ihletett könyv az 

! egyházra nézve, melynek ihletéről most az uj-
szövetségben, miután már befejeztetett a kinyilat-
koztatás, vagy még nem létezik isteni tanúság 
a kinyilatkoztatás letett kincsében, vagy már az 
apostoli korban nem létezett. 

Ha az apostolok iratai azért tekintetnek 
ihletettekül, mert a szentírásban olvassuk, hogy 
ők tanításuk megerősítésére csodákat műveltek, 
azt mondjuk: nem mindegyik apostolról külön-
külön van állítva, hogy csodát tet t , csak Péter 
és Pálról; azután a csodák csak annyiban bizo-
nyítanák a szentírást ihletettnek, ha azok csak-
ugyan annak megerősítésére műveltettek volna : 

l) Mát. 28. 
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ámde a szentírásban nincs az, bogy a cso-
dák annak ihletése bizonyítására történtek, s 
igy a szentírásban egyáltalán nem találjuk a 
Szentlélek tanúságát, mely által annak minden 
egyes könyvét ihletettnek ismerhetnők fel. 

A hagyomány tagadásával nincs tehát egyéb 
tanúság arra, hogy a szentírás Isten szava, mint 
az alanyi vizsgálódásé, a mi leront elvben min-
den tárgyilagosan eszközlendő isteni hitet, leg-
fölebb elviszi a meggyőződésig mint krit ikája 
eredményeig. Ha pedig a kutatás ellenkező ered-
ményre vezet, s a kutató a szentírásban okokat 
vél találhatni, melyek az isteni tulajdonság ellen 
bizonyítanak, az alanyiság lép jogába, s igy nem 
lesz joga elve szerint a hitetlen biblia-itészetet 
kárhoztatni; s a szentírás tekintélyét alanyi 
vizsgálására bizva kénytelen megvallani, hogy a 
szentírás nem az ő elismert sajátja. 

Ellenben a kath. egyháznak Isten adta át 
a szentírást kezébe meghitelesítéséül ; csak nála 
bír az kellő tekintélylyel mint a királyi hitele-
sítő irat a király által meghatalmazott követ-
keztében. Csak az egyház tudja, hogy a szentírás 
ihletett isteni könyv, az ő hagyományából merí-
tették az újítók is a biblia ihletése hitét a nél-
kül, hogy megvallanák; minden eretnekség a 
tanításukban foglalt igazat csak a kath. egyház 
hagyományából, a tévest a hagyomány igazsága 
tagadása által szerezték : mig ellenben az irást 
ugy a tévely mint az igazság bebizonyíthatására 
használták. A kath. egyházban ugyanis a hagyo-
mány nem oly alárendelt forrás, melyből talán, 
ha a szentírás nem volna elégséges, kellene neki 
tanítását merítenie, hanem inkább Krisztus szá-
jából közvetlenül ömlő fő forrás. 0 bánik csak a 
szentirással is az azt megillető tisztelettel, ő 
őrködött mindig lelkiismeretesen szövegének tisz-
tántartása, épsége fölött, s védte meg a profana-
tiótól : míg az eretnekségnek mindig sajátja volt 
a szöveget hozzáadás vagy csonkítás által vál-
toztatni, hamisítani, s az avatlanok, hitetlenek 
kezeibe átszolgáltatni, az első századok keresz-
tényei által annyira utált megszentségtelenítés 
bűnébe rohanni. Csak az egyház birja a kulcsot 
az ő, az Üdvözítő szájából vett tanításában a 
biblia helyes értésére, nem kell neki tanítását még 
csak most kutatni fel különbféle forrásokból, 
hanem azt közvetlenül Krisztus Jézus szájából 
vette s hirdeti mint szent hagyományt a szaka-

datlanul tartó apostolság szája által örökre. Az 
ő vallása nem a betűnek vallása, ezt az ujitók 
fogadták el, midőn az irás holt betűjét bálvány-
nyá változtatták, mely most unokáiktól szétzú-
zatik ; a z ő kétszinüségöknek következése s 
egyúttal méltó büntetése, midőn a képtelen 
túlzások elvetésével sokan a szentírás ihlqttslgé-
ről is hajlandók kétkedni, mert a biblia neve 
alat t nem Isten igéjére, hanem azon türelmes 
néma betűre hivatkoztak, melyet önkényök sze-
rint magyarázhatnak. Mert a szentírás a kath. 
egyház öröksége, a hol az egyház mellett és kí-
vüle akar érvényesülni, tar thatlan az, semmi 
tudományosság sem mentheti meg azt. 

Dr Bit a Dezső. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 12. Jézus ,unum necessariumu-a 

monarchiánk hadsereg éhen, névszerint a most folyó orszá-
gos, óriási vitában a véderő-tvjavaslat fölött. — 

Hosszú ez a czim, az igaz ; de legalább megmond 
mindent, a mit megmondani lebet, s a mit a Relígió-nak, 
koránsem izgatási szándékból, hanem a lelki orvosi hiva-
tal szent kötelességéből kimondania kell. 

Hogyan áll hadseregünkben Jézus „unum necessa-
rium"-ának, a vallásosság és keresztény erkölcsösség ápo-
lásának az ügye ? Ezt a kérdést felvetni most, midőn 
monarchiánk véderejének tatarozásáról van szó — tiz 
évre szóló érvénynyel, — ugy hiszem idő és alkalomszerű 
minden tekintetben. 

Azt sem vonhatja senki kétségbe, hogy oly hadsereg-
ben, a melyben a vallásosság és a ker. erkölcsösség ápo-
lására és fejlesztésére kellő suly fektetve, kellő gond 
fordítva nincs, gyenge lábon áll minden : arra a hadse-
regre a trón, a haza, édes mindnyájunk javát, jólétét, 
biztonságát csak több-kevesebb bizonytalansággal lehet 
bizni, teljes biztonsággal nem lehet; hiszen irva vagyon: 
„Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilant qui 
custodiunt earn." 

S vájjon mit tapasztalunk e tekintetben monarchiánk-
ban, hazánkban, hazánk törvényhozó testületében? 

Hónapok óta folyik a vita a véderőtörvényjavaslat 
felett, mely tiz évre van hivatva újra megállapítani had-
seregünk szellemét, keretét és fejlesztésének eszközeit: és 
a minden hadsereg őrlelkének, a vallásosságnak, az er-
kölcsi szempontoknak csak mintegy elvétve, csak kivéte-
lesen hallottunk egy-két hangot szenteltetni. Tulajdon-
képpen csakis Komlóssy Ferencz papi képviselő volt az, a 
ki f. hó 6-án mondott beszédében a tátongó ürt lelkes 
felszólalásával maga is nem annyira betöltötte, mint in-
kább csak jelezte és a betöltést megsürgette, midőn igy 
szólott : 

„Sok mindenről beszéltek már e házban e javaslatnál, 
de mindenki megfeledkezett arról, ami a hadseregnek 

Sendschreiben an Heinrich Leo, Hist, polit. Bl. II . B. 
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erejét emeli, t. i. az erkölcsösségről és vallásosságról, és 
ezeknek semmi nyoma nincs e törvényjavaslatban. 

En ugy tudom, hogy a magyar hadsereg mindenkor 
hazafias, de egyúttal vallásos is volt ; ugy tudom, hogy 
Isten és haza, együttes fogalom. Azért ajánlom a t hon-
védelmi miniszter urnák, hogy a vallásos, az erkölcsös 
tekintetekre is figyeljen és azoknak, amennyire csak le-
hetséges, a kaszárnyákban érvényt szerezzen." 

Lelkünk teljes erejével csatlakozunk Komlóssy ur 
figyelmeztetéséhez és a hazánk sorsa fölött tépelődő sziv 
egész hevével kérjük, kivált honvédségünk intéző köreit : 
tegyenek róla, hogy honvédjeink ezentúl ne legyenek 
kénytelenek vagy a katonai fegyelmet megsérteni vagy a 
vasárnap és ünnepnapok megszentelését megszegni ! E 
sorok irója saját szemeivel látta, nem egyszer, nem is 
kétszer, miképp tartanak gyakorlatokat az üllői-ut mentén 
az ottani katonai lövöldében honvédeink vasárnapokon 
reggel, mig ezt a közös-hadsereg részéről, elismeréssel 
legyen mondva, soha sem tapasztaltuk. 

A mit láttam, azt láttam — és végtelenül elszo-
morított. 

Még két felszólalás érintette, de csakis érintette, a 
véderő-javaslat tárgyalása alatt eddig, a vallásosság és 
erkölcsösség érdekeit F. hó 9-én a nem klerikális Szent-
királyi Albert és a nem pápista Eötvös Károly, egy ülés 
alatt utaltak a nemzeti életünk szervezetén mutatkozó két 
végzetes, gyilkos rákfenére. Szentkirályi igy szólott: „Tud-
hatná pedig (Tisza Lajos gróf), hogy a gyermekeket a 
középiskolai tanterv annyira elfoglalja, hogy ma már a 
hitből annyit sem sajátíthatnak el, mint az afrikai törzsek 
egy-egy odakerült misszionáriustól.1' A szenvedély hevében 
mondatott ; de érdemes felette gondolkodni ! — Eötvös K. 
óriás beszédének egy tagozatában a hithiány e képéhez 
hozzáállította az erkölcsök képét társadalmunkban, a mely-
ben az átlagos életév a statisztikusok számítása szerint 
a 60 és 50 év közé esik, és mégis oly „nyomorultan" van 
berendezve az ember-képzés, az előkészületi pályavégzés 
oeconomiája hazánkban, hogy az országnak, a nemzetnek 
éppen szine-java, az értelmiség életre való, egészséges része 
— egész 28—30-ik életéveig rendszeresen meg van gátolva 
— a családalapítás erkölcsi nagy kötelességének teljesí-
tésében, a nemzet erejének emelésében. A 30 éves korá-
ban vagy később nősülő családfő a mai életrend keretében 
alig képes elsőszülött fiát életpályára vezetni. A többi 
gyermekkel mi történik? 

Mi lesz ennek a testi lelki hanyatlásnak a vége : 
annak csak Isten a megmondhatója. 

Papság : tegyünk a dologról, donee dies est ! ? ? 

Szatmár. A szatmári „irodalmi kör" keletkezése. — 
Napjainkban, midőn a döntő ütközet a szembenálló esz-
meáramlatok között nem a kathedrákon vivatik, melyek 
nem hallják egymást, sem a szószéken, melyet nem vesz 
körül az ellentábornak okulni nem vágyó serege, hanem 
azon harcztéren foly, melyet sajtónak nevezünk; most, 
midőn a sajtó oly döntő hatalmassággá nőtte ki magát, 
hogy irányítja a közgondolkodást s a társadalmi életben 
megindult örvendetes vagy gyászos eseményekhez az ő 
termékei adják meg leggyakrabban az első lökést, — nem 

lehet minden jelentőség nélküli dolog oly irodalmi — bármily 
szerény — körnek keletkezése, mely a vészthozó elvek-
től vezérelt sajtó áramlatával szemben a társadalmat 
boldogító magasztos, nagy igazságok és elvek szolgálatá-
nak szenteli fegyvereinek minden erejét. Legyen szabad 
azért a „Religio" hasábjain, melyek minden kath. moz-
galomnak oly monumentális hű tüköré, röviden rajzolni a 
Szatmáron most alakult irodalmi körnek keletkezését, me-
lyet e becses lapok már jeleztek is. 

Meszlényi Gyula főpásztorunk ő méltósága mindjárt 
egyházmegyéje kormányának átvétele után azon óhaját 
fejezte ki egyik papja előtt, hogy irodalmi munkássággal 
foglalkozni szerető papjai egy szerény keretben mozgó 
irodalmi körré alakulván, a nép különböző műveltségű 
rétegeiben a vallásos ismereteket terjesztő művek bözre-
bocsátására neki segédkezet nyújtsanak. E főpásztori óhaj 
egy régen szunyadozó vágyat szólaltatott meg épen azok-
nak lelkében, kikhez ez óhaj intézve volt. A kidobott 
szikra lángra kapott . S azért az egészséges eszme megérle-
lésére szükséges idő után egyházmegyénk egyik érdemes 
dignitáriusa, Irsik Ferencz, apát kanonok, kinek nevéhez 
egyéb kimagasló érdemeken kivül a kath. sajtó érdekében 
tett nagyszerű áldozat-hozatalnak és szépirodalmi mun-
kásságának érdeme is fűződik, főpásztorunk kegyes meg-
bízása alapján azon szerencsés helyzetben volt, hogy f. 
évi február 27-én a kör megalakulása érdekében értekez-
letre hívhatta össze a központban irodalommal foglal-
kozó egyházi férfiakat, a midőn is az értekezletet vezető 
apát-kanonok ur a tőle megszokott tartalmas beszédben 
előadta az értekezlet egybehivásának indító okát és az 
alakulandó körnek czélját, kifejtvén azon nagy igazságot, 
hogy habár a papságnak első sorban az a hivatása, hogy 
élő szóval hirdesse, terjeszsze a kinyilatkoztatott magasz-
tos tanokat, nem zárkózhatik el azonban annak szüksége 
elől sem, hogy a sajtó utján érvényitse szellemi erejét. 
A Szatmáron működő irodalmi erők egyesítése súlyt fog 
kölcsönözni a toll hatalmának, mely által üdvös szolgá-
latot tehetünk az egyháznak és társadalomnak. Ezen s 
hasonló eszmék kifejtése után végül arra hívta fel az 
elnöklő kanonok ur az értekezletet, hogy hallgassa meg 
az értekezlet előadójának, Steinberger Ferencznek a kör 
czéljára és munkatervezetére bővebb világosságot vető 
munkálatát, mint az eddigi eszmecserék eredményét, mely 
a következő volt : 

„Midőn az alakulóban levő irodalmi kör szelleme, 
-— czélja —- és munkatervezetével körvonalozását meg-
kíséreljük, előre kijelentjük, hogy e szerény sorok nem 
akarnak ez irodalmi körre joghatálylyal biró szabályok 
nimbusával fellépni, a kör tagjai bölcsességének és határo-
zatának hagyván fönn a kör életét, tevékenységét irányító 
szabványok végérvényes megalkotását. Csupán kiindulási 
pontul kívánnak e sorok szolgálni azon nagyfontosságú 
eszmecseréhez, mely e körnek megalakulása fölött határoz 
és munkásságának keretét megjelölni van hivatva. Szabad 
legyen azonban e sorokkal való föllépésnek bátorságát 
azzal okolni meg, hogy e sorok főpásztorunk ő méltósá-
gának, kinek szive melege indította meg körünk életének 
vérkeringését, tartalmazzák e körre vonatkozó óhajait és 
nézeteit. Az értekezlet tagjai bizonyára szívesen veendik 
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annak rajzolását: miképen alkotta meg elméjében a most 
meginduló körnek képét az a férfiú, ki főpásztori magas 
állásánál fogva annak vezérletére van hivatva. A most 
rajzolandó kép bizonyára nem fog az üdvösen folyó 
eszmecsere szabad munkájának eléje vágni, hanem inkább 
a gondolat gondolatot ébresztvén, a tervünk realizálására 
kipattanó eszméket egy központ körül egyesítvén, annál 
elevenebb színezetű képét alkothatjuk meg a még most 
csak eszmében élő körnek, melynek megalakítása a mai 
értekezletet összehozta. 

* 

„A szellem, melyet irodalmi körünk magáénak vall 
s mely azt éltetni fogja s munkásságának kimeríthetetlen 
anyagot nyújt, a kath. egyház szelleme. Mindazon elveket, 
melyeket a kath. egyház hirdet, magáénak vallja körünk 
is ; mindazt, amit az egyház kárhoztat, támadja és ostro-
molja körünk is. 

„E szellem kijelöli egyszersmind a kör létesülésé-
nek czélját is. 

„Tekintve a sajtó roppant befolyását, melyet az 
napjainkban a közgondolkodás irányításában, alkotásában 
és a társadalmi élet hullámoztatásában magának kivívott; 
tekintve a rossz szellemű sajtónak merész föllépését, mely 
a könnyed, behízelgő irmodor fegyverével kezében, ki-
számíthatatlan sokat rombol az erkölcsi téren s mely 
hatalmas és veszedelmes áramlattal szemben a józan és 
üdvös elvek terjesztésének szolgálatába szegődni minden 
nemesebb léleknek benső szózata sugalja : a Szatmáron 
levő és irodalommal foglalkozni szerető egyházi férfiak 
benső örömmel sorakoznak főpásztorunk védnöksége alatt 
irodalmi körbe oly czélból, hogy a tömörülésben rejlő 
erő hatalmát felhasználva, első sorban püspökünk ő méltó-
sága magasztos óhajának megfelelőleg : a nép felfogásához, 
szelleméhez, erkölcsi és vallási igényeihez alkalmazott 
népiratok kidolgozása, esetleg fordítása által terjessze a 
kevésbbé müveit és a műveltebb közönség körében is a 
vallásos ismereteket, kath. meggyőződést, kath. érzületet, 
és ez uton ébreszsze, ápolja a ker. életmódot, amint ezt 
más nemzetek kebelében is oly lélekemelő sikerrel teszi 
az elvhű, bátor és tapintatos kath. sajtó. 

„Másrészt nem zárkózik el körünk a szélesebb keret-
ben mozgó irodalmi tevékenységtől sem. Nevezetesen : 
figyelemmel óhajtja kisérni a napi kérdéseket, az időszaki 
és napi sajtóban megjelent czikkeket, munkálatokat és az 
észlelt ferde irányt, hamis elveket, valótlanságokat, erkölcs-
telen közleményeket megczáf'olni, megjavítani — akár a 
nagy napi lapokban, akár a vidéki sajtó közlönyeiben — 
a mutatkozó szükséghez képest — feladatának kivánja 
tekinteni ; a higgadtság és mérséklet határai között tartott 
polémiától sem fog tartózkodni ; czélja továbbá : a kör 
tagjainak egyéni ihlettségök erején a helyes, józan elvek, 
életrevaló ismeretek terjesztesztésére irt czikkekkel, tudo-
mányos dolgozatokkal akár a helybeli, akár a fővárosi 
lapokban vagy folyóiratokban föllépni, hogy erejéhez 
képest osztályrészt követeljen magának azon nemes harcz-
ból, mely a tiszta kath. eszmék terjesztése, kath. gondolko-
zásmód, kath. érzület, áldozatkészség és tevékenység létesí-
tése czéljáhól vette kezeibe a toll fegyverét. Czélunk : latba 
vetni azon szellemi erőt, mely a klérusban lappang ; érté-

kesíteni annyi tanulmánynak érett gyümölcsét, melyre az 
ellentábornak soha sem szünetelő munkájával szemben 
méltán számít az egyház és a hazafias érdek. 

„E kifelé ható tevékenységén kivül körünk önmagá-
val, tagjaival szemben is fejthet ki áldásos tevékenységet, 
mely abban állana, hogy tagjait az önművelődés eszkö-
zeivel minél barczképesebb munkásokká nevelje. Erre 
nézve időközönként tartandó összejövetelein a tagok: esz-
mecserék, gyakorlati kérdések megvitatása, egyes kételyek 
eloszlatása által egymást felvilágosítani, útbaigazítani, 
bátoritani, lelkesíteni, egyik szép hivatásuknak tekintenék ; 
továbbá ismert jó müveket a tagtársaknak ajánlani vagy 
felhasználás végett, a ki teheti, kölcsönözni, a használatra 
megigért egyházmegyei nagy könyvtár igénybevételének 
módját minél könnyebbé és kiaknázhatóbbá tenni szintén 
az önképzés munkája lenne. Szóval : a kör keretében a 
rendelkezésre álló eszközök felhasználásával okulni, ta-
nulni lenne egyik hivatása, hogy annál sikeresebben ok-
tasson kifelé. 

„A szép czél irányításában nem nélkülözhet körünk 
bizonyos elveket sem, melyik a felek kölcsönös meg-
nyugtatására szolgálnak. 

„Egyik alapelve a körnek : a tagokat el nem hal-
mozni munkával. A követelmény lehető legkisebb mér-
tékre szállíttatik le. Másrészről a kör életképességének 
biztosítására a tagok minden évben dolgoznak valamit, 
mert a körnek nem czélja a tagok nagy számával fénye-
legni, hanem hasznosan munkálkodni. 

„Egyik alapelve lesz körünknek, amit Szal. sz. 
Ferencz, a kath. írók védszentje, szemei előtt tartott, 
hogy „Non multa, sed bene." Nem a terjedelmesség dicső-
sége után vágyódunk, hanem a belérték és zamatosság 
a főtörekvésünk. 

Szal. sz. Ferencznek megszívlelni való elve ez is : 
„Festina lente", ami ugy a tagok túlterhelésének, mint a 
munkálatok felületességének elejét veszi. 

„Sarkalatos elvei közé számítja körünk: a szeretet 
törvényének tiszteletben tartását. Tanitni a szellemi és 
társadalmi fölény éreztetése nélkül; okulni az alárendelt-
ség megérzése nélkül. 

„Körünk nem kiván senkitől anyagi áldozatot. Neki 
nem pénz kell, hanem szivek kellenek, a szép és nemesért 
lelkesedni tudó szivek. S ha ezek meglesznek, akkor a 
csendes, zajnélküli munkálkodás homok-szemeiből meg-
alakult az a tömör kőszikla, mely erősebb hullámcsapá-
sokat is felfogni van hivatva. 

Ahol rokon elmék és keblek találkoznak, könnyű 
ott megegyezésre jutni. Ertekezletünk tagjai, mint egy 
ember, fogadták el közmegegyezéssel a kör tervezetének 
eszméjét és mondták ki elvileg a kör megalakulását. Az 
elv kimondását tett is követte. Megválasztotta a kör 
tisztikarát a következő eredménynyel : A kör védnökségét 
püspök ő méltósága kegyesen elfogadván, elnökké vá-
lasztatott: Irsik Ferencz ; alelnökké : Steinberger Ferencz ; 
jegyzőkké i Buza Sándor és Sarmaságh Géza. Majd hatá-
rozatilag kimondá a kör, hogy minden hónapban tart 
gyűlést, stb. stb. 

A megalakult kör márczius 2-án (ő méltósága kí-
vánságára : szombat napon, hogy a körnek a b. Szűz 
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égi oltalma alá helyezése ez által is kifejezést nyerjen) 
tisztelgett főpásztorunk ő méltóságánál, a kör elnöke 
Irsik Ferencz ékes beszédben ecsetelvén a tisztelgés czél-
ját és tolmácsolván a tagok érzelmeit. „Megjelentünk — ugy 
mond, — hogy csekély irodalmi szolgálatunkat méltósá-
godnak felajánljuk. A széllem, mely nekünk vezérünk, a 
kath. egyház szelleme. A hit talaján állunk. A hit a tudo-
mánynak nemcsak nem akadálya, hanem inkább üdvös 
fékezője. A tudománynak is van szüksége szivre. Ezt a 
vallástól kapja." 0 méltósága szeretetteljesen válaszolván, 
körülbelül a következőket mondotta: „Örömmel látom 
önöket irói körbe egyesülve megjelenni előttem. Régi 
óhajom volt, hogy a Szatmáron munkálkodó tollak egye-
süljenek. Fontos szolgálatot tehetnek önök a tollal is. 
A nép közt nincsenek kellő arányban elterjedve a jó 
irányú könyvek. Ezeket akarom én önök segítségével ter-
jeszteni, mert a vallásközöny nem a sziv romlottságában, 
hanem az elme tudatlanságában gyökerezik. A nép nem 
szeret pénzt adni könyvekért. Azért a jó eszmék és üdvös 
elvek terjesztése érdekében mi azokat ingyen fogjuk adni. 
Szívesen fogok olykor-olykor önök gyűlésein megjelenni. 
Használatukra bocsátom az egyházmegyei nagy könyvtárt, 
mely az Írókra nézve nagyon fontos kútfőket tartalmaz; 
továbbá a Schlauch püspök ő nagyméltóságától az egy-
házmegyének ajándékozott Török-könvvtárt, melyben a 
tudomány minden ága jeles munkákkal van képviselve ; 
s végül használatukra nyitva áll az én saját könyvtáram 
is. S ha a hivatalos kötelesség teljesítésén kivül ez 
önkénytes áldozatot is meghozzák, nagy örömet fognak 
nekem szerezni. Isten áldását kivánom müködésökre." 

Megalakult tehát rég óhajtott irodalmi körünk. Nem 
fog ugyan országos mozgalmat indítani. Nem akar a 
zuhatagoknak feltűnést és nagy zajt keltő szerepére vállal-
kozni; megelégszik a folytonos működéssel, a követ is 
kivájó esőcseppek zajtalan munkájával. Nem akar lapot 
indítani, mert nem akarja az irodalmi erőket szétforgá-
csolni, hisz épen a „Religio" tekintélyes hasábjain tör-
tént a nagyon egészséges felszólalás, hogy most is több papi 
közege van a kath. sajtónak, mint a mennyit az irodalmi 
erők táplálni megbírnak. Nem akarja körünk a kath. sajtó 
tekintélyesen hömpölygő áradatának magasságát egy ujabb 
csatorna megnyitása által apasztani, hanem inkább a he-
gyek magasságaiból leszaladó kis csermelyek és patakok 
egyesítésével az áradat magasságát növelni. Munkás kezekre 
van szükség ; ezeket akarja körünk egyesíteni és a kath. 
sajtó meglevő közegeinek szolgálatába önzetlenül átbo-
csátani. ') —r. 

. KATH. EGYLETI ÉLET. 
— A Szent-István-Társulat folyó hó 14-én, csütör-

tökön, délután 4 órakor választmányi-gyűlést tart. 
— A Szent-István Tár salat folyó 1889. évi márczius 

21-én, délelőtti 9 és fél órakor Budapesten, a központi 
papnövelde disztermében tartja XXXVI. rendes nagygyű-
lését (9 órakor szentmise az egyetemi templomban s 
utána közvetlenül a gyűlés megnyitása), melyre a társulat 
t. cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. Az igazgatóság. 

') Mondanunk sem kell, hogy a szatmári ,irodalmi kör" meg-
alakulásának tényét és e magasztos ténynek e nagybecsű leirását 
országszerte örömmel fogadja és lelkesedéssel üdvözli a katholikus 
közvélemény. A szerk. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
„Budapesti Katholikus Kör." 

Budapesten, az ország fővárosában, az 1887-ik év 
vége felé lelkes mozgalom indult meg a végett, hogy a 
katholikusokat, kik eddig oly nehezen tömörülhettek, egy 
kör létesítése által egyesítse és társadalmi létérdekeik meg-
védésére, egymásnak anyagi és szellemi támogatására, szó-
val az együvé tartozás tudatára felébreszsze, felserkentse. 

A megindult üdvös mozgalom a mult 1888-ik évben 
végeredményében egy katholikus kör alapítását határozta 
el. melynek alapszabályait hosszas és beható tanácskoz-
mányokban nem csak megállapította, hanem megerősítés 
végett a magas minisztériumhoz felterjesztette. Tette ezt 
azért, hogy valami készszel, valami teljes egészszel áll-
hasson a nagy közönség elé, nehogy ez csak egy perezre 
is kételyben legyen a mozgalom valódi czélja és a szer-
vezők tiszta és őszinte szándéka iránt. 

A magas minisztérium ő eminencziájához, az ország 
biboros herczeg-primásához.,, tette át a budapesti „Katho-
likus kör" alapszabályait. 0 eminencziája innen a fővá-
rosból informáltatta magát a kört szervező bizottság 
tagjairól és midőn azoknak őszinte jó akaratát, másrészt 
a társadalom különböző helyein elfoglalt jelentékeny, 
befolyásos állását és ez által kellő erkölcsi biztosítékát 
látta : nem habozott a magas minisztériumhoz kedvező 
véleménynyel visszaterjeszteni az alapszabályokat, melyek 
azután 1888. deczember 18-án 82603. szám alatt meg-
erősítve folyó 1889-ik év január hava 13-ikán a szervező 
bizottság elnökéhez le is érkeztek. 

A budapesti „Katholikus kör" e szerint mi aka-
dályba sem ütközik többé és nemes czéljával, őszinte 
szándékával és csak a jóra irányított törekvésével lép a 
főváros érdemes katholikus közönsége elé, tisztelettel kérve, 
hogy a tömeges belépés által a czélul tiizött magasztos 
eszmét megvalósítani kegyeskedjék. 

A budapesti „Katholikus kör" czéljára, tagjainak 
jogaira és kötelességeire nézve sok szónál tisztább és 
értelmesebb világot vetnek a megerősített alapszabályok, 
melyekből a legszükségesebbeket ide iktatjuk : 

1. Az egyesület neve: „Katholikus kör." Ennek 
megfelelőleg pecsétje is ugyanezen körirattal és az ala-
kulási évszámmal: ,,1888" fog birni. Székhelye Budapest. 

2. §. A „Katholikus kör" czélja: első sorban a fő-
város, azután a magyar korona területén lakó katholiku-
sok szellemi, társadalmi és anyagi érdekeinek előmozdítása 
a valláserkölcsi szellem, a közművelődés és az összetartás 
öregbítése által, a politika teljes kizárásával. 

3. A kör mint tisztán társadalmi és erkölcsi in-
tézmény, csak erkölcsi eszközökkel akarja emberbaráti 
czélját elérni. Ezen alapon hatni fog a katholikus vallás 
alapját képező szeretet ébresztésére, az erkölcs fejleszté-
sére, és társas összejövetelek által az együvé tartozás 
és társulás érzetének ápolására ; anyagilag pedig jótékony 
alapok létesítése által az elszegényedett kath. családok 
segélyezésére ; az özvegyek és árvák ügyének felkarolá-
sára ; -—s általában emberbaráti intézmények létesítésére ; 
végre a körhöz fordulóknak tanácscsal és ügyeikben támo-
gatás és közbenjárással fog a kör szolgálni. 

4. §. A kör alkalmas helyiségben lesz, mely állandó 
találkozási és tanácskozási helyül fog szolgálni. Ezen 
helyiségek a tagok társalgási czéljainak kielégítésére egy-
úttal Casinó minőséggel fog birni, és mint ilyen a szük-
séges eszközökkel (könyvtárral, hírlappal, szórakozási esz-
közökkel) fel lesz szerelve. 

5. g. A fentartáshoz szükséges eszközök: 
a) felvételi dijak, 
b) a tagok rendes illetékei, 
c) a kiszabott rendes illetékek helyett fizetendő 

megváltási tőkeösszegek, 
d) egyéb bevételek és ajándékok, mely utóbbiak az 

egyesület helyiségeiben és a hírlapokban közzététetnek. 
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II. FEJEZET. 

A tagolc jogai, kötelességei, önkéntes kilépése és kizárása. 
6. §. Minden bath, vallású, feddhetlen jellemű egyén 

tagia lehet a kürnek. 

A t a g o k : 
a) rendesek, 
b) pártolók, alapítók és 
e) tiszteletbeliek. 
Rendes tagok csak férfiak lehetnek, kik a 8-ik §-ban 

meghatározott tagdijat és illetéket befizetik. 
Pártoló tagok azok, a kik tetszés szerinti összeggel 

járulnak a kör czéljai eléréséhez. 
Alapító tagok azok, a kik a meghatározott folyó 

illetékek helyett a 8-ik §-ban megállapított tőkeösszeget 
befizetik. 

Tiszteletbeli tagok azok, kiket érdemeikért és az 
egyesület érdekeinek anyagi vagy erkölcsi módon való 
előmozdításáért a közgyűlés megválaszt. 

7. §. A közgyűlésen minden rendes tag indítványo-
zási, szavazási és választási joggal bir. 

8. §. Minden tag felvételi dij fejében 1 frtot fizet. 
A rendes tagsági dij egy évre 8 frt, mely évnegye-

denkint előleges részletekben fizetendő. 
Az alapitó tagok egyszer-mindenkorra 100 frt tőke 

letételére kötelezvék. 
9. §. Minden újonnan belépő tag kötelezettsége há-

rom évre szól. 
Aki ezen idő leteltével a körből ki akar lépni, tar-

tozik kilépési szándékát három hónappal előbb az igaz-
gató választmánynak bejelenteni, ellenkező esetben hall-
gatagon újból három évre kötelezettséget vállalónak 
tekintetik. 

Azon rendes tagok kötelezettsége, akik a szabály-
szerű 3 év letelte előtt a kör székhelyéről lakásukat más 
helyre teszik át, megszűnik azon naptól fogva, amikor 
ezen változást az igazgató választmánynak bejelentik. 

10. §. A kör a hasonló czélra törekvő és a vidéken 
esetleg felállitandó körökkel a kapcsolatot fentartani 
kivánja. 

A fennidézett paragrafusokból mindenki láthatja, 
hogy a katholikus kör szándéka komoly és elhatározott 
véget vetni azon zilált állapotnak, melyben mi katholi-
kusok vagyunk. Számarányunknál, erkölcsi és szellemi 
erőnknél fogva ugy a fővárosban; mint a vidéken minket 
illetne sok. nagyon sok dologban a vezérszerep ; de szét-
szórtságunk, majd közönyünk erőnket zsibbasztja, befo-
lyásunkat csökkenti, hatalmunkat eltörpíti. 

A budapesti „Katholikus kör" kezdet akar lenni, 
utat, rögöt akar törni, hogy végre-valahára ezen szégyen-
teljes állapotnak vége vettessék. Nem igér sokat, nem 
akar senkit elámítani, nem akarja a déli nap hevét a 
hajnal hasadtában keresni ; de kezdeni akar nem szavak-
kal, hanem tettekkel. 

Budapest, 1889. február 20-án. 
Lévay Imre, 

a szervező bizottság elnöke. 
Kánter Károly, 

a szervező bizottság jegyzője. 
NB. 1. „A budapesti kath. kör" a nőket is örömmel 

üdvözli a pártoló tagoknak sorában. 
2. Az aláírási ivek, esetleg befolyt összegek Lévay 

Imréhez IV. ker. városház-tér 4. szám márczius 
végéig küldendők be. 

VEGYESEK. 
*** Fejedelmi adomány. Simor János bibornok, hg-

primás ő emja a Szent-István-Társulat tudományos és 
irodalmi osztályának 10,000 frtot ajándékozott. Kliót 
nem szükséges figyelmeztetni kötelességére. 

— Monumentális templom az Erzsébet-városban. A 
VII. kerületi ideiglenes templom építésének végrehajtására 
kiküldött bizottság f. hó 9-én Gerlóczy alpolgármester 
elnöklete alatt összejött az uj városház társalgó termében, 
hogy számot adjon működéséről. Gerlóczy igen lendületes 
beszédben emlékezett meg a kerületi polgárság áldozat-
készségéről, melynek legnagyobb részben köszönhető a 
kis templom fölépülése. De a főváros hatósága is nagy 
adományokat vesz föl költségvetésébe a VII. ker. nagy 
templomra, melynek alapját a herczegprimás gazdagította 
egy 40,000 forint értékű telekkel. A kis templom szám-
vevőileg felülvizsgált végszámadása 25,836 frt bevételt 
tüntet föl; a kiadások összege 176 frttal volt több. A 
bizottság a pénztárosnak, Mendl Istvánnak, mőködéseért 
köszönetet szavazott. Ezután az elnök fölvetette a kérdést, 
hogy nem volna-e itt az ideje megtenni az első lépéseket 
az erzsébet-városi monumentális nagy templom fölépí-
tése iránt. Rendelkezésre áll először is a Szondy-utczai 
telek, melyet a herczegprimás ajánlott fel, Jálics J. köte-
lezvényében 1000 frt van ajánlva : a főváros áldozatkész-
ségéből készpénzben takarékpénztárban van már 183,939 
frt 54 kr. Ha ehhez még hozzávesszük a főváros 25,000 
forintos évi járulékait a templom külső építésének remél-
hető befejezéseig, akkor már 400,000 frt tőkével lehet 
számolni. Elnök és a bizottság egyiránt ugy találta, hogy 
a templom épitése iránt az első lépéseket már meg lehet 
tenni s ehhez képest elhatározta, hogy a főváros közgyű-
lését jelentésében megkéri, hogy a nagy templom épí-
tésének megkezdését mondja ki, — az építő bizottságot 
az eredeti 23 tagra újból egészítse ki s hatalmazza fel, 
hogy a Szondy-utczai telket alkalmas időben nyilvános 
árverésen eladhassa, hogy a tervekre a pályázatot kiír-
hassa és a pályadijakra a közgyűlés szavazzon meg 3000 
frtot. Végül hatalmazza fel a bizottságot, hogy magát a 
kerületi polgárokból 200 tagra kiegészíthesse. Befejezésül 
a bizotlság Gerlóczy Károly elnöknek odaadó működésé-
ért éljenzés közt köszönetet szavazott. 

+ Egy ujabb nagy örvendetes esemény hirdetői 
vagyunk ! A tegnapi hivatalos lapban olvashatni, hogy 
m. kir. belügyministeriumunk a fővárosi ,.Szent-Imreíl 

önképző egylet alapszabályait megerősítette. Hogy micsoda, 
miféle egylet ez a fővárosi » Szent-Imre" önképző egylet 
(röviden: „Szent-Imre-Egylet"), — azt e lapok szerkesz-
tője évek, mondd : évek óta rejtegette szivében, hogy 
azt, a megvalósulás pillanatáig, a konkolyhintés minden 
veszélyeitől megóvja. Most már készen áll az épület ; 
csak bele kell hurczolkodnia — a vallási és erkölcsi ön-
képzésért lelkesedő magyar katholikus ifjúságnak ! 

Szerkesztőségi telefon. 
H. Kassa : Még egy kis türelmet kérek. — K Hiába 

való dolog „veterán," „agg" czimekkel megtisztelni akarni a Reli-
gió-t. A „Religio" örökifjú eszmék számára uj alkotásokat teremteni 
szokott törhetetlen erővel él és folytatja pályáját . Lám az „Augsb. 
Postzeit." már meghaladta a 200 évet. Hány if jú lapot látott 
ez a veterán német kath. lap maga mellől 200 év alatt kidőlni ! 
A magyar katholicizmus conservativ ereje semmivel sem áll hátrább 
a bajorokénál. — L. K. Még nem érkezett el az idő arra, hogy 
a mai protestáns politikai hegemónia rombolásait sommázzuk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r . t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az isteni hagyomány mint hitforrás. Dr. Bita Dezsőtől. — De quadragesimali observantia, 
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Társulat választmányának ülése. — Irodalom: Ébresztő hangok műveltebb kath . körök számára. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten- i 
ként kétszer : : 

szerdán és szombaton. ; 
Előfizetési dij: j 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lalcáaa.-Buda- : 
pest, VII I . . Pál-utcza : 
2., hova a lap szellemi : 
részét illető minden kül- : 

demény czimzendő. \ 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivata lnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rndnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt , hova a ne-
talán: reclamatiók is, 
bérmentes nyi to t t levél-

ben, intézendők. 

Àz isteni hagyomány mint hitforrás. 
VII. 

Ha a szentírás a vallásnak egyedüli kútfor-
rása, annak könyvének könnyen kaphatónak s 
használhatónak kellene lennie; azonban akkor is 
Isten e czélra egy régi vastag könyvet rendelt 
volna, melynek nagyobb része a világ egyik kis 
szögletében ismert héber nyelven volt irva s az 
is az ujabb szövegben használt göröggel együtt 
az élő nyelvek sorából századok óta elenyészett. 
Mennyi nehézséget s homályt okoz már e körül-
mény számtalan kétes hely megfejtésében, az 
illetékes birák jól tudják. Mert ha túlzott is az 
az állítás, hogy öt évig kellett pásztorkodnia 
annak, ki Virgil eklogáit, s husz esztendeig or-
szágolnia, ki Cicero leveleit érteni akarja: tagad-
hatlan, hogy az irodalmi régiségek ismerete 
annyi bajjal jár s oly huzamos mély tanul-
mányozást kiván, milyenre kedve, ideje s esze 
kevés embernek van. Lehetetlen, hogy Isten az 
ily tömkelegen vezető járat lan ösvényt jelölt 
volna ki a legnagyobb részt szegény műveletlen, 
napi munkával terhelt halandók számára, kivált 
biztos utmutató nélkül. Hol volt annyi gyors-
sajtó, hogy minden ember kezébe kész példány 
jusson, s ha az jelenleg lehetséges volna is, száza-
dokon át minden vezérfonál nélkül kellett volna 
bolyongnia, várakoznia a kereszténységnek, míg-
nem valaki esetlegesen fölf'ödözze a biblia-szapo-
rítás e dicső eszközét? s a ki nem értette a holt 
nyelveket, fordulhatott-e vakon a fordításokhoz? 
Soha sem olvassuk azon rendeletet, hogy az apos-
toloknak meghagyná az Üdvözítő, hogy fordítsák 
le a szentírást minden nyelvre, s azután terjesz-

szék a világ végéig; azt sem hallottuk, hogy az 
utódoknak kötelességévé té tetet t volna hü máso-
latokról gondoskodni egyes híveik számára. Csak 
megközelítőleg képzelhetjük mi most azon be-
nyomást, melyet az apostoli iratok olvasása az 
akkori s utána következő idők művelt pogáuyaira 
gyakorolhatott ; már a nyelv legtöbb esetben és 
terminológia miatt is, az eleinte visszataszító 
volt, és sokat bizonyosan meg sem értettek; az 
iratok gondolatmenetét, érveléseit a nagy számú 
pogányok nem voltak képesek követni, kik a 
zsidó vallás előleges ismerete nélkül közvetlenül 
pogányokból tértek az egyházba; mert az apos-
tolok zsidó képzettségűket s előadásmódjokat-, 
habár a Krisztus által megvilágosított, átszelle-
mítet t alakban, mégis megtartották, irataikon e 
jelleg mindenütt keresztül húzódik, sőt a pogá-
nyoknak az apostolok által ó-szövetségből átvett 
bizonyítékai is a hellen keresztények előtt ne-
hezen érthetőknek látszottak. Csak ha már éve-
kig voltak a ker. községekben s az apostoli 
tárgyalásmódba beleszoktak, tájékozhatták mago-
kat ez iratokban is. Az akkori világba újonnan 
behozott vagy keresztény módra átalakított ki-
javított s megdicsőített fogalmak s eszmék meg-
testesítésére s valósítására eszközül szolgált a 
görög nyelv, a nyelvalkotó emberi sze/lem mű-
remeke; a szentirók Mátét kivéve irataikban ezt 
használták, mely akkor ugyan el volt terjedve, 
de még sem értette mindenki; az evangeliom 
hallgatói közt ') tizenkét nemzetségből levő em-
berek voltak, s kiki saját nyelvén beszélt. Hogy 
tehát az első hivek a szentírás szorgalmas olva-

') Ap. csel. 2, 8. 
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sóivá tétessenek, szükség lett volna, hogy a 
szentirók az Írásban szintúgy mint a szóbeli 
hirdetésben a nyelvek ajándékával éljenek, vagy 
irataiknak számtalan nyelvekre való fordítását 
alkalmas emberekre bízzák : már pedig a törté-
nelem szerint a szentírás mind a művelt, mind 
barbár nyelvekre csak ri tkán fordít tatott , s az is 
csak az apostoli idők után történt. 

Utóvégre is a szentírás könyv, kiválólag az, 
a könyvek könyve, minden könyvnek pedig tu-
lajdonsága az, hogy nemcsak a benne levő gon-
dolatokat, hanem azon egy meghatározott alakot 
is változatlanul megtartja, a melyben egykor az 
eszmék az iró által kifejeztettek. Az élőszóval 
tanító ellenben csak a gondolatokat t a r t ja meg, 
mig azok alakját kifejezés tekintetében több-
féleképp változtathatja, s azért a könyv oly 
helyeket is foglalhat magában, melyek az olva-
sóra nézve magyarázatra szorulnak. Ez a magya-
rázat pedig abban áll, hogy az élő szóval tanító 
a tételben rejlő gondolatokat szigorúan megtart ja, 
míg az alakot, melyben a gondolatok a könyvben 
leirvák, többféleképp vál toztathat ja mindaddig, 
míg meggyőződött, hogy az, kinek a dologról 
felvilágosítást kell adnia, már felfogta az igazi, 
teljes gondolatot, mely a könyv idegenszerű alak-
ja alatt rejlett ; igy előnyben van az élőszóval 
magyarázó az iróval szemben, mert azonnal 
észlelheti jelenlétével, váljon az eszmét, melyet 
szavaiba öltöztetett, a hallgató is kitalálta-e 
a szavak használt formájában? látva az ellen-
kezőt, a kifejezés alakját addig változtatja, míg 
kérdés által meggyőződik, hogy jól értették. E 
mellett példákat, idegen nyelvekből vett kifeje-
zéseket, népies szólásmódokat stb. használhat 
czélja elérésére. 

Ellenben a távollevő szerzőnek könyve alak-
jára nézve változhatatlan, mely ha vagy önmagá-
ból vagy az olvasó képzettsége hiányában félre-
értést okoz, vagy plane teljesen érthetetlen az 
olvasóra nézve: maga a könyv nem magyarázza 
meg magát, az irás sem tud beszélni, néma 
könyv a kérdésre nem felel, s ha szükséges sem 
védi magát ; „Atyja távollétében nem védelmez-
heti magát, hallgat és hallgatása is isteni", mondá 
Maistre. Az igazi értelem fölismerésének igy 
számtalan akadályai merülnek föl; mindenek 
előtt az a körülmény, hogy idegen olvasónak 
ismeretlen nyelven vannak irva, tehát mindenek-
előtt biztos jó fordításra van szükség. Azután 
az irás eredete mélyen benyúl a régi korba, s 

igy szükségképp sokféle viszonyokat, idegen 
személyeket s azon korbeli idegen nemzeteket 
foglalt magában, s az e miatt szükséges ismeret 
hiányában tévedésbe eshetik a magyarázó; az 
íráshoz tapadó népjellem és gyakran bizonyos 
idegenszerűsége miatt nehézséget okoz ; az arabs 
az ő gazdag képzelőtehetségével s képes beszéd-
módjával gondolatait s érzelmeit egészen más-
képp fejezte ki, mint korunkban egy angol. 
Ezekhez járul más nagyobb nehézség a tartalom 
mélysége miatt , a legfontosabb, legmélyebb van 
i t t előadva, a mi valaha csak emberi beszéd 
tárgya lehet: a vallás, csodák, s az emberiség 
legfontosabb bölcseleti, erkölcsi s társadalmi kér-
dései. Plátó iratai is sok, bár nem oly nagy 
nehézségeket tartalmaznak megértés tekintetében; 
i t t is idegen s holt a nyelv, a szerző is az ős-
korban élt ; távol Görögország boldog ege alatt , 
az ot tani sajátlagos műveltség befolyása alatt 
élt és irt , tar talma szintén az emberi gondol-
kozás legfőbb s legnehezebb birodalmához tarto-
zik. Váljon képes-e minden eszes ember töké-
letesen érteni? Tudjuk, hogy felsőbb iskoláink 
nagy tudománya s kutatása elégtelen arra, hogy 
Plátó minden gondolatát irataiból biztosan ki-
magyarázza, ámbár ő a legnagyobb mester volt 
gondolatai világos kifejezésében. De ha mi Plátót 
valahol nem értjük vagy talán félreértjük, az 
egyáltalában nem okoz baj t nekünk, sőt azon 
előnynyel járhat , hogy valamely tehetséges tudós 
ily helynek sikerült magyarázata, s az eddigi félre-
értés földerítése által a tudományokban még uj 
babérokat vívhat ki magának. Egészen másképp 
van ez a szentirásnál ; i t t nem oly dolgokról van 
szó, melyek tudása vagy félreértése közömbös 
lehetne, s az annál inkább megfigyelendő ott, 
hol a szentírást Krisztus tanításának egyedüli 
forrásául akarják tekinteni, ezeknek nem lehet 
megnyugodniok, mig annak valamely helye ho-
mályos előttök, mig csak isteni bizonyossággal 
nem tudják, hogy mindazon mód és ut, a mik 
szerint a sz.-irás szavainak értelmét felfogják, 
egyáltalában csalhatatlanul az egyes egyedüli s 
helyes; mig csak valamely hely homályos marad, 
mondtuk, mert abban valamely igazság vagy 
isteni rendelet lehet elrejtve, melynek tudása s 
megtartása az üdv munkálására lényeges volna, 
— még az egyedüli üdvözítő hit elvénél fogva 
is. Ez a bizonytalanság, váljon tényleg azon igaz 
és teljes hitet birják-e, mely a bibliában az üdv 
végett elrejtve van, folyton kiséri a hitujitókat, 

Á 
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ha csak istenileg nem bizonyos, hogy a bibliát 
mindenütt helyesen értik, kiváltképp midőn lát-
ják, hogy millió értelmiség sok tekintetben a 
biblia értelmére nézve nekik ellentmond. Ez a 
csalatkozás vette el a hitújí tást követők lábai alól 
a hit szilárd alapját, s mig azt gyanították, hogy 
Isten szavát követik, csupán emberi tanítás csal-
ható és csalatkozható tekintélyét követték, mint 
erről minden elfogulatlan szemlélőt meggyőznek 
a tanok végtelen meghasonlásai azok közt, kik 
állítják, hogy csak a tiszta isteni igét fogad-
ják el.'). 

Igen találóan irja Balmes: „A szentírás a 
büszke észnek nagyban ártalmára van, mert val-
lásos dolgokban a tekintélyelleni makacs ellen-
szegülésével egyesíti azon hamis véleményt, mint-
ha a szentírás minden részében könnyen érthető 
könyv volna, s mintha a fölmerülhető kétely 
eloszlatására a mennyei kinyilatkoztatás min-
denkor készen állana. Mert az emberi szellem-
nek van bizonyos sajátsága, hatalmas haj lama: 
t. i. rendszerek kigondolására, melyekben a tár-
gyak valódisága mellőzésével a szellem szüle-
ménye szerepel, mely föltéve magában, hogy le-
tér a közönséges útról és egészen szabadon csu-
pán sugallatai ösztönét követi. A szellem, ha 
megszült valamely gondolatot, ra j ta azon kizáró-
lagos vak előszeretettel gyönyörködik, melylyel 
apa szokta kitüntetni fiait, s tovább fejlesztve 
azt ezen előszeretet befolyása alat t ráhagyja, 
hogy annak vázlata után alakuljon minden tárgy, 
annak tar talma szerint képződjék minden gondo-
lat-menet. — Mi kezdetben csak szellemdus fen-
héjázó gondolat volt, nemsokára hatalmas rend-
szerekre szolgáltat anyagot; ha azután heves a 
fő, melytől a gondolat eredt, tüzes a szív, mely 
azt magáévé tette, a tüz fölhevülést idéz elő, ez 
meg rajongást, melynek árnya alatt minden bal-
hit elgyökeredzik.3) Takarónak jó az a „sola 
biblia", mely alá sok minden elfér, de kizáró-
lagos egyedüli hitforrásnak nem való ; alanyi 
tetszésnek nyújthat élelmet, tárgyilagos erős 
meggyőződést soha sem szerez; jól mondá valaki, 
hogy az oly hangszer, a melyből mindenki tetszése 
szerint kicsalhatja azon hangokat, melyekre épen 
szüksége van. Ez az oka, hogy a legtudósabb 
hittudósok háromszáz év óta sem tudták kisze-
melni belőle mi az igazság ; mert minden kitelik 

') Vosen i. m. 130—182. 
2) Balmes Vergleichung des Protestantismus mit d. Kath. 
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! azon könyvtől, melyről pajkosan i r ták : 'E könyv 
az, melyben tanai t mindenki keresvén, öntanait 
csakugyan fölleli benne kiki." Az evangeliomban 
az igazságok alkalmilag elszórva vannak s té-
nyekkel vegyítve mintegy rejtőznek, képekbe, 
példázatokba burkolva, melyek azok értelmét 
megzavarják s bizonyos tekintetben azok vilá-
gosságát megtörik s arra látszanak várni, hogy 
ugyanazon .szellem, mely azokat odahelyezte, az 
esetek különbségéhez képest kivonja és magya-
rázza; az evangeliom mintegy isteni programm, 
mely előbb létező és szükséges tanítóra vonat-
kozik ; maga tanúskodik erről.') A szentírásnak, 
mint az isteni igazság zsinórmértékének az em-
bereket egyértelemre kellene vezetnie, s épen 
ebben véltek sokan legtöbb okot találhatni a 
véleménykülönbségre, szakadásokra, melyek végre 
legkegyetlenebb üldözésekké s vérengző háborúkká 
váltak. Minden felekezet birt tudós főkkel, kik 
nem készületlenül járultak az írásnak rendsze-
rökhöz illő fejtegetéséhez s az eredmény, a kivont 
értelem mégis mily különböző volt, s bogy me-
lyik felekezet bír több nagyobb tudósokkal e 
tárgyban, ki fogja megítélni? a nem tudósok? Ez 
szülte éppen a tömérdek felekezetet. 

De halljunk egy tanút, kihez gyanú nem 
fór, mit tehet szerinte az irás élőszó nélkül? 
Plátó párbeszédjében az irás feltalálójához igy 
szól: „Irás által nem szereztél tanítványaidnak 
valódi bölcsességet, hanem annak csak látszatát ; 
mert oktatás nélkül szűkölködve látszanak ugyan 
sokat tudni, ámbár legtöbben tudatlanok. — 
Az irás hasonló a rajzhoz: ez a személyeket 
mint élőket áll í t ja elő, a kik midőn kérdeztet-
nek, komolyan hallgatnak. Az irás körül jár, 
mindegyiknek közös, s kinek kell felelnie, kinek 
nem, nem tudja, sem a méltatlanságot vissza 
nem verheti, hanem atyjának segítségére szorul. 
Egészen másképp áll a dolog azon irattal, a me-
lyet a tudomány a gondolkozónak szellemébe 
ir be, a ki szólni, magát védeni s hallgatni tud. . ." -) 
Tény, hogy az Üdvözítő vallását előtanitásra 
alapitá, s föl nem ir t ige volt a kereszténység 
első forrása: ellenkező esetben Buchmann sze-
rint gyorssajtót kellett volna fölállítania, hogy 
minden ember kész bibliát kapjon kezébe. Ez 
nem tör tént meg 16 századig, t. i. a könyv-
nyomda föltalálásáig s igy sehogy sem alkal-
mazható elégtelen kutforrásra utasi t tat ik az üdv-

') Márk. 4, 11, 12. 
2) Phaedros p. 274. 
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szomjazó emberi nem. Most már bőven gyártja 
a sajtó a sz. irás példányait, de azért még sem 
szűnik meg ama hires szabály bizonytalan és 
egyetemes használatra képtelen lenni. 

Dr Bita Dezső. 

De quadragesimali observantia, et agenda 
poenitentia 

meditando super peccati gravitate ex mysteriis passionis 
D. N. J. Ch. elucente. 

(Vége.) 
Oppositam vitio huic yirtutem his nobis célébrât et 

commendat S. Bernardus : ') „Quid enim, inquit, castitate 
decorius ? quae mundum de immundo conceptum semine, 
de hoste domesticum, Angelum deniqûe de homine facit; 
quae in hoc mortalitatis loco et tempore quemdam statum 
immortalis gloriae repraesentat,propterea hoc tantae pulchri-
tudinis ornamentum digne dixerim sacerdotinm honorare, 
quia castitas dilectum Deo et hominibus faciat Sacerdotem, 
reddatque similem in gloria Sanctorum, in hac licet regione 
dissimilitudinis constitutum." Hune decorem, banc gloriam 
et vitae probitatem quomodo assequi licebit, indicavit S. 
Augustinus s) his verbis : „0 Sacerdotes, si anima cuiuslibet 
justi sedes est Dei, multo magis sedes et templum Dei 
vos esse debetis mundum et immaculatum. Si sepulchrum 
ejus gloriosum est, in quo corpus ejus jacuit exanime, 
multo gloriosiora et digniora debent esse corpora vestra, 
quae a mortuis suscitatus quotidie inhabitare dignatur. 
Si beatus est venter, qui novem mensibus Christum portavit, 
et beata debent esse corda eorum, in quibus hospitium 
quotidie elegit filius Dei : si beata sunt ubera, quae par-
vulus suxit, beatum debet esse os, quod carnem ejus 
sumit, et sanguinem sugit. Carnes ergo vestras cum 
timoré ejus configite, et vobis diligenter providete, ne 
lingua, quae vocat de coelo filium Dei, contra ipsum 
Dominum loquatur, et ne manus, quae impinguantur 
sanguine Christi, polluantur sanguine peccatorum." Hu-
cusque S. Augustinus. Imprimis ad dignam huius sanc-
tissimi Corporis et sanguinis susceptionem requiritur 
mundities cordis et innocentia, saltern per poenitentiam 
reparata. Hinc tam serio inculcat S. Paulus:3) „Probet 
seipsum homo, et sic de pane illo edat et de calice bibat. 
Qui enim manducat indigne, et bibit indigne, judicium sibi 
manducat, et bibit, non dijudicans^corpus Domini," probet,in-
quam, se ipsum homo, scrutetur nimirum vitam, statum, pro-
pensiones, dispositiones, etanteactae vitae rationem excutiat, 
et recognoscat, probet, et non verbis, sed tactis demonstret, 
se mutasse vitam, dum vult accipere vitam ; quia probatio 
dilectionis exhibitio est operis, et nihil prosunt infinitarum 
pollicitationum folia, nisi verae emendationis digni edan-
tur appareantque fructus. Judicium sibi manducat, qui 
manducat indigne, quia sicut Eucharistia digne suscipien-
tibus est pignus gloriae, et arrha salutis, ita certa est 
indigne sumentium condemnatio, et praejudicata sententia. 

') Epiat. 42. 
s) Serm. 37. 
3) 1. Cor. 11. 28. sequ. 

Sibi igitur dictum non dubitent omnes et singuli, sacer-
dotalis suae vocationis conscii et salutis studiosi hoc 
Christi monitum : „Sint lumbi vestri praecincti, et lucernae 
ardentes in manibus vestris," l) quae verba Sancti Patres 
de puritate vitae intelligunt, et nominatim S. Chrysologus 
his explicat in uno suorum sermonum: „Lumbos, inquit, 
nostros jubet Dominus adstringi balteo castitatis." Quod 
cum omnibus fidelibus generaliter observandum sit, tarnen 
ministris Ecclesiastici ordinis custodiendum praesertim 
injungitur. Cum S. Paulus dicat : „Habere nos thesaurum 
istum in vasis fictilibus, ut sublimitas sit virtutis Dei, et 
non ex nobis,"2) assiduis humillimisque precibus exo-
randus est Deus, ut urat igne Sancti Spiritus renes et 
corda nostra, quo Eidem casto corpore serviamus, et 
mundo corde placeamus. Generatim „oratio pudicitiae 
praesidium atque tutamen est." 3) — Hoc medium adhi-
buit S. Paulus, dum carnis urgeretur stimulis : „Datus 
est mihi stimulus carnis, propter quod ter Dominum 
rogavi." 4) — Simul ad nostras partes strictissime perti-
nere sciamus „vigilare et orare ne intremus in tentatio-
nem," 6) et gratiae Dei studiosissime cooperari, nec quid-
quam proinde negligere eorum, quae ad superandas omnes 
tentationes e parte nostra necessario requiruntur. „Qui 
enim," observante S. Augustino, „fecit te sine te, non 
justificabit nec salvabit te sine te." B) Principiis vitii ob-
standum juxta illud : principiis obsta, sero medicina 
paratur, cum mala per longas invaluere moras ; — vitanda 
pericula, qui erim quaerit periculum, peribit in illo ; — 
fugiendae occasiones proximae ; praesertim sicubi hic in 
fuga salus, ideo monet S. Paulus: „Fugite, inquit, for-
nicationem."7) Multam malitiam docuit otiositas. „Haec, 
observante S. Laurentio Just, mater est concupiscentiae, 
quae virum pudicum fortissime praecipitat in omnem 
reatum lasciviae, facit suffocare virtutem, nutrire libidi-
nem." 8) Idem asserit., incendium libidinis esse sensuum 
curiositatem. 

Ad sedandos concupiscentiae carnalis motus pluri-
mum juvat memoria novissimorum. Non habet concupi-
scentia locum, ubi mors timetur. Et S. Augustinus ad 
extinguendum sensualitatis fervorem efficacissimum me-
dium invenit pariter in timoré mortis et judicii. „Nec 
enim me revocabat a profundiore voluptatum carnalium 
gurgite, nisi metus mortis, et futuri judicii tui." !l) Effi-
caciter autem nos a malo praeservabit, et in bono con-
servabit meditatio fervens passionis D. N. Jesu Christi, 
quae eo nobis est facilior, quo familiarior, cum quotidie 
offeramus incruentum illud sacrificium, quod repraesen-
tativum est omnium illorum poenalium ac tristium mys-
teriorum, prout omnes sciunt, et ipse S. Augustinus de 
se in libris Confessionum 10) fatetur, quantis ante bap-

') Luc. 12. 35. 
2) 2. Cor. 4. 7. 
3) Gregor. Nyss. Tract. 1. de orat. 
*) 2. Cor. 12. 7. 
') Matth. 26. 41. 
6) Serm 15. de verb. A.post. 
") 1. Corinth. 6, 18. 
*) De lign. vitae cap. 5. 
9) Libr. 2. eonfess. 

10) Lib. 2. eonfess. 
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tismum immersus fuerit sordibus, senseritque dein etiam 
interdum carnis stimulos, contra quos vulnerum Christi 
meditatione se defendebat: „Cum me premit caro, recor-
datione vulnerum Domini mei resurgo." — Idem assi-
gnat remedium S. Bernardus : „Quoties te sentis cogi-
tationibus pulsari, et ad illicitam delectationem affici, 
toties pone ante mentis oculos, quomodo Christus in 
cruce crucifixus est pro te." ]) „Cujus Crucis, inquit Ori-
genes, tanta est vis, ut si illa ante oculos ponatur, nulla 
concupiscentia, nulla libido, nullus furor, sed continuo ad 
ejus praesentiam totus ille peccati et carnis fugetur 
exercitus." 2) — Finem imponat Siricii papae doctrina et 
monitum : „Abstinete vos, ut vacetis orationi. Si laicis, 
inquit, abstinentia imperatur, ut possint deprecantes 
audiri, quanto magis sacerdos utique omni momento 
paratus esse debet, munditiae puritate securus, ne aut 
sacrificium offerat, aut baptizare cogatur? Qui si conta-
minatus carnali concupiscentia, quid faciet? Excusabit quo 
pudore, qua mente usurpabit, qua conscientia, quo me-
rit» hic exaudiri se credit, cum scriptum sit: Omnia 
munda mundis, coinquinatis autem et infidelibus nihil 
mundum ? Qua de re hortor, moneo, rogo, tollatur hoc 
opprobrium, quod potest jure etiam gentilitas accusare." 3) 
Ad sacerdotium vocati sumus ita, ut ejusdem vocationis 
sanctissimis legibus, undequaque teneamur, collata nobis 
auctoritate Christi, in cujus nomine et peccata retinemus 
et peccata dimittimus, et in maximo omnium mysteriorum 
adhibemus divina ilia et tremenda verba, appellando 
corpus Christi „Corpus meum." Yivit nempe Christus in 
nobis, per nos sacrificat, benedicit, offert, baptizat, con-
firmât. En sacerdotalem dignitatem. Meminerimus illius 
diei, quum nos sacro illi presbyteratus officio admovendos, 
et ad illud digne suscipiendum, et digne susceptum exe-
quendum paravimus. Tune nos ita gravissime docuit 
Sancta Mater Ecclesia : „Agnoscite quod agitis, imitamini, 
quod tractatis : quatenus mortis Dominicae mysterium 
celebrantes mortificare membra vestra a vitiis et concu-
piscentiis omnibus procuretis." 

S. Quadragesimae imminet tempus, observandaque 
illo tempore jejunium et abstinentia e praescripto SS. 
Concilii Tridentini populo fideli ex ambone denuncianda 
sunt. Quoad dispensationem in observantia quadragesimali 
valeant quae alias disposita fuerunt. Meminerint porro 
cuncti DD. Parochi et Curati fideli populo itidem ex 
ambone annunciare, quod ex apostolica dispensatione hoc 
quoque anno liceat Sabbatis per annum cibis vesci et uti 
carnalibus, nec nisi volentes teneri ad abstinentiam ab 
esu carnalium. 

Dominus Jesus Christus cum spiritu vestro. Gratia 
Vobiscum. Amen. 

Strigonii, Dominica Septuagesimae, 17-a Februarii, 
1889. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Ar chi-Episcopus. 

') De inter. Dom. 38. 
2) In capit. 9. ad Roman. 
s) Epist. 4. ad omnes orthdoxos. 

EGYHÁZI TÜDOSITÁSOK. 
Budapest, márcz. 15. Márczius tizenötödikén. — 
Soha sem szerettem se pesszimista, se optimista lenni, 

hanem mindig a józan Ítélet arany középutját kerestem 
a dolgok appreciációjában. Most sem akarok pesszimista 
lenni ; de a mit érzek, kötelességem kimondani. Reám ez 
a mostani márczius tizenötödike olyan hatást tett, a mi-
lyen volt maga a physikai nap. Verőfényesen sütött a 
tavaszi nap, de alatta dermesztőleg süvöltött végig a fagyos 
éjszaki szél. Világosabban szólok : Turinból sütött a déli 
nap és hozzá Pétervár felől fujt az északi szél. A ki érti, 
értse meg; a ki nem érti, gondolkodjék felette! 

Tisza Kálmán, a király bizalmasa, elvesztette te-
kintélyét, s helyette Kossuth helytartója, Irányi Dániel 
vette át a nemzeti áramlat irányítását — inspe. (Vederomo !) 
Meg is kezdette ezt az irányítást a fővárosi Vigadóban tartott 
matinén mondott beszédével. Ebben „Danyi bácsi" szabad-
ságot vett magának a világtörténelem eddigi (ad normám : 
recepta religio) bevett kereteinek szétrobbantására. Az 
eszejárására nézve örökké ifjú „bácsi" haragját első sorban 
a „középkor szelleme" hivta ki maga ellen. Megjegyzendő, 
hogy a mi a „bácsi"-nak nem tetszik, azt ő mind a közép-
kor szellemének kalapja alá vonja össze. S ebben leli 
magyarázatát az az eljárása, melylyel a középkort egész 
a mult század végéig, egész 1789-ig életben tartotta mai 
beszédében szélső-baloldalunk veterán vezére. Szavai meg-
érdemlik, hogy megörökítsük : „A középkort, úgymond, 
némelyek Amerika fölfedezéseig, mások a reformáczió 
kezdetéig számítják, s vannak a kik a Konstantinápoly 
elestét követő renaissance-szel zárják be. Annyi bizo-
nyos, hogy ámbár a 16-ik századtól kezdve uj esz-
mékkel, uj törekvésekkel találkozunk is a népek éle-
tében, a hözéplcor szelleme többé-kevésbé egész az 
1789-iki franczia forradalomig kisértett." (Brr!) Danyi 
bácsi tudni véli, hogy nálunk pláne egész 1848-ig kisér-
tett ! . . . 

Bocsásson meg Irányi Dániel képviselő ur : nincs 
igaza. Az, a mit ő középkornak nevez, az még mindig „kí-
sért," azaz itt van közöttünk. „A fejedelmek önkénye, a tár-
sadalom osztályra való tagolása, a kiváltságok, az alsó nép-
osztályok elnyomása." Ezt nevezi ő középkornak. Nos, a feje-
delmi önkény, tetézve miniszteri, sőt fő-főkanczellári „ön-
kénynyel," nem most virágzik-e éppen p. a modern európai 
czivilizáczió delelő pontján ragyogó Németországban ? A 
modern nemzetgazdászati irányzat pénzzel és spekulá-
czióval nem teremtett-e kiváltságokat a pénz hatalmas-
ságainak, s nem hozott-e be osztálykülönbségeket a mai 
társadalomba? Ugyan kell-e nagyobb, tűrhetetlenebb „osz-
tálykülönbség:" mint a milyen az in re vagy in spe kiváltsá-
gos milliónáriusok kéjelgése s kényuralma,1) és a rabszolga-
sághoz hasonló állapotra sülyesztett munkás-osztály proleta-
riátusa között vagyon ? S vájjon kell-e nagyobb „elnyoma-
tása" az alsó néposztálynak, mint a jelenlegi, a mely a 
nép vérét a háborúk mészárszékén fecsérli el nagyravá-
gyó diplomaták és vérszomjas koronás és koronátlan 

') Épp imént olvastuk egy bécsi lapban, hogy a Rothschild-
csoport Magyarországnak kijelentette, hogy vagy Tisza, vagy — kein 
Credit, t. i. nála ! 
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demagógok „dicsőségére" ; a mely továbbá a nép vagyo-
nát adó czimén az „állam" t. i. az illető urak pazarlásá-
nak hitelező milliónáriusok zsebébe tereli át, s midőn ez 
a nép itthon már megélni nem képes, azt Amerikába ker-
geti ál egy kis pénzt keresni — Magyarország számára!? 
Mert hisz tudvalevő dolog, hogy kivándorlottaink keres-
ményüket részint hazaküldik övéiknek, részint hazahozzák 
és itt gyümölcsöztetik. Ez az amerikai aranyok és dollá-
rok ragyogásának czifra nyomorúságos korszaka Magyar-
ország népére nézve ! 

Vallja be Irányi Dániel képviselő ur, hogy az, a 
mit ő középkornak nevez, az még most is tart, most is — 
„kisért." 

Egyébiránt, ha Irányi Dániel képviselő ur csak egy 
pillanatra is ki fog tekinteni subjektiv véleményeinek 
kártyavárából a tárgyilagos és tényleges történeti igazságok 
és valóságok világába, akkor be fogja látni azt is, hogy 
emberi nemünk történetének tulajdonképen csak két oly 
korszaka áll egymással szemben, mint hálál és élet, t. i. 
a Krisztus előtti és a Krisztus utáni, s ezek is talán 
egész a világ végéig többé-kevésbé ugy fogják egymást 
compenetrálni mint például jelenleg még magában Euró-
pában, politikailag, hitvallásilag pedig Török- és Orosz-
országban, sőt a mi Boszniánkban is, hogy a többi világ-
részekről ne is szóljunk, t. i. hogy egymás mellett létezik 
s egymás ellen küzd a pogány ó, és a Krisztusssal kezdő-
dött keresztény uj korszak szelleme. 

Nyugodjék tehát meg Danyi bácsi abban a meg-
másíthatatlan tényben, hogy a mit ő, a benne érvényesülő 
némely szabadság miatt, uj kornak hisz, az már igen 
régi kor és nem egyéb mint annak a „rettenetes" pápista 
középkornak organikus folytatása Krisztustól kezdve; a 
mit pedig „zsarnokság és elnyomás" czimén a „középkor" 
nevével sujt, — az nem egyéb, mint a K. e. és Krisztus 
nélküli pogány ó-kor folytatása, a mihez, hogy Irányi 
Dániel ur is egész féloldalával csatlakozik, nem lesz 
nehéz bebizonyítani, ha még egyszer fogja megkísérteni 
a mai sisyphusi munkáját, az emberiség korszakai hatás-
köreinek — elmozdítását. ? ? 

Páris, márcz. 8. A keresztények kötelmei a szavazat-
jog gyakorlásában. — 

Freppel, angersi püspök s parlamenti képviselő a 
fönti czim alatt legközelebb pásztorlevelet bocsátott ki 
egyházmegyéjéhez, mely még föl sem olvastatott a tem-
plomokban és máris hire jár, hogy a köztársaság kor-
mánya az államtanács elé idézteti miatta a nagynevű 
főpapot és parlamenti szónokot, akinek a mult századbeli 
franczia forradalom évfordulójára irt röpirata eddig már 
tizennyolcz kiadást ért. 

A jelzett körülménynél és a pásztorlevél közérdekű 
tárgyánál fogva sietek közölni annak teljes szövegét 
amint következik : 

Freppel Károly Emil, Isten kegyelméből s az apos-
toli szentszék hatalmából Angers püspöke. 

Egyházmegyénk papságának s híveinek üdv s áldás 
a mi Urunk Jézus Krisztusban. 

Szeretett kedves testvéreink ! 
1876. évi február hó 2-án pásztori oktatást intéz-

tünk hozzátok a katholikusok kötelmeiről a polgári élet-
ben. „A keresztény vallás — mondók akkor — szabá-
lyokkal bir a magaviseletre nézve az élet minden körül-
ményei számára. Vezérlő hatalma nem szorítkozik csupán 
a tisztán egyéni cselekvésmódra : parancsolatai kiterjednek 
a társadalmi viszonyok teljes összességére. Mi sem kerüli 
ki e legfőbb törvényhozást, amely az emberi akaratot 
minden gondolható tekintetben, mindenütt követi, ahol 
kötelességet kell teljesíteni. A keresztény mint egy csa-
lád vagy polgári társadalom tagja semmi esetben sem 
képes cselekedeteit hitétől s lelkiismeretétől elválasztani : 
mindkettőt magával kell vinnie családi s polgári életébe. 
Ha van egyéni erkölcs, társadalmi morál is van : és e 
második nem kevesebb hatálylyal bir, mint az első. E 
szózatot hallatta az egyház a világon minden időben s 
minden helyen ; soha sem akarta megengedni, hogy az 
evangeliumi törvényt ne uralja az egész ember, és hogy 
a keresztény önmagában ne viselkedjék ilyenül a társa-
dalom irányában is. Ugyanazon gonddal, amelylyel ipar-
kodott igaz hivőt képezni, hirdeté egyúttal az erényeket, 
melyek a jó polgárt alkotják. Igy készülének az ő magas 
s üdvös befolyása alatt a valóban erős nemzetek, és csak 
emez elvek segélyével, a körülmények szerint alkalmaz-
tatván azok, jöhetett létre a keresztény polgárosodás 
nagy müve." 

A polgári élet kötelmei között azonban nincs fonto-
sabb a választójog gyakorlásánál. A képviselők megvá-
lasztása, a közügyek kezelésének mandatumával, akár az 
állam tanácsában, akár a megyei vagy községi közgyű-
léseken, nem kevésbé fontos tény önmagában, mint követ-
kezményeiben ; valóban ettől függ a közjó és természetes 
következményképen az erkölcsök s magának a vallásnak 
előhaladása is. Igy fogták ezt föl minden időben : mert 
nem kell ám azt gondolni, hogy a választó jog csak teg-
napi származású ; oly régi az, mint a franczia monarkhia. 
Őseitek a legkorábbi korszakban választások utján vettek 
részt az akkori polgári társadalmat alkotó testületek 
legnagyobb részének alakításában ; egész a tanítóig s 
tanítónőig mind szabadon jelöltettek ki a családatyák hit-
községi gyűlése által. A mi elődeink is pásztori tisztük 
kötelmének tekintették inteni a hivőket, hogy csak oly 
férfiakat válaszszanak, kik teljes biztosítékot képesek 
nyújtani az egyháznak s államnak. Hasonló kötelességet 
akarunk mi is reátok nézve teljesíteni oly pillanatban, 
midőn az ország helyzete inkább mint valaha fölhívja a 
mi figyelmünket s a tieteket a keresztény erkölcs ezen 
részére ; mert az egyháznak nem csak az a küldetése, 
hogy uralkodóvá tegye Isten törvényét önmagatokban s 
családaitokban ; ő nem mentheti föl magát az alól sem, 
hogy ne irányozza tekintetét a világ színpadjára, hogy 
ott tanításának világosságát s jótéteményeit terjeszsze. 

Melyek amaz elvek, melyeknek a keresztényt vezé-
relniük kell választójogának gyakorlásában, és mily ma-
gatartást kell követni, hogy ahhoz hivek maradjunk ? 

Ezt óhajtjuk emlékezetetekbe hozni a szent böjti 
idő kezdetén, amikor az önmagába-szállás allkalmassabbá 
teszen a hit üdvös oktatásainak megszivlelésére. 

(Folytatjuk.) 
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KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányának ülése 1889. márczius hó 14-én. 
Előkelő és fényes társaságot fogadott magába ma a 

Szent-István-Társulat díszterme a magas főnemesség több 
tagja, az ország legfőbb bírái közül számosan, kath. tudó-
sok és irók, orsz. képviselők, tanárok nagy számmal voltak. 
A mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után szót emelt 
az ülés elnöke dr Steiner Fülöp pápai praelatus : 

Mélyen t. választmány ! 
Társulatunkat kiválóan megörvendeztető két ese-

ményről van szerencsém a mélyen tisztelt választmányt 
értesíteni. Miként az apostoli nuntius ur ő excellentiája 
értesít, ő szentsége öröm s hálatelt szivvel fogadta a társu-
lat kegyeletes adományát, mint ujabb bizonyítékát a gyer-
meki szeretetnek s állandó ragaszkodásnak, melylyel a 
Szent-István-Társulat tagjai az apostoli szent-szék s Krisz-
tus földi helytartója iránt viseltetnek, s legbensőbb hálá-
jának s atyai jóindulatának jeléül a társulat elnökségére 
s minden tagjára teljes szivből adja apostoli áldását. (Él-
jen). Nem volna teljes örömünk, ha nuntius ur ő excellen-
tiája sorai fel nem olvastatnának. (Megtörténik.) A társu-
lati elnökség tolmácsolni fogja a társulat hálás köszönetét 
nuntius ur ő excelleniája előtt gyermeki adományunk 
kegyes átnyujtása s ő szentsége kegyteljes válaszának 
közvetítéseért. (Éljen). 

Mélyen tisztelt választmány ! Még egy kiválóan ör-
vendetes ügyről van szererencsém a mélyen tisztelt választ-
mány előtt jelentést tenni. 0 eminentiája bibornok, her-
czeg-primás ur, társulatunk fővédnöke a társulati. elnök-
séghez intézett kegyteljes sorok kíséretében a Szent-Istv.-
Társidat tudományos és irodalmi osztályának ezéljaira 
10,000 frtot méltóztatott alapítványkép adományozni. Mé-
lyen tisztelt választmány ! 0 eminentiája széles e hazában 
kegyeletesen ismert és csodált bőkezű jótékonyságának ez 
ujabb nagylelkű adománya, a társulat tudom, és irodalmi 
osztályára nézve kiválóan nagybecsű, mert eltekintve a 
nagymérvű anyagi támogatástól, melyet e nagyszerű ado-
mány a tudom, és irodalmi osztály munkásságának nyújt, 
magasztos feladata megoldásában e nagylelkű adomány-
nyal a Pázmányok és Széchényiek dicső főpapi székének, 
ragyogó főpapi erényeinek örököse, a katholikus ügyek és 
érdekeknek e hazában fenkölt szellemű s apostoli buzgalmu 
legfőbb őre, újra s a legélénkebben tünteti fel a tudom, és 
irodalmi osztály kiváló fontosságát s horderejét a katho-
likus hitélet emelésére nézve. S mig egyrészt e fényes 
ajándokkal ő eminentiája a tudom, és irodalmi osztály-
nak eddig, a kezdet stadiumában kifejtett működése felett 
főpásztori megelégedésének ad kifejezést, az osztály ő 
eminentiája kegyes indulatának ezen ujabb nyilvánításából 
ujabb lelkesült buzdítást veend lankadatlan munkásságra, 
a mily fontos ép oly magasztos feladatában. (Éljenzés). 

Meg vagyok győződve, hogy a mélyen tisztelt vá-
lasztmány ő eminentiájának társulatunk s annak tudom, 
és irodalmi osztálya iránt újból tanúsított kiváló kegyes-
sége felett érzett lelkesült örömét s legbensőbb háláját 
jegyzőkönyvileg örökíti meg s megbízza az elnökséget a 
kitüntető feladattal, hogy e legbensőbb érzelmeinek ő 
eminentiája kegyes szine előtt tolmácsa legyen (Éljen!) 

Ez örömteljes jelentések után egy mindnyájunkban 
a legnagyobb sajnálkozást keltő közlés jut nehéz s szo-
morú feladatomul. Gróf Károlyi Sándor, mindnyájunk 
által mélyen tisztelt hőn szeretett elnökünk, kit nagy 
fájdalmunkra már hónapok óta távol tartanak körünkből 
főúri családjának nem egyszer súlyos gondjai, elnöki szé-
kétől megválni készül. Tegnap Meránból vett táviratban 
felkér, hogy lemondását a nagygyűlés programmjába fel-
vegyem s annak idején lemondását tartalmazó sorait a 
nagygyűlés elé terjeszszem. Általam nagyrabecsült minden-
kor tanúsított kegyes indulatával, szándékát már koráb-
ban közié velem, — ő emjának benyujtá lemondását. 0 
eminentiája a nemes főúr nemes lelkéből fakadt indokait 
méltányolva, nagy sajnálkozással bár, a lemondást elfo-
gadta. Mindnyájunk előtt ismeretes a lelkes buzgóság, 
melylyel a nagyérdemű elnök ur társulatunk ügyeinek 
szentelte sok irányban igénybe vett idejét s jeles tehetsé-
geit. Meg vagyok győződve, a nagygyűlés jegyzőkönyvileg 
örökíti meg dévületlen érdemeit társulatunk ügyeinek len-
dítése körül. (Éljen). 

Nagy sajnálkozással kell továbbá jelentenem, hogy 
főt. Füssy Tamás ur érdemtelj es igazgatónk, kiváló szakkép-
zettséggel, lelkes buzgalommal 25 éven át viselt tisztsé-
géről szinte lemond. Nem kételkedem, a nagygyűlés ki-
fejezendi jegyzőkönyvileg leghálásb köszönetét az áldásteli 
munkásságért, melylyel a lelkes pap, szent Benedek hű-
séges fia a Sz.-1st.-Társulat ügyeit lankadatlan buzga-
lommal gondozta s szolgálta. 0 eminentiája a fővédnök 
a legkegyesebb köszönetével tüntette ki a derék férfiút 
kitűnő működéséért. (Éljen.) 

Barta Béla elnökünk lemondása a legmélyebb fáj-
dalommal tölti el kebleinket, miután azonban ismerjük 
lemondásának okait, lemondásába bele kell hogy nyu-
godjunk. — Fájdalmunkat fokozza azonban a tény, hogy 
társulatunk igazgatója is megválni készül eddigi diszes 
helyétől. Alapszabályaink fontos szellemi és anyagi 
kötelességeket rónak az igazgatóra. Füssy Tamás 25 éven 
keresztül szolgálta a szent ügyet, az ő igazgatói műkö-
dése nagyban elősegité a lendületet, a virágzást, melyben 
társulatunk jelenleg van. Azért a választmány nevében 
azon kérelmet intézem hozzá, hogy vonja vissza lemon-
dását. — Ha azonban elhatározása mellett marad, akkor 
indítványozza, hogy a nagygyűlés ez évben ne válaszszon 
igazgatót, hanem bizza meg az elnökséget, hogy ez az 
igazgatói teendők helyettesítéséről gondoskodjék s a 
választás csak a jövő 1890-iki nagygyűlésen ejtessék meg. 

Füssy Tamás meghatva áll a választmány kegyes-
sége előtt : de a legnagyobb sajnálkozással kell megma-
radnia elhatározása mellett, mert előhaladott kora és kü-
lönösen szemeinek gyengülése azt parancsolják. A legben-
sőbb hálájának ad kifejezést a kegyességért, melyet hozzá 
hivataloskodása alatt a nméltóságu elnökség részéről 
mindenkor tapasztalt. Szerencsés volt, különösen az el-
nökség egyházi tagja, a méltós. alelnök részéről, aki a 
napról-napra állandó hivatalos érintkezés alatt nemes 
szive jóságával gyöngédségével őt mindenkorra lekö-
telezte. 

Az igazgatói állás betöltése ügyében, annak a leg-
közelebbi nagygyűlésen való betöltése mellett, Barta 
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Bélával szemben, felszólaltak dr Wolafka N. és Tomcsányi 
L., s mintegy közvetítőleg gróf Zichy Nándor, utalva 
arra, hogy az igazgatói állás betöltésének, vagy e betöltés 
nlhalasztásának ügye magának a nagygyűlésnek illetékes-
ségéhez tartozik. 

Barta Béla fentartván indítványát, az, részéről, a 
nagygyűlés elé fog terjesztetni. 

Hummer Nándor társ. titkár előadá a gazdasági 
bizottságnak a Szt. Család naptárát illető határozatát. 
Tekintettel arra, hogy a naptárak elterjedési viszonyai az 
összes irodalmi termékek között leginkább vannak köz-
tapasztalat szerint hullámzásnak kitéve s igy a néhány 
éven át észlelt elterjedés a jövőre biztos támpontot nem 
nyújt, a bizottság nem javasolja a naptár megvételét ; de 
miután e naptár a társulat vallás-erkölcsi és hazafias 
czéljainak teljesen megfelel, javasolja, kéressenek fel a 
szerkesztő-tulajdonosok, hogy más alapon, a jövedelemben 
való részeltetés alapján lépjenek a társulattal érintkezésbe. 

A választmány az előterjesztést elfogadta. 
Hummer Nándor társ. titkár jelenti, hogy Kokas 

József győri prépost-kanonok és lászlófalvi Velics Lajos 
követségi titkár a társulat alapitó tagjaivá lettek, és 
hogy a társulatba 26 rendes tag lépett be. 

Wenczell Antal társ. pénztárnok jelenti, hogy a 
folyó év január havában a társulat bevétele volt : 9490 
frt 24 kr., — kiadás 9988 frt 01 kr., tulkiadás 497 frt 
77 kr., — február hóban bevétel 7227 frt 80 kr., — 
kiadás 6182 frt 74 kr., — maradék: 1045 frt 06 kr. — 
A vatikáni okirattárra bejött : Simor János bibornok, hrg-
primás részéről 100 drb aranv, — Zalka János győri 
püspök részéről 200 frt, — Schuster Constantin váczi 
püspök részéről 100 frt, — a kalocsai főkáptalan részéről 
150 frt, — a pécsi káptalan részéről 200 frt, — a szepesi 
és rozsnyói káptalanok részéről 50—50 frt. — A föld-
tehermentesítési kötvények konversiója lebonyolítva levén, 
a társulat a régi 4790Ö frtos kötvény után kapott 56,600 
frtnyi 4ü/0-os kötvényt és 139 frt 70 kr készpénzt, — a 
a Sz.-István oltára czimére 1000 frt után 1100 frt. 4°/0-os 
ujat és 79 frt készpénzt. A tud. és irod. osztály 4000 frt 
után 4700 frt ujat és 44 frt 50 kr készpénzt. — Az 
összes kamatveszteség évente 74 frt 72 kr. 

A társ. ügynökségben elkelt február hóban 23,738 
drb. könyv, 1940 kép, 613 egyes nyomtatv. 5586 frt 50 kr. 
értékben. 

Jegyzőkönyvi hitelesítők : dr Wolafka Nándor és 
Tomcsányi László vál. tagok. 

1889. febr. 21-ke óta a Szent-István-Társulatba lép-
tek : mint alapitó tagok: Kokas József prép. kanonok 
Győr, Velics Lajos követségi titkár, mint rendes tagok : 
Hubbauer Ignácz főgymn. hittanár Lúgos, Fleischmann 
Károly adóhiv. pénztáros Tata, Szekeres Ferencz adóhiv. 
ellenőr Tata, Dimand Lajos s. lelkész Felsőbánya, Gr. 
O'Donell Roderik Kalksburg, Köves Ede nagybirt. Felső-
Örs, Köves N. J., tvszéki biró Veszprém, Perényi Antal, 
davidicumi ig. Veszprém Sermán Antal, karkápl. Veszprém, 
Marczényi András pléb. Duplin, Mestrics Gábor plébános 
Draskovec, Hoits Márton pléb. Szt.-Mihályur. Farkas 
Ákos tanitó Léva, Krakovszky József s. leik. N.-Sáros, 
Szepesegyházmegyei növendékpapság, Kikta Ede növ. pap 
Szepeshely, Zemann Mátyás növ. pap Szepeshely, Venczkó 
János növ. pap Szepeshely, Urvay Ferencz növ. pap Sze-
peshely, D. Hajduska Emil földhitelint. ügyész, Budapest, 
Német Péter kir. itélő tábl. biró Budapest, Lichtfusz 
Nándor plébános. 

IRODALOM. 
= Ébresztő hangok műveltebb kath. körök szá-

mára. A legjelesebb honi és külföldi irók nyomán szer-
keszti Zimándy Ignácz. Tizenegyedik könyv. 1889. év-
folyam. Első és második rész. Két fűz. Budapest. 1889. 
1 - 4 8 ; 49—96 1. 

Az első rész tartalma: Üdv az olvasónak! — A 
holtak országából. Túlvilági eszmecsere Jekkelfalusy Vin-
cze székesfehérvári püspök és Lonovics József, Eötvös 
József. Deák Ferencz, Sennvey Pál. Cziráky János, Soms-
sich Pál, Trefort Ágoston, Zsedényi Ede és Lonkay Antal 
között. 

A második rész tartalma : Tiltakozás Grünwald Béla 
és Mocsáry Lajos orsz. képviselők történethamisítása és 
Tisza Kálmán református pápaságának túlkapásai ellen. 

T. olvasóik már ismerik Zimándy nagy olvasottságát, 
logikus eszejárását és tollának kíméletlenségét. Az első 
füzetben, melynek tartalma a holtak országában já tszik 
le, felülmulta magát. Az egy geniális conceptio. És mert 
a túlvilágon játszódott le, — senki sem érzi az igazság 
kiméletlen kimondásának sokszor visszataszitó hatását. 
Vajha ezt a füzetet minden kaputos ember elolvasná e 
hazában, kivált pedjg, a kik az ország politikáját csinálják 
a parlamentben, az újságokban és — a malom alatt ! 

A második füzettel a túlvilágból ismét a minden-
napi miseriák körébe vezet szerző. Kíméletlenül leplez, 
kíméletlenül hadakozik. Ez az ő specialitása. De ám ez is 
kötelesség ! 

VEGYESEK. 
*** Éljen a protestáns élelmesség, a mely nekünk 

katholikusoknak utat mutatott sőt már tört is arra, hogy 
ezentúl a Szent-István- és Szent-László-Társulat és más 
kath. társulat közgyűléseire a tagok kedvezményes vsuti 
jegyekkel utazhassanak az országban ! A fővárosi napi-
lapokban t. i. ezt a hirdetményt olvassuk ismételten : „A 
protestáns irodalmi társaság e hó 24-kén tartandó szer-
vező gyűlésén s azt megelőzőleg 23-án délután tartandó 
előértekezleten részt venni kivánó pártfogó, alapitó- és 
rendes tagok részére mind a m. kir. államvasutak igaz-
gatósága, mind az osztr. magy. államvasuttársaság ked-
vezményes vasúti jegyeket engedélyezett és akik ezeket 
igénybe venni akarják, forduljanak a megfelelő igazol-
ványokért: és pedig a m. kir. államvasutak vonalain 
utazók saját püspökeikhez, az osztr. magy. államvasutak 
vonalán utazók pedig a prot. irodalmi társaság ideig-
lenes titkárjához, Zsilinszky Mihályhoz (Budapest, Szent-
király i-utcza 30. sz.)" 

—- „ Margarethinum" nevelő-intézet Budapesten. Az 
Erzsébet királyné pártfogása alatt álló „Isteni szeretet 
leányainak társulata" két év előtt a Knezits-utczában, a 
Mária-intézet tőszomszédságában levő házat megvette. Az 
apácza-szerzet elöljárósága elhatározta, hogy e házat, 
mely régisége miatt már nem használható, czéljának meg-
felelőleg egy nagyobb kápolnával együtt felépítteti s 
annak magyar szt. Margit tiszteletére „Margarethinum 
nevelő-intézet" czimet ad. A társulat önerejéből nem levén 
képes az újjáépítés költségeit fedezni, jótékony ember-
barátokhoz fordul adományokért. Alapitók 50 s másod-
alapitók 25 forintot fizetnek. Adományok a Soroksári-
utcza 35. sz. a. Mária-intézetbe Uri Borgia főnöknő nevére 
czimzendők. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r . t aná r . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként ké tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest , VII I . . Pá l -u tcza 
2., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában , 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. a lat t , hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bé rmentes nyi to t t levél-

ben, in tézendők. 

B u d a p e s t e n , m á r c z i u s 20 . 23. I. F é l é v . 1889. 

TAETALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az isteni hagyomány mint hitforrás. Dr. Bita Dezsőtől. — A szabadkőmüvesse'g eredete. — 
Egyházi Tudósítások : f Römer F. Flóris. — f Juhász Norbert. — B u d a p e s t : Az u j katholikus egyetem Washingtonban, Észak-

Amerikában. •— P á r i s : A keresztények kötelmei a szavazatjog gyakorlásában. — Vegyesek. 

Az isteni hagyomány mint hitforrás. 

VIII. 

Hogy a szentírás mellett a hagyomány az 
egyházban mindenkor el volt ismerve a vallás 
forrásául s egyiránt tiszteletben állott kezdettől 
fogva mindkettőnek tekintélye: tanúsítják minden 
századnak meggyőződése mellett azon ős tanuk, 
kik az apostoloktól vett tant az utódoknak át-
adták, kik egymásnak mintegy kezöket nyujták: 
sz. Ignácz sz. János apostol lábánál ült, sz. Poly-
kárp tanitványa sz. Irén, ezt követték Tertullián, 
sz. Cziprian; ezek mind a ker. hit igazságainak 
védelmében egyenesen és kizárólag az egyház 
kebelében megőrzött hagyományokra hivatkoztak 
azon meggyőződésben, hogy az élő szó által, mely 
az apostoloktól átszármazva utódjaik szájában 
tisztán, világo-an s mindenütt egyenlően visz-
hangzott a tévtanitók különczködő véleményeit 
diadalmasabban leküzdhetni, mint az irás holt 
betűi által, mely az élő hagyomány nélkül kü-
lönféle értelmezést megenged. E hagyományhoz, 
az apostoloktól öröklött kutf'orráshoz az egyház 
mindig hű maradt ; általa óvta meg a tan tisz-
taságát, attól vette fegyverét minden ujitás ellen, 
s valamint a hagyomány volt kezdettől fogva a 
valódi kereszténység fegyvere, ugy az egyház 
kezéből elrabolt s a hagyománynyal élő ösz-
hangzatból s püspöki tekintélytől elszakított 
biblia az eretnekség fegyvere ; mert sz. Ágoston-
ként: ,,A kereszténységben nem támadt egvéb-
képen eretnekség, hanem a szentírás szine és 
palástja alat t1) ; sz. Irén pedig: „Az eretnekek, 

') Lib. de Gen. ad lit. c. 9. 

úgymond, sárból csinált rut tudományokat a szent-
írás aranyával akarják bemázolni; s azt teszik, 
mint ha valaki drágakövekből rakott királyi arez-
képet találván, azt elbontaná s ama kövekből 
róka ábrázatot rakna, azt akarva elhitetni : hogy 
ez az előbbi szép arczkép, mivel ugyanazon kö-
vekből lett összeállítva."') „ A tévelygők követik a 
rosz szellemet, ki Krisztus ellen a szentírást 
emlegette." 2) 

Bármikép vélekednek is az ujitók a sz. atyák 
tekintélyéről, nem tagadhatják, ha csak minden 
történeti bizonyosságot el nem vetnek, hogy ők 
legalább őszinte tanúi azon cselekvés és érzés-
módnak, mely korukban az egyházban élt, va-
lamint Cicero, Livius, s más római írók köny-
veiből tudomást szerezhetünk azon cselekvés és 
érzésmódról, mely korukban a római köztársa-
ságban uralkodott. Nem találnók végét, :i) sz. 
Vazul szavaiként, ha a sz. atyák minden nyi-
latkozatait előszámlálni akarnám a hagyományról ; 
védelmezték a hagyományt, mert közel állva az 
egyház bölcsejéhez világosan látták, mily eszközök 
által terjedt az egyház, emlékeztek, hogy az Isten 
igéjének hirdetésével foglalkozó apostolok csak 
ritkán, alkalmilag, ha a szükség ugy kívánta, 
írtak : de mindennap kimeritőleg prédikáltak, 
hogy azon szóbeli előadásaikon kivül írásbeli 
értekezéseik esetlegesek, rövidek valának, bennök 
csak a tanitás lényege, de nem teljes kifejtése 
foglaltathatott. 

Lássuk a régiebbek közül sz. Dénest: „A 
mi papi hivatalunk első vezérei, az apostolok, 

>) L. cont. Haer. II. c. 34. 
3) S. Aug. c. Faust . 1. 28, c. 2. 
3) De Spir. S. 27. 
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azokat, melyek nekünk ismeretesek, a legfőbbeket 
és érzékfölöttieket, részint irott, részint nem 
irott tanításaikban adták át nekünk." *) Sz. Ignácz 
antiochiai püspök vértanúról bizonyítja Özséb: 
„Hogy midőn Ázsiában utazott, különösen intet te 
az egyházakat, hogy az eretnekek téves véle-
ményét kerüljék, melyek, minthogy akkor jöttek 
napvilágra, igen bőven burjánozának. Serkenté 
őket, hogy szívesen ragaszkodjanak az apostolok 
hagyományaihoz, melyeket ő az utódok bizo-
nyosabb tudomása végett tanúságával megerő-
sítve szükségesnek ta r to t t irásba foglalni."2) 
Ebből kitűnik, hogy az ő idejében létezett a sz. 
irásba nem foglalt apostoli tanítás, mert ő azt 
is meg akarta irni, s hogy ez a hagyomány 
dogmatikai volt mint a hit megismerésének esz-
köze, mivel alkalmasnak találta azt az eret-
nekek megczáfolására. 

Sz. Irén a tévtanitók állítására, hogy egyes 
hitágazatok hagyomány által szálltak reájok, 
azt feleli, hogy: „Az apostoloknak az egész vi-
lágon nyilvánult hagyományát minden egyházban 
mindnyájan látják, kik akarják az igazat látni, 
s el tudják számlálni az apostolok által rendelt 
püspököket az egyházban ama hagyomány őreit 
és hirdetőit s azok utódjait korunkig, a kik 
semmi ilyent nem taní tot tak s nem ismertek, 
milyent azon eretnekek kieszeltek." Nem ta-
gadja ugyanazt a szentatya, mit azon eretnekek 
föltételeztek, hogy az istenileg kinyilatkoztatott 
igazság csupán a hagyományból is és a szent-
írás nélkül eléggé fölismerhető, hanem az eret-
nekek által negélyezett hagyomány ellenébe 
teszi az egyház hagyományát; s ha vita támad 
az egyházakhoz kell fordulni, melyekben az apos-
tolok éltek, igy folytatva: „Az igazságot nem 
másoknál kell keresnünk, mely az egyháztól 
könnyen átvehetünk, mivel az apostolok abba 
mint gazdag leltárba az összes igazságot egész 
teljében letették, ugy hogy mindenki tetszése 
szerint merítheti belőle az élet i talát ."3) Alább 
pedig: „Ha az apostolok nem hagytak volna 
számunkra iratokat, nem lennénk-e kénytelenek 
a hagyomány szabályát követni, melyet az apos-
tolok azok kezébe adtak, kikre bizták az egy-
házat*? E szabályhoz alkalmazkodik is több nép 
a barbarok közt, melyek Krisztusban hisznek, s 
az üdvöt papir és ténta nélkül bír ják a Szent-

•) De Hier. Beel. c. 1. 
2) Hist. Eecl. L. 3. c. 36. n. 2. 
3) Ad. Haer. 1. 3. e. 3. 

lélek által sziveikbe irva és a régi hagyományo-
kat gondosan fön ta r t j ák . " ' ) Sz. Epiphanius: „Mi 
nem találunk mindent a sz. Írásban, mert az 
apostolok, kik több dolgokat írásban adtak át 
nekünk, másokat csupán hagyomány által hagytak 
magok után;") sz. Vazul: „Az egyház külön-
féle hitágazatai közül némelyek a szentírásban 
foglaltatnak, másokat pedig az apostolok ha-
gyományából t i tokban átadva vettünk át ; me-
lyeknek mindegyike ugyanazon erővel bír az 
isteni félelem előmozdítására," hozzá adva azt 
is egyúttal, hogy „a hagyomány elvetésével a 

t 

hit hirdetése csupán névleges lesz." ) Sz. Ágoston 
szerint: „Sok van, a m i nem találtatik az apos-
tolok iratában sem pedig az utódok zsinataiban 
és mégis minthogy az összes egyház őrzi azt. 
azt hisszük, hogy csakis azok adták elő és ajánlták", 
s felhozza például azt a szokást, hogy az eret-
nekek által megkereszteltek nem kereszteltettek 
meg újra.4) 
Sz. niz. Gergely: „Ne emlegesse nekem senki, 
hogy azt is szükséges okokkal bizonyítani, a mi 
előttünk nyilvánvaló; elég ugyanis a mi taní-
tásunk bebizonyítására, hogy van az atyáktól 
reánk átszármazott hagyomány, melyet örök-
ségkép az apostoloktól való leszármazás által a 
következő szentektől átbocsátva vettünk." 5) 

Ez volt tanítása a későbbi szentatyáknak is 
a hagyományról, ezt mint az igazság zálogát te-
kintve mindazt, mi nem volt áthagyományozva, 
elvetették. 

A zsinatokban pedig, hogy bizonyos legyen 
mit kell tar tani valamely hit s erkölcsi igaz-
ságról, mindig a sz. atyák hagyományát kér-
dezték meg; igy már az I. nicaeai egyetemes 
zsinat 325. az egyházban egymásután következő sz. 
atyák kezei által átadott tanításból kárhoztatta 
az áriánok eretnekségét. Az efezusi III. egyetemes 
zsinatról 430. irja 1er. sz. Vincze: Tetszett, hogy 
mit se határozzunk el az utódokra nézve, hogy 
higyjenek, csak a mit a sz. atyák egyező tekin-
télye ta r to t t eddig.ß) A chalcedoni IV. egyetemes 
zsinaton 451., midőn Leo pápa levele olvastatott, 
az egybegyűlt atyák felkiáltottak : Ez az atyák 
hite, mi is igy hiszünk.7) A II. konstantinápolyi 

') I. m. c. 4. n 1. 
2) Haer. 75. 
3) De Spir. S. c. 27. 
*) De Bapt. L. II. n. 12. 
6) Contra Eunom. L. 4. 
6) L. III. ad. Haer : c. 8. 
7) Act. XI. 
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Y. egyetemes zsinat 553. „azt határozta el mit 
a szentírás és a szentatyák tanitása ád elő." Azért 
a trid. zsinat is „Mind az ó, mind az uj szö-
vetség sz. könyveit, nem különben magokat a 
hagyományokat egyenlő tisztelettel fogadja el és 
becsüli." ') Méltán következteti tehát Canus Mel-
chior: „Minthogy a nem irott hagyományokat 
Polykárp, Tertullián, Irén. Marciónnak és Valentin-
nak, Epiphanius az Aërianusoknak, Jeromos Vigi-
lántiusnak, s Ágoston a donatistáknak, végre, hogy 
összegezzem, minden szent a kath. hit elleneinek 
bizalommal veté ellen, s azok erejével éppen 
ugy, mintha irva lettek volna, az ő idejebeli 
eretnekeket megczáfolta: bizonyosan nem keve-
sebb eredménynyel czáfoljuk meg mi is azon 
hagyományok által a most létező és- leendő 
ere tnekek ál l i tásai t ." s) Dr Bita Dezső. 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

Br. Haugwitz porosz királyi miniszter a franczia 
háborúk alkalmával Bonaparte Napoleon részére működött 
a szabadkőművesség utasításai, rendfőnökeinek parancsa 
szerint. 0 Napoleonnak munkáját sok tekintetben meg-
könnyíté, s előnyös békekötéseit Bonaparte nagy részben 
e porosz államférfiú szereplésének köszönheti. A szabad-
kőművesség vezetői látván, hogy Haugwitz mily áldozat-
készséggel, s mily erős meggyőződéssel engedelmeskedik 
rendeléseiknek, azt hitték, miszerint a miniszter — ki 
eddig is látszólag magas rangot viselt a szövetségben — 
megérett arra, hogy előtte a rend valódi titkairól és 
czéljáról levonják a fátyolt. Amint maga irja, kora ifjú-
ságától egész vénkoráig tagja volt a szabadkőművességnek 
magas fokokat viselt, sőt mint tartományi mester mű-
ködött szolgálatában. S ez államférfiú, midőn a rend 
titkait vele közölték, elborzadt. A Veronába összegyűlt 
fejedelmek elé kérvényt terjesztett, melyben Isten nevére, 
népeik üdvére, saját érdekökben kéri őket, hogy egyesült 
erővel ragadják meg a hydrát, semmisítsék meg a sza-
badkőművességet. Bánatát és szégyenét fejezi ki felette, 
hogy e szövetségnek annyi időn át ő is bekötött sze-
mekkel szolgált. „Igen! — mondja — meggyőződtem, 
hogy ami 1788-ban kezdődött és nemsokára reá kitört, a 
franczia forradalom a királygyilkosság minden borzal-
maival, nemcsak hogy akkor már el volt határozva, hanem 
szövetkezések, összeesküvések stbbi által elő is volt ké-
szítve.11 3) 

Ez az egy példa is elegendő annak bebizonyítására, 
miszerint a szabadkőművesség igenis értett hozzá, hogy 
valódi mibenlétét még magas fokú tagjai előtt is elrejtse 
Voltairet mint közönséges testvért vették fel a páholyba, 
pedig ő volt a szabadkőművesség reformátora Németor-

') Sess. IV. 
-) De Locis theol. L. II. VI. 
3) U. o. 

szágban. (Páris. „A kilencz nővérhez" czimzett páholyba, 
halála előtt öt nappal.) Megfejti az idézett példa egyúttal, 
miként lehetséges az, hogy koronás fők voltak és vannak 
a páholyban, kik Haugwitzhoz hasonlóan magasabb fo 
kokat viselnek, mint protektorok szerepelnek. Kik Haug-
witzot, a nagy államférfiut félrevezették és ámították, 
velők még könnyebben boldogulnak. 

— Ezekkel azonban túlléptük felvett tárgyunk ha-
tárait. 

Az emiitett okok bírhatták reá a szövetséget, hogy 
a yorki konstituczióit ily formában szerkeszszék. Egyrészt 
ugy kivánta ezt az akkori nemzedéknek kulturális és 
társadalmi állapota, másrészről ugyanezt parancsolta a 
kor jellege és saját biztonságuknak érdeke. 

Végül még azon kérdés merül fel, mi czélból állít-
tatott ki ezen okirat és mi annak valódi értelme ? 

Mivel a yorki konstituczió nekünk a szabadkőmű-
vesség eredetének kutatásában elegendő alapot nem nyújt, 
hogy kiindulási pont gyanánt vehetnők, e kérdésekre csak 
röviden felelünk. 

Sokan azt vitatják, miszerint egyenesen azon czélból 
lett szerkesztve, hogy a szabadkőművesség lényegéről, 
történetéről és szervezetéről a beavatottaknak felvilágo-
sítást adjon ; mások szerint pedig csak a valódi kőműves 
mesteremberek kívántak alkotmány-levelet, s a köztök 
létező titkos társaságnak tagjai egyúttal az előbbi czélra 
is felhasználták. 

A mi értelmét illeti, annak teljes fejtegetésébe nem 
bocsátkozhatunk, mivel az felvett tárgyunktól nagyon 
hosszasan eltérítene, s kutatásunk befejeztével ugy is 
látni fogjuk ; csak a neveket kell elhagynunk, s ki a 
szabadkőművesség történetét ismeri, a szövetségnek fősze-
replőit teszik helyökbe. Csak a valódi épitészet helyett 
mindig a symbolikus kőmüvességre kell gondolnunk, mert 
ennek Angliába való hozataláról van szó az okiratban. — 
Ezúttal csak dr Krauze testvérre hivatkozunk ismét, kinek 
állítása szerint a yorki konstitúczió a szabadkőművesség 
legérdekesebb és legfontosabb okmányainak egyike, mivel 
felvilágosítást nyújt a szabadkőművességnek szervezetéről 
és történetéről. Eckert is ugyanazt állítja, midőn mondja, 
hogy nem az elénk táruló, hanem a kőművesség nyelvén 
és czélzásain való értelme teszi a páholy előtt oly nagy 
jelentőségűvé. 1) 

Ezek után bucsut vehetnénk egyelőre a yorki kon-
stitucziótól, ha nem kellene számot adnunk arról, hogy 
miért közöltük az okmányt egész terjedelmében. Azért 
mielőtt e fejezetet bevégeznők, egy körülményről kell 
még megemlékeznünk, mely némiképen szintén a szabad-
kőművesség eredetére vonatkozik. 

Nem egy tudós férfiúval találkoztunk, ki azon vé-
leménynek adott kifejezést, miszerint a szabadkőművesség 
azt állítja magáról, hogy Ádámtól, Salamontól veszi ere-
detét. Mosolyognak a páholynak ezen állításán, ártatlan 
hiúságnak, nem sikerült tréfának mondván azt. Egyházi 
férfiak istenkáromlásnak mondották, hogy a szabadkő-
művesség Krisztust is szabadkőművesnek mondja. 

Azon vélemény keletkezésére, mintha a szabadkőmű-

') U. o. 
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vesség Ádámtól és Salamontól származtatná magát, a 
yorki konstitúczió adott okot, s ma is nagy körben van 
még elterjedve. Terjedésére nagy befolyással volt azon 
körülmény, hogy a szabadkőműves irók sokat irtak Sa-
lamon templomáról, Noe bárkájáról, mint az épitészeti 
tudománynak két remek müvéről, melyek a szabadkőmű-
vesség templomának mintaképét képezik. Gyakran hivat-
koznak továbbá Noe törvényeire, s Noachidáknak nevezik 
magokat. Szokásaikban és szertartásaikban továbbá nagyon 
sok van, mi a régi keletre emlékestet. 

Tévednek azonban, kik ezek után indulván azt tart-
ják, hogy a szabadkőművesség akár Salamon királytól, 
akár pedig Noétól akarja eredetét levezetni. Feledik, mi-
szerint a szabadkőművesség symbolikus kőmüvesség, mi-
nélfogva nemcsak a közönséges anyag, szerszám és munka 
nevek, ') hanem egyéb építészeti és kőműves kifejezései 
is symbolikus értelemben veendők. -— Salamon temploma 
a páholyt, Noe bárkája a szabadkőművesség világegyhá-
zát jelképezi. Midőn a szabadkőművesség az ó-kor törté-
netéből merít, annak szövetségeire czéloz, sohasem szabad 
a sensus pátenssel beérnünk, hanem mindenkor a sensus 
latensre kell a fősúlyt fektetnünk, mivel minden egyes 
esetben feltalálható benne a mysterium, a mely nem 
másra, mint a természet kultusának, az Izis és Oziris 
kultusnak visszaállítására czéloz, mely az ó-kori mvste-
riumokban oly sokféle alakban nyert kifejezést. Azért 
foglalkozik a szabadkőművesség oly sokat a régi rómaiak, 
perzsák, görögök és egyptomiak mysteriumaival. Ebbe 
helyezendő továbbá a szabadkőművességnek végczélja, t. i. 
az Izis és Oziris kultusnak visszaállítása, vagy miután 
általános kiterjedtségben eddig soha sem létezett, ennek 
megalapítása. Ezen állítás igaz voltát bizonyítják a fran-
czia rémuralom párisi eseményei, midőn a kőmüvesség 
czélját elértnek tartván a fekete páholy detronizálta a 
személyes Istent, az ész kultusát kihirdette, és az Izis-
Oziris kultusnak életbe léptetését elhatározta. 

A jelzett értelemben veendő a yorki okirat is, és 
ezen értelemben magyarázza Eckert is idézett müvében. 

Minthogy a szabadkőművesség eredetét kutatjuk, 
ezen véleményről is meg kellett emlékeznünk, bár csak 
olyanoknál talált hitelre, ki a szabadkőművességgel egy-
általában nem foglalkoznak. Egész terjedelmében közöl-
tük az okiratot, hogy kimutassuk ezen véleménynek 
alapját. 

A szabadkőművesség mint ilyen az ó korban nem 
létezett, de essméi és törekvései megvoltak már akkor is, 
különösen az ó-kor mysteriumaiban, s ennyiben tulajdonít 
magának ó-kori eredetet. — A haladás és felvilágosodás 
képviselőit szabadkőműveseknek mondja, mert ő is a ha-
ladást és az emberiség felvilágosítását és tökéletes felsza-
badítását vallja czéljának. Azért nagymesternek mondja 
Salamont, sz. Jánost Epicureust és a többi pogány böl-
cset. Nagymesternek mondja Krisztust, mert ő adta a 
szeretet igaz tanát. 

(Folytatjuk.) 

') „Munka* = gyűlés, „kalapácsot tartani" = mint székmes-
ter páholyt kormányozni, „templom" = páholy, „létra" = jegyző-
könyv, „lámpa" = pohár, „vörös olaj" = bor, „fehér olaj" = viz stb. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

t 
R Ó M E R F. F L Ó R I S . 

A nagynevű tudósról az itt következő gyászjelentést 
kaptuk : 

A nagyváradi lat. szert, székesegyházi káptalan saját 
és az összes rokonság nevében is mélyen megszomoro-
dott szivvel jelenti szeretve tisztelt tagtársának, illetőleg 
rokonnak 

főt. és ngs dr Rómer Ferencz Flóris urnák, 
nagyváradi lat. szert, kanonok, keresztelő sz. Jánosról nevezett 
jánosii apát, királyi tanácsos, a magyar tudományos akadémia 
tagja, a jeles vaskorona-rend III-ad osztályú és a portugalli sz. 
Jakab-rend lovagja, a párizsi archaeologiái és történelmi, a palermói 
történelmi,' a római archaeologiai, a berlini anthropologiai, ethno-
logiai és őstörténeti, az altenburgi és görlitzi természettudományi 
társulat tagja, a magyar országos régészeti és embertani társulat 
ősrégészeti és embertani szakosztály elnöke, az országos iparmű-
vészeti muzeum felügyelő-bizottsági tagja, a magyarországi mű-
emlékek ideiglenes bizottmányának tagja, a krakói tudományos 
akadémia tiszteletbeli tagja, a biharmegyei régészeti társulat elnöke, 
Nagyvárad városa közigazgatási bizottságának tagja és számos 
egyéb hazai és külföldi tudományos és szépművészeti társulatok 
rendes, illetőleg tiszteletbeli tagja, a szépmüvészetek és bölcsészet 
tudora, a nagyváradi, beszterczebányai és pannonhalmi főapátsági 

szentszékek ülnöke, aranymisés áldozárnak 

fcdyó évi márczius 18-án délelőtti 10 órakor, életének 
74-ik, áldozárságának 51-ik évében, hosszas májbaj kö-
vetkeztében, a haldoklók szentségeinek példás és ájtatos 
felvétele után az Urban történt jámbor elhunytát. 

A boldogultnak tetemei 1889. márczius 20-án, dél-
előtt 9 órakor fognak a székesegyházban tartandó engesz-
telő szent miseáldozat bemutatása után a várad-olaszii 
sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. 

Mely végtisztességre az elhunytnak rokonai, barátai 
és ismerősei ezennel tisztelettel meghivatnak. 

Nagyvárad, márczius 18-án 1889. 

Adj Uram ! örök nyugodalmat neki, 
és az örök világosság fényeskedjék neki. 

f 
J U H Á S Z NORBERT. 

A nagyérdemű tanférfiuról következő gyászjelentés 
érkezett hozzánk : 

A cisterci rendiek egri társházának tagjai a maguk 
és rendjök összes tagjai nevében mély fájdalommal jelen-
tik szeretve tisztelt társuknak, egykor e társház perjele-, 
a főgymnasium igazgatója- s majd főigazgatójának, 

nagyságos dr Juhász Norbert ur, 
kir. tanácsos-, hittudor-, kassai tanker, nyugalm. főigazgató-, a 
szatmári, kassai és rozsnyói egyházmegyei sz. székek tanácsosa-, 
több tudom, társul, tagja-, s a koronás arany érdemkereszt tulaj-

donosának, 
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érdemekben s erényekben gazdag élete 71-ik s áldozársága 
48-ik évében, hosszas szenvedés s a haldoklók szentsé-
geinek ismételt vétele után, f, é. márczius 17-én, d. u. 
Vaö-kor, idült szívbajban történt gyászos elhunytát. 

A megdicsőültnek első beszentelése márcz. 19-én, 
d. e. 11 órára, földi maradványainak örök nyugalomra 
letétele pedig ugyanaz nap, d. u. 5 órára van kitűzve. 

Lelke üdveért az engesztelő sz. mise-áldozatot márcz. 
20 án, 8 órakor, a Rend templomában mutatjuk be a 
Mindenhatónak. 

Egerben, márcz. 17. 1889. 

Adjon az Ur örök nyugodalmat neki ; 
És az őrök világosság fényeskedjék neki! 

Budapest, márczius hó 19. Az uj katholikus egye-
tem Washingtonhan, Észak-Amerikában. — 

A jelenkor valóságos csodája, az anyagi küzdelem 
által lefoglalt XIX. száz évnek bámulatos jelensége 
amaz erkölcsi fő-főhatalomnak működése, melyet pápaság-
nak hívnak. Az egyház feje, a pápa egy aggastyán és 
fogoly, és mindennek daczára szavai cselekedetek, rende-
letei profécziák, mint a konvertita Newman bibornok 
oly szépen s találóan mondotta. 

Alig két éve, hogy XIII. Leo megbízta Gibbons, 
baltimorei érseket, most biborost, azzal, hogy foglalkoz-
zék egy katholikus tudomány-egyetem alapításával az 
észak-amerikai Egyesült-Államokban, — és már néhány hó-
nappal azután, 1888. évi május hó 24-én Washingtonban 
letették az alapkövet a nagyszerű épülethez, és folyó 
1889. évi november hóban már meg fognak nyilni az uj 
Alma Mater termei az észak-amerikai tudományszomjas 
ifjúság előtt. 

Magyarország katholikusai bizonyára kettőztetett 
csodálattal tekintenek e valóban amerikai gyorsaságra, és 
mindenki könnyen érthető érdeklődéssel viseltetik ez uj s 
nagyszerű alkotás eddigi fázisai iránt, amely Gibbons, 
Észak-Amerika prímásának nevét a legáldottabb emlékűvé 
fogja tenni, milyen nálunk Pázmányé. De mivé lett ennek 
alkotása ? ! 

Alkalmam volt egy észak-amerikai praelatussal ta-
lálkozni, aki eddig ismeretlen részleteket mondott el ama 
nagy műről, mely a katholiczizmus folyton hódító előha-
ladását is jelenti. Szivességéből közlöm a következőket. 

„Gibbons érseket különösen két püspök támogatta 
XIII. Leo pápa ez óhajtásának megvalósításában, és pe-
dig : Keane, richmondi, és Ireland st.-Paul-i főpásztor. 
Együtt azután oly mozgalmat indítottak meg és oly áldo-
zatkészségre gyújtották a katholikusokat, hogy a tervbe vett 
vállalat valósítása azonnal kezdetét vehette. Egy gazdag 
keresztény leány, miss Mary Caldwell, háromszáz ezer 
dollárt (700,000 forintot) adott e czélra; Baltimore és 
Washington városok mindegyike százötven ezer dollárt 
irt alá. íme igy vált lehetővé, egy évre XIII. Leo levele 
után, a katholikus tudomány-egyetem megállapítása. Mind-
járt reá nagy verseny támadt ez észak-amerikai nagyvá-
rosok közt : mindegyikük falai közt óhajtotta volna látni-
az intézetet. Végre azonban megnyugodtak a püspöki 
kar amaz elhatározásában, hogy Washington legyen a 
székhely, mely az észak-amerikai Egyesült-Államok tör-

vényhozásának s kormányának is széke, és mivel e szék-
város maga is hozzájárult az alapítványi összeghez s 
azonkívül számos más előnyt is nyújt, általában elisme-
rik Gibbons érsek nagy körültekintését, aki pedig vajmi 
szívesen szerette volna a katholikus egyetemet a balti-
morei primási székhelyen látni. Néhány hónappal rá már 
Cleveland, körtársasági elnök jelenlétében letették az 
épület alapkövét, aki pedig nem is katholikus, mégis a köz-
vélemény iránti tekintetből, mely nagy megelégedéssel 
vette ez intézmény létrejövetelét, szükségesnek látta részt-
venni a kath. ünnepségen, melyen Gibbons biboros-érsek 
fölavató beszéde általános figyelmet keltett." 

Amit az észak-amerikai praelatus, ki Rómában jár-
ván, Európa katholikus egyetemeinek berendezését tanul-
mánya tárgyává tette, még azonfelül elmondott, az nem 
vonatkozik ugyan szorosan a washingtoni uj kath. tudo-
mány-egyetemre, de el sem választható tőle, mert az 
egyetemi oktatás, az állam s egyház viszonyait igen kö-
zelről érinti. 

„— Az ó-világban — úgymond — azt tapasztaltam, 
hogy a monarchiák, melyek a középkorban s jóval azután 
is az egyházzal karöltve fejlesztették a tudományokat s 
az oktatást a főiskoláktól lefelé, az uj-korban vagy ha-
tározott ellenségei a katholikus egyháznak s befolyá-
sának a tudományos oktatásra s általában az ifjúság ne-
velésére, vagy pedig magára hagyják a vallás ellensé-
geivel való küzdelmében. Európában egyetlen-egy szabad 
katholikus egyetemet találtam ; ez a louvain-i Belgiumban, 
de ez uj monarchia, itt a nép katholikus hithűsége óvja 
e tudományos intézet szabadságát, más belga egyete-
meken a vallástalanság épp ugy terpeszkedik a katho-
likus kormány alatt is, mint akár Franczia-, akár Német-
ország egyetemein, nem is szólva Olaszországról, hol a 
pápai tudományos intézetek is osztoznak a pápa sorsában, 
amennyiben tanáraik sem biztosak róla, hogv a kathedrán 
kiejtett kath. elvért nem , üldöztetnek-e, kivált az uj 
büntetőtörvénykönyv alapján, mely ha érvénybe lép, az 
egyetemi tanár, aki a pápa világi hatalmát vagy souve-
rainitását igazolni fogja, el lehet készülve arra, hogy bí-
róság elé állíttatván „hazaárulás" czimén akár gályarab-
ságra fog elitéltetni. A többi európai monarchiákban 
az egyetemek a szabadgondolkodás vagy protestantizmus 
járma alatt nyögnek : a bonni s müncheni katholikus 
egyetemeken több az eretnek s szektárius tanár, mint a 
katholikus. Bécsben nem voltam, de mint ön szives volt 
az ottani viszonyokat s a budapestieket ecsetelni — mondá 
hozzám fordulva — a helyzet — kivéve a hittudományi 
kart — ugyanaz, sőt a bécsi theologiai fakultás maga-
tartása a legutóbbi rektor-választásnál, mint ön emlité, 
maga a merő abdicatio. Francziaországban a köztársaság 
óta a kivatalos istentagadás győzedelmeskedett az egye-
temeken, azért állítottak a katholikusok külön egyete-
meket, de működésük teljesen hasonlít a magán nevelő 
intézetekéhez ; a tanárok s oktatás nem bir önálló tevé-
kenységgel, nem fektethet fősúlyt a keresztény álláspontra, 
nehogy a növendékek rendre megbukjanak az állami 
vizsgáló-bizottságok előtt. Angliában a helyzet valamivel 
jobb, ott az egyetemi oktatás nem keresztényellenes ugyan, 
de nem is keresztény, hanem közönyös. 
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— Hogy mily okoknak kell ezt tulajdonítani ? kérdi 
ön tőlem. 

— A monarkháknak Francziaországban ! Ezeknek 
gondatlanságából az egyetemeken az úgynevezett posi-
tivizmus hívei foglalják el a tanszékeket: az eredmény 
nem maradt el, a monarkhia a vérpadon mult ki s két-
szeres föltámadási kisérlet sem birta lábra állítani. III. 
Napoleon is azért bukott el, mert a nemzet intelligen-
cziája, mely a franczia egyetemekből kikerül, minden 
tudományágban a positivizmus elveit követi, nincs hite 
másban, mint abban, amit tapint és nem ismer tekintélyt 
saját zsebén vagy nagyravágyásán kivül. 

— Milyen az uj washingtoni kath. egyetem hely-
zete az állammal szemben? kérdém. 

— Nálunk, viszonzá az északamerikai főpap, egyház 
s állam szabadon mozog a maga külön hatáskörében, és 
mindakettő közösen közreműködik a közjó előmozdításán. 
A két hatáskör e teljes megkülönböztetése nem gátolja a 
jó viszonyt, sőt megkönnyíti ezt és katholikusok meg 
protestánsok békésen élnek egymás mellett. Mi katholi-
kusok különben egységes szervezetünknél fogva és elveink 
tiszteletet parancsoló gyakorlati eredményei következté-
ben nagyobb helyet vivtunk ki magunknak, mint szá-
munknál fogva megilletne. Tiz milliónyian vagyunk mi 
katholikusok; ez sok, ha tekintetbe veszszük, hogy száz 
év előtt huszonötezer katholikus volt mindössze az Egye-
sült-Allamokban ; — de másfelől csekély e szám, szem-
ben a polgárok nagy összegével. Szerepünk azonban 
túlnyomó, mert a protestánsok számtalan szektára oszla-
nak és mert mi, kivált főnökeink ama „specziális rokon-
ságot" képviseljük, mint Tocqueville mondta, mely a 
katholiczizmust a demokracziával egybefüzi. Olvassa el 
msgr Spealing beszédét, melyet a washingtoni kath. egye-
tem alapkőletételénél tartott. Ön csodálkozni fog, hogy e 
főpap épp, oly büszke egy szabad ország szabad polgá-
rának nevére, mint katholikus voltára. Ez jogunk. Vájjon 
sz. Pál apostol nem vindicálta-e még a bakó előtt is 
római polgári minőségét ? A mi befolyásunk, amely nap-
ról-napra növekedik, onnan van, hogy büszkék vagyunk 
országunkra és szabadságára, és hogy a katholiczizmus 
egyaránt vallása és iskolája a „sociális scientiánakAz 
amerikaiak gyakorlati emberek, és ha nem is látják ke-
resztény felebaráti intézményeinkben az evangeliumi jel-
leget, de tapasztalják jótékony társadalmi hatásukat és 
ez nekünk kiváló tiszteletet szerez. A protestáns történész 
Guizot is meghajolt a kath. egyház társadalmi szereplése 
és politikai befolyása előtt a középkorban. Lacordaire 
maga is bevallotta, hogy az egyház társadalmi tevékeny-
ségének méltatása vezette vissza a katholiczizmushoz. Mi 
Észak-Amerikában bebizonyítottuk, hogy a katholikus 
egyház nemcsak megfér a demokrácziával, hanem ennek 
mintaképe és egyedül jogosult hitvallása. Az uj kath. 
egyetem Washingtonban folytatni s terjeszteni fogja a 
katholiczizmus művét. 

— De az ember nemcsak kenyérrel él . . . 
— Igaza van; de a kenyér sem ellenkezik a val-

lással. A washingtoni egyetemen lesz jogi, bölcseleti és 
természettudományi kar. Jól tudjuk azonban, hogy mivel 
tartozunk dicsőséges alapitónknak, XIII. Leo pápának és 

nem fogjuk elhanyagolni a humaniorákat ; de ugyanő 
tiszteltekké tette a szocziális tanulmányokat, encyklikái 
természetszerű tanulmányi programmot nyújtanak. Mi 
azokat kommentálni fogjuk és pedig a mi viszonyaink 
szerint, melyek leginkább megközelítik azok megvalósí-
tásának lehetőségét; az éjszak-amerikai állapotok mint-
egy teremtve vannak arra, hogy az evangelium s a közös 
atya tanításai ott alkalmaztassanak. Katholikusok vagyunk, 
mint önök itt Európában, de nem hódolunk önök állami 
s társadalmi előítéleteinek, melyek nagyobb hatalommai 
birnak az ó-világban, mint Isten parancsai. 

Ezzel beszélgetésünk véget ért. 
Sokan nem osztozunk mindenben az éjszak-amerikai 

főpap fönebbi észrevételeiben, de megfigyelései gondolko-
zóba ejtettek és megfontolást érdemelnek. . . . -f-

Páris, márcz. 8. A keresztények kötelmei a szavazat-
jog gyakorlásában. I. — 

A külföldire nézve megmagyarázhatatlan csodálkozás 
tárgya az, midőn látja, hogy egy alapjában véve katho-
likus ország, mint Francziaország, oly férfiakat választ 
képviseltetése czéljából a politikai vagy törvényhatósági 
gyülekezetekbe, kiknek többsége közönyös vagy ellenséges 
érzelmű a nemzet általános hitelvei iránt. Mert a franczia 
nép tömegéhez képest alig észrevehető azoknak a száma, 
akik távoltartják gyermekeiket a keresztkuttól és az Ur 
asztalától, vagy akik maguk szembenéznének a halállal 
anélkül, hogy előzőleg ne részesüljenek a vallás segedel-
mében. És másfelől létezik-e ország oly termékeny ka 
tholikus müvekben (egyesületekben, üdvös czélu testületek-
ben, vállalatokban stb), mint a mienk ? Papok ezrei, kik 
a néposztályból, vagyis a nemzet zöméből erednek ; a hit-
téritők légiói, kik az egész világon el vannak terjedve 
annyira, hogy a franczia név egy jelentőségű a katho-
likussal a Kelet, valamint a legtávolabb eső Ázsia népsé-
gei előtt ; a keresztény szeretet leányai és a mindennemű 
szerzetek intézeteik s telepeik kiterjedt hálójával ; a ke-
resztény életnek, a papi s szerzetesi életnek e bámulatos 
kifejlése : mindez nem mutat-e oly népfajra, mely katho-
likus maradt csontig velőig? Hogy van az tehát, hogy 
ily körből kikerült gyülekezetekben csak arról van szó, 
hogyan kelljen megtámadni a vallást, elnyomni intézmé-
nyeit, elfojtani szolgáinak tevékenységét, egy szóval ugy 
bánni Francziaországgal, mintha hitetlenek s istentelenek 
népéről volna szó ? Mily különös ellentét, inkább monda-
nók, minden egészséges észjárásnak mily fölforgatása 
folytán jöttünk odáig, hogy legkeresztényebb tartománya-
inkban is látnunk kell, hogy a férfiak reggel vallási kö-
telmeiket teljesítik, este pedig azokra szavaznak, akik a 
vallást le akarják rombolni? Nyilvánvaló, kedves testvé-
reink, hogy itt az észjárás 'nagy fogyatkozásának kell 
lennie, amely nem kevésbé súlyosan hibás magaviselet 
által nyervén kifejezést, szüli a dolog ez állapotát, mely 
alatt egyház s állam egyaránt szenved. 

E tévedés abban áll, hogy azt gondolják, hogy a 
választójog gyakorlása erkölcsileg közömbös cselekedet, 
amely nem kötelezi a kereszténynek lelkiismeretét azon 
oknál fogva, mivel polgári s politikai közügyre vonat-
kozik. Ámde vájjon magát a polgári s politikai közügyet 
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nein vezérli-e az erkölcs törvénye ? Nem lényegesen egy-e 
az ember eszes természetével, hogy a jó vagy rossz kér-
dése fölmerül minden egyes cselekedeténél, melyben aka-
rata s értelme résztveszen ? Ha a választójog gyakorlásával 
nem igy állana a dolog, miként volna az dicséretnek vagy 
kárhoztatásnak alávetve ? Nem szünnék-e meg emberi 
cselekedetnek lenni, hogy tisztán gépies ténynyé váljék? 
Es másfelöl, miként lehessen ketté osztani a lelkiismeretet, 
mely egységes s egyáltalán nem tűri, hogy részekre osz-
tassák ? 

Hogyan lehessen azt ketté hasítani oly módon, hogy 
külön-külön s elválasztva egy oldalon legyen a polgárnak 
lelkiismerete, a másikon a kereszténynek lelkiismerete ? 
Elégséges kiejteni hasonló elméletet, hogy szembeszökő 
legyen annak hamis volta. 

Hiába mondják, hogy a választójog gyakorlása po-
litikai s polgári közügyhöz tartozik : az nem kevésbé 
erkölcsi rendbe vágó cselekedetet képez, amely ismét csak 
a keresztény lelkiismeretét illeti és semmi czimen sem 
vehető közönyösnek az isteni törvény szempontjából. Ho-
gyan is mondhatnák közönyösnek a cselekedetet, kedves 
testvéreink, amelynek eredménye az, hogy megóvatnak 
vagy veszélybe döntetnek egy község, egy tartomány, 
vagy egész ország anyagi, vallási és erkölcsi érdekei ! 
Közönyös volna-e a cselekedet, melynek következtében 
gyermekeitek vagy a keresztény nevelés jótéteményeiben 
részesülnek, vagy kénytelenek oly iskolákat látogatni, 
melyek sem imát, sem vallásoktatást, sem Istent nem 
ismernek ? Közönyös volna-e a cselekedet, amely hozzá-
járulna ahhoz, hogy a kórházakból és menhelyekről el-
űzessenek a keresztény szeretet leányai és bérenczekkel 
helyettesíttessenek, kiknek szivében nincs hit, nincs ön-
feláldozás ? Közönyös volna-e a cselekedet, melytől függne, 
vájjon sikert arat-e a szektáriusok politikája, amelynek 
czélja végkép kiszárítani a forrást, melyből a papság uj 
tagokkal szaporodik ; vájjon papjaitok továbbra is meg-
kapják azt a csekély kárpótlást, melyet az 1789-diki 
alkotmánygyülés a mult század vége felé elidegenített 
egyházi javak fejében számukra biztosított ; vájjon tem-
plomaitok továbbra is a katholikus istentisztelet gyakor-
lásának szolgáljanak-e, vagy pedig megszentségteleníttesse-
nek és nem tudjuk, milyen ujabb rendeltetést nyerjenek ? 
Közönyös volna-e a cselekedet, melynek eredménye a 
vallási béke vagy háború, a lelkek kiengesztelése vagy 
általános zavar ? Közönyös volna-e ily cselekedet ? Ellen-
kezőleg, nincs annál fontosabb, sem kötelezőbb egy ke-
resztény felelősségére nézve ! 

Kiejtettük a felelősség e nagy szavát, mely oly 
igen kifejezi cselekedeteink erkölcsi jellegét és hatályát. 
Mindez valóban együtt van, kedves testvéreink, midőn a 
választójog gyakorlásáról van szó. A választó felelős a 
választottnak szavazataiért azon mértékben, amint ezeket 
előre láthatá ; ámde az ő kötelessége volt előre meggyő-
ződést keresni, bizalmát csak legjobb belátása szerint 
adni és erre nézve a szükséges tudomást beszerezni. Ha 
ezt nem tette, bűnös hanyagságot követett el fontos ügy-
ben ; és ha megtette és még sem tartotta magát ahhoz, 
lelkiismeretét súlyosan megterhelte. Ez esetben tényleg 
közreműködik mind ama rosszban, ami szavazatából kö-

vetkezhetik. Az nem jő számba, hogy e rosszat nem 
ő maga követi el; de ő készítette elő, ő akarva, szava-
zatával szolgáltatta az eszközt, melynek segélyével a 
rossz elkövettetett. Az ő nevében és az ő hozzájárulásával 
rombolják le jogainkat s szabadságainkat, üldöztetik a 
vallás és döntentik örvénybe az ország. Ha ez nem súlyos 
felelősség Isten előtt s az emberek szemében, akkor va-
lóban nem tudjuk, mit jelentsen e szó, amely a keresz-
tény nyelvezet egyik legjelentősebb szava. 

Es jegyezzétek meg jól, szeretett testvéreink, hogy 
a választójoggal való visszaélés egyike ama hibáknak, 
melyek következményeit vajmi nehéz, sőt ugy szólván 
lehetetlen jóvátenni. Főkép ez az, amit nem kellene szem 
elől téveszteni, mielőtt valaki könnyedén beadja szavaza-
tát, és anélkül, hogy következményével foglalkoznék. Ha 
felebarátunknak okozott kár forog fönn, lehet, amint kell 
is, visszaadni az igaztalanul szerzett vagyont. Ha nem 
mindig könnyű jóvátenni a rágalmazást, mégis mindig 
van rá mód azt visszavonni s mindenütt az igazságot o o 
iparkodván terjeszteni, ahová elhatott a hazugság. De 
hogyan lehessen jóvátenni a szavazatot ? A rossz meg-
történt és nincs remény azt helyrehozni. Könnyű ám 
azzal megtegetőzni, hogy majd lesz ujabb választás, ami-
kor a megbánás jobb elhatározásra fog vezetni. Azalatt 
a rossz, melyben oly oktalanul részt vesz valaki, tovább 
működik ; időközben annak alapján rendszabályok hozat-
nak, amelyek a község, megye vagy állam érdekeinek 
kárára vannak : addig meg lesznek szavazva a szerencsét-
len törvények, a család s egyház jogaival ellenkező tör-
vények, amelyeket nehéz helyrehozni, mert azokban mind 
megannyi befejezeti; tényeket fognak látni. Mérhetetlen hiba 
az, melyet ki lehetett volna kerülni, a választójogot amaz 
elvek szerint gyakorolván, amelyeknek a keresztényt su-
galniok kell magán s nyilvános élete minden tetteiben ! 

Tudjuk, szeretett testvéreink, a könnyelműség da-
czára, melylyel ily komoly kötelesség teljesítésében vajmi 
gyakran eljárnak, hogy kevés keresztény találkozik, akik 
előre föltett szándékkal akarnának szavazataikkal oly 
eredményeket előidézni, melyek a vallásra s egyházra 
egyaránt károsak. Gyakrabban megesik azonban, hogy 
hanyagságot tanúsítanak a választójog gyakorlásában. 
Sokan azt képzelik, hogy tartózkodván a választásokban 
való részvételtől, ez által minden felelősséget elhárítanak 
magukról. Ez nyilvánvaló hiba! Két módja van hozzá-
járulni a méltatlan képviselők megválasztásához : rájuk 
adni a szavazatot, vagy távolmaradás által biztosítani 
sikerüket. Ez utóbbi eset igen nagy számú kereszténynek 
az esete, és ebből származnak közbajaink s szerencsét-
lenségeink. 

Szükséges-e kimutatni, mennyire vétkes az ily gon-
datlanság ? 

Erkölcsi elv az, hogy mindenki tartozik erejéhez 
képest a közjóra közreműködni. Aki ettől tartózkodik, 
megszegi kötelességét s megterheli lelkiismeretét. Ha a 
rossz diadalmaskodik az ellene való küzdelemben tanu-
sitott hanyagságunk miatt, amidőn volt remény a győ-
zelemre. mi vagyunk a hibásak és Isten azért számot fog 
kérni tőlünk. Tartózkodni ily esetben, visszavonulni 
ahelyett, hogy részt vennénk a közös erőfeszítésben, ez 
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kötelmei felől rosszul fölvilágosodott vagy azok teljesíté-
sében gondatlan embernek a tette. Nincs távolság, nem 
létezik magánügy, mely visszatartóztathatna, midőn ily 
fontos cselekvésről van szó. Ez áldozatra, ha oly súlyos 
volna is, amily könnyű, kötelesek volnátok magatok iránt, 
akik legközelebbről érdekelve vagytok képviselőtök meg-
választásában ; kötelesek vagytok rá családotok iránti 
tekintetből, melynek jövője kezetekben van ; hazátok iránti 
tekintetből, melynek fölvirágzása a tietek is; az egyház 
iránti tekintetből, melyet kötelesek vagytok tőletek tel-
hetőleg védelmezni. Itt a lelkiismeret szól, és szava 
souverain. 

Oh ! ha ez annyira elemi igazságokat jobban meg-
értették volna száz év óta ; ha még ma is, lelketeket 
jobban áthatná amaz elv, hogy a választójog gyakorlása 
nem közömbös cselekedet az isteni jog szempontjából, 
hanem hogy az mindenkire felelősséget ró, amely alól 
nem vonhatja ki magát senki sem vigyázatlanság, sem 
távolmaradás által ; ha teljes tudatára ébrednének annak, 
hogy egy ember által elkövetett rossz beszámittatik mind-
azoknak, kik neki módot szolgáltattak hozzá: Franczia-
ország, nem volna a gyöngeség s visszavonás jelen siral-
mas állapotában. Nem tárulna föl előttünk ama szomorú 
látvány, hogy egy katholikus nemzetet oly mandatariusok 
képviselnek, akik nem katholikusok vagy kik félnek olya-
noknak látszani. Országunk kikerülte volna amaz idő-
szakonkinti rázkódtatásokat, melyeknek senki sem láthatja 
be a végét ! Mert sem 1789-ben, sem 1830-ban, sem 
1848-ban, sem 1870-ben, soha sem csinálták katholikusok 
a forradalmat, hanem mindig s változatlanul a szabadkő-
művesek s szabadgondolkozásuak. Francziaország békében 
élne, tisztelve künt és jólétnek örvendve bent, ha a nép-
ségek jobban fölvilágosítva kötelmeik felől, szerencsétlen-
ségükre nem adták volna bizalmukat oly embereknek, 
kik mindenek előtt arra törekednek, hogy megtámadják a 
katholikus vallást. Ez okból utalunk mi oly nyomatékkal 
az annyira félreismert elvekre, ama reményben, hogy jö-
vőben a vallásnak s hazának nem kell szenvednie ily 
vészes tévelyek következtében. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
*** Simor János bibornok, Magyarország hg-pri-

mása, kegyelmes főpásztorunk, hétfőn a fővárosba érke-
zett, hogy ma kihallgatásra menjen ő felségéhez a király-
hoz, holnap pedig elnököljön a Szent-István-Társulat 
közgyűlésén. 

— Freppel angersi püspök levele, melynek közlése 
lapunkban épp most folyik, interpelláczió tárgya volt a 
franczia képviselőházban, mert benne köztársaság-ellenes 
dolgokat találtak. A kormány megelégedett annak ki-
jelentésével, hogy ily esetek ismétlődését nem fogja meg-
engedni. A monarchikus jobboldal nevetéssel fogadta 
Rivet interpelláló ama további követelését, hogy a kor-
mány Freppel püspök levelére a Concordatum felmon-
dásával feleljen. Ez ellen még a baloldal is tiltakozott. 

= Az osztrák katholikusok II. közgyűlése f. évi 
ápr. 29.—május 2-ig fogja üléseit tartani Bécsben. Az 
előkészítő bizottság, élén gróf Pergen Antallal, nekünk 
is szives volt megküldeni a közgyűlés tárgyrendjét, mely 
5 osztályba van beosztva — és a közgyűlésben való rész-
vevés, illetve megjelenés föltételeit. Ismertetni fogjuk. 
Osztrák kath. hitrokonainknak pedig kívánunk fényes 
sikert ! 

— Pápai consistorium tartatik márczius végén, mely-
ben a roueni és lyoni érsekek bíborosokká hirdettetnek 
ki és az orosz-lengyelországi püspöki székek töltetnek 
be, ami azért húzódott el, mivel az orosz kormány a 
plocki renegát püspököt nem akarta elejteni. 

— A pápa encyclicája a szocziális kérdésről már 
kész, de csak a nyár utóján fog világot látni. XIII. Leo 
közelebb fogadván egy franczia munkás-küldöttséget, 
ennek vezére előtt néhány szót ejtett ez uj encyclicáról ; 
e szerint két részből fog állani : az elsőben doctrinalis s 
bölcseleti látópontról tárgyaltatik a kérdés ; a másik, a 
positiv rész fejtegeti a jelen társadalmi kérdéseket s a 
munkások viszonyait. Valószínű, hogy a pápa érinteni 
fogja a protestantizmust, mint a jelen szocziális feloszlás 
okát s kiinduló pontját. 

— Le congrès international anti-esclavagiste (A 
rabszolgaságellenes nemzetközi kongresszus) — mint a 
párisi katholikus lapoknak Rómából jelentik — Párisban 
fog tartatni e tavasz folyamában. A szentatya teljesen 
hozzájárult ez eszme megvalósításához. Lavigerie biboros-
érsek eleinte az államok nemzetközi konferencziáját vette 
czélba, de Crispi ellenséges érzületű föllépése és Bismarck 
kevésbé jellemes conniventiája nem kerülte el XIII. Leo 
éleslátását a XIX. század e nagy ügyében sem. A Vati-
kánban elhatározák tehát, hogy az uj keresztes hadjáratot, 
mely társadalmi uton oly szépen indult, nem engedik az 
egyes hatalmak féltékenvkedése miatt zátonyra jutni. A 
mozgalom különben terjed s fejlődik, mint a szentatya 
megelégedéssel mondá. Ugy számítanak, hogy harmadfél 
millió frankra van szükség a keresztes hadjárat megva-
lósítására és az egymásután Afrikába küldendő önkén-
tesek valamint az ezek vezérlete alá adandó szerecsen 
hadcsapatok fentartására, amelyek kivatva lesznek a rab-
szolgakereskedelem elől a szárazföldi utakat Afrikában 
elzárni ; a tengerpart mentén a hatalmak erkölcsileg kény-
szerítve lesznek czirkáló hajóikkal az „emberhus-szállit-
mányokat" meggátolni. Az első expeditio Párisból indul 
húsvét táján s állani fog franczia, belga s hollandus ön-
kéntesekből. Eleinte az volt a terv, hogy a kisded expe-
diczió Rómában tisztelegjen a pápa áldását veendő, de 
Crispiék ellenséges érzülete miatt le kellett mondani róla, 
pedig ez oly természetes és annyira megfelelne e ke-
resztes hadjárat jellegének. Ez is egyik bizonyítéka annak, 
hogy a pápa nem szabad, és hogy a katholikus világ s 
az egyház közös atyja közti érintkezés majdnem lehetetlen, 
legalább igen-igen meg van nehezítve és ellenkezik a 
katholiczizmus méltóságával. Charette tábornok jól jegyzé 
meg : Ma csak a bűn járhat szabadon Rómában ! . . . 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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Főmagasságu és főtisztelendő 

SIMOR JÁNOS 
bib.-érsek, Magyarország hg-primásának fővédnök-elnöki beszéde, 

melylyel 

a Szent-István-Társulat XXX VI. rendes nagygyűlését 
f . hó 21-én megnyitotta. 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus! 
E szent névben üdvözlöm társulatunk ide-

gyült tisztelt tagjait , a ez ünnepélyes alka-
lommal szentséges atyánknak azon örökké em-
lékezetes köriratára ') irányzóm szives figyelmü-
ket, melyben atyai szivének legbensőbb háláját 
fejezi ki ama lelkesült ragaszkodás felett, me-
lyet hivei félszázados áldozárságának alkalmából 
tanúsítottak az apostoli szentszék iránt, bámu-
latra ragadva az egész világot. Ez apostoli szó-
zatban a szentatya rámutat korunk főbajára, de 
egyszersmind feltünteti a gyógyszert, a mely 
egyedül képes üdvöt hozni a világnak. 

Katholikus szent hitünk, ha a szerint élünk, 
nem csak nem zavarja meg az állam működését, 
a társadalom biztos fejlődését, emelkedését, sőt 
biztosítja azt, és a tévedéstől megóva terméke-
nyíti is. A gyászos elpártolás e szent hittől 
szülte a nemzetközi viszonyokban éppen ugy, 
miként az egyes nemzetek benső életében a 
béke, a rend, a nyugalom hiányát. Ezen elpár-
tolás a keresztény hittől korunk nagy baja. 
Visszatérés a keresztény hithez fogja enyhíteni 
a nyomort, fogja orvosolni a társadalmi sebeket, 
fogja visszahozni a bizalmat, fogja érlelni a szé-
lesre ter jedt munkásságnak jogosan várt gyü-
mölcseit. 

') „Exeunte anno." 

Egy tekintélyes angol lap a szentatyának 
legújabb consistoriumi apostoli s z ó z a t á t i s , a 
mely a jelzett körlevélnek rövid visszhangja volt, 
a kereszténység és műveltség nevében hálával 
üdvözölte.") Molinari, kinek legújabb gazdászati 
müve a mult hónapban Say Leon által a párisi 
akadémiában bemutat ta tot t , elvitázhatlan igaz-
ság gyanánt állítja oda a tételt, hogy a nem-
zetgazdászat a keresztény religio szabályait saját 
kára nélkül nem nélkülözheti.3) 

Tisztelt nagygyűlés ! Mi határozottan mond-
ha t juk : ami keresztényellenes, az főkép a ke-
resztény nemzetek mai küzdelmes életében káros, 
az sem a családra, sem a népre, sem a társada-
lomra, sem a trónra, sem a műveltségre ós áldá-
sos fejlődésre nézve nem lehet előnyös. A ke-
resztény hitnek, éppen mivel isteni mű, az a 
rendeltetése, högy az egyesek, a családok, a tár-
sadalmak, a nemzetek belső életének minden 
mozzanataival összeforrjon : mellőzése tehát az 
élet működéseiben ingadozást, bizonytalanságot, 
eredménytelenséget vonz maga után, maradván 
már az első kísérletnél is eredményül a tévedés, 
az elmaradhatlan bűnhödésnek csirája.4) 

A mult év, katholikus szent hitünk a vilá-
got bámulatra ragadó nyilvánításának') s a re-
megve őrzött anyagi világbékének éve volt; adja 
a népek irgalmas Istene, hogy a folyó év, nem 

') Nostis errorem maximum . . . 
2) Daily Telegraph — Unit. Oatt. — 45. sz. 1889. febr. 21. 
3) L'Union 7729. sz. febr. 25. 1889. 
4) „Nihil a t t inet considerationem intendere in victricia faci-

nora . . . gerunt tamen in imis visceribus inclusum semen miseria-
rum. Encycl. „Exeunte anno." 

s) Quod in ea plurimum aestimamus, riligionis testata con-
stantia est. Encycl. „Exeunte anno." 
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a kérkedő százados hitetlenségnek — miként 
némelyek óhaj tanák — hanem a keresztény szent 
hitünk mindenkit s mindenben boldogitó ereje el-
ismerésének és az egyház isteni alkotójának kész-
séges lélekkel megadott hódolatnak éve legyen ; s 
a világbéke, a mely ma csak a kész fegyverek 
szünetelése, keresztény szent hi tünk sugalmaival 
egyesülve, az igazi, a mindenkit megnyugtató 
sziv- S. lélekbékét hozza meg az erőszakos hely-
zetek küzdelmeiben már csüggedésre hajló ez 
elfáradt öreg világrészben. 

A rendszeres kétkedéssel rendszeres ma-
kacsságban kérkedők kényszerítve sejtetik, ami t 
a hivők meggyőződésből h i rde t tek: csak sz. 
Péter széke s annak örököse, csak a bölcs, az 
igazságos, az engesztelő szentatya lehet a tár- j 
sadalmi, az állami, nemzetiségi, a nemzetközi 
bajok eloszlató] a, a békés kibontakozás vezére; 
mer t minden más magas tiszteletre méltó tekin-
tély ingadozásai és bizonytalanságai között ő 
az egyedül sértetlenül, egyedül csonkitatlanul 
fenálló tekintély a világon, amely tekintély va-
lamint milliókat megindítani, ugy milliókat 
csillapítani is képes, lia egy feltétel beáll, s ez 
az, hogy az államok, a társadalmak hajója a 
kereszt felé veszi irányát. ') Az anyagi baj ren-
desen a szellemi baj szülöttje, mert a milyenek 
a gondolatok és az érzelmek, olyanok a csele-
kedetek is, a lelki bajoknak orvosa Krisztus 
egyháza. 

Egyesek vétkeznek, s a földön néha nem 
bűnhődnek, mert az Isten örökké való lévén, 
itélő széke elé bevárhat minden egyes embert ; 
de a népek, nemzetek, országok mint egyes 
erkölcsi testek, csak e földön léteznek, e mia t t 
te t te ikér t csak e földön vehetik el a megérde-
melt ju ta lmat vagy büntetést.2) Ez a földi nyo-
morok megfej tet t t i tka. Az Isten mindig irgal-
mas, mindig igazságos. 

A szentatya fájdalommal szemléli, mint 
kerüli szándékosan a nyilvános élet a keresztény 
hit szabályait s ezt gyászos elpártolásnak nevezi; 
de közeledik hozzá, miként az atyai sziv a ve-
szélynek indult gyermekhez, hogy erőre ébressze, 
hogy a roskadástól megmentse, közeledik hozzá, 
hogy a keresztény hitnek nem ismert, mert nem 

' ) In hoc posita malorum sanatio est, ut mutatis consiliis et 
privatim et publice remigretur ad Jesum Christum ehristianamque 
vivendi viam. Encycl. „Exeunte anno* 

*) Gentes et nationes, quoniam ultra mortalis aevi spatium 
propagari non possunt, debitam factis mercedem ferant in terris, 
necesse est. Encycl. 

tanulmányozott s azért nem becsült, nem kere-
set t javaiban részesítse. ') 

Elzárták a szentatyát mi tőlünk, ugy hogy 
az ő mentőszava csak őreinek kegyelméből jut -
hat el hozzánk. Leborultunk ugyan lábaihoz, 
vigaszt vihettünk neki, vigaszt vehettünk tőle, 
mer t ellenségei, kik minden katholikusnak ellen-
ségei is, ismert tekinte tek miatt , ezt minekünk 
még megengedték. Meddig fognak ezen állapotok 
tar tani , ez a jó Istennek t i t ka ; a keresztény 
hit elliidegülése te t te azokat lehetségesekké, 
annak felébredése s mindig győztes elevensége 
fogja amaz állapotok változását az Istentől ki-
érdemelni. Hogy egy ország a katholikus ATilág-
gal, sőt saját polgáraival kihívó daczban ma-
radva megerősödjék, s fennálhasson, hazánk első 
szent királyának Ítélete, irányelve czáfolja. Hogy 
valamely állam az ő fennállhatását a pápaság és 
az egész katholikus egyház megdöntésének sike-
tére alapítsa, hogy állami életének egyik fel-
adatául a keresztény hitnek kiir tását tűzze ki, s 
e mia t t miként egyik főembere bevallja,") egy 
lépést se tehessen a nélkül, hogy a keresztet ne 
kelljen tipornia, ez természetellenes vállalat. 

Tisztelt nagygyűlés ! Isten itél, Isten fog Ítélni. Az 
egyház ha szenved is, fenmarad ; a szenvedések, miként az 
ő isteni alkotójánál, az ő dicsőségének fényforrásai. De 
mi történik ezen elpártolás után a keresztény hittől az 
állami, a társadalmi renddel, békével?3) A szentírás 
szerint mikor a pokolból egy ördögöt hivnak, legio az 
ő neve. A gonosz szellemeket felidézni könnyű vállalat, 
sötét helyükre visszaterelni — hic labor, hoc opus. 

Mennyi megoldatlan uj meg u j kérdés sulyja nyo-
morít mindenütt ? Európai, nemzetközi, népfaji, társadalmi 
kérdés, gazdászati, földmivelési, ipar és kereskedelmi válság, 
— a szerény birtokosok mint az őszi levél hullanak : a 
nyomor és az éhség hazáiból nagy tömegek futnak, me-
nekülnek ; hozzá még a már kész s a még készülő fegy-
verkezésnek, amely elengedhetlen ugyan, de mindig ije-
delmes, a bizalmatlanságnak, a bizonytalanságnak már 
majd a fulladásig szorított gyűrűje.4) A legjelentéktelenebb 
tény is lángot csaphat, a legkisebb figyelmetlenség is 
tüzet gyújthat, melynek pusztitásuit számba venni emberi 
elme nem képes. A betüszámtan műszavával élek : ez a 

') Conticescant aliquando suspiciones ac simultates ; esto jurium 
suorum ubique compos ecclesia ; tunc licebit experiendo cognoscere 
quid virtus Christi redemptoris possit Encycl. „Exeunte anno." 

2) Non avanzeremo un passo se non atterendo la croce. 
Ferrari a képviselőházban. Unit. Catt. 154 sz. 1876. jul. 13. 

' ) Nihil anxii Ecclesiae causa sumus, nec esse possumus 
angimur earum causa civitatum, quas speetare cogimur aversas a 
Deo, et summo rerum omnium discrimini stolida securitate in-
dormientes. Encycl. „Exeunte anno." 

4) Ingentes copia, quietem parare securam et stabilem non 
possunt. Arma ad alendas sunt quam tollendas siniultates et suspi-
ciones aptiora. Alloc. 11. febr. 1889. 



R E L I G I O . 187 

kitevője az állami, a társadalmi elpártolásnak a keresztény 
hittől s egyháztól Európában. Ne vegyék szavaimat édes 
hazánkra ; de ha az egyik ház ég, a viharban a tizedik 
szomszédot is a tűzveszély fenyegeti. Nem lephet meg tehát 
senkit, ha ily helyzetben Krisztus Urunk helytartója, a 
népek és nemzetek szerető atyja, a kormányok igazi ba-
rátja, szavát emeli és a kibontakozást abban jelzi, hogy 
az állam hajója, a keresztény hit, a keresztény egyház 
felé vegye az ő irányát; s a bajok, a nyomorok éle meg-
törik. Lassan lépten történt az elpártolás, igy tört be 
a veszély és a viszály is a népekre, lassan lépten jövend 
a bajok orvoslása is Egy akadálya van az orvoslásnak, 
egyetlen szülője az elfogultságnak, hogy vannak törvény-
hozók és államférfiak, kik a keresztény igazságok tanul-
mányait egészen abbahagyták, s azért minden jogi tudo-
mányuk tapogatódzás a sötétben. Az egyházat a bizal-
matlanság üldözte, pedig ő nem bizalmatlankodik senkiben, 
még ha üldöztetik, ha szenved is, Istenbe veti reménye 
horgonyát. Az ő bölcsője az állami hatalom közreműkö-
dése nélkül helyeztetett e földre ; ma is legtöbb helyütt 
az államhatalom segélye nélkül működik, népeket bol-
dogít, mert az Isten müve ; sőt az ellenséges állam ellen 
is, miként a múltban angol földön tudott erősödni ; habár 
ily helyzetet, mert természetellenes, az egyház mindig 
kerül. De a hol és a mikor az ő isteni alkotója emez 
ösvényen akarja őt az emberi salaktól megtisztítani, képes 
ő e keresztet is feláldozó lélekkel viselni. E fölött ma 
kevesen kívánnak elmélkedni, pedig az állambölcseségnek 
egyik kulcsa a lelkek, a szivek örömben áldozó erejének 
ismerete. A katholikus egyház ama szellemi, teljes szer-
vezetű világ-ország e földön, amely, mivel isteni, min-
denütt a fejedelmeknek Istentől eredő hatalmához tisz-
telettel közeledik, bizalmat nyújt zálogba, bizalmat keres, 
habár függetlenségét és működési szabadságát soha sem 
adja fel ; mert csak igy képes hatni, képes áldást hozni. 

Amely pillanatban az állam gépezetébe engedné 
magát beleillesztetni, isteni alkotóján árulást követne el, 
katholikus megszűnnék lenni, meddővé válnék. Krisztus 
Urunk mondá: én vagyok a világ világossága,2) én va-
gyok az ut, az igazság és az élet.;!) Ez áll az egyes em-
berre, egyes családra nézve épp ugy, egyes nemzetre 
nézve éppúgy, mint az egész társadalomra nézve. A mily 
fogalommal van az ember az Istenről, a szerint rendezi 
be minden viszonyát. Ázsia, Afrika más életet él, mert 
más fogalma van az Istenről. A természet fiának vallási 
fogalma elégséges a szánandó megállhatásra, fejlődésre 
elégtelen ; de a keresztény egyház által a hibátlan, a 
tökéletes hitigazságokban nagyra nevelt s folytonos töké-
lyesbülés, művelődés és emelkedésnek indult keresztény 
nemzetnél, a született pogánynak természeti állására 
visszahelyezkedni, vagyis a keresztény religiót mellőzni 
akarni, nagy rombolás, visszaesés nélkül lehetetlen. A 
született pogány az ő tökéletlen vallási fogalmaival ter-
mészetes lelkiismerete szerint indul ; a keresztény nép tö-
kéletes hitigazságait elvetve, s hit nélküli alapra helyezkedve, 
természete, lelkiismerete ellen működik, nem nyeri el a 

') Eneycl. „Exeunte anno." 
-) Ján. 8. c. 12. 
3) Ján. 14. c. 4, 5. 

I született pogány homályba borult lelkének benső nyugal-
mát sem, mert nem is válhatik pogánynyá, marad hite-
hagyott ; az apostasia gyűlöletének háborgásaival. E ter-
mészetelleni törekvések tarthatatlanok, s mindig vészteljesek. 
Joggal kérdi egy angol bölcsész: „Irtsátok ki a társa-
dalomból a keresztény religiót, érdemes lesz-e még élni?" r ) 
A szentatya pedig szintén kérdezi: „ha a lélek természe-
tére nézve azonos a testtel, s evvel elenyészik, lesz-e leg-
kisebb indok az élet nehéz feladatainak keserűségeire vál-
lalkozni?" 2) 

Kimondhatatlan sok jó távozik a társadalomból a 
keresztény religióval, s helyébe a nehézségek hosszú lán-
czolata lép. A keresztény religio kipótolhatatlan nagy po-
litikai s társadalmi hatalom, mert nem csak tökéletes, 
teljes hitszabály, hanem társadalmi életrend is.a) Erre 
czéloz a szentatya, mondván : a kik az állami, társadalmi 
zavarokat törvénynyel iparkodnak megfékezni, az igazsá-
gért küzdenek ugyan, de törekvésüknek lia az evangelium 
erejét s az egyháznak segitő közreműködését, mely a zavarok 
forrását zárja el,mellőzik, vagy semmi vagy vajmi kevés ered-
ménye lesz.4) Portalis, a forradalomnak bizonyos fokig kijóza-
nodott gyermeke mondá e század elején : „a haza a vallásos 
lelkeken alapszik." Vinet pedig: „ha a család csak reli-
gio árnyékában élhet, a vallástalan népnek nincs hazája, 
az saját faja, szülőföldje iránt érzéketlen, kóbor, szívtelen 
cosmopolita lesz." Manap a rendszeres kétkedőknél is 
megvan a sejtelem, hogy az állami, a társadalmi feszült 
viszonyokat csak felsőbb szellemű hatalom és tekintély 
közreműködése mellett lehetséges lesz a természetes fej-
lődés ösvényére terelni ; amit a kétkedő akaratlanul sejt, 
azt— miként láttuk—szentséges atyánk ismételten hirdeti. 
Uhlhorn locumi prot. apát i r ja : „a keresztény egyházak 
sorsa manapság a társadalmi kérdéseken fog eldőlni. 
Azon egyház (a tisztelt nagygyűlés fölismeri az idézet-
nek nem katholikus szótárát) azon egyház fog diadalt aratni, a 
mely a társadalmi kérdések megoldásához leghathatósab-
ban fog hozzájárulni s a nép életére döntő befolyást gya-
korolni." 5) Kétségkivül azon egyház fog a nevezett kér-
dések megoldásához leginkább hozzájárulni, a melyben 
semmi feloszlató elem nincs, s a mely a sérthetetlen és 
elismert tekintély vezénylete alatt önmagában a legtöké-
letesebb társadalom. 

Ha képes volt a kath. egyház a romokba dőlt po-
gány világból uj társadalmat alkotni, vájjon nem lesz-e 
ő inkább képes a mai tévedésekből a tévedőket kiemelni, 
visszavezetni ? fi) — Tisztelt nagygyűlés ! Lehetnek bajok, 

') Lilly Chapters of European history. V. 2. 19 
-') Si animus non est a corpore natura distinctus, propterea-

que intereunte corpore spes aevi beati ceterique nulla superest, 
quid erit causae, quamobrem labores molestiaeque in eo suscipi-
an tu r? Encycl. „Exeunte anno." 

3) Ad christianum nomen, praeter professionem fidei, necessa-
riae sunt ehristianarum exercitationes virtutum. E. „Exeunte." 

4) Qui cupiditatum popularium crescentem flammam nituntur 
oppositu legum exstinguere, ii quidem pro justi t ia contendunt ; 
sed intelligant nullo se fructu aut certe perexiguo laborem consum-
turos, quamdiu obstinaverint animo respuere virtutem Evangelii, 
Eclesiaeque nolle advocatam operam. Encycl. „Exeunte anno." 

6) Vatei-1. 354. sz. decz. 24. 1887. 
6) Quae virtus (evangelii) si senescentem vitiis, perditum super-

stitione mundum liberavit : quidni devium revocabit? E. „Exeunte." 
24* 
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nyomorok, egyes politikai, vagy törvényhozói tévedések-
nek szüleményei, ezek kor-zakiak, orvosolhatók. De figyel-
jük a lelkek, a szivek titkait. Régen meg van irva : 
„Küzdelem az ember élete a földön l) még a gazdagság, 
a jólét csillogó meze alatt is, az embert mindenütt az 
elmaradhatlan bajok, aggályok, tűnődések küzdelmei kisé-
rik. Az élet a siralom völgyén folyik le. Az el nem ért, 
vagy elvesztett öröm, saját hibáink, mások igazságtalan-
sága, hálátlansága szomorítnak, keserítenek ; szivünket, 
keblünket nyomják ; nincs ember, a kinek kezében a ke-
serűség poharát nem látnók, mindenikünk saját keresztjét 
viseli, letevén az egyiket, más nehezebb áll előtte. Hon-
nan virrad fel egy fénysugár, amely az elsetétült elmét 
felderítené, amely a sajongó szivet a csüggedés ádáz su-
galmaitól, rémeitől megszabadítva, a teljesített kötelesség 
szentesített nyugalmában megtartaná? A ker. hit képes 
erre, és csak ő képes egyedül, mint a mely a kálvárián 
álló keresztre mutat, annak bátor átkarolására buzdít, 
mert a megváltó Istenember keresztje, minden lelkierőnek 
forrása, a kebel bármily magasra csapott hullámainak is 
lecsendesítője. Az ő keresztje minden keresztet megneme-
sített, a megnyugvás, a vigasz, az öröm, a lelki feleleve-
nedés forrásává, s igy azt tűrhetővé, viselhetővé tette. Kép-
zelhetjük-e, hogy a küzdő, csüggedő tömeg, melyet 
emberiségnek nevezünk, a Megváltó keresztjére tűzött 
reményei nélkül maradjon? hogy a földi örökségből ki-
esett nagy tömeg ne száríthassa az ő forró, az ő keserű 
könyeit Jézus Krisztus keresztje alatt? A ker. hittant az 
iskolából kitiltó intézetek ezt czélozzák. De mi lesz ennek 
a következménye ? A mely pillanatban a ker. religio a 
szivekből távozik, az élet titka megfejthetetlenné lesz, a 
kisebb nyomornak is tűrhetősége megszűnik, a lelki sötétség 
rémeket szül, a roskadozó lélek gyilokról révedez, gvilokról 
másnak vagy magának számára! Ez a világ, kereszt, hit, 
remény, szeretet nélkül nem világ, hanem pokol, mely-
ben semmi rend, hanem az örök irtózat lakozik.-) Simon 
Gyula, a megőszült deista, a franczia iskolarendszerről, 
melyből az Istennek neve is kiirtatott, saját lapjában ) 
i r ta: „a zablva tehát össze van törve, a remény megsem-
misítve, a jövő élet vonzó képe a mesék közé számki-
vetve, a tisztelet, a hagyomány letaposva, a kötelesség a 
jognak feláldozva, a jog az önérdekkel azonosítva, min-
denki háborujoggal felruházva. Ez a mi társadalmi ren-
dünk, ez a mi állambölcseségünk. Polgárok 1 — mondják 
—• ti testvérek vagytok. Elhiszem, voltatok, de ti farka-
sokká váltatok, farkasok testvéreivé lettetek ! — A mi 
bizalmunk az isteni gondviselésben van, a mely az időt, 
az eszközöket megválasztja. Mindig erős és mindig te-
vékeny hitben működni, ez vigaszteljes kötelességünk. A 
szaporodó nyomor, a veszélyek jóslója az egyik ; Üdvö-
zítőnk irgalma, az ő ker. népe iránt, a másik ébresztő. 
Szentséges atyánk, ki 80 éves kor és a világegyház 11 
éves kormányzásának terhe alatt az egyház feje, ő int, 
buzdít mindenkit, hirdetvén : a jelen aggasztó helyzetek 
orvoslása nem abban rejlik, ha kath. hitünket takargatjuk, 
hanem abban, ha szándékot változtatva, a magányos és 

') Job 7. 1. 
2) Job. 10, 22. 
3) Le Matin. 

nyilvános életben kiki, az oltár szolgája épp ugy mint a 
világi hivő, Krisztus Urunk felé veszi működésének irányát. 

Ezek után társulatunk nagyérdemű elnökének, kit 
fájó szivvel kisérünk, midőn elnöki székétől megválik, 
úgyszintén a társulat nagyérdemű alelnökének, buzgó 
hivatalnokainak eredménydus fáradalmaikért, a nagy-
gyűlés jelen tagjainak szives figyelműkért köszönetet 
mondva, a nagygyűlést mpgnyitottnak kimondom ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, márczius hó 23. A Szent-István-Társulat 
csütörtöki nagygyűlése —- a legnépesebbek és legneve-
zetesebbek egyike azok között, melyeket ez az ős katho-
likus társulat valaha kebelén látott. Nevezetessé tette 
három olyan beszéd, a melyek külön-külön is esemény 
számba mennek ; nevezetessé tette két lemondás, gr. 
Károlyi Sándor elnöké és Füssy Tamás igazgatóé ; ne-
vezetessé tette az uj igazgató megválasztása dr Kis 
János csanádegyházmegyei áldozópap s hittanár, a ..Böl-
cseleti Folyóirat" alapitó szerkesztőjének személyében. 

Legragyogóbb fénypontja vala a közgyűlésnek tőm. 
és ft. Simor János bibornok-érsek, Magyarország hg-
primásának elnöki megnyitó beszéde, a mely az ősz fő-
pásztor törhetetlen nagy lelkének s mindeneket átható 
apostoli nagy szellemének előbbi szónoklatai fényét nagyban 
gyarapitó alkotása. T. olvasóink lapunk élén élvezhetik. 

Nyomban e nagyhatású beszéd után Barta Béla 
nagyérdemű társulati tag tolmácsolta ő emja előtt a 
társulat hálás köszönetét a magasztos eszmékben gazdag 
beszéd megtartásaért, a melynek hatása oly nagv vala, 
hogy még egy szónok kelt fél Barta Béla után Bossúnyi 
László orsz. képviselő személyében, még egyszer han-
goztatva a köszönetet ő emja iránt s hirdetve erős meg-
győződéssel azt, hogy ő emjának e legutóbbi beszéde, 
nagy hazafias telt s a nemzeti okulásnak kimeríthetetlen 
gazdag forrása. 

Gróf Károlyi Sándor ő excjának visszalépése az el-
nökségről és Füssy Tamás lemondása, teljes negyedszá-
zadra terjedt hű és lelkes szolgálat után, az igazgató 
tisztjéről — nagy hatással volt a jelenvoltakra. A Szent-
István-Társulat legközelebbi és távolabbi múltjának két 
kiváló vezér-alakja iránt a társulat elismerő háláját az 
elnöklő biboros fővédnök, mindnyájunk szivéből véve a 
szavakat, szokott atyai kegyességével tolmácsolta. 

Következett az elnök-választás. Mindnyájunk lelke 
telve volt a legjobb sejtelmekkel. Repeső lélekkel vártuk 
az elnöklő főpásztor ajkairól a nevet, a mely országos 
tisztelet tárgya már régóta. Mint a villanyos szikra, oly 
gyorsan pattant ki a lelkesedés éljenzése, midőn ő emja 
ajkairól az elnökjelölt neve, gróf Zichy Nándor elhang-
zott. Viharos felkiáltással választatott meg elnökké ! 
Helyét elfoglalván, felállt, hogy megköszönje a válasz-
tást. Szerényen kijelentette, hogy ma beszédet mondani 
nem tud. De azért mondott oly elnöki székfoglaló be-
szédet, a melyet világi férfiú ajkairól, a keresztény 
szellem kristály-tiszta elvhüsége, az eszmék theologikus 
emelkedettsége, s még egy hittudornak is dicsőségére 
való szabatossága miatt sokan — hisz láttuk és hallót-
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tuk — mint napjainkban szokatlan tüneményt megcso-
dáltak ; mi, kik a nemes gróf ur értekezéseit s azok 
theologikus praecisitását a Szent-Imre-egylet előkészítő 
ülései óta ismerjük, mi nem csodálkoztunk, hanem osz-
tatlan lelki erővel ragadtuk meg a kettős élvezetet, 
melyet maga a beszéd és annak a rendkívül népes gyű-
lésre tett hatása bennünk keltett. 

Hódoló tisztelettel üdvözöljük az evangelium ihleté-
vel égfelé szárnyaló elnök-gróf urat nagy katholikus 
tisztjében ! Adja Isten, hogy az ő elnöksége alatt nem 
sokára szűknek találja a Szent-István-Társulat 6000 tag-
jának képviselete, a nagygyűlés, mindazon termeket, me-
lyek katholikus intézetekben jelenleg rendelkezésére állanak 
— s megérlelődjék országszerte az a gondolat, hogy Magyar-
ország katholikusainak, katholikus társas életének — óriás 
teremmel rendelkező egyleti húsra, palotára van szüksége 
Budapesten ! 

A harmadik, szintén esemény számba menő beszédet 
mélt. és ft. dr Steiner Fülöp pápai praelatus, társ. alel-
nök ur mondotta. Sietünk azt is közölni lapunk „Kath. 
Egyleti Elet" czimü rovatában. Élvezzék t. olvasóink e 
beszédet ő emjáéval egyszerre, hisz nem egyéb az, mint 
a főpásztor által hirdetett örök evangelium magasztos 
eszméinek alkalmazása — a Szent-István-Társulat kereté-
ben tudományos, irodalmi, népnemesitő és ifjúság-nevelő 
hatáskörében. A/, elkereszténytelenedés e szomorú korsza-
kában a Szent-István-Társulat, mostani alelnökének veze-
tése alatt, mint egy világitó torony magaslik ki az értelmi 
és lelki összeroskadás viharos tengerében. 0 méltósága az ős 
idők nagy apologetáinak és minden idők nagy theologu-
sainak szellemét jeleníti meg közöttünk — elnöki beszé-
deivel és társul at-vezérlő süríi tevékenységével. 

Az igazgatói állás betöltését már említettük. Egyet 
ért a kitüntető siker szerencséje, az emiitettet, kit a köz-
gyűlés lelkes éljenzéssel üdvözölt hivatása uj helyén. A 
fővédnökség, védnöki kar s a társulat tisztelete azonban, az 
atyai kegyességű fővédnök propositiója szerint három 
között oszlik meg, mert hárman voltak proponálva: 1. 
Dr Kis János, 2. Dr Kazaly Imre, 3. Dr Karácsonyi János, 
valamennyien tagjai a társulat tud. és irod. osztályának. 

Ennyit a Sz.-I.-T. e nevezetes nagygyűléséről, mely 
egy jó darabot megvilágított múltjából és — fényét 
messze előre belövelte jövőjébe. 

Páris, márcz. 8. A keresztények kötelmei a szavazat-
jog gyakorlásában. II. — 

A választójog gyakorlásában követendő megatar-
tás zsinórmértékp egész természetesen folyik az imént 
kifejtett elvekből. Azon pillanattól fogva, amint a választó 
felelőssé válik a választottnak szavazataiért, akinek csele-
kedetedhez közreműködik a reá bizott mandatum utján, 
teljesen nyilvánvaló, hogy egy keresztény, lelkiismereté-
nek elárulása nélkül, nem adhatja szavazatát oly emberre, 
aki kész a vallást megtámadni, vagy aki már - ismertté 
tette magát az egyház iránt ellenséges cselekedetei által. 
Csak arról van szó, vájjon a gyakorlatban kik azok, 
akik többé-kevésbé nyíltan szándékot mutatnak Fran-
cziaország elkereszténytelenítésére, hadat viselvén a ka-
tholikus tanelvek s intézmények ellen. 

Az egyház elleneinek első sorába egy szekta he-
lyezkedik, amely száz év óta az országra zúdította mind 
azt a csapást, mely alatt szenved: ez a szabadkőművesek 
szektája. Jótékonyság külső meze alatt, amely már sen-
kit sem csal meg, legfőbb czélja támadni, rombolni a katho-
likus hitet; és ez nagyon is sikerült neki. Amint kimu-
tattuk külön utasításunkban (hivatkozás a szabadkőmű-
vességről 1885. febr. 8-án kibocsátott pásztori levélre), 
a romok, melyek szemeink elé tárulnak, nagyobbrészt a 
szabadkőművesség műve. Az ő programmja az, melyet 
szakaszról szakaszra megvalósítani igyekeznek, száműzvén 
mindazt, ami a vallásra vonatkozik, az iskolából, a kór- s 
menedékházakból, az igazságszolgáltatásból, a hadsereg-
ből, minden közintézményekből. Nem törölte-e ki 1877-iki 
szeptember 14-én alapszabályaiból „Isten létét s a lélek 
halhatatlanságát" ? és nem lett-e azóta az egész polgári 
társadalom az ő képére átalakítva? Az antichristianizmus, 
ime ez a szabadkőművesség alapja. És vannak, ép oly 
ámulattal, mint fájdalommal mondjuk ezt, és vannak 
elég vak vagy kevésbé lelkiismeretes keresztények, akik 
szavazataikat oly férfiakra adják, akik amint egyszer a 
választottak gyűléseibe lépnek, hatalmukat arra hasz-
nálják, hogy lerontsák a vallást, ama kötelékeknél fogva, 
melyeket erre nézve borzasztó esküvel magukra vettek ! 
Valóban, szeretett testvéreink, nehéz volna tovább hajtani 
ily téren a kötelmek feledését és a szellemi tévelyedettséget. 
Amidőn az egyház kizárja közösségéből e vallásellenes 
szekta híveit, eléggé mutatja nektek, hogy semmi üriigy 
alatt és semmi esetben sem lehet megengedve szavazattal 
hozzájárulni ahhoz, hogy bármily mandatum rájuk bi-
zassék : mert itt biztos rossz forog fönn, mely előre látni 
való lévén, a szabadkőművesség czélja s kötelezettségei 
eléggé ismeretesek. 

Van még egy másik osztálya az embereknek, kik 
anélkül, hogy valamely szektához tartoznának, kárhoz-
tatva vannak az egyház által : ezek szabadgondolkozásu-
aknak nevezik magukat s olyanokul ^mutatkoznak, ugy 
viselvén magukat, hogy magaviseletükben semmi jelét 
sem adják a vallásnak. Hiszitek-e, szeretett testvéreink, 
hogy egv község, megye, egy állam érdekei jó kezekben 
lehetnének, ahol minden vallási elv hiánya annyi éles-
látástól s oly nagy erőtől fosztja meg a lelkiismeretet? 
Mily bizalmat érdemelhetne a közügyek kezelésére nézve 
oly ember, hitetlen vagy skeptikus, aki nem bírván az 
emberi élet való fölértésével és nem tudván, mihez tartsa 
magát arra nézve, amit legjobban kell tudnunk cselek-
vésünk megítélésére s vezetésére, már ennélfogva is kép-
telen megérteni, mily helyet foglal el a vallás a földi 
dolgok sorában (hivatkozás a szabadgondolkozásról köz-
rebocsátott pásztorlevélre) ? Amint alkalom nyilik oly 
életbevágó kérdések elintézésére, mint a gyermekek ke-
resztény oktatása, a papság nevelése, az istenitisztelet gya-
korlásának szabadsága, hitközségek biztonsága : a szabad-
gondolkozásnak s szabadkőművesek szavazatai változatlanul 
egybe fognak olvadni az egyház iránti ellenséges azonos 
érzületben. Több mint tiz éve, hogy tanúi vagyunk e 
szövetségnek ; és ép azért, mivel ahelyett, hogy a válasz-
tásokból hitükhöz s hazájukhoz egyaránt hü keresztények 
kerültek volna ki, az ország sorsa hitetlenekre s isten-
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tagadókra bízatott, ezen siralmas eltévelyedés a választó-
jog gyakorlásában oka annak, hogy a katholikus Fran-
cziaország arra látta magát kárhoztatva hogy, ezernyi 
szerzetes kiűzetett rendházából minden jog ellenére ; hogy 
lelkészek a leghitványabb ürügyek alatt életfentartási 
eszközeikben sújtattak ; hogy irgalmas nővérek a kórhá-
zakból kiűzettek a betegek nagy hátrányára, és ami tite-
ket még közelebbről érdekel: hogy iskolaíivérek s iskola-
nővérek (tanító szerzetek) községeitek határozottan kifejezett 
akarata ellenére iskoláitokból kiutasittattak, hogy meg-
történhettek mindezen erőszakos és igazságtalan jelenetek, 
melyek e korszakot oly szomorú jelleggel fogják fölru-
házni a történelemben. 

Ámde az egyedüli mód, hogy ez állapotnak vége 
szakadjon, az, hogy a választás napján megemlékeztek 
szoros és szigorú kötelességtekről, hogy soha sem adjátok 
szavazatotokat oly emberekre, kik a vallás ellenségei ; 
különben részetek lesz cselekedeteikben és felelősek lesztek 
értük Isten s az ország előtt. Vájjon, kedves testvéreink, 
egyedül a vallásos érdekek forognak-e kérdésben a vá-
lasztójog gyakorlásánál ? Bizonyára nem : más érdekekről 
is szó van ott, amelyek szintén megérdemlik komoly j 
figyelmeteket ; de ezek nem vonatkoznak közvetlenül pász-
tori tisztünk hatáskörére, mi pedig ama téren akarunk 
maradni melyet senki sem vitathat, és ez a vallási és 
társadalmi védelem tere. Kétségbevonhatatlan tény azonban, 1 

hogy a helyzetben, melybe minket juttattak, a vallási 
kérdés áll az első helyen, a parlament tárgyalásaitól egész 
községeink legutolsójának tanácskozásáig. Felülről lefelé, 
mindenütt csak arról van szó, hogy az iskolák megfosz-
tassanak keresztény jellegüktől, a lelkészek járandósá-
gaiktól, hogy vallásos testületek föloszlattassanak, az isteni-
tisztelet gyakorlata eltiltassék, tisztviselők s alkalmazottak 
elmozdittassanak hűségük miatt, melylyel keresztény kö-
telességeiket teljesítik. Ez az eredmény, melyet óhajtottak 
és elértek ama vészes emberek, akik országos szeren-
csétlenségeink alkalmából szűkkeblű s gyűlölködő haza-
fiságukat abban t&lálták, hogy hadat üzentek az egy-
háznak, tanelveinek s intézményeinek. Ok maguk voltak 
azok, akik a francziák nemzeti nagy kultusából — mint 
egy államférfiú x) nevezte — választási küzdelmeink leg-
első tárgyát tevék : és ez által megmutatják nektek vi-
lágosabban, mint mi tehetnők, mily szoros kötelességtek, 
soha sem adni szavazatotokat a vallás iránt ellenséges 
érzelmű férfiakra. 

E fölött, kedves testvéreink, bizonyára nincs okunk 
különösen megütközni. Mert itt is önkéntelen hó-
dolat mutatkozik a vallás isteni hatalma iránt. Amint 
ugyanis a kereszténységnek korszakunkban legkomolyabb 
ellenfele bevallotta, „politikai kérdéseink mindegyikének 
a fenekén hittudományi kérdés rejlik." 2) E támadások 
teljességgel azt bizonyitják, mily nagy helyet foglal el a 
vallás a földi dolgok sorában. Amaz előjoga van, hogy 
a legközelebről érdekli ugy azokat, kik megtámadják, 
mint akik védelmezik, megmutatván ekkép a buzgóság 
által, melyet mindkét részről kifejtenek, hogy az emberi 
gondolkozás s akarás legfőbb erőfeszítése abban áll, állást 

') Thiers: Discours à l'Assemblée nationale de 1871. 
2) Proudhon : Confession d'un révolutionnaire. 

foglalni mellette vagy ellene. De ebből egyúttal teljes 
bizonyossággal következik az, hogy a választások idején 
a vallásos érdekekről való gondoskodás első helyen áll. 
ugyanazon oknál fogva, amely szerint lelkünk üdve s örök 
rendeltetésünk összes foglalkozásaink legfőbbjét képezik. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Dr Steiner Fülöp pápai b. praelaíus 

alelnök ur ő ingának bsszede 
a Szent-István-Társulat f . hó 21-iki nagygyűlésén. 

Főmagasságu Bibornok Fővédnök Ur. 
Nagyméltóságú védnöki kar, mélyen tisztelt nagy-

gyűlés ! 
A társulati alelnöknek azon kitüntető feladat jut 

osztályrészül, hogy társulati életünk főbb mozzanatait 
vázolja a mélyen tisztelt nagygyűlés előtt. Midőn e diszes 
feladatnak mély tisztelettel készülök megfelelni, első sor-
ban Krisztus helytartója, szentséges atyánk iránt min-
denkor táplált hűséges hódolatunk s ragaszkodásunk nyil-
vánulásairól kell, hogy megemlékezzem. 

A Szent-István-Társulat égi védnökének lángoló hi-
tével volt nemcsak tanuja, hanem egyszersmind egyik 
lelkesült tényezője ama nagyszerű látványnak, a mely a 
lefolyt évben bámulatra ragadta az egész földkerekséget, 
midőn a szegény halász utódjának, az aggastyán pápának 
trónja körül sereglett az egész katholikus világ, hogy 
Krisztus helytartójának lábaihoz tegye a gyermeki tiszte-
let és szeretet legbensőbb hódolatát. A szentséges atya 
társulatunknak ez ünnepélyes alkalomból lelkesült öröm-
mel nyilvánított hódolata felett külön fejezte ki apostoli 
áldásával atyai köszönetét ; főmagasságu bibornok urunk-
hoz Rampolla bibornok államtitkár által intézett mult 
évi ápril 4-én kelt kegyteljes sorokban, kapcsolatban 
atyai jóindulatának társulatunkat fokozott munkásságra 
buzdító kijelentésével, mennyire ismeretesek előtte társu-
latunknak érdemei, hűséges ragaszkodása s szeretete az 
apostoli szentszék iránt. S midőn a, társulati elnökség a 
mult évben is letette lábaihoz rendithetlen hűségünk s 
hódolatunk legélénkebb érzelmeivel gyermeki kegyeletünk 
adományát, a szentséges atya legbensőbb háláját tolmá-
csoltatta társulatunknak, monarchiánkban alkalmazott kö-
vete által, s teljes szivből adta reánk apostoli áldását. 
Ezen áldás termékenyítő erejével fogja társulatunk rneg-
ujult buzgalommal folytatni áldásos munkásságát. (Él-
jenzés.) 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! Nem szakitok fel, még 
alig hegedő, legbensőbb kegyelettel kisért tiszteletreméltó 
sebeket, csak társulatunk törhetlen hűségét, lelkesült sze-
retetét akarom feltüntetni szent védnökünk trónjának s 
erényeinek örököse iránt, midőn ez ünnepélyes alkalom-
mal a hódolatteljes kegyeletről emlékezem, melynek tár-
sulatunk választmánya a legmélyebb meghatottsággal adott 
kifejezést ama súlyos csapás felett, a mely hőn szeretett 
apostoli királyunk atyai szivét oly mélyen sebzé, ama 
rendithetlen hűségünket, lelkesült szeretetünket akarom 
feltüntetni, midőn egyszersmind megemlékezem a forró 
imáról, a mely társulatunk tagjainak szivéből szállt égi 
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védnökünkhez, esdjen le a királyok királyának trónjáról 
bőséges erőt hőn szeretett királyunkra, a ki a nemzet 
két legdrágább ereklyéjének, a dicsőséges szent jobbnak, 
s a szent koronának árnyában keresett enyhülést vérző 
szive fájdalmaira. S ha most társulatunknak — hadd 
mondjam ki a szót — szemefényéről, tudományos és iro-
dalmi osztályunkról óhajtok szólni, lehetetlen, hogy itt a 
nagygyűlés szine előtt, ez ünnepélyes pillanatban, újra 
le ne rójam legbensőbb hálánkat az egész haza tisztelete 
s szeretetével környezett főmagasságu bibornok fővédnök 
urunknak ama fejedelmi ajándékért, melylyel tudom, s 
irodalmi osztályunkat megörvendeztetni, kitüntetni s ujabb 
lelkes munkásságra buzdítani kegyeskedett. Isten fizesse 
meg ! (Hosszú éljenzés). 

A tudom, és irodalmi osztály, bár küzdve még a 
kezdett nehézségeivel, megfelelt e viszonyokban ma-
gasztos feladatának. Ügyrendjében megállapított össz-
ülésein jelesbnél jelesb költemények s értekezésekkel 
örvendeztették meg az osztályt egyes tagjai, s a Katho-
likus Szemle s a társulati Almanach tanúskodik mun-
kásságáról. Azonban kétrendü, a katholikus hitéletre, tu-
dományra nézve egyaránt nagy horderejű intézkedésével 
— bátran mondhatjuk — a már megizmosodott tudo-
mányos társulatok körébe lépett. A tudom, és irodalmi 
osztály teljes tudatában van a keresztény bölcsészet nagy-
fontosságú feladatának, elengedhetlen szükségének a tu-
dományok minden terén, s mélyen megszívlelte szentséges 
atyánknak buzdító, lelkesítő intelmét,J) hogy a katho-
likus hitnek védelmére s díszére, az emberi társadalom 
javára, a tudományok minden ágának gyarapítására, aquinoi 
szt. Tamás aranybölcsészete visszaállittassék s a legszé-
lesb körökben terjesztessék, a létező vagy még létesí-
tendő keresztény akadémiákban magyaráztassék, megvé-
dessék, s a terjeszkedő tévelyek czáfolatára alkalmaz-
tassák : s azért szemben az iszonyú veszélyekkel, me-
lyekkel az e tekintetben észlelt hiányok környezik kivált 
a serdülő ifjúság lelkét; beható tanácskozások után azon 
ritka horderejű javaslattal fordult társulatunk választmá-
nyához : „készíttessék aquinói szt. Tamás szellemében a 
fenálló középiskolai tanterv keretébe illő bölcseleti pro-
pedeutika, a mely felölelje a logikát s psvchologiát, az 
utóbbi megírásánál folytonos tekintettel a psychologia 
ujabb megállapított vívmányaira." (Éljenzés.) 

A társulati választmány e javaslatot f. é. febr. 21-én 
tartott ülésében határozatra emelte s elfogadta a tud. és 
irod. osztály által a mű megírására nézve javaslatba 
hozott módozatokat is. A társulati elnökség a választmánytól 
nyert megbízás folytán már is több, a jelzett bölcsészet 
terén kiválóan képzett tudósunkhoz fordult a kérelemmel, 
hogy a megírandó mű tervezetét s néhány kidolgozott 
fejezetét beküldeni szíveskedjenek, a legkitűnőbben megirt 
fejezetek szerzője levén majdan a mű végleges megírá-
sával megbízandó. S van szerencsém a m. t. nagygyűlésnek 
jelenteni, hogy már két jeles szakférfiú jelenté szives 
készségét a jelzett versenyben való részvétre. (Éljenzés.) 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! Tudományos és irod. 
osztályunknak más téren foganatba vett intézkedése nem 

') „áeterni Patris" kezdetű 1879. aug. 4-én kiadott kör-
levelében. 

kevésbé fontos és nagy horderejű. Közismeretü tény, mily 
homály fedi még hazai történelmünk azon korszakát, 
melyben idegen talajról jőve, tért kezdett foglalni ho-
nunkban az úgynevezett reformatio ; de nincsenek még 
kellőleg megvilágítva dicső őseink lelkes törekvései s 
fáradozásai sem, melyeknek szent, magasztos s áldásos 
czélja vala, megvédeni szent hitünket az uj támadások 
ellen, s vissza vezetni az eltévedteket az ősi egyház anyai 
kebeléhez. (Éljenzés.) 

A tud. és irod. osztály szent hitünk s hazai törté-
netünkre nézve egyaránt nagyérdekü s nagy fontosságú 
határozatot hozott, midőn f. é. febr. 14-én tartott össz-
ülésén közlelkesedéssel elvben elfogadta a II. szakosztály 
azon javaslatát : gyűjtse, s bocsássa közre a tud. és irod. 
osztály a hazánkban lefolyt úgynevezett reformatio s 
antireformatiora vonatkozó adatokat, melyek nyomán 
ama mozgalmak tözténete tárgyilagosan, a maga való-
ságában megirassék. A tud. és irod. osztály munkásságá-

nak e felsorolt mozzanatai után bátran mondhatjuk, hogy 
az osztály él és dolgozik nem csak, hanem örvendetes 
zálogát nyújtja mindinkább fokozódó munkásságának. 

A tudom, és irod. osztály ismeri s mélyen érzi át 
feladatának horderejét szentegyházunk s édes hazánk ér-
dekében egyaránt. Nagy, szent, áldásteli munka vár reá. 
A tud. és irod. osztály ismeri s sajgó szívvel szemléli a 
keresztény társadalmat fenyegető veszélyt. Mondjuk ki, az 
értelmi barbárság fenyegeti Európát. A barbárságnak két 
alakiát ismerjük, azt a melynek durva erőszak, vad er-
kölcs az élettársa, a mely nyíltan homlokán hordja ijesztő 
jellegét ; a másik amely a corruptiót csalóka csillogó mezbe 
rejti ; s ez az, amely e pillanatban fenyegeti a társadal-
mat. Mi tudjuk azt, hogy az elpártolás a keresztény hit-
től, bár a tudomány álarczát öltse, nem civilisatio, nem 
haladás, ez barbárság. Mi tudjuk azt hogy a cor-
ruptio kétértelmű szótára, a romlott erkölcsöt terjesztő iro-
dalom a legragyogóbb alakban is, korántsem civilisatio, 
korántsem haladás. Ez barbárság. (Hosszantartó éljenzés.) 

Barbárság, amely bypokrita módra a haladás ál-
arczát ölti magára, barbárság, a mely a szivekből ki-
ragadja Krisztust, s helyébe nyújt hiu s gőgös theoriákat. 
meddő álmokat, üres utópiákat, melyek soha sem szárí-
tottak egy könyet is, s nem vittek senkit sem előre az 
erkölcsök utján. Vérengző zsarnok e barbárság, kegyet-
lenebb a régi Róma gazdagjainál, a kik rabszolgáikat 
állataiknak vetették zsákmányul, de nem rabolták hitüket 
a jövő életbe. 

E vészes áramlattal szemben a tud. és irod. osztály 
Krisztus keresztjével kezében kel a harczra a jelszóval 
ajakán: „harczoljunk a mi népünkért és szentélyünkért."') 
E harcz tüzes harcz, de a tűz, mely e harczot vívja, az a 
tűz, a melyet az emberi nem irgalmas Üdvözítője küld a 
földre.2) E harcz az alázat harcza, az alázaté, melynek a 
békesség fejedelme Ígérte szent kegyelmét.3) E harcz a 
szeretet harcza, a szereteté, amely lehet igazságtalan-
ságnak áldozata, eszköze solia. A lángszivü Ágostontól 
tanuljuk : „Caritas est verissima, plenissima, perfectissima 

') I. Makk. 3, 43. 
2) Lukács. 12, 49. 
3) Jak. 4, 6. 
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justifia." A szeretet a legigazibb, a legteljesebb, a legtö-
kéletesebb igazságosság.') (Éljenzés.) 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! A tud. és irod. osztály 
ismeri Krisztus rendithetlen igéretét, melyet egyházának 
adott: ,.A pokol kapui nem vesznek erőt raj ta."2) De 
tudja azt is, hogy sem ez isteni Ígéret, sem a biztos 
tudat ez isteni segélyről nem ment fel minket a kötelmek 
alól, melyeket a viszonyok rónak reánk, tudja azt is, 
hogy az egyház ugyan el nem vész, nem is veszhet el, 
de elveszhetnek az egyház áldásai egyesekre nézve éppen 
ugy mint egész nemzetekre nézve. Azért lelkesülve küzd 
népünkért s szentélyünkért; leveszi ajkunkról a fájdalom 
sajtolta sóhajt: „Nostris peccatis barbari fortes sunt" A 
mi bűneink miatt erősek a barbárok." a) Lelkesülve szent 
hitünkért — mert „qui non ardet non incendit, a ki nem 
ég, nem gyújt" — hirdeti egyházunk ss^nt tanát, amely 
meghóditá a világot, fegyelmezé a barbárokat, áldást, 
békét, örök üdvét nyújt a lelkeknek. (Éljenzés, taps.) 

S hirdeti korunk társadalmának, hogy az emberi 
társadalom alapja szent dolog, s vajmi csekély szilárd-
ságot nyujtunk a nemzedékek nagyságának, kiknek e 
társadalomban élniök kell, ha csak aranyat, hatalmat, ha-
ladástvagy akár dicsőséget s lángészt vetünk ez alapba.4) 
Egy kő kell oda, Krisztus a szegletkő.5) Ezt a követ mi 
sem pótolja. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! Még egy veszélylyel, 
egy nagy veszélylyel szemben fogja a tud. és irod. 
osztály érvényesíteni áldásos működését. Nagy veszély 
fenyegeti az egyházat nehéz időkben, ha fiai között talál 
félénk, néma, közönyös keresztényeket, kikben a néven 
kivül mi sem keresztény, s kiknek gyászos semlegessége 
tán roszszabh a nyi.lt támadásnál, mert e hitközöny jo-
gosítja s bátorítja fel a határozott ellen merészségét. 
Hogy e veszélyt távol tartsa hazánktól a tud. és irod. 
osztály, felhagyva, szentséges atyánk intelme szerint, szent 
tanaink félénk takargatásával, felhagyva a bátortalan 
allusiókkal, magasra tartja keresztény hit, a keresztény 
erények dicső zászlóját, lelkesítve több hitre, több bátor-
ságra, több buzgóságra, több önzetlenségre, több élet-
szentségre, hogy a közönyösek is e dicső zászló láttára 
felemelt fővel álljanak szemben a felületes gunynyal, hogy 
a század végzett velünk, hogy mire sem vagyunk valók, 
csak arra, hogy a régiségtárba kerüljünk mint jelzői 
egy meghaladott stadiumnak a művelődés evolutiójában ; 
nincs többé helyünk a világ ügyeinek, eszméinek mozgal-
mában. hogy ügyünk reménytelen és veszve van!6) (Éljen.) 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! Azon lesz a tud. és irod. 
osztály, hogy teljesüljön rajtunk is a bátor keresztény 
hitvédő szava : „desperati et perditi existimamur ;. sed haec 
desperatio et perditio vexillum virtutis extollunt. — Re-
ménytelennek, s elveszettnek tartják ügyünket; ámde a 
hirdetett reménytelenség s enyészet a keresztény erény 
zászlaját emelé magasra."7) Hadd kiáltsunk fel áradozó 
örömben a hitközönyből fellelkesült hitsorsosaink felett: 
„Neminem pudet, neminem poenitet. nisi plane, retro non 
fuisse." Senki sem szégyenli, senki sem bánja, hogy ke-
resztény, csak azt az egyet szégyenli, azt az egyet bánja, 
hogy nem volt mindig az.s) 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! Midőn szent István első 
apostoli királyunk társulata ünnepélyes gyűlésre egyesül, 
lehetetlen nem szólni a hazáról, melyet dicső szent kirá-
lyunk alkotott. A Szent-István-Társulat szereti forrón e 
hazát, lelkesül e hazáért ; annak jóléte, nagysága s dicső-

') De natura et gratia. — '-) Máté, ltí, 18. — 3) S. Hier ad 
Rustic. — 4) Zsolt. 17, 22. — 5) Máté, 21. 42. Efez. 2, 20. — 6) H. 
Perreyve. Lacord. Conferencziáiban. — ') Tertul. Apol. — 8) Tertul. 
Apol. 

ségeért, amaz emelkedett, legnemesb, legszentebb inspirá-
czióból, melyet szent hitünk zászlajának szeretete s be-
csülése nyújt. A tud. és irodalmi osztály e legnemesb 
honszeretetnek leend zászlóvivője. Senkinek sem engedjük 
azt a jogot, hogy jobban szeresse e hazát, mint mi. E 
szó „haza" minden lelkes nép nyelvén, a miénken is jelenti 
a drága földet, melyen bölcsőnk ringott, melyen áll a 
családi szentély, melyen él nemzetünk, élnek a dicső mult 
emlékei, a jövő reményei, de e drága földön állnak oltá-
raink is. Ezen oltárok kövén épült ez ország, ez oltáro-
kon áldoztak honfentartó őseink, s mig ez oltárok körül 
sereglünk hűségesen, élni s virágozni fog e drága hon. 
(Taps és hosszantartó éljenzés). 

- f A Szent-László-Társulat f. hó 23-án d. u. 4 
órakor (Budapesten, IV. ker. Lövész-utcza 13. szám a.) 
központi választmányi gyűlést tart. 

-f- A Szeilt-Istvan-Társulat választmányába a f. 
fió 21-iki közgyűlés a következő tagokat igtatta be : fő-
városiak : Kalmár Endre k. r. tart. főnök, Bundala 
Mihály papn. 1. igazgató, Baán Sándor sz. fer. r. ház-
főnök, Borszéki Soma osztálytanácsos, Gabler Lajos pénz-
ügyin. titkár, Királyi Pál orsz. képviselő, Simon Péter 
és Vinkler Endre fógymn. tanárok ; vidékiek : Füssy Ta-
más és Kleiner Alajos papn. aligazgató. 

VEGYESEK. 
Simor JállOS bibornok, hg-primás ő emja f. hó 

21-én délután 2 órakor külön kihallgatáson volt urunk 
királyunk ő felségénél. Estve a 6 órai hajóval, dr C'ser-
noch János kanonok és dr Fischer-Colbrie Ágost szertartó 
kíséretében székhelyére visszautazott. A hajóállomásnál a 
fővárosi papság köréből többen megjelentünk ő emja 
tiszteletére. 

= A Szent-István-Társulat csütörtöki nagygyűlésén 
a főt. védnöki karból jelen voltak: Samassa József érsek, 
Zalka János, Császka György, Schuster Konstantin, 
Schopper György, Bende Imre, báró Hornig Károly, 
Szabó János püspök urak. n 

— Pápai kitüntetések. 0 szentsége a kalocsai bib. érsek 
ur előterjesztésére, a pápai jubileum megünneplése körül 
érdemeket szerzett Sándor Béla, Bácsmegye főispánjának a 
Szent-Gergely lovagrend commandeur-keresztjét ; Horváth 
Ignácz kalocsai érsek-uradalmi jószág- és jogügyi igaz-
gatónak, valamint Mócsy Antal és Petrovácz József ka-
locsai igazgatónak pedig ugyané rend lovagkeresztjét 
adományozta; mig Kleiner Lajos szemináriumi alkormány-
zót pápai kamarássá és Fonyó Pál sükösdi plébánost pápai 
káplánná nevezte ki. 

— A budavári főplebánia-templom lorettói kápolná-
jának felszerelése és diszitése tárgyában Bogisich Mihály 
prépost-plébános értekezletre hivta össze a budavári ka-
tholikus lakosság előkelőségeit. A prépost-plébános utalt a 
főtemplom építésének történetére és kifejezte az egybe-
gyűltek óhaját, mely abban állott, hogy a lorettói kápolna 
javára addig is, mig az egész templom készen lesz, a 
budavári hivők körében kegyes adományok gyűjtessenek. 
Az értekezlet egyhangúlag elfogadta az indítványt és 
kápolna-diszitő bizottsággá alakult, melynek elnökévé 
özv. székhelyi Majláth Györgyné és gr. Zichy Nándorné, 
alelnökké Bogisich Mihály prépost, jegyzővé Gombár Ti-
vadar dr., pénztárossá Lindenbach János templomgondnok 
választatott meg. A bizottságba 40 nő és férfi tag válasz-
tatott, a kik gyűjtő-iveiken a kápolna javára adományo-
zott összegeket havonkint a plébánia-hivatalnak fogják 
átszolgáltatni. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Bela, h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny r. tanár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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ülése. — Gróf Károlyi Sándor levele a Szent-István-Társulat közgyűléséhez. — Vegyesek. 

Az isteni hagyomány mint hitíorrás. 
IX. 

Magok a hitujítók sem védhetik nyilt ellent-
mondás nélkül hitvallási könyveikben kifejezett 
ezen elvöket: „Hiszszük és valljuk, tanitják, hogy 
az egyedüli szabály és zsinórmérték, a mi szerint 
minden hitágazatot és minden tanitást becsülni 
és itélni kell, nem egyéb, mint a prófétai és 
apostoli iratok az ó- és uj-szövetségben." ') Hi-
szik tehát, 1. hogy mindazon, és csak is azon 
könyvek, Isten szavát tartalmazzák, melyeket 
kánonjokban elfogadtak. 2. Semmi egyéb nem 
Isten igéje, sem pedig hittanitása, a mi azon 
könyvekben nem foglaltatik s belölök nem bizo-
nyítható be. Ámde e két állítás közül, melyekről 
vallják, hogy alapigazság gyanánt hiszik, egyik 
sem található meg a szentírásban: tehát éppen 
azért, mert elvül tar t ják, hogy semmit sem kell 
hinni, a mi nincs megírva, hisznek s alapigaz-
ság gyanánt hittárgyául tartanak némelyeket, 
melyek nem foglaltatnak a szentírásban; magá-
ban ugyanis az elv kifejezésében, melyben tagad-
ják, hogy hinni kell azt, a mi nincs írva, egy-
szersmind állítják, hogy kell hinni valamit, a 
mi nem irott, ez pedig ellentmondás. Megtar-
tottak ők s tar tanak most is hitvallásukban 
olyanokat, melyek nincsenek a szentírásban, ha-
nem csak a kath. egyház hagyományában. Hit-
ték és vallották, s teszik ezt most is, kivéve az 
észelvüeket, hogy a sz. irás minden könyvei, 
melyeket nem máshonnét, mint a kath. egyház-
tól kaptak, ihletettek; s ezen kivül is egész sora 

van a tanításoknak, melyeket a hagyományból 
merített, melyek a szentírásban vagy éppen nin-
csenek, vagy csak oly határozatlanul jelentetnek, 
hogy bizony vakmerő cselfogás kívántatik, ahoz, 
hogy azokat ezen állítólag egyedüli forrásból 
kisértsék megmeríteni, ilyenek: a gyermekkeresz-
telés érvényessége, Krisztusnak alászállása pok-
lokra stb. Vagy mily joggal fogadják el velünk 
együtt a három személyt az egy Istenségben a 
szabelliánok ellen, Krisztus istenségét az áriánu-
sok — s Krisztusban egy személyt a nestoriá-
nok ellen, ha a hagyományra nincsenek tekin-
tettel ? holott mindezen eretnekek tévelyeiket a 
szentírásból is iparkodtak bebizonyítani. 

Sőt többen nyíltan elismerték a hagyomány 
szükségességét azok közül, kik belátták, hogy a 
szentírásra mint egyedüli forrásra alapult vallás-
rendszer merő papiroson épített kártyaház nem 
biztos hajlék. Lessing megvall ja: „Hogy mielőtt 
az evangélisták és apostolok közül irt volna 
valaki, már imádkozták az Ur imáját, mert Jé-
zus maga tanitá arra tanítványait ; a keresztség 
formája is, mielőtt sz. Máté azt leírta volna, 
már használva volt, mert Krisztus maga jelenté 
azt apostolainak. Ha tehát a keresztényeknek 
nem kellett várniok e tárgyakban az evangélis-
ták és apostolok iratait, miért nem lehetett volna 
ez igy másokban is?" ') 

„Ha az uj-szövetségi szent könyvek nem 
írattak és korunkig nem maradtak volna fönn, 
vájjon maradt volna-e nyoma annak, mit Krisz-
tus te t t és taní tot t? kérdé Gőtze; Lessing feleié : 
Isten őrizzen, hogy Krisztus tanáról oly kicsi-

l) Formul. Concord, epitom. §. 1. 
24 
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nyesen gondolkodjam, hogy e kérdésre egyene-
sen nemmel mernék felelni. Minden mi a világon 
történik, nyomát hagyja i t t : csak a te tanod 
isteni emberbarát, a mit te nem irtál föl. mit 
hirdetni parancsoltál, lia azok csak hirdettettek 
volna, semmit, éppen semmit sem kellett volna 
eszközölnie, amiből eredete fölismerhető? A te 
szavaidnak először holt betűkké kellett volna 
változniok. hogy az élet igéi legyenek? — Isten 
közvetlen erejének ugyanazon nyilvánulása által 
nem éppen ugy megóvhatta-e a szóbeli hagyo-
mányt a hamisítástól, mint a miképp mi mond-
juk, hogy a bibliát megtar to t ta?" 1 ) 

„Az, ki vitatja, hogy csupán a szentírás 
szövege határozza meg a hitet, azzá akarja tenni 
az írást, a mi természete szerint nem lehet, az 
Üdvözítő szándéka szerint nem kell lennie, és 
saját tanúsága szerint nem akar, a keresztény-
ség első arany szakában valóban nem volt." 
mondá a prot. Delbrück.2) 

Semler pedig: „A ker. religiót a bibliával 
összezavarni nem egyéb, mint a históriában való 
jára t lanság: mintha akkor, mikor még biblia 
nem volt, keresztények nem lettek volna, s 
mintha ezek vagy amazok kevésbé lettek volna 
jó keresztények, kik a négy evangeliom közül 
csak egyet, s annyi levelek közül csak néhányat 
ismertek. A negyedik század előtt egy töké-
letes uj testamentumról nem is kellett gondol-
kozni."') 

Thiersch szerint: „Nem az ősegyház köszöni 
létét az uj-szövetségi szent iratoknak, hanem 
megfordítva ezek szüleményei az ősegyházban 
kezdettől fogva működő szellemnek." Ugyanaz. 

„Az apostoli levelekről protestáns búvárlatok 
ujabb eredményei után nem meri többé vitatni, 
hogy előleges tervszerint oly czélból írattak, 
hogy az odavágó tárgyakat mind megérintsék, 
sőt általában lehetetlennek ta r t ja kitelhetlenül 
meggyőző bizonyítását azon állitásnak, hogy az 
egyház javára szükséges igazságok közül egyet-
len egy sem maradt ki a bibliából." 4) 

Leibnitz Bossuethez irt levelében igy nyi-
latkozik: „Meg kell vallanom, azt hiszem; az 
egész kánonnal, a szentírásnak minden könyvei-
vel nem szükséges lényegesen megismerkednünk, 
mert vannak népek, melyeknek nincs szentirá-

!) I. m. 7. k. 4. 
"') Philipp Melanchton Bon. 1826. 27. 
3) Hirsching's Historisches Handbuch. Bd. 22, 293. 
4) Vorlesung. I. 312. 

suk, melynek hiánya a szóbeli oktatás vagy ha-
gyomány által pótolható." i) 

Az anglikán egyháztól is lássunk bizonyíté-
ko t : „Az anyaszentegyház régi szentatyái sokkal 
szellemiebb emberek voltak, tehát szellemi dol-
gokban sokkal mélyebb belátással birtak, mint 
mi korunknak szegény testi teremtményei nap-
jainkban. Ok szembetünőleg megmutat ták e szent 
szellemi élet á l ta l : „hogy a lelki ember min-
dedt megítél, de a test szerint való ember nem 
fogja föl azt, mi Isten leikéé, mert az bolondság 
előtte és nem értheti meg, mert azt lélek sze-
rint kell megítélni." Kor. I. 2, l-l. Hogy pedig 
mi testi elvakított lények vagyunk, az csak igen 
is látható. Világos, hogy Jézusnak és apostolai-
nak szándékait sokkal világosabban érthették 
azok, kik közelében, mint azok, kik sok idővel 
utána az elromlott századokban éltek. Az ész 
mindenesetre jeles dolog, hanem hatalmasan meg-
zavarja azokat, kik a hegy tövében, a sötétség 
és romlottság völgyében sokkal kevésbé érthe-
tik azt, a mit Krisztus Sión tetejéről hirdetett, 
mint azok, kik közelebb álltak a csúcshoz. Azért 
mindig kötelmemnek fogom tekinteni mindazt, 
a mit az eredeti egyháznak ezen szent emberei 
mondanak, figyelemmel, tisztelettel hallgatni. Mi-
nél nagyobbak voltak erényeik, annál inkább 
megértemlik tiszteletünket." ") 

Beveridge sz. asaphi tudós püspök pedig: 
„Mindenkor biztosabban haladunk, úgymond, 

ha megvizsgáljak, mit gondolt az egyetemes egy-
ház, vagy legalább a keresztények legnagyobb 
része, s ha magunkat azon nézethez tart juk, 
melyet minden század kereszténysége egyértel-
mileg elfogadott. Mert valamint Cicero szerint 
minden dologban mindenek megegyezése a ter-
mészet szava: szintúgy ezen kérdésben minden 
keresztény megegyezése az evangeliom szavának 
tekintessék. Vannak több hitágazatok, melyeket 
nem találni a szentirásnak határozott szavaiban, 
melyek azonban mégis a keresztények közmeg-
egyezése által belőle következtethetők." 3) 

Ezen s egyéb nyilatkozatok nem egyebek 
mint a prot. hitelvnek egészen jogosult s egy-
úttal megsemmisítő bírálata. Még csak következő 
pontokat kívánom záradékul kiemelni: egészen 
önkényes eljárás Krisztus tanát egyedül csak a 

') Oeuvres de Bossuet II. 56. 
2) Croft Herbert, The naked Truth, or the State of the pri-

mitiv Church. Lord Sommer's Collection of Tracts Vol. III . 329. 
3) Praef. ad Collect. Can. Eccl. primit. 

T 
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szentírásból meríteni s nem egyszersmind a ha-
gyományból is, mely ugyanazon tekintélyivel bir, 
mint Isten irott igéje, maga az is Isten igéje, 
mely csak a szentirástól különböző módon ter-
jedt korunkig. Sőt állítani azt, hogy a szentírás 
egyedül hitforrás, valóságos ellentmondás, mert 
midőn valaki a szentírásból merit, közvetve a 
hagyományból merít, amely nélkül nem is tudnók 
a szentírás isteni eredetét, hogy az Isten szava-
De még a biblia és hagyomány együttvéve sem 
elegendők arra, hogy az egyes hivők maguk 
Jézus Krisztus tanítása felől teljes bizonyosságot 
szerezzenek; az egyház tanitó hivatalának is 
hozzá kell járulnia, mely a szentlélek segélyétől 
vezérelve a biblia és hagyományból meríti a 
tiszta tant, és azt Jézus Krisztus nevében hogy 
higyjék, az egyes keresztények elébe adja. Csak 
igy hiszünk mindent, a mit Krisztus hogyhigyjünk 
előirt, ha nemcsak a szentírást és hagyományt 
ismerjük el, hanem a Krisztus által rendelt tanitó 
hivatalnak is alávetjük maguakat; csak ez által 
lesz az ember hivő tagjává a Krisztus által 
alapított kath. egyháznak, igy valósul csak a 
Megváltó szava, melyet az apostolokhoz intézett : 
„Elmondván tehát tanítsatok minden nem-
zeteket . . . tanítván őket megtartani mind a 
miket parancsoltam nektek; és ime én veletek 
vagyok mindennap a világ végezetéig." *) 

Dr Bita Dezső. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.. 
Budapest, márczius hó 27. A hitvallásos iskoláért 

vívott küzdelem Ausztriában, (I.) — teljes mértékben 
megérdemli figyelmünket. Eddig sokszor élczelődött a 
külföld, élczelődtünk nem egyszer mi is, a fölött az is-
meretes, kétértelmű osztrák devise felett : Austria erit in 
orbe ultima ! Az osztrák katholikusok magatartása, szemben 
a szövetséges zsidók és szabadonczok rombolásaival, jó 
sokáig oly esetlennek, mondhatni oly élhetetlennek tünt 
fel, hogy csakugyan el kellett róluk mondani, hogy életre-
valóságra nézve az osztrák katholikusok csakugyan leg-
hátul járnak a földkerekségén. 

De fordulni kezd a koczka. Az osztrák katholikusok, 
évtizedekre terjedő tapasztalatokból okulva, és szintén 
évtizedekre terjedő társaséleti s egyleti szervezkedés által 
Bécsben és a különféle országok területein phalanxszá 
tömörítve, most már kezdik fáradozásaik érett gyümöl-
cseit leszedni és értékesíteni. A szám szerint százakra 
menő különféle egyletekben hithüségre fellelkesített, 
katholikus akcziók teljesítésére fegyelmezett s vallásos 
küzdelmek végig harczolására jól begyakorolt osztrák ka-
tholikusok Liechtenstein hg vezetése alatt egy kis kath. 

') Mát. 28. 

centrumot állitottak be a reichstrathba, mely a közokta-
tás terén a népiskolák hitvallásos jellegének visszaállítása 
ügyében feltartóztathatatlan elszántsággal kezébe vette a 
kezdeményezést és ma már annyira vitte, hogy sem kor-
mány, sem többség, sem kisebbség, ki nem térhet többé 
ama követelése elől, hogy az iskola Ausztriában hitval-
lásos legyen. Liechtenstein hg. f. hó 19-én mondott nagy 
parlamenti szónoklatával, sajnos, a kormány részéről is 
tapasztalt sok hercze-hurcza után, — napirendre kitűzte 
a jövő nemzedékek e nagy ügyét, és azt onnan többé a 
szövetséges zsidók és szabadonczok semmiféle machiná-
cziója nem fogja levenni. 

Ezen felül Bécsben a keresztény nép szivéből az 
ujabb kor fejlődésének sajátságos csapásai miatt kiirtha-
tatlan antisemitizmus — igen egészségesen kezdett fejlődés-
nek és megfelelő társadalmi és politikai cselekvésnek in-
dulni. Megalakult az „egyesült keresztények szövetsége," 
a mely a legutóbbi községi választásoknál Bécsben fényes 
sikert aratott, ugy hogy Bécsben már tekintélyes párt 
képviseli a keresztény elveket, szemben a zsidó cosmopo-
litizmussal és a szabadonczok korrupcziójával. 

Ha még hozzá adjuk ezekhez azt, hogy a jövő hó 
végén és május elején az osztrák katholikusok várva-várt 
I I . nagygyűlése végre összeül : akkor vázlatos bár, de 
eléggé kidomborodó képét adtuk az osztrák katholikusok 
évtizedekre terjedő szakadatlan munkálkodás és szervez-
kedés által elért jelen sikereiről, jövő diadalmas győzel-
meiknek e zálogairól és biztositékairól. Ennyit beveze-
tésül. ? ? 

Eger. f Juhász Norbert. Sz. 1818. f 1889. — 
A ft. magyar cziszterczi rend egri kolostorának 

homlokzatán gyászlobogó jelenté, hogy a jeles tanitó-
rendnek ujabb gyásza van. 

Rövid néhány hét alatt az egri czist. rendházat már 
másodízben érte a gyász-csapás. 

Alig temettük el néh. Piros Barnabásban a rend 
egyik szép reményű fiatal tagját, — ma a rend egyik 
nagy jelességü tagja, Juhász Norbert, czist. r. áldozár, 
hittudor, kir. tanácsos, a kassai tankerület koronás arany-
érdemkereszttel diszitett, nyugalm. kir. főigazgatója ke-
rült ravatalra. 

Dr. Juhász ev. János Norbert, 1818. decz. 13-án 
Egerben született. Jómódú polgári szülék gyermeke volt. 
Elemi s középiskolai tanulmányait ugyancsak Egerben 
végezte. 1834. szept. 14-én a zircz-czist. rend növendékei 
közé vétetett föl. Theologiai tanulmányait a bécsi Paz-
maneumban folytatta, s ugyanott, fejedelmi kinevezés 
folytán, az „ Augustineum" felsőbb hittudományi intézetben 
fejezte be, hol, egyebek közt, Schopper György és néh. 
Kovács Zsigmond püspököknek volt pálya-társa. Innét 
hittudori koszorúval tért a rendbe vissza. Áldozárrá 
1841-iki decz. 27-én szenteltetett föl. A rend akkori apátja, 
Villax Ferdinand, első izben maga mellett alkalmazta, 
mint apátsági titkárt, a jeles ifjú tudort. Majd, a rend 
tanintézeteiben néhány évig viselt tanári foglalkozása 
után, előbb pécsi, utóbb az egri czist. r. főgymnásiumhoz 
igazgatóvá s az itteni konvent perjelévé lőn előléptetve. 
E minőségben tüntette ki őt, mint érdemdús tanférfiut, 
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a fejedelmi kegy elébb a koronás arany érdemkereszttel, 
utóbb, az 1866-ik év folyamán, a kassai tankerület kir. 
főigazgatóságának diszes és nagyfontosságú állásával, mely 
alkalomból egyszersmind kir. tanácsosi rangot nyert. E 
magas tisztet két évtizeden tul viselte ritka lángbuzga-
lommal, a magyar tanügy s közművelődés iránt mindenkor 
tanúsított páratlan ügyszeretettel, a magyar ifjúság elő-
haladásaért lángoló önfeláldozással, és soha fáradságot 
nem ismerő páratlan tevékenységgel, egész 1887-ik évig, 
mikoron jól megérdemelt nyugalomba vonulva, — ismét 
Egerbe, szeretett szülőföldére tért vissza, hogy itt, sze-
rető s szeretett rendtársai közt, mint egyszerű szerzetes, 
megvonulva, nemes szive sugallta jótékony terveinek foly-
tatólagos kivitelében fejezze be áldásos élte végső napjait. 
Ez utóbbi években itt lakott, itt élt a jeles férfiú kö-
zöttünk, szerény elvonultságban, mindenkitől szeretve s 
tisztelve, — mígnem a mult vasárnap, f. hó 17-én, 
délesti 4—5 óra között, választottját az Ur magához 
szólitá ! 

Az üdvözült hetven évet haladó életpályája egyike 
volt ama magasztos földi pályafutásoknak, minőkben a 
Gondviselés áldó keze csak kiváló szeretteit részesiti. 
Mint fiu, rajongó szeretettel csüggött szülein, s még 
magas állásában is a legalázatosabb odaadással gondozta 
elaggott édes-atyját. Mint rendtárs, ugy elüljáróinak, va-
lamint rendtársainak is osztatlan szeretetét s becsülését 
érdemelte ki, s birta is mindvégig. Mint tanár s igazgató 
sokoldalú képességeiről, széleskörű tudományosságáról, 
az oktatás-nevelés terén ritka tapintatosságáról, s az 
ifjúság iránt tanusitott meleg szeretetéről volt ország-
szerte ismeretes. Mint elüljáró, a kötelesség-parancsolta 
szigor mellett, — melyet, első sorban, maga iránt gya-
korolt a legnagyobb mértékben, — valódi szeretetteljes 
atyja s barátja volt a vezetésére bizott alattvalóinak, s 
különösen ifjú rendtársainak. E sorok irója mindenkor 
hálás kegyelettel fog visszaemlékezni ama gyöngéd, 
figyelmes, ritka tapintatos, és atyai és baráti szere-
tettől áthatott vezérletre, melylyel őt, a fiatal, ta-
pasztalatlan, kezdő tanárt, a boldogult mint igazga-
tója s elüljárója, tanári s oktatónövelői pályája kezde-
tén a legnagyobb türelemmel s odaadással oktatta s irá-
nyozta. Mint kir. főigazgatónak emlékét kegyelettel s 
hálával őrzik a vezetése alatt álló tanintézetek jegyző-
könyvei. — S mit szóljak a boldogultról, mint papról, s 
szerzetesről ? Csak egyet mondhatok, s ez az : hogy ő 
pap volt, a szó legnemesebb, legigazabb s legmagasztosabb 
értelmében. Hivatása magaslatán hitbuzgó a lelkesedésig, 
tántoríthatatlanul vallásos és kötelességtudó a szigoru-
ságig ; jámbor, alázatos, szelid, nemeslelkü, s embersze-
rető minden cselekedeteiben. Neve, mint példányszerű 
papé s szerzetesé, örök betűkkel lesz följegyezve a ma-
gyar kath. klérus jelesbjeinek történetkönyvében. Hely-
zete által korlátozott szigorúbb anyagi körülményei kö-
zött is talált módot arra, hogy jótékonyságának is emel-
jen maradandóbb emléket. Mellőzve számos, szegénysorsu 
rokonainak szakadatlan anyagi támogatását, — midőn 
mint egri főgymn. igazgató távozott körünkből, hogy a 
kassai tankerület kir. főigazgatói tisztjét elfoglalja, sze-
retett egri tanintézete s ennek ifjúsága iránt érzett nemes 

érzelmeinek azzal kivánt kifejezést adni, hogy névtelenül 
alapítványt tett, melynek kamataiban évenkint jutalom-
képen (Norbert-jutalom) az istentiszteletiekben legkiválóbb 
buzgalmat tanú sit, ó egri főgymn. növendék részesül. Legyen 
ezúttal megengedve nekünk e helyütt fölemlítenünk hogy 
a mult évben tetemesen renovált egri czisterczi templom 
belsejének mostani meglepő disze, hosszú időkön át, a 
boldogult nemes áldozatkészségét is fogja hirdetni ! 

Az üdvözült halála épp oly magasztos volt, mint 
élete. Néhány hét előtt erősebb fokú szivbaj vett erőt 
rajta, melyhez sulyosab csúzos baj, s utóbb aggasztó 
asthma járult, melyet a leggondosabb orvosi s házi ápo-
lás sem volt képes többé elhárítani. Tisztelő s szerető 
rendtársai, kik minden nap meglátogatták a beteget, 
aggódva szemlélték a baj növekedtét. A boldogult maga 
is érezte, hogy napjai immár megszámlálvák, s bár na-
ponta élénk érdeklődéssel társalgott, sőt gyakran föl is 
kelt beteg ágyából, csodás lelkierővel s páratlan, SZÍVÓS 

kitartással s megnyugvással viselve egyre sulyosodó baját, 
— mégis idejekorán kivánt gondoskodni, hogy a haldok-
lók szentségeivel elláttassék, melyekben a legbuzgóbb 
áhítattal részesült. Még az orvosi tanácskozás se rendi-
tette meg mindvégig lankadatlanul megőrzött lelki nyu-
galmában. Vasárnap azonban már érezte utolsó perczeinek 
közeledését. De azért a délelőtti órákban még egyszer 
kikelt ágyából, s látható égi gyönyörrel szemlélte a 
czisterczi templom néhány régi egyházi festményét, melyek 
renoválás végett a templomot diszitő Bader festőművész-
nek adattak át, ki azokat épp e napokban hozta haza. 
Délután azonban visszafeküdt ágyába, s többé — nem 
kelt föl. Rendtársai a délutáni órákban valamennyien 
ágya köré gyűltek, s a haldokló együtt imádkozta velők 
a haldoklók imáit. Azután 4 óra után örök álomra hunyta 
szemeit. Utolsó perczeig megtartotta eszméletét. Társai-
hoz intézett végső szavai voltak: „Engedje az Isten, hogy 
fönn, az örök boldogságban, mindnyájan ismét találkoz-
hassunk!" „Eger.u 

Róma, márcz. hó 15. A pápa legutóbbi allocutiója, 
mint XIII. Leo mindmegannyi nyilatkozata, mindenkor 
uralkodik az események fölött ; de ezúttal hatványozott 
mértékben kell ezt venni. A beszéd, melyet XIII. Leo 
pápa koronázásának évforduló napján mondott, kapcso-
latban a legutóbbi consistoriumban elhangzott szózatával, 
úgyszólván kulcsát adja nemcsak a pápaság, de egész 
Európa helyzetének. 

E két beszéd nagy megfontolást igényel, kivált 
azok részéről, akik hitüknél s állásuknál fogva befolyást 
gyakorolnak egyházban és államban. Ezért szükségesnek 
véltem az itteni iránytadó körökben észlelt benyomásról 
egyet-mást a t. szerkesztő ur tudomására hozni. 

Mélyen visszhangzik mindannyiunk kebelében a 
szentatya utalása arra, hogy élete nyolczvanadik évébe 
lép. . . . Hála az Égnek, a tiszteletreméltó agg teljes lelki 
erővel ejté ki e szavakat, és beszéde további folyamában 
is csodás jelét adta messze belátó áttekintésének és tör-
hetetlen bátorságának : testi épsége sem enged ez idő 
szerint kívánni valót. Általános azonban az a vélemény, 
hogy a pápa figyelmeztetni kívánta a katholikus világot, 
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hogy . . . liora est iam nos de somno surgere, ha nem 
akarjuk, hogy a második pápa a fogságban hunyja be 
szemeit és a jövő conclave, a pápa-választás, esetleg egy 
— Crispi kényétől függővé tétessék. Erre nézve történtek 
ugyan megállapodások a Vatikánban ; ámde a katholikus 
világon áll, hogy Krisztus helytartójának megválasztása 
oly körülmények között történjék, melyek megegyeznek a 
katholikus egyház egyetemességével s méltóságával. 

A pápa további nyilatkozatának teljes megértéséhez 
szükséges ezt kiinduló pontul venni. Mert amidőn XIII. 
Leo az előre haladott korára való utalás után ismételten 
és keserűen panaszkodik, hogy irányadó helyeken, az 
európai kormányoknál, el akarták hitetni, hogy a szent-
szék teljes szabadságot élvezne Olaszországban, ezzel rá-
mutat, hogy mi a katholikusok föladata az egész vi-
lágon ; egyúttal pedig utal arra, hogy az olasz uralom 
ugy Crispi m. é. decz. 2-iki körlevelében, amint Umberto 
király II. Vilmos német császár római látogatása idején, 
a pápa helyzetét más szinben tüntetik föl, mint a való-
ságban van. És a pápa be is bizonyítja, hogy eme szé-
pitgetések ellenkeznek a tényleges állapottal. Ez szól 
mindazoknak, akik a bevégzett tények előtt meghajolnak ; 
a katholikusok azonban tudni fogják, mit tartsanak azokról, 
akik közös atyjuk helyzetét a Crispiék szemüvegén te-
kintik. . . . A következmények nem fognak elmaradni. . . . 
És mindazok, akik segítenek az olasz bitorlásnak a pápát 
szorongatni, részt vesznek közvetve vagy közvetlenül 
Krisztus helytartójának üldöztetésében, pedig erről meg 
van irva: „amiket föloldasz a földön, föl leszen oldva a 
mennyekben is." 

A pápa továbbá újból hangoztatja a béke szükségét. 
A lefegyverkezésről szóló nyilatkozata után e szónak je-
lentőségét önmagában véve is könnyű megérteni ; de annál 
jobban fölfoghatjuk azok hatályát, ha tudomásul veszszük, 
hogy Európa több kormánya szerencsét kivánt a pápá-
nak a lefegyverkezés iránti szózatához, egynémelyikük 
ama hozzáadással, illetőleg kérelemmel, hogy teljes ere-
jükből készek ő szentségét ama czél elérésében támogatni, 
íme elvben megvan már a béke-liga a pápával élén! A 
pápa mindenesetre biztos tudomással bir azon hatalmak-
ról, amelyek a békét őszintén óhajtják, amelyek szives-
örömest könnyitenének az adózó népek ama mindinkább 
elviselhetetlen terhein, melyeket a folytonos fegyverkezés 
okoz. Ez alapon a hadi leszerelés üdvös eszméjének meg-
valósítása tovább fejlődhetik és czélt fog érni, ha a né-
pek a pápát ebben támogatják. íme, mily áldás a nem-
zetekre ama fenséges erkölcsi hatalom, melyet a pápaság 
képvisel ! De vájjon a fölvilágosodottnak nevezett tizenki-
lenczedik század képes-e fölérteni saját érdekeit, megismerni 
igaz s önzetlen barátait? Én azt hiszem, hogy igenis, 
képes volna, ha mindazok, kik a népre befolyással birnak 
és a népet nem tekintik puszta létrának, melynek fokain 
jövedelmező állásokhoz s hatalomhoz lehet jutni, saját 
jól fölfogott hasznáról fölvilágosítanák. Akkor a béke-
zavaró hatalmak kénytelenek volnának meghajolni a béke-
liga előtt, mely, hogy ma még nem mer nyíltan a pápa 
vezetése alatt Európa színe elé állani, annak okát a népek 
szellemi s erkölcsi liátramaradottságában kell keresni, 
valamint abban is, hogy bizonyos ujabb s legújabb biro-

dalmak csak a népek férfiainak fegyverek igájába való 
hajtásán és rendszeres kiszipolyozásán bírják a királyi 
vagy császári koronát fentartani. Itt a háború számtalan 
fejű hydrája uralkodik, amott a Vatikánon a béke angyala 
lobogtatja a pálmaágat. 

A pápa végül Olaszországról szól. Kimutatja honfi-
társainak, hogy hazájuk a nagy pénzügyi s kereskedelmi 
válság, a társadalmi feloszlás s a nemzet erejét felülha-
ladó fegyverkezések súlya alatt roskadoz, s XIII. Leo 
mint igaz hazafi utal e bajok kutforrására s orvoslására, 
amidőn a jelen helyzet okául a pápaság ellen elkövetett 
igaztalanságot jelöli meg újból. Ezúttal azonban e nyi-
latkozat még erősebb kifejezést nyert. Számos s magas 
befolyás érvényesülést keresett a Vatikánban a végből, 
engedné meg a szentszék, hogy az olasz katholikusok a 
parlamentbe képviselőket küldjenek ; egyszersmind arra 
kérvén a Curiát, indítson positivabb politikát, mivel az 
egész ország szabadulni kiván a bonyodalmakból, melyekbe 
a forradalmi elvakultság taszította. Más szóval, azt ki-
vánták a pápától, segítse a katholikusokkal kihúzni a 
hínárból a forradalom megakadt szekerét. A szentatya 
azonban annál nyomatékosabban hangsúlyozta ; né eletti 
né elettori! sem választók, sem választottak. XIII. Leónak 
személyes s változatlan meggyőződése, hogy az egyház 
nem járulhat hozzá a jelen uralom megszilárdításához, 
amig a Vatikánnak nem adnak biztos s teljes garancziát 
a római kérdés megfelelő megoldására nézve. Máskülön-
ben az egyház önmagát károsítaná, valamint Olaszország-
nak sem használna. Mert az erőszakos forradalmi párt, 
mint a római községi választások bizonyítják, mindenkor 
meggátolhatná a katholikusok akczióját, ellenben minden 
bajért, mely a forradalom kiséretében jár, a katholikuso-
kat s végső sorban a pápát tennék felelőssé. A jog pártja 
a hatalmat bitorló erőszak pártjával szemben mindig a 
rövidebbet húzná. Olaszország jól fölfogott érdekében 
áll tehát, ha a katholikusok az időre őrizik össszes 
erőiket, midőn a legazdálkodott forradalom végkép tönköt 
mond, ez pedig nincs oly messze, mint Középeurópában 
hiszik : hiszen Crispiék még a mozgósítás uj szerveze-
tének kipróbálására sem birnak elég pénzt előteremteni, 
mivel a forradalom mindent elnyel: ugy hallatszik, Ber-
linből adnak nekik a czélra némi kölcsönt, nehogy végkép 
kudarczot valljon Bismarck az ötszázezer olasz harczosra 
épitett okoskodásával. 

— A pápaság ma nagyon belejátszik a nemzetközi 
politikába; mondá nekem egy külföldi diplomata. 

— Inkább a nemzetközi politika áll a római kérdés 
befolyása alatt ; viszonzám. 

— Amint tetszik, válaszol diplomatám ; — de igy a 
középkorba térünk vissza, amikor egyfelől guelfek, más-
felől ghibellinek lesznek ismét. . . . 

— Ott vagyunk már jó ideje ; a jog s béke barátai 
a pápa részén vannak ; az erőszak s háborúskodás sötét 
lovagjai mind ellene szövetkeztek. . . . Kérdés sem lehet, 
hogy kié legyen a véggyőzelem.. . . 

Páris, márcz. 8. A keresztények kötelmei a szavazat-
jog gyakorlásában. II. — (Vége). 

Egyébiránt, kedves testvéreink, nem fogtok csalat-
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kőzni, amidőn szavazatotokat hazájuk s vallásuk iránt egy-
aránt odaadó férfiakra adjátok, mert ez által legjobban 
biztosítjátok anyagi érdekeiteket is, nem kevésbé, mint 
megóvjátok ez által ama becses és annyira óhajtandó 
javakat, melyeket vallási, lelkiismereti béke nevén isme-
rünk. Nem méltók a keresztény névre azok, akik szektá-
rius politikát űznek, koczkáztatván ez által, hogy a nem-
zet össze fog roskadni ama teher alatt, melyet lehetetlen 
volna elviselnie. A vallás parancsolja, kötelességül teszi, 
kimélni a gyöngéket s kicsinyeket, ahelyett, hogy ke-
resztül-kasul előre kovácsolt rendszereket alkalmazzanak, 
melyeknél a tények minden pillanatban megczáfolják az 
elméletet. Nem igazi keresztények azok, akik hamis böl-
cselet által tévedésbe ejtve megvalósíthatatlan álmok által 
hagyják magukat elragadtatni, hogy ez agyrémeknek 
föláldozzák a nemzeti kereskedelem, ipar s földmüvelés 
érdekeit. A vallás azért is van itt, hogy megvédelmezze 
az ép észt a szónokok szószátyárkodásai és a szofisták 
furfangjai ellenében. Nem őszinte keresztények azok, akik 
hamis önzés által sarkalva országukat kalandokba sodor-
ják, melyekben összes javai elveszhetnek. A vallás az, 
mely tiltja hamis dicsőség utáni vágyból s bűnös nagyra-
vágyás kielégítéséből ontani a népek vérét. Az ország 
anyagi érdekeire nézve nincs jobb biztosíték, mint ha oly 
emberek által kormányoztatik, a kiknek a hit szolgál 
szabályul és vezérül. Ezt már mondá egy iró, aki nem 
igen vádolható részrehajlással a vallás iránt, de akinek 
nagy szelleme nem zárkózott el a történelem tanulságai 
elől : „Igazi keresztények — irja Montesquieu — oly 
polgárok volnának, kik végtelenül föl vannak világosodva 
kötelmeik felől, és akik nagy buzgalmat fejtenének ki 
ezek teljesítésében ; ők igen jól ismernék a természetes 
védelem jogait ; minél többet vélnének tartozni vallásuk-
nak, annál többel vélnének tartozni hazájuknak. A ke-
reszténységnek elvei, ha a szivekbe jól bevésődtek, sokkal 
erősebbek volnának, mint a monarchiák hamis kitüntetései, 
a köztársaságok emberi erényei és az önkényuralmu álla-
mok szolgai félelme." *) 

Oh ! vajha a mult tanulságai okulásul szolgálnának 
a jövőre nézve követendő magatartásunk tekintetében ! 
Ha van külön példa rá, mely megértesse velünk köteles-
ségünket a választójog gyakorlásában, akkor az bizonyára, 
amelyet az 1789. százas évfordulója emlékezetünkbe idéz. 
Ez év május 4-én, minden szerencsétlenségünk ez erede -
tén, ünnepélyes körmenet indult a versailles-i Miasszonyunk 
templomából, hogy szent Lajos templomába vonuljon, 
ahol a szent titkok voltak megülendők a parlament meg-
nyitása alkalmából. A királyság három rendjének képvi-
selői, a harmadik (polgári) rend, a nemesség és papság 
elől mentek a Legszent. Olt. Szentség előtt, melyet a 
tiszteletre méltó párisi érsek visz vala, ki után lépdelt a 
király, királyné és a fönséges család többi tagjai, melyről el 
lehetett mondani, hogy nagyságához nincs fogható a tör-
ténelemben. A Szentlélek segélyül hivása és szent mise 
után, az oltáron kitett Olt. Szentség jelenlétében. De la 
Fare, nancy-i püspök lépett a szószékre, hogy kifejtse a 
körülményekhez annyira alkalmas e szöveget: a vallás 
képezi az országok erejét és a népek jólétét. E tekinté-

') Esprit des lois. (Törvények szelleme) I. XXIV., 6. 

lyes ünnepség láttára remény szállt a szivekbe, és azt 
lehetett hinni, hogy Isten szine előtt összejött e gyüle-
kezetből a nagyság s jólét u j korszaka fog támadni a 
régi Francziaországra . . . Azonban alig telt le néhány 
hónap, és a vallásüldözés már mindenfelől dühöngött: az 
az egyház öröke méltatlan fosztogatásokban szétfoszla-
dozott; szakadárság s eretnekség árasztotta el a törvé-
nyeket, és amint az első lépés meg volt téve az erőszak 
utján, fokról-fokra haladtak a bűntények s őrület végső 
szélsőségeiig, ama borzalmas jelenetekig, amelyek egész 
a jelen század kezdetéig tartottak és amelyeknek véres 
emlékét atyáitok rátok hagyták. 

Hogyan mehettek végbe mindé dolgok és oly ro-
hamos s ijesztő gyorsasággal egy keresztény nép körében ? 
Ennek okai a választójog gyakorlásában elkövetett hi-
bákban s tévelyekben rejlik. Ha az ország fenekestül föl-
forgattatott a forradalmak által, melyeknek végét, bár 
száz év folyt le azóta, még ma sem láthatjuk, ez azért 
lehető, mivel a csalfa Ígéretek által tévedésbe ejtett vá-
lasztók szavazataikat szabadkőműveseknek, szabadgon-
dolkozásuaknak, hitetleneknek, kétkedőknek, oly embe-
reknek adták, akiket nem tartván vissza Isten félelme 
s a törvénye iránti tisztelet, lerontottak minden jogot 
s minden jó elvet, amint embertársaik életéből is játékot 
űztek. E szektáriasok helyébe, kiknek utópiái annyi 
vérébe s könyébe kerültek Francziaországnak, képzeljetek 
magatoknak igazi keresztényekből alakított gyűlést, akik-
nek a szilárd és őszinte hit megtiltotta volna, hogy föl-
lázadjanak, helyette az igazságosság és testvéri szeretet 
szellemét sugalván nekik : és hazánk mindama szerencsét-
lenségtől meg lett volna kímélve. Valóban hasznos refor-
mokat hoztak volna be az evangeliumi elvek befolyása 
alatt, amelyek a törvényes hatalom tiszteletben tartását 
rendelik, a mint a jogos szabadságnak is biztosítékai. 
Városaitok s falvaitok nem lettek volna megtizedelve a 
forradalmi propaganda háborúi által, amelyekből más ered-
ményünk nem vala az általános bizalmatlanságnál. Ahe-
lyett, hogy két ellenséges Francziaország állana egymás-
sal szemben, szemeink előtt egységes s egyetértő ország 
látványa tárulna, összes gyermekei ugyanazon zászló alá 
sorakoznának, a dicső hagyományok iránti hűség által 
még dicsőségesebb jövőt készítvén elő. 

íme, szeretett testvéreink, hová vezet a keresztény 
kötelezettségeinek feledése a választó-jog gyakorlásában. 
Nem vonakodunk kimondani, hogy ebben az élet vagy 
halál kérdése rejlik egy nemzetre nézve. Vájjon e bor-
zasztó tanulságok kárba vesznek ? Vájjon a katholikus 
Francziaország, okulva az oly kegyetlen tapasztalatokon, 
nem fogja-e keresztényekre bízni jövőjét, akik tisztelik 
jogait s szabadságait ? 

Tudjuk, mily tisztelettel szoktátok fogadni tanácsa-
inkat, meg lévén győződve, hogy azokat csak vallás 
iránti buzgalmunk és hazánk iránti szeretetünk sugalja. 
Azért szilárdan reméljük, hogy ily fontos ügyben ti meg-
fogjátok érteni a felelősséget, mely titeket illet. Ha meg 
gondolatlan választások folytán a hatalom az egyház 
ellenségeinek kezébe esnék, ama sajátságos törvényho-
zókéba, akik fennen hirdetik, hogy Istent s törvényét 
száműzni fogják az emberi társadalomból, mennyire saj-
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nálnátok azt? Mily sulylyal terhelnétek meg lelkiismere- ! 
teteket? És azért napjainkban inkább mint valaha mind-
nyájunknak szoros kötelességünk csak oly férfiakat választani 
a politikai s polgári ténykedésre, akik őszintén ragasz-
kodnak a valláshoz és készek azt védelmezni ellenségei 
támadásai ellen. Legyetek biztosak róla, hogy ily férfiak 
legjobb őrei lesznek a rendnek és legéberebb előmozdítói 
anyagi érdekeiteknek. Járjatok el ez ügyben ugy, mint 
teszitek vala akkor, midőn kötelességtekké tevétek minél 
több eszélyességet s körültekintést tanúsítani. Ha nem 
vagytok eléggé tájékozva az emberek s dolgok felől, 
vegyétek igénybe azok tanácsát, akik szándékaik egye-
nessége s életük méltósága által bizalmatokat érdemlik. 
Hallgassatok, nem a leglármásabbakra, hanem a legoko-
sabbakra ; oda szegődjetek, ahol értelmiséggel s elvhü-
séggel szerzett érdemek s tett szolgálatok párosulnak. 
Kérdezzétek önmagatoktól, bárkitől fogtok is tanácsot 
kérni, vájjon arról van-e szó, hogy elhatárpzzátok maga-
tokat arra nézve, ami titeket, családotokat legközelebbről 
érinti. 

Gyakoroljátok ekkép választó jogotokat, teljes öntu-
dattal s szakismerettel, mint keresztényekhez illik, kik 
tetteiktől távol akarjátok tartani a tévedést s szenvedélyt. 
Igy meg fogják érdemelni Isten segedelmét, az egyház 
áldását és az ország elismerését. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-László-Társulat 

igazgató-választmányának ülése márczius hó 23-án. 
Elnökség: dr Schlauch Lőrincz, nagyváradi püspök, 

egyh. elnök ő excja, gróf Zichy Nándor, vil. elnök ő 
mlga, Markus Gyula pápai praelatus stb. egyh. alelnök 
ő mlga, dr Balogh Sándor, vil. alelnök ő nga. 

A választmányi tagok sorából jelen vannak : P. Bán 
Sándor, Barta Béla, dr báró Barkóczy Sándor, dr Breznay 
Béla, dr Csajághy Károly, Frey József, Gabler Lajos Pál, 
Gervay Mihály, Lipfhay Kornél, Molnár László. Molnár 
V. Bertalan, Németh Péter, Romeiser József, Somoskeői 
Antal, dr Steiner Fülöp, báró Stockinger János, Trautwein 
János, Véber János, dr Winkler József stb. 

Az elnök ur ő excja kegyeletes szavakkal megem-
lékszik a trónörökös váratlan haláláról (lévén ez az első 
ülés ez évben) és ékes módon nyilvánítja a társulat 
őszinte részvétét hagyományos, törhetetlen hűségét fel-
séges uralkodónk és dicső háza iránt. Osztatlan helyes-
léssel fogadott szavai mély benyomást gyakoroltak a 
jelenvoltakra. 

Dr Schlauch L. elnök ő excja jelenti, hogy a bel-
grádi cs. és k. követség kérelmére a Belgrádban épült 
kath. templom főoltárára helyezendő sz.-László-kép költ-
ségeit magára vállalta és a társulat nevében húsvétig a 
kép rendeltetése helyére fog elküldetni. — Az elküldött 
pénzösszegről szóló elismervény eket tudomásul veszik. 

A pénztári jelentés, melyet Venczell Antal pénz-

') Ha már minden községben volna katholikus olvasó és 
társalgó körünk : azt mondanám, hogy ezt a főp. körlevelet s annak 
minden tanulságát fejtsék ki t. paptársaim hiveik olvasó és társas 
körében. A szerte. 

! tárnok előterjeszti, a következő tételeket tünteti fel : 
Január 1.—márczius 22-ig: bevételek: 3553 frt 88 kr 
tagdíjakban; 105 frt hagyományokban. Kiadások : 1637 
frt, marad rendelkezésre 2021 frt 88 kr, vagyis a tavali 
maradékkal (2745 frt 62 kr.) együtt 5083 frt 37 kr. — 
Nevezetesen bevételek: az esztergomi érseki megyéből: 
452 frt 11 kr, a kalocsai érseki főmegyéből 500 frt, az 
egri főmegyéből: nmélt. dr Samassa József egri érsek ő 
excja részéről 300 frt, az érseki főmegye részéről 113 frt 
85 kr, a beszterczebángai egyházmegyéből: 33 frt 60 kr, 
a csanádi e. m. 150 frt 6 kr, a győri e. m. 319 frt a 
kassai e. m. 100 frt, a nagyváradi 1. sz. e. m. 140 frt 
69 kr, a pécsi e. m. 238 frt 70 kr, a rozsnyói e. m. 205 frt, 
a szatmári e. m. 125 frt 89 kr, a szepesi e. m. 115 frt 
60 kr, a székesfehérvári e. m. 142 frt, a váczi e. m. 
244 frt 10 kr, a veszprémi e. m. 367 frt 46 kr. — 
Egyesektől: 13 frt 16 kr. — Néhai Herczegh István 
tahi-tótfalusi plébános után : 5 frt, néhai Orem János 
vecsési plébános után 25 frt, néhai Brühl Ferencz greniczi 
esp. plébános után : 5 frt, néhai Gyurikovics Mátyás 
nyitrai kanonok után : 50 frt, továbbá alapitványi tagsági 
dij Szabó Norbert szatmári kanonoktól : 2 frt. 

A pénztárnoki jelentéssel kapcsolatosan Barta Béla 
vál. tag felszólalására érdekes eszmecsere fejlődött, mely-
ben résztvettek dr Schlauch L. elnök ur ő excián kívül 
gróf Zichy Nándor, Markus Gyula, dr Balogh Sándor, 
Romeiser József, Trautwein nep. János, dr Wolafka N. 
titkár, határozattá emeltetett, hogy minden év végén 
költségvetési előirányzat készítendő, melyben az állandósí-
tott segélyezések figyelembevétele mellett nagyobb ará-
nyosságra keilend súlyt fektetni a kiosztásra fenmaradt 
pénzösszeg tekintetében, különben megtartván az eddigi 
szokást, hogy az időközönkint beérkezett folyamodványo-
kat a legközelebbi választmányi gyűlésen elintézik. 

Dr Wolafka Nándor, titkár, továbbá bejelenti, hogy 
néhai Somhegyi József, fóthi praelatus-plebános 50 frtot, 
néhai Illés Elek tápió-bicskei plébános 10 frtot, néhai 
Mészáros András, egri ny. áldozár 12 frt 11 krt, néhai 
Kanizsay Károly tisza-örsi apát-plebános 30 frtot hagyo-
mányozott a társulatnak. 

Titkár felolvassa a beérkezett folyamodványokat, 
melyek közöl kettőt tárgyalásba venni nem lehetett, mivel 
az illetékes püspöki hatóság ajánlata nélkül szűkölködtek. 
Beható eszmecsere után megszavaztak: Baracska (Kalo-
csam.) község temploma belső felszerelésére: 100 fr tot ; 
a sz. ágotai (erdélyi e. tn.) templom építésére : 200 frtot ; apil-
lérpeklécsi és bibóezi g. kath. hitközségeknek iskolaépítésre : 
100 fr tot ; a rohonczi (szombathelyi e. m.) kisded-óvo-
dára : 50 frtot ; a szakot gör. kath. (eperjesi e. m.) köz-
ségnek templomára: 100 f r to t ; a szalonikii iskolatestvé-
reknek 200 frankot; a drinápolyi hitküldéreknek 150 
frankot. 

Dr Schlauch Lőrincz elnök ő excja a jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri Barta Béla és Gervay Mihály vál. 
tagok ő mlgát. Ezzel az ülés véget ért. 

4- Gróf Károlyi Sándor levele a Szent-István-
Társulat közgyűléséhez, melyben az elnökségről való le-
köszönését tudatja, igy hangzik : 
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Tisztelt közgyűlés ! 
Magánkörülményeim s ezekből származó elfoglaltatá-

saim elkerülhetetlen szükségét idézték elő annak, hogy a 
Szent-István-Társulat elnöki tisztéről, melyre a mélyen 
tisztelt társulat engemet érdemeim hiánya daczára, néhány 
évvel ezelőtt megválasztani méltóztatott, ezúttal leköszönjek. 

Megvallom, hogy valóban sajnálatteljesen szánom el 
magamat ezen lépésre, melyet magánkörülményeim kény-
szere alatt elodáznom nem lehet, de másfelől meg ugy 
hiszem, hogy a társulat érdekeit tekintve alkalmasabb 
időpontot aligha találhattam volna erre, mint most midőn 
a társulat a jelenben fejezi be tevékenységének egyik 
korszakát, a mely alatt mintegy újjászervezte magát azon 
ügybuzgó lendület befolyása mellett, a melynek a társu-
lat tagjai ujabb időben nem egy jelét adták. 

Az utóbbi évek folyamán mindinkább meggyőződve 
arról, hogy az olvasóközönség különböző rétegeinek kü-
lönböző jellegű olvasmányokat kell szolgáltatni addig is, 
mig ezen irányt a szakirodalom utján különösebben is 
fejleszthetné, eddigi kiadmányai mellett a tartalom-válto-
zatosság kedveért létre hozta a „Katholikus Szemlét'', 
megindította újból az ifjúsági irodalmat, súlyt kezdett 
fektetni a népies olvasmányokra, s ezen irányoknak fej-
lesztése végett megalkotta a társulat a saját kebelében a 
tudományos és irodalmi osztályt. 

Mindezen intézkedések, melyek mintegy eszközei 
lesznek a jövő működésnek, s keretül szolgálnak azon 
képnél, melyet a jövő fog ecset alá venni : meghozzák 
majd a társulatnak az irói erőket, kik az eddigiek mellett 
a katholikus szellemű tudományt fogják divulgarizálni 
Magyarországon és az olvasóközönség különböző fokú 
igényeihez mérten terjesztve a helyes eszméket inkább a 
mindennapi, mint akadémikus alakban tért fognak fog-
lalni — ugy kell reménylenünk — a profán tudomány 
óriási elterjedésével szemben, előmozdítva a társulatnak 
czon végc?élját, mely most is az alapítók szándéka ,rk 
megfelelőleg a jó és olcsó irodalom terjesztése által minél 
többeknek a katholikus hit felé irányításában találja meg 
kifejezését. 

Irodalmunknak korszerűnek kell lenni. — Az alakot 
mely által igazságot hirdetve olvasó közönséget nyerhe-
tünk, a közönség ízlésének nemes árnyalata adja meg. 
Igy mindenekfelett legnagyobb vonzerővel bir a magyar 
katholikus olvasóra az olyan olvasmány, a mely a ka-
tholikus szempontból helyeset megegyeztetni tudja nem-
zeti fejlődésünk igényein kivül polgárosodásunk követel-
ményeivel is. 

Alapszabályaink korlátai között — tehát kizárva 
minden politikát — foglalkoznunk kell társadalmunknak 
azon alakulásaival, melyek a keresztény erények szem-
pontjából kívánnak megvilágítást. 

Az oeconomicus verseny törvényeit elfogadva, rideg-
ségeinek enyhítésére kell törekedni, magasra kiemelve a 
keresztény szeretet tanát és ebből kiindulva a jótékonyság 
azon alakjait ösmertetve, melyek az adott viszonyok kö-
zött helyesen alkalmazhatók. 

Fel kell ébreszteni az érdeklődést a közoktatás 
minden ágazatai körül, mert ezen kérdés sikeres meg-
oldásától függ, hogy a jövő nemzedék hitünkhöz, ha-
zánkhoz és társadalmi intézményeinkhez hü fog-e ma-
radni vagy sem ? 

Meg kell küzdeni a minden lépten-nyomon mutat-
kozó közönynyel, és ha annak korszerű volta bekövet-
kezik, meg keilend világítani mindazon módokat, melyek 
mellett hasznos lehet laikus hitfeleinknek az egyház anyagi 
érdekei körében való beavatkozása. 

A most elsorolt módok alkalmazása által fogjuk 
irodalmuukat korszerűvé tenni, és midőn olvasó közön-
ségünk szaporodni fogna el fog terjedni beösmerése 
azon igazságnak is, hogy vallásunk tanai a modern tár-
sadalmi intézmények megerősítésére is vezetnek, de ezen-
kívül el fogjuk érni társulatunk főczélját, mely mindenkor 
hitünk terjesztése volt. 

Igy képzelve magamnak a társulat jövő tevékeny-
ségét, engedje meg a t. közgyűlés kijelentenem, hogy a 
midőn megválók e reám annyira megtisztelő elnökségtől, 
nem szándékom megválni a társulattól, melynek czéljait 
gyenge erőmhöz mérten, főkép a most jelzett irány-
ban, mindenkor a legnagyobb buzgósággal kivánom elő-
mozditani. 

Es most megköszönve még társulati tagtársaimnak 
azon szives jó indulatát, amelylyel irányomban viseltettek, 
kegyeskedjenek ezért hálás érzeteimnek kifejezését elfo-
gadni, és legyenek meggyőződve arról, hogy azon időt, 
melyet támogatásukkal a társulat élén töltöttem el, a 
ledkedvesebb emlékeim közé fogom sorolni. 

Ezek után maradok a tisztelt közgyűlés hódolattel-
jes tisztelője. 

Merán, 1889. évi február hóban. 
Gróf Károlyi Sándor. 

VEGYESEK. 
XIII. Leo pápa Ruffo-Scilla hget, müncheni 

nuntiust, Németországból visszahivta és Macchi utódjául 
Major Domus-szá nevezte ki ; Ruffo-Scilla utódjául a 
müncheni nuntiaturánál Mgr Deila Volpe Ferencz pápai 
főkamarást emlegetik ujolag. (Augsb. Posts.) T. olvasóink 
emlékezhetnek, hogy mi ezt mind már hónapok előtt 
jelentettük. 

— A munkácsmegyei káptalan a székhelyi papsággal 
együttesen igen szép üdvözlő és hódoló föliratot intézett 
PáSZtélyi János püspök úrhoz, abból az alkalomból, 
hogy ő szentségétől a szent-sirrend nagykeresztjét kapta. 
(Kelet.) 

— Aquinói ss. Tamás napján irta alá XIII. Leo 
pápa a brevét, melylyel a washingtoni kath. egyetem 
örök időkre kánonilag megalapittatott. Egyúttal meg-
ajándékozta az uj egyetemet avval az életnagyságú 
arczképével, mely a vatikáni kiállításon közbámulat 
tárgya vala, s melyet a szentatya kezdetben a hires 
vatikáni képtárba akart bekebelezni. Jobb helye lesz 
ennek a képnek, igy szólt a pápa Keane püspökhöz, 
a washingtoni egyetem dísztermében, mint itt a Vati-
kánban. 

— A német császár igazi lutheránus módon tiszteli 
a — paritást. A szolgálatába beosztott Chelius főhadnagy 
fiának keresztelésén tüntetőleg vállalta el nejével a ke-
resztszülői tisztet azért, mert Chelius, daczára hogy ka-
tholikus, mégis protestáns lelkész által kereszteltette meg 
fiát. A fiút maga a császárné tartotta keresztvízre; a 
császár pedig ott maradt a lakomán is, sőt toastot is 
mondott a kis fiúra, a ki a keresztségben Vilmos nevet 
kapott. (Augsb. Posts.) 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt . 

Szerkesztő lakása ."Buda-
pest, VIII.. Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
: minden 
: kir. postahivatalnál; 
: Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Rndnyánszky 
: A. könyvnyomdájában, 
I IV., Papnövelde-utcza 
r 8. sz. alatt, hova a ne-
1 taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
§ ben, intézendôk. 

B u d a p e s t e n , m á r c z i u s 30 . 26. I. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezérexzmék és Tanulmányok : A kulturtörténet-irás helyes iránya. •— A szabadkőművesség eredete. — Egyházi 
Tudósítások: S z a t m á r : Egy tiszteletbeli kanonok. — S z a t m á r i e g y h á z m e g y e : Öröm-hir. — B e r l i n : Windthorst 
javaslatának elvetése. — F r a n c z i a o r s z á g : A rabszolgaság eltörlése. — Kath. Egyleti Elet : Az országos közp. kath. legény-egylet 
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A kulturtörténet-irás helyes iránya. 
A mai kor mohón tanulmányozza a mult 

időket, felkutatja a régi emlékeket, ezek felira-
taiból kibetűzi a letűnt századok eseményeit s 
kijelöli az irányt, mely szerint a nemzetek emel-
kedtek s lassankint ismét hanyatlásnak indultak. 
Terjedelmes munkák jelennek meg az emberiség 
művelődéséről ; megirják annak történetét, — de 
igen gyakran subjectiv felfogással. A legfénye-
sebb igazságokat az ember eredetéről, a kinyi-
latkoztatásról, egyszerűen mellőzik vagy másként 
magyarázzák ; sőt akadnak, kik teljesen tagad-
ják. Vannak, kik alapelvül veszik föl, hogy az 
ember az állati életből emelkedett az értelmi 
tevékenységre; a puszta naturalismus és rationa-
lismus elveit vallva, a ker. vallási igazságokat az 
ész természetes fejlődésének tart ják, éppen ugy, 
miként a tapasztalati ismereteket. Feltárják az 
egyes korszakokban szereplő nemzetek kultúrá-
ját, de egy láthatatlan kéz működését fel nem 
ismerik. A kinyilatkoztatás történeti eseményeit, 
melyek a népek életében átcsillognak és a zsidó 
nemzet vallási, társadalmi és politikai történel-
mében örök fényben ragyognak, a semi nép-
törzs vallási kultúrájának tekintik. Vonakodnak 
elismerni azon nagy átalakulásokat, melyeket a 
kereszténység előidézett. Az egyház csodás szer-
vezetét, csodálatos fennállását a történelmi té-
nyek esetleges találkozásának, a papi uralom-
vágynak és a keresztény nemzetek ily irányú 
szellemi fejlődésének tulajdonítják. Az egyház 
által hirdetett igazság jótékony sugarait kizár-
ják a történettudomány csarnokaiból, gyarló 
elméjök pislogó fényénél keresnek, kutatnak, és 

önalkotta eszméiket mint kétségbe vonhatatlan 
igazságokat hirdetik. Tévedésben vannak a kul-
tura alapelvei és tényezői iránt. 

A kultura legfőbb elve abban rejlik, hogy 
tiszta fogalmat nyújtson az ember mivoltáról és 
rendeltetéséről. Mi az ember s mi a végczélja? 
Ezek azon kérdések, melyekre minden kor és 
nemzet kultúrájának meg kell felelnie. Attól 
függ a kultura értéke, becse, szelleme, miként 
felei meg a kérdésekre. Valamint az emberi test 
legkisebb részecskéjének is megvan a maga ren-
deltetése a szervezetben, maga a szervezet pedig 
a lélekben birja czélját: ugy a lélek a testtel 
együtt vagyis az egész ember határozott rendel-
tetéssel bir, melynek elérése után törekednie kell. 
Ezen szabály alól a társadalom sincs kivéve. A 
társadalom nem önmagáért vau. Az ember társa-
ságban élve három irányban tökéletesítheti magát : 
a physikai jólét megszerzésében, az egyéni erkölcsi 
és a társas, a politikai élet vonatkozásaiban. A mily 
arányban fejlődnek eme tényezők, oly terjedelmű 
és szellemű lesz maga a kultura is. Az ó-kori 
kultura nem ismerte a társadalom czélját, mert 
nem ismerte magát az embert sem. A különféle 
formában nyilatkozó államhatalom föltétlen jogot 
követelt magának a polgárokkal szemben. Az 
államhatalom volt a lelkiismeret biráj clj Bj CSG-
lekedetek moralitásának mértéke. Az ember az 
államért van. Ez volt elvök. S e nyomokon ha-
lad az uj-kor kultúrája is. 

A történetíró akkor jár helyes uton, ha 
szigorúan szem előtt ta r t ja a megnevezett fő-
elveket, s egybevetve azokat a czivilizáczió által 
létesített művekkel, ez alapon vonja le a követ-

26 
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keztetést. Erre azonban múlhatatlanul szükséges, 
hogy önmaga is tiszta fogalommal bírjon az 
emberről, a társadalomról, a vallási és állami 
hatalomról. Valamint Isten kezéből kerültek ki 
mindezek, ugy egy isteni erőnek kell léteznie, 
amint hogy létezik is, mely azokat folyton fenn-
tar t ja . S azért a történetíró, ha alapos és igaz 
ismereteket akar szerezni, ezen isteni erőt tar-
tozik mindenekelőtt megismerni. Az emberiség 
czivilizácziójának t i tkát a kinyilatkoztatás fejti 
meg, s ennek letéteményese az egyház. Ez őrzi 
meg és fennen hirdeti azon igazságot, hogy az 
ember Isten kezének müve, felruházva mindazon 
kiváló tulajdonokkal, melyekkel Isten ismeretére 
eljuthat, lelkét müveiheti, ismereteit fejlesztheti 
és földi existentiáját nemesítve tökéletesítheti. 
A társadalom alapját, a családot, az egyház tar t ja 
meg és védelmezi szentséges jellegében. Szeresd 
Istent mindenekfelett, felebarátodat pedig mint ten-
magadat, — ezen isteni parancs az egész embe-
riséget csodálatosképen a szeretet lelkével hatja 
át ós Istenhez vezeti. E szeretetből mint kútfő-
ből ered a lelki és polgári hatalom. Adjátok meg 
a császárnak ami a császáré, és Istennek ami Istené. 
Ezen isteni szózat örökre megállapította az embe-
riséget kormányzó két hatalmat, s meghatározta 
mindkettőnek természetét és czélját. ') Az egy-
házban folytonos tevékenységben vannak mind-
azon elvek, melyek a valódi mivelődést megala-
pítják, fejlesztik és terjesztik. Az emberiség 
legbecsesebb kincsét képezik a hit- és erkölcsi 
igazságok ; ezek az egyházban hiven őriztetnek 
s innen mint legtisztább forrásból szakadatlanul 
uj élet terjed az emberiség szellemi világában. 
A kulturtörténetiró tehát igyekezzék behatóan 
megismerkedni az egyház életével, s fel tánünak 
előtte azon kimagasló pontok, honnan az embe-
riség történetét áttekintheti ós mivelőclési kor-
szakait biztos alapon jellemezheti. Az egyház 
irodalma a tudományok és művészetek kimerít-
hetetlen kincsesbányája. Szálljon alá a törté-
netíró e kincsesbányában és gazdag érre talál, 
mely annál jobban fizet, minél mélyebben hatol 
be. A szentatyák és egyházi írók munkái felöle-
lik az egész emberiség szellemi vívmányait. Az 
egyház szellemi küldetésénél fogva tevékenysége 
körébe vonja a multat, kulturális czélokért küzd 
a jelenben, hogy a kulturát megőrizze a jövőnek. 

Az emberiség élete egy világrendszerhez 
') Kurth, Les origines de la Civilisation moderne, I. In-

troduce 

hasonlítható, melynek középpontja az Isten által 
kitűzött czél. Aki a művelődés történetét akarja 
megírni, a korszakok jellemzésénél, a nemzetek 
haladása, fejlődése feltüntetésénél e czélt szeme 
elől tévesztenie nem szabad, mert különben mun-
kája nem felel meg az igazságnak. Az kétségte-
len, hogy a kultúrtörténeti munkák igen tetsze-
tős, behízelgő módon ismertetnek meg az embe-
riség szellemi és anyagi fejlődésével. Ma, midőn 
elég helytelenül mindenki mindent óhajtana 
tudni, lázas lelkesedéssel ragadnak meg oly mun-
kát, mely az emberiség vallási, társadalmi, poli-
tikai életét, a tudományok és művészetek fejlő-
dését oly ügyesen tudja csoportosítani, hogy 
egyrészt változatos, érdekes olvasmányt nyújt, 
másrészt pedig rövid idő alatt az összes iroda-
lom minden irányú haladását föltárja. Ámde a 
szép forma alat t mérget rejtenek. Minden nem-
zet és kor mivelődése leírásánál igyekeznek tár-
gyilagos irányt követni, de ahol az egyház 
tevékenységéről és befolyásáról van szó, ott saját 
egyéni nézeteiket ju t ta t ják érvényre. P. Szath-
máry Károly ') munkájában az isteni kinyilat-
koztatást Renan elvei szerint fejtegeti, az egy-
ház szervezetét pedig protestáns felfogással adja 
elő. Ez nem felel meg az igazságnak és éppen 
azért nem is lehet helyes iránya a kulturtörté-
netirásnak. A kultura alapelveinek igaz ismerete, 
tárgyilagos feltüntetése, az Isten által kitűzött 
czél felfogása, az egyház elvei és ugy benső mint 
kulturális életének igazságos leírása: ez a kul-
tur-történetirás helyes iránya. 

Dr Kádár Ambrus. 

A szabadkőművesség eredete. 
A kölni oknián.v. 

A szabadkőművesség eredetére vonatkozó okiratok 
között a legtekintélyesebb helyet a kölni okmány foglalja 
el. Ezen okirat ugy a szabadkőművesség lényegére, mint 
eredetére és történetére nézve a legfontosabb adatokat 
és felvilágosításokat nyújtja. A kölni okmánynak közzé-
tétele által számos téves vélemény dől meg, s a szabad-
kőművesség eredetének és történetének kutatója biztos 
kiindulási pontra és útjelzőre talál benne. 

Az okmányt 1819-ben a haagai nagy páholynak 
irattárában fedezték fel egy szorgosan elzárt és gondosan 
lepecsételt sárga rézdobozban, a mely kivüle még egyéb 
okiratokat is tartalmazott. Szövege latin nyelven volt, 
szerkesztve és a nagymester meghagyására holland 
nyelvre tétetett át, a mely nyelven több másolat készült. 
Ezen hitelesített másolatok közöl egy példány Frank 

') P. Szathmáry Károly, Az emberi mivelődés története 
Budapest, 1876. 
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testvérnek, a svájezi Jenner-gyalogezred tábori lelkészének 
kezeibe jutott, ki azt német nyelvre fordítván, később 
Bernben a „Zur Hoffnung" czimzett páholyban mu-
tatta be. ') 

Az okirat felfedeztetésének történetét Thellung 
testvér következőképen egészíti ki. — A kérdéses okmány 
az amsterdami Yredendall páholy irattárában őriztetett. 
E páholy 1519-től—1602-ig működött, midőn az idő kö-
rülményei bezáratását tették szükségessé. Azonban négy 
fenmaradt tagja kivitte, hogy 1637-ben Haagban Frederiks 
Vredendall név alatt újból megnyittatott. A régi pá-
holyból áthozott tárgyak között egy sárga rézveretű, 
három lakattal lezárt és három teljesen ép pecséttel el-
látott szekrényke volt, melyben 1. a het Vredendallnak 
1519. márczius hó 8-áról keltezett angol nyelven szer-
kesztett alapitó levele; 2. az 1519-től 1601-ig való összes 
tagok névjegyzéke, és 3. a kérdéses kölni okmány volt. 

Ez utóbbi latin nyelven, in piano, pergamenre van 
irva, teljes épségben, és tizenkilencz sajátkezű név alá-
írással hitelesítve. 

Mindezt a Frederiks Vredendall páholy 1637. 
január hó 29-én tartott gyűlésének jegyzőkönyve bizo-
nyítja, mely nevezett okiratokkal egyetemben a haagai 
nagypáholyban az eredeti példányban őriztetik. 0 fensége 
az összes németalföldi páholyoknak 1816-ban választott 
tartományi mestere, biboros Frigyes Károly királyi herczeg, 
az okiratnak eredeti példányát tudós szakférfiakra bízta 
tanulmányozás végett, hü másolatokról gondoskodott, 
holland nyelvre fordíttatá, s mindkét nyelven szétosztotta 
az összes alföldi páholyok között.2) 

Alig van tárgy, melyről az irodalmilag működő 
testvérek annyit összeírtak volna, mint a kölni okmány. 
Mindenki elismeri az okiratnak nagy jelentőségét, s ez 
okozta a nagy harezot, mely ez okiratot illetőleg az iro-
dalom terén lefolyt. Nemcsak egyes testvérek, hanem 
páholyok és nagypáholyok is nyilatkoztak a kölni ok-
iratra vonatkozólag. 

A szóban levő okmánynyal foglalkozó Íróknak na-
gyobb és tekintélyesebb része az okiratnak hitelességét 
védi, míg a kisebbik rész annak authenticitását megtá-
madta, azonban tiszta elfogultságból, mivel a páholyt 
akarták ezáltal fedezni és védeni.:i) 

Mielőtt hitelességének és jelentőségének kérdésével 
bővebben foglalkoznánk, lássuk magát az okiratot, mi-
után ezáltal a kérdés tárgyalása világosabb formába 
önthető. 4) 

(Folytatjuk.) 

') Heldmann : Die drei ältesten geschichtlichen Denkmale 
der deutschen Freimaurerbruderschaft : Aaarau 1819. i. Eckert 311.1. 

s) Die Freimaurerei in ihren Zusammenhange mit den Reli-
gionen der alten Egypter, der Juden und der Christen. Für den-
kende Geschichtsfreunde frei bearbeitet von R. S. Acerellos. Lipcse, 
II. Ausg. 1836. 4. B. 165. 1. 

3) Hitelessége mellett nyilatkoznak a páholy részéről Held-
mann, Stieglitz, Grävell, Brettschneider (a „theologus," ki az ,an-
nales vitae Melanchtonis"-t és Melanchton leveleit kiadta.) Fetscherin 
stb. — Ellene néhány páholy (bár ily kérdésben nem a szavazat-
többség, hanem érvek döntenek) Krauze, Lenning és Heeren. 

4) Az okiratnak eredeti latin szövegét a hitelesített német 
fordítás kíséretében 1. Eckert u. o. 329. s. köv. 11. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Szatmár. Egy tiszteletbeli kanonok. — 
Minden székesegyháznál van a vasóságos kanonoki 

stallumokon kívül még néhány tiszteletbeli is. A szatmári 
székesegyházban hat valóságos és ugyanannyi tisztelet-
beli kanonoki stallum létezik, utóbbiak azon érdemes 
férfiak számára egyházmegyénkben, akiket különben ki-
tüntetni és megjutalmazni se mód, se tehetség, se alka-
lom nincsen. 

Igy történt, hogy ezen székesegyházi káptalannak 
hat valóságos és öt tiszteletbeli kanonoki stalluma be-
töltve levén, az üresedésben levő hatodik tiszteletbeli 
kanonoki stallumra, m élt. és főtiszt. Meszlényi Gyula 
püspök urunknak a valódi érdemet méltányló kegyes 
fölterjesztése következtében, apostoli királyunk ő felsége 
ft. tudós Hámon József szentszéki ülnök és tanár urat, 
a theologiai tanári kar legidősbjét, a helybeli irgalmas 
nővérek zárda-intézetének igazgatóját méltóztatott leg-
kegyelmesebben kinevezni. 

Minden állitásnak bizonyítás levén természetes és 
egyedüli támpontja, reménylem, nem követek el merényt 
a kitüntetett egyházi férfiúnak ismert szerénysége ellen, 
ha — állításomat s a méltán megérdemelt kitüntetésnek 
tényét igazolandó, — a kitüntetettnek élettörténetéből 
néhány főbb mozzanatot futólag megérintek. 

A születés, bármennyire büszke is némely ember-
fia reá, nem érdem, de kegyelem, Isten kegyelme, még 
pedig annál nagyobb kegyelme, mennél kedvezőbbek s 
az ember életére s jövőjére nézve áldásosabbak azon kö-
rülmények és viszonyok, melyek között az ember születik. 

A mi ünnepeltünk ötven év előtt látott először nap-
világot, Vasmegyében, Pinkafőn, bold. Haas püspök 
születése helyén, hol Isten félelmében növekedvén fel, 
megkezdé elemi tanulói pályáját Weinhoffer József lelki-
pásztorkodása idejében. Ki ne ismerné e nevet, e férfiút, 
e példányképét a valódi lelkipásztornak és katekétának, 
kihez szent buzgalomra nézve fogható alig vala. Wein-
hoffer volt tehát ünnepeltünknek a hit elemeiben legelső 
oktatója ; ő vetette meg alapját a papi pályára való haj-
lamának. 

A gymnasiumi osztályokat mint a Görz és Adelfi-
féle árvaháznak növendéke, majd Kőszegen a benczések, 
majd Szombathelyen a premontreiek vezetése alatt végezé. 
De még alig végzé be gymnasiumi tanulmányait, már is 
kettős pálya nyilott az ifjú lelke előtt: vagy a hires 
benczések rendjébe lépni, a hova őt tanárai tárt karokkal 
befogadni készek valának, vagy világi pappá lenni. Az 
ifjú az utóbbit választá, s bold. Haas püspök hivó szózatá-
nak engedve, a szatmári egyházmegyének lőn papnöven-
déke. Mint ilyen szép tehetségei s a tanulmányokban ta-
nusitott jeles előmenetele által kitűnvén, a központi pap-
nevelő intézetbe küldeték, hol is a theologiai tanfolyamot 
dicséretesen bevégezvén s a keleti nyelvekből és a bib-
liai tanulmányokból a rigorosumot letevén, előbb ugyan 
a helybeli főgymnasiumhoz helyettes, utóbb rendes ta-
nárrá, — időközben egyúttal a zárdai női praeparandiá-
nak két éven át ingyenes tanára is lévén — csakhamar 

i theologiai tanárrá, az irgalmas nővérek zárda-intézetének 
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igazgatójává s a papnövelde aligazgatójává neveztetett ki, 
immár 25 évet töltött be szakértelemmel, szorgalommal, 
becsülettel a tanári pályán, nevezetesen a theol. tanfo-
lyamon egy olyan tantárgynak, a keleti nyelveknek elő-
adásával, a mely tantárgyat minden meddősége mellett 
is, szerencsés előadási modorával ő mindig érdekessé 
tudott varázsolni. 

Mint papnövelde) aligazgató nem csak az örökölt 
terheket egyenlíté ki eszélyes takarékosságával, de ezen 
felül tetemes magtakaritott fölös összeget is hagyott maga 
után, midőn ezen állásától megvált. — Mindemez érde-
meinek némi méltánylásául szentszéki ülnökké nevezte-
tett ki. Azonban, hogy mennyire volt ünnepeltünk hü 
sáfárja a reá bizott vagyonnak, azt fényesen, bámula-
tosan mint a zárda-intézet igazgatója tanusitá. 

1866-ban vette át az intézet anyagi igazgatóságát. 
A zárdának ekkor 17,000 ft. fedezetet sehol sem találó 
deficzitje vala. Azon a ponton állott az intézet, hogy 
megszűnjék anyaház lenni ; a fiókházak magukra ha-
gyatván, hadd gondoskodjék mindegyik magamagáról 
ugy, ahogy tud. Nem akadt többé ember, aki, ily kö-
rülmények közt, az anyaház megmentésére s bonyolult 
anyagi ügyének rendezésére vállalkozzék. Boldogult Né-
ni ethy József kanonok vala az egyedüli, aki hosszas ta-
nakodás és tusakodás után e merész kísérletre még 
vállalkozott, de csakis azon kikötött feltét alatt, ha 
ünnepeltünket e vállalatnak szintén megnyeri. Ez, hála a 
Gondviselésnek, szerencsésen teljesült. A nehéz vállalatot 
a legfényesb siker koronázta. Nem csak a 17,000 forint 
függő adósság lett rövid időn törlesztve, de ujabb ese-
mények is történtek: nevezetesen egy 2,000 ft értékű 
szőlő ; 6400 ft értékkel nagyobbittatott meg a zárdaház 
telke; uj építkezésekre 16,500 ft, legújabban pedig a 
zárdaépületnek a tetejétől az aljáig való javitása, ujitása, 
csinositására 26.600 frt ; az emiitett czimeken mindössze 
tehát 68,500 ft fordíttathatott. „Ite ad Joseph," — hang-
zott' itt is mindenfelől s bármi szükség idején. 

Tetézi ünnepeltünknek érdemeit nem csak, de iga-
zolja eszességét s fáradhatatlan tevékenységét az is, hogy 
egy 700 catastr. holdból álló erdőbirtoknak fölötte kétes 
s már feledésbe is ment peres ügyét szerencsésen meg-
nyeré s a nagyértékti erdőbirtokot a zárdának meg-
menté 

Igy történhetett csupán, hogy midőn 1866-ban 
ünnepeltünk a zárdaintézet igazgatóságát átvevé, 150 
lévén az anyaházban az összes személyzet létszáma, 
nagyját apraját összevéve, — e létszám ma 280 és 320 
közt váltakozik. Akkor volt 12 fiókház, ma van 40. 
Irgalmas nővér az egész tartományban volt akkor 60, 
ma 300. Tanulónövendék volt 3000, most 10,000, az 
ápolt betegeket nem is említve. Ezen felül az anyazárda 
évenkint tiz szegény tanulót lát el élelemmel, kiknek 
sorából már derék fiak váltak ki. 

Mind ez és sok egyéb, amit mind elősorolni se az 
idő, se az ünnepeltnek szerénysége meg nem enged, — 
az ő műve. Nyugodt lélekkel s boldogító öntudattal mond-
hatja ő is az evangeliumi hü szolgával : Domine, quin-
que talenta tradidisti mihi, ecce alia quinque superlucra-
tus sum. 

S e bámulatos eredmény rövid 22 évi szakadatlan 
takarékosságnak áldásos gyümölcse. Ahol a számok oly 
hangosan beszélnek s a tények oly kézzel foghatólag 
bizonyítanak mint itt, ott nekem több mondani valóm 
nem lehet. 

Csak igénytelen kis csokor akart ez úgyis lenni, 
melyet imént számodra kötöttem, ünnepelt férfiú ! Leg-
főbb értéke e csokornak az, hogy nem csinált virágokból, 
se nem idegen kertből vett, hanem saját érdmeid s eré-
nyeid virágaiból van összeállitva. Ezt nyújtom neked 
oda a jelenlevők nevében is, kitüntetésed fölött érzett 
örömünknek irántad való tiszteletünk- s szeretetünknek 
jelzálogául. Fogadd e köpenykét,2) mely oly méltóan fedi 
s disziti melledet, az üdvös terveknek eme műhelyét, a 
nemes érzelmeknek eme tárházát; méltóan fedi s disziti 
vállaidat, a tehernek emez erős hordozóit. 

Szatmári egyházmegye, 1889. márcz. hó 27. Öröm-
mel ragadok tollat, hogy e becses lapok hasábjain meg-
örökítsem azon örömet, melyben csak ritkán részesül 
egyik-másik pap, s melynek szerencsés osztályosa voltam 
a tegnapelőtti Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. 

Nem kevesebbről van szó, mint 8—10—20- 30 éves 
bűnösök megtéréséről . . . Már 27 esztendeje, hogy az Ur 
szőllőjében szerény napszámosként működöm és ebből a 
26-dikat már mint önálló lelkész töltöm első plébániá-
mon ; — mely idő alatt sok haldokló ágyánál — ugy a 
palotákban, mint kunyhókban megfordultam és sok élő-
halottnak a gyónszékbeni feltámadásánál örvendtem ; de 
oly örömem kevés volt, minőt a mostani sz. böjtben 
plébániámban rendezett három hétfői ájtatosság után a 
húsvéti gyónás kezdetén immár élveztem. 

Nem mondhatom, hogy sok szenvedés, küzdés, fáj-
dalom mellett ugy lelkipásztorkodásom első évtizedében, 
mint a fiatal évek elmultával az utóbbi másfél évtizedben 
s különösen mióta a Mária-társulat külön ájtatosságai 
plébániámban évről-évre virágzásuk s gyümölcsözésükben 
gazdagodnak — nem lettek volna örömeim; de oly mérv-
ben, mint most, még soha. 

Konok — uri és nem uri — vadházasok, kiket liosz-
szu éveken át nem sikerült a bűnös viszony hálóiból 
kirántani ; hitközönyös — a vasúti hálózatnak e vidékein 
létrejötte alatt itt települt — házastársak, kik 20—30 év 
előtti házasságra lépésük óta nem gyóntak, nem áldoztak, 
most ostromolni kezdik a gyónszéket és példás, buzgó 
megtérést tanúsítanak. 

De kérdi talán a t. cz. olvasó : mi idézte elő e sz. 
magába szállást, e sziv és lélekbeni átalakulást ? ! Ter-
mészetes válaszom : semmi más, mint a jó Istennek vég-
hetetlen kegyelme, mely egy Jézus-társasági atyának 
három egymásutáni hétfőn itt tartott, jól megválasztott 
tárgyú hat szent beszéde és az azon napokon tartott 
ájtatosságok alkalmával az illetők sziveiben közremű-
ködött. 

Hogy hivják a népszerű szónokot? — s mely ple-

') Tudni való dolog, hogy e nagybecsű egyházi tudósítás a 
beiktató beszédből van véve. A szerte. 

1) A kanonoki vállköpeny. 
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bániában történtek ezek ? — azt a böjti sz. ájtatosságok 
bevégeztével az eluiaradhatlan reflexiókkal együtt meg-
fogja irni a ft. szerkesztő ur engedelméből 

segédtársam.1) 

Berlin, márczius derekán. Windthorst javaslatának 
elvetése. — 

A publicistaca bizonyára megvitte már a hirt — ter-
jesztésén a szövetkezett liberalizmus s protestantizmus gőz-
erővel dolgozott — bogy a parlament mellőzte a ka-
tholikus Centrumpárt vezérének javaslatát, mely a po-
rosz alkotmánynak a kulturharcz kezdetén törölt 24. §-át 
helyreállíttatni és a vallás-oktatást az iskolában a hit-
vallásoknak vezetésére újra bízatni czélozta. 

Nem volt" semmi újítás e követelésben elvetése 
tehát megtagadása amaz alkotmányos jogoknak, me-
lyeket a porosz állam alaptörvénye polgárainak biz-
tosított. 

A tárgyalás ismertetésébe nem bocsátkozom, mert 
egy beszéd kiragadásával ugy sem nyilatkozhatnék teljes 
képben a vitáról, sőt ez egy beszéd megértésére is oly 
hosszú kommentárokat kellene irnom. hogy e lap kere-
tét túllépném. Annál inkább kell azonban az általános 
és részletes helyzet képét nyújtanom, mivel ez teljes tá-
jékozást képes nyújtani ugy ama javaslat benyújtásának 
indokairól, mint a kormány s pártok magatartásáról, nem-
különben a jövőről is. 

Már a tárgyalást megelőzőleg sem lehetett kétség az 
iránt, hogy a Windthorst által benyújtott javaslat nem 
fogadtatik el sem a kormány, sem a többség által ; 
a Centrumpárt, annál inkább maga a vezér, eleve, a be-
nyújtás előtt el voltak készülve a parlamenti kudarczra, 
melyet a liberális s protestáns többség minden katholikus 
ügy számára készen tart. Amidőn mindennek daczára a 
javaslat beterjesztését elhatározták, bizonyára más czélok 
lebegtek szemeik előtt. 

Az első természetesen az volt, hogy a katholikusok 
egyik legjogosabb igényének kielégítését, sürgessék. Emel-
lett azonban egyebet is akartak elérni. 

Az úgynevezett kartell-párti —- képviselő-választások-
nál együtt működő s a parlamentben a katholikusok ellen 
együtt szavazó liberális és protestáns „konzervatív — szó-
nokok váltig azt állították, hogy a katholikusok az eddigi 
„engedményekkel mindent megkaptak, hogy magok a 
katholikus választók s némely képviselőik is megunták 
már Windthorst örökös követelőzéseit, és hivatkozva 
tekintélyes kath. férfiak neveire, a békét vagyis a meghu-
nyászkodást ajánlották ; szakadásról is beszéltek, mely e 
pártban lábra kapott s már örvendeztek is a Centrum-
párt bomladozásának. Ily hírekből, ha következetesen ter-
jesztetnek, pedig ellenfeleink ebben sokra vitték, mindig 
elhisznek valamit, még oly körökben is, hol a hithideg 
érzelmet nem igen lehet fölteni. 

Ehhez járult, hogy a Centrumpárt kebelében csak-
ugyan nézeteltérések merültek föl a katonaügyi javasla-
tokra nézve, amint ilyenek már több izben jelentkeztek, 

') Mint nekünk a közlő i r ja : f t . Meszlényi Gyula püspök 
ő méltósága talán már ez év folytán egyházmegyéjében szent 
missziókat fog tartatni. A szerk. 

mivel a kath. képviselők egyrésze merőben elitéli a mili-
tarizmust, melynek terhei könnyítésére a kormány s par-
lamenti többség részéről mi sem történik. 

Ekkor történt, hogy a király magához hivatta 
Schorlemer-Alst bárót, a Centrumpárt egyik vezérét épp 
ama katona-ügyi kormányjavaslatok érdekében. Természe-
tesen e beszélgetésnek részletei a nevezett férfiú titkát 
képezik, legfölebb Windthorst ismerheti a részleteket. 
De a katholikus-ellenes lapok azonnal Windthorst ellen 
támadni kezdtek, őt még azzal is vádolván, hogy föllé-
pése a közélettől visszavonulni kényszerit még olv érde-
mes férfiakat is, mint a föntisztelt báró, aki porosz hadi-
szolgálatban kiváló képességet szerzett magának, s most a 
parlamentben uralkodóját s hazáját Windhorsttal nem 
szolgálhatja. 

Mindez együttvéve kedvezőtlen hatással lehetett a 
katholikusok millióira, valamint magára a pártra is, meg-
bontván amazok eddigi szilárd összetartását, emezeknek 
pedig megbénítván actió-képességét. 

Ily körölmények között nyújtotta be Windthorst 
emiitett javaslatát és ezeknek behatása alatt indult meg 
s folyt a tárgyalás a parlamentben. 

Már maga a tény, hogy a javaslat benyujtatott, 
czáfolat volt a fönjelzett híresztelésekre, de még inkább 
az ellenpárt szónokainak támadásai, melyeknek vala-
mint a kormány eljárásának czélja vala megbontani a 
Centrumpárt phalanxát. A kisérlet azonban ezúttal is 
sikertelen maradt, és Windthorst teljes joggal hivatkoz-
hatott a katholikus választók s képviselőiknek egyetér-
tésére? a lelkiismereti szabadság kivivására. 

Ha tehát volt is nézeteltérés, ez teljesen eltűnt, 
amint a párt actióba lépett. Nem a javaslat érdeme 
körül forgott az, hanem a parlamenti taktikára nézve. 

A javaslat tárgyalásának eredményét jellemzőbben 
nem lehet ecsetelni, mint a bonni kath. „Deutsche Reichs-
zeitung" és a. porosz protestáns-konzervatív Kreuzzeitung" 
következő nyilatkozatainak egybevetése. 

Az előbbi lap ir ja: 
„A katholikusok az összes hitvallások érdekében 

követelik, hogy a vallásoktatást minden confessio maga 
vezethesse az iskolában : a protestans-konzervativ párt 
cserben hagyta saját felekezetét, midőn ez ellen sza-
vazott. Mi tudjuk, hogy a katholikusok ellen ismeretes 
érzület vezette őt benne, de minden hithű protestáns 
sajnálni s szégvenelni fogja, hogy fiainak vallásos neve-
lése s oktatása más tényezőktől függ, mint azoktól, kik 
egyházuk ügyeit, kik magukat a hitközségeket vezetik. 
Ez különben az ő dolguk. A mi feladatunk visszaköve-
telni a magunkét, azt, amit elvettek tőlünk. És ebben 
nem fogunk tágitani. Nekünk vallásunk parancsolja, adjuk 
meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. 
Ha azonban a császár kormánya meggátol minket abban, 
hogy mi gyermekeinket, kiket Isten adott nekünk, oda-
adjuk Istennek, hű keresztényekké nevelvén őket, ezért 
vegye magára a felelősséget. Ebben a tiz milliónyi katho-
likus közt nincs nézeteltérés : ezt a pápa is jóváhagyta. 
Hogyan kívánhatnák tőlünk, hogy lelkesüljünk oly kor-
mányért, mely az ellenkezőt kívánja tőlünk." 

A „Kreuzzeitung" pedig igy i r : „Windthorst ur 
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még egyszer győzött pártjában folytonos recriminatióival ; 
de ezúttal már a pápa tekintélyére volt szüksége, bogy a 
Centrumpártot összetartsa. Még egy ily győzelem, és a 
párt fölbomlik." 

Ellenkezőleg ! Ha a pápa eldöntése alá bocsáttatott 
— mint hirlik — vájjon az iskolára nézve a revindicatio 
megujitandó-e, ez a porosz Centrumpárt tagjainak fiúi hűsé-
gére vall : és ha a pápa azt helyeselté, a párt összetartása 
még szilárdulni fog és ez a revindicatio nem fog többé 
hallgatni, mig ki nem elégíttetik. Ha volt tehát nézet-
eltérés, a taktikára nézve bár, ez a pápa szavával meg-
szűnt. Es ezentúl annál nagyobb lesz az actio, mert nem 
forog fenn többé kétség, hogy itt minden katholikusra 
nézve lelkiismereti kötelességről van szó. 

A praecedens tanulságos : a mint a porosz kormány 
a pápával alkudozott a katholikusok vallási békéjének 
ügyében, ugy az utóbbiak maguk is a porosz állam által 
elismert egyházfőhöz fordultak hasonló ügyben. 

Francziaország. A rabszolgaság eltörlése czéljából, 
mint azt annak idején megírtam, a „Société antiesclavagiste * 
koníerencziákat határozott tartatni egész Francziaország-
ban. Ezeknek elseje még febr. 4-én tartatott Versailles-ban 
a püspök jelenlétében a székesegyházban, mely ez alka-
lomra a párisi s versailles-i előkelő közönséggel telt meg. 

Matlievon, a st-denis-i káptalan tagja tartotta a 
szónoklatot, melynek alapjául a következő kérdéseket vette : 

„Vájjon a Lavigerie bibornok által, XIII. Leo pápa 
ő szentsége magas pártfogása alatt, az egyenlitő-i (ae'qua-
torialis) Afrika érdekében megindított keresztes had-
járat kötelező-e századunkra? E czélra melyek az akczió 
eszközei ?" 

A szónok, kinek ékesszólása a franczia kath. kon-
gresszusokról is ösmeretes, e tétel kifejtésében kimutatja 
mindenek előtt, hogy amaz iszonyatos önkénynek, mely-
nek a szerecsenek Tanganika magas fensikjain az arabok 
és mestizek részéről ki vannak téve, meg kell szűnnie 
századunk becsületének s érdekének, a természeti s ter-
mészetfölötti polgárosultság nevében, melyre az a száz 
millió szerecsen, kik ezen ugy földművelés, mint ipar 
szempontjából oly gazdag magaslatokat lakják, hivatva 
van. Ezután a misszionáriusok és legújabb utazók s ku-
tatók adatai nyomán képét adja az ottani helyzetnek, ki-
domborítván különösen ama kétségbevonhatatlan tényeket, 
melyek tanúságot tesznek a gyűlöletes üldözések furfang-
járól, melyek a négerek ellen jelenleg folynak. A mél-
tatlankodás borzadálya futotta végig a hallgatóságot, vagy 
a könyörület sóhaja rebbent végig annak hallatára a 
székesegyház öblös hajójában. 

A rabszolgaság eltörlésének szükségét ez alapon 
kézzel foghatólag bizonyitá be a jeles szónok. 

Beszédének második részében megállapítja azután, 
hogy e nagy keresztes hadjárat foganatosításának három 
eszközei a kard, a kereszt és az arany. A kard, mely 
lehetővé tenné a négereknek a védelmi harczot a száraz-
földi rabszolgakereskedés elnyomatása ellen. A kereszt, 
mely lehetővé tenné őket alacsony állapotukból fölemelni 
egész az emberi s keresztény méltóságra. Az arany, hogy 
lehetővé tétessék az oktató katonatisztek kardjának és a 

miszszionáriusok keresztjének, hogy egész Afrika bense-
jébe hatolva fölszabadítsák ott a megszámlálhatatlan nép-
ségeket. 

Szónok ékesszólása egész hatalmával igazolta az 
akczió e három eszközének jogosultságát s szükségét ; és 
diadalmasan visszaverte s megczáfolta mindazon ellen-
vetéseket, melyek a szabadkőműves és zsidó lapokban 
egy idő óta e keresztes hadjárat ellen emeltetnek. 

Maró gunynyal ostorozta e felületességeik által ne-
vetséges ellenfelek eljárását, esengve kérvén őket, vegyék 
maguknak a fáradságot és tanulmányozzák alaposan a 
Lavigerie bibornok által megindított keresztes hadjáratot. 
Fölveté a kérdést, például, hogy miként állithatják elő-
térbe némelyek az izlam föllázadásától való félelmet s a 
misszionáriusok veszélyeztetését, mások ellenben a száraz-
földi rabszolgakereskedés növekedését, amidőn a nevezett 
bíboros egyháznagy minden megkívánható elővigyázattal 
él, hogy az összes államok hozzájárulásával, anélkül, hogy 
egyikük is fegyveres beavatkozásra kötelezve volna, se-
gítse és fegyelmezze a védelemre ama szerecsen népeket, 
amelyek segélyért kiáltanak, és amelyek családi tűzhe-
lyük szabadságát akarják megmenteni, anélkül, hogy csor-
bittatnék az arabs törzseik s fejeiknek autonómiája. 

Azután kézzelfoghatólag bebizonyitá, hogy csak azon 
expedicziók, amelyek az európaiak részéről a hódítás szán-
dékát sejtetik, vezethetnek oly mészárlásokra, melyeket 
ama lapok Gordon tábornok állítása nyomán kilátásba 
helyeznek. Szónok bebizonyitá, hogy ellenkezőleg, amaz 
erőteljes akczió, melynek segélyével a szerecsenek maguk 
néhány száz oktató katonatiszt utmutatása által védké-
pesekké tétetnének, kiket a bibornok Európától kíván, 
miáltal a rabszolgavadászok betörései megakadályoztatná-
nak és ekkép a rabszolgakereskedés lehetetlenné tétetnék. 

Szónok áttér ezután ama felületes szemrehányásra, 
hogy a szerecsenek lelkiismereti szabadságán erőszak 
ejtetnék, ha a misszionáriusok fölhivnák őket, hogy fo-
gadják el szabadon Jézus Krisztus keresztjét, az egyete-
mes fölszabadítás e zálogát, holott az arabsok erőszakkal 
téritik őket a félholdra, amely a férfi szolgaságának és a 
nő lealacsonyitásának jelképe ; hozzátette egyúttal, hogy 
a rabszolgakereskedés minden viszonyaival együtt csak a 
kereszténység megszilárdítása és a vele járó polgárosult-
ság által volna végkép meggátolható. 

Azután szemébe néz az úgynevezett tudósok amaz 
ellenvetésének, mely tagadva az emberfaj egységét, a sze-
recsen fajnak alárendelt helyzetet, sőt ennél is rosszabbat 
tüz ki ; szónok ugyanis az áltudomány hiveit szelleme-
sen felszólítja : vizsgálják meg lelkiismeretüket és felelje-
nek őszintén, vájjon nem állitanák-e ők maguk az emberfaj 
egységét, ha esetleg a biblia az ellenkezőt mondaná, 
ahelyett, hogy egy emberpártól származtatja az emberi 
nemet ? ! Szónok ez alapon követelte a négerek felszaba-
dítását, mert emberek, mint mi, és mert megváltott em-
berek, szintén mint mi, Jézus Krisztus által. — Megkapó 
példákkal bizonyitá be egyúttal, hogy a szerecsenek ugy 
észbeli, mint erkölcsi s vallási tekintetben képesek a ke-
resztény czivilizáczió magaslatára emelkedni. 

Miután szónok az afrikai rabszolgaság eltörlésé-
nek szükségességét s az annak érdekében megindított békés 
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keresztes hadjárat nagy müvét kifejtette s igazolta volna, 
rámutatott Lavigerie bibornokra, mint Francziaország 
polgárosító szellemének legnépszerűbb kifejezésére, aki 
fölött XIII. Leo nagy szelleme sugárzik, amely a katho-
likus egyház, az igaz szabadság forrása és megváltó hatal-
mának halhatatlan személyesitése. 

Előadása végén rámutatott a nagy pápára, aki feledvén 
tényleges s dicsőséges bár de keserves fogságát a Vatikán-
ban, gyermekei, fehérek s szerecsenek felé fordítja a szentség, 
a kor és az üldöztetés íölségétől körülsugárzott homlokát, 
hogy egyetértő odaadásuktól Lavigerie bibornok utján 
kapja nem többé a diadalmaskodó fogoly koronáját mint 
a jubileumi 1888. év január hó 1-én, hanem ama leg-
kívánatosabb koronát, melyet leginkább óhajt mindazok 
közt, melyeket neki fölajánlottak az összes katholikus, 
vagy pusztán keresztény vagy pogány népek is az egész 
világon, és ez a rabszolga fölszabaditónak koronája. 

A fölhívás nem tévesztette el hatását a nagy számú 
hallgatóságra; a szónok által beszéde befejeztével a tem-
plomban tartott gyűjtés igen szép összeget juttatott az 
afrikai rabszolgaság megszüntetésére. 

Mint értesülök, í'rancziaország papsága becsületbeli 
kötelességének ismeri Lavigerie bibornok fölhívásának en-
gedve minden módon a nagy müvet elősegíteni. A bor-
deaux-i érsek s más püspökök már elrendelték, hogy bi-
zonyos előre kitűzött s a hivőkkel előlegesen tudatott 
napon gyűjtés rendeztessék a templomokban. Egyúttal 
minden nagyobb városban fölolvasások s szónoklatok fog-
nak tartatni hasonló czélból. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
= Az országos közp. kath. legény-egylet közgyű-

lése az egyleti ház dísztermében f. hó 31-én, vasárnaj) 
délután 5 órakor leszen, a melyen a megnyitó beszédet 
Símor János bibornok, hg-primás, esztergomi érsek, mint 
fővédnök képviseletében Kanovich Béla Mór józsefvárosi 
esperes-plébános fogja tartani. 

IRODALOM. 
4 - Ünnepi és alkalmi szent beszédek. I. 1887. 

Nagy 8-r. VIII. -f 200 1. II. 1888. VIII. + 336 1. Eger. 
Ers. könyvny. Irta Szabad Ferencz, kassai káptalani 
nagyprépost és plébános. Sajtó alá rendezték: T. B. és 
H. K. (Toplánszky Bé'la és Horváth Károly.) Kassa e. m. 
áldozópapok. (Az ára az I. k. 1 frt 20 kr. II. k. 1 frt 80 
kr. A két kötet együtt megr. 2 frt 50 kr.) 

E sz. beszédek mindkét kötetéről volt már szó a 
„Religio"-ban. Jelezve volt annak idején a becses munka 
megjelenése, mely jelzés egyszersmind ajánlása volt a 
tollat ügyesen, lelkesen, ifjú hévvel forgató kassai káp-
talani nagyrépost, Szabad Ferencz, ő nagysága müvének. 

Szántszándékkal hagytuk az emiitett Ünnepi és alkalmi 
szent beszédek bővebb ismertetését mostanra, a mennyi-
ben az I. és II. rész megjelenése közt úgyis egy hosszú 
év forgott le, s csak az 1888. év végén üdvözölhették az 
egyházi irodalom barátai a derék sajtó alá rendezőknek 
a munka megjelenése körül folytatott nemes buzgalmát, 
mely Szabad Ferencznek irodalmi jó hírnevét a sz. beszé-

dek összegyűjtése és eredeti alakjókban való kiadása által 
az elismerés és tisztelet melegének fényével vette körül 
a kassai egyházmegyei írók névkönyvében. 

Üdvözöljük hát a még mindig ifjú erővel dolgozó 
agg irót — (mert a M. Á. (Sz.) jegyű vezérczikkei 
még, Istennek hála, mindig azt mutatják, hogy túltesz a 
fiatalokon is !) elismerésünk és tiszteletünk legmelegebb 
hangján, hogy magvas beszédeit rejtő kéziratait sz. be-
szédeinek kiadása által közkincscsé engedte tenni, s ötven-
éves áldozópapsága boldog ideje alatt szerzett érdemei 
emlékjelének oly szilárd alapját tette le az emberi élet 
működését áldva magasztaló jubilaeum nagy, csak kevés-
nek juttatott nagy napján ! Szabad Ferencz beszédeiben, 
bár némelyike régibb keletű, mindenütt a meggyőződés 
szilárdságának, a gondolkodás élességének, az érvek ügyes 
alkalmazásának nemes opáljára bukkanunk ; beszédei vilá-
gos, korszerű felosztása- és gondos tárgyalásának az 
értelmet meggyőző, a lelket meginditó s a szivet a kene-
tes hangú zárimák révén Isten iránt lángra lobbantó 
határozott menetében majd mindenütt örömmel veszszük 
észre, hogy a sz. irás erejének felhasználásával, a sz. 
atyák örökszép, hitczikkelyeinket megerősitő szavainak s 
a megragadó példák gyémántfényének kellő alkalmazá-
sával, a tudomány vívmányainak csak sz. hitünk erősí-
tésére szolgáló élénk feltüntetésével s a polemikus hang 
arany középutjának mesteri föltalálásával legszebben oldja 
meg szónoki feladatát. Ily beszédek csak a mély gondol-
kodás és érzés eredményei lehetnek. 

^ Beszédei, jóllehet az erkölcstani kitéréseknek is meg-
van azokban a maguk tere, — jobbára dogmatikusak. 
S ez nagyon helyén van. Ez az oka, hogy Szabad Fe-
rencz sz. beszédeiben, mint tapasztalhatja a figyelmes 
olvasója, megvannak az aranyigazságok viruló fái, me-
lyekhez a hévvel tanító és lelkesítő szónok jó akaratának 
karjai kapaszkodhatnak ; megvannak azokban az anya-
szentegyház áldott földén a kinyilatkoztatásnak az égi 
kegyelem harmatával táplált ékes virágai, melyeknek 
összhangzatos pompája s illata a társadalmi rend, családi 
élet, a népnevelés és politikai irányzatok tágas kertjének 
légkörét üdévé, kedvessé teheti. Ker. kath. hitélet! Ez 
mindenütt a végeredményként előálló legforróbb óhajtás. 
Az emberi élet, az élet különböző köreinek megfelelő 
hasznos működés, s az örök élet örömeinek nagy gondo-
lata mindaz, uii iránt a jobbára erős hittani alapon 
mozgó beszédek tekintélyes sora érdekeltséget kiván kel-
teni. Az egyház, az Ur Jézus s következésképen a kinyi-
latkoztatás isteni eredetének kimutatása azon sarkpont, 
mely körül az egész beszédsorozat mozog. A kiinduló 
pont helyessége azon igazság sziklaszilárdságán alapszik, 
hogy a prédikálás meggyőző ereje nem az emberi böl-
csesség elaltató kifejezéseitől nyeri fényét ; hanem hat-
hatósága egy fenső hatalomtól van. (V. ö. I. Kor. 2, 4.) 
Az Ur Jézus mindenünk. S ugyancsak nyomatékkal 
látjuk felmutatva e nagy igazságot az emiitett sz. beszé-
dekben. Nagyon helyesen ! Csak Jézussal tartva marad-
hatunk fenn, nélküle életünk lassú halál s egykor örök 
búbánat. Sz. Ambrusként: „Omnia Christus nobis. Si 
vulnus curare desideras, medicus est ; si febribus aestuas, 
fons est ; si gravaris iniquitate, justitia est ; si auxilio 
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indiges, virtus est ; si mortem times, vita est ; si coelum 
desideras, via est ; si tenebras fugis, lux est ; si cibum 
quaeris, alimentum est. (Lib. 3. de Virginibus.) íme, a 
miracuhim amoris Jézus egyházában ragyog. Ama vilá-
gító torony fényének magasztosságára mutat szerzőnk, 
mintegy szakadatlanul hirdetve az öreg Györgyényi Ig-
nácé, egri kanonok, lelkipásztori s elméleti útmutatásai-
nak e szavait: „A nyilvános élet viharos oczeánjában a 
szirt igen sok, s hajótörést csak az nem szenved, kinek 
az örök igazság vezércsillaga szüntelen tündöklik." (Az 
id. iró elősz. Eger. 1887.) Ha többet nem mondanánk is 
Szabad Ferencz sz. beszédeiről, mint a mennyit eddig 
hangoztattunk a közhasznú munka terjesztésének meg-
kedvelése és szives terjesztése végett, már a mű becsének 
általános mérlegelése mellett is, - a mint merem állí-
tani, — tisztában lehetünk a felől, hogy itt egy, divatját 
soha sem muló, mert az idő haladtával csökkenni szokott 
világi eszmék érdekességét jóval fölülhaladó dolgok ma-
gasztos körébe vezető, háladatos munkának áldásos vol-
táról, mindenkor a szellemi élet megujulását eredmé-
nyező igazságok forrásának tiszta csöppjeiről van a szó. 
Hogy azonban a m. t. olvasók bővebb tájékozást nyer-
jenek, nem fog ártani a részletekbe való rövid bocsát-
kozás sem. Paszlavszky Sándor. 

Irodalmi jelentés. 
A nagyérdemű szerkesztőség kegyes engedelmével 

vagyok bátor a „Religio" m. t. olvasóit arról értesíteni, 
hogy „A vérrokonság, mint házassági akadályli czimű 
egyházjogi tanulmányom sajtó alatt van, és april hó 
folyamán megjelenik. — A dolgozat készitésére alfe/oiul 
szolgált az 1888-iki győr-egyházmegyei pályázat, melyen 
a biráló theol. tanárok kedvező Ítéletével jutalomnyertes 
voltam. 

A győri püspök ft dr Zalka János ő nagyméltó-
sága ugyanis az egyházi tudományok iránti szeretetet 
papjaiban ápolni óhajtván, 1887-iki 1. sz. körlevelében 
intézkedett, hogy a theol. tanári kar együttes ülésben 
évenkint két tételt tűzzön ki, és a beérkezett pályamű-
veket ugyancsak a tanári kar két megbízottja birálja 
meg. A pályázat biztosítása és állandósítása czéljából 
pedig 5400 forintot adott a t't. káptalan kezelése alá, 
hogy annak kamataiból a két jutalmazandó mű pályadija 
100—100 ft., a birálók tiszteletdija 50 ft. legyen. 

Müvecském keretét a pályatétel kérdései szabták 
meg, s következő részleteket tartalmazza : 

A vérrokonság akadályának fizikai, vallás-erkölcsi 
és társadalmi okai ; az akadály rövid története, s jelen-
leg érvényben levő egyházi szabvány ; módszer és szabá-
lyok a vérrokonság kipuhatolására és az izek megálla-
pítására, megfelelő gyakorlati példákkal és ábrákkal; 
kévényezési okok, a kérvény kellékei főleg a vérro-
konság szempontjából ; a plébános magatartása az aka-
dálylyal szemben. 

Nagy súlyt fektettem arra, hogy a lelkész az aka-
dálynak alapját, okait, természetét ismerje, s meggyő-
ződjék arról, miszerint az illető tilalom az emberiségre 
nézve üdvös, tehát a lelkész óvakodjék a vérrokonok 
házassági ügyét könnyelműen elintézni vagy épen elő-
mozdítani. 

Abból, hogy az egyes részletek kidolgozása s ku-
tatásaim közben szerzett bővebb tájékozottság, kimond-

hatatlan örömömre szolgált, — azt merem következtetni, 
hogy t. lelkésztársaim is a kérdés iránt érdeklődni fognak. 

Megemlítem, hogy a müvecske. melyet a ft. leikész 
uraknak, az én kedves pályatársaimnak dedikálok, 6 ivet 
fog kitenni ; ára 50 kr., mely összegbe a bérmentes pos-
tai megküldés is bele van számítva. 

Igen kérem a ft. urakat, kik jelen sorokat olvassák, 
kegyeskedjenek a legközelebbi esp. ker. összejövetelök 
alkalmával e jelentésemet a többieknek is tudomására 
hozni és művecskémet pártolásra ajánlani. 

A megrendelés egy postautalványon együttesen is 
történhetik, de ez esetben kérem a megrendelők neveit 
ugyanazon utalványon velem közölni. 

Posta : Győr-Szabadhegy. 
Páder Rezső, 

győrszabadhegyi plébános. ') 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa a müncheni nuntiatura betöl-

tésére nézve még nem határozott. Deila Volpe főkamarás 
mellett emlegetik még mgr Agliardit, ki a rendkívüli 
egyházi ügyek congregatiójának titkára s nagy diplomata 
hirében áll. 

— Az osztrák szent-Benedek-rendiek értekezlete Salz • 
burgban már megkezdte üléseit. Elnököl ő szentsége a 
pápa rendeletéből, mint tudjuk, Vannutelli Vincze bi-
bornok, volt bécsi nuntius, ki a szentatya, egy levelének 
felolvasásával nyitotta meg az üléseket. Általánosan fel-
tűnt, hogy a bécsi „N. F. Pr." még az értekezlet meg-
nyitása előtt közölte a pápa levelét oly rossz forditásban, 
hogy az hamisításnak is beillik. A hazánkban nagy ro-
konszenvet keltett bibornokot magántitkára mgr Amoni 
Lipót kanonok kiséri útjában. 

— A fővárosi hitoktatók ápril havi rendes értekez-
lete ápril 2-án d. u. 5 órakor tartatik a szerviták rend-
házában. Csernik Al. jegyző. 

— Belgium primása, Goossens mechelni érsek, ápril 
hó 29. és 30-ikára a belgiumi katholikusok egyetemes 
kongresszusát hivta össze. Tanácskozások és határozatok 
tárgya lesz : a római, társadalmi és iskolai kérdés. 

— A nagyérdemű kegyes tanitórend egy kiváló tagja, 
a lelkes Nagy Alajos, életének negyvenegyedik, szerzetessé-
gének huszonkettedik, áldozópapságának huszadik évében, 
éjbeborult lélekkel, mely végre a testet is megtörte, e 
szomorú halandóságot felcserélte a boldog halhatatlan-
sággal. Az ö. v. f. n. 

— A bajor katholikusok közt élénk eszmecsere 
támadt egy bajor kath. nagygyűlés tartása iránt. 

— Az osztrák-magyar zarándoklat a Szentföldre, 
mint nekünk az intéző Woerl-féle jeles könyvkiadó czég 
Bécsből irja, f. hó 20-án indult el Triestből. 

— Berlinben a kath. plébániák száma már ötre 
emelkedett. A legújabb plébánia neve st. Piusgemeinde. 
All 22,000 lélekből, kiknek csak egy kis kápolna áll ren-
delkezésökre. 

— Nagy ováczió tárgya volt e napokban Württem-
bergben, sőt egész Németországból s még azon túlról is, 
Hefele József rottenburgi püspök, a ki most tölté be 
élete 80-ik évét. 

') Most már felfedezzük azt a szerkesztőségi t i tkot is, hogy 
az az „egy plébános," aki a „Religio"-ban „a lelkipásztorkodás 
köréből" (csak az kár, hogy mostan már oly ritkán !) levelezni 
szokott, — a győrszabadhegyi plébános ur. Ajánljuk őt és az i t t 
hirdetett művét m. t. olvasóink szives figyelmébe. A szerk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként ké tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest , VII I . , Pá l -u tcza 
2. , hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYEMYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában . 
IV., Papnövelde-u tcza 
8. sz. alatt , hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyi to t t levél-

ben, in tézendôk. 

B u d a p e s t e n , áp r i l i s 3. 27. I. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok: A malinesi egyházmegyei congressus. — A szabadkőművesség eredete .— Egyházi Tudósí-
tások : B u d a p e s t : Papnevelő-intézeteink a képviselőház közoktatásügyi bizottsága előtt. — A m e r i k a : Kgy keresztény köztársaság. — 
Kath. Egyleti Elet: Jegyzői jelentés a budapesti közp. ka th . legény-egylet 1889. évi márczius hó 31. ta r to t t közgyűlésén. — Irodalom: 

Ünnepi és alkalmi szentbeszédek. - Hivatalos. — Vegyesek. 

A malinesi egyházmegyei congressus. 
Gallorum fortissíma natio belgi. Igy jellemzi 

Julius Caesar a belgák őseit. 
És ők e jellemzésnek — egész életükön át 

álltak. Miután a frankokkal összeolvadván a ke-
reszténységet felvették, nem szűntek meg a leg-
keresztényebb nemzet lenni s a ker. czivilizáczió 
élén vezérnépként szerepelni. A belgák most JS 
minta-szerü katholikusok otthon, és a világhó-
dító keresztény és katholikus életrevalóság zászló-
vivői az egész földkerekségén, a hol csak meg-
jelennek. Amerika és Ázsia egész rajait látja a 
belga hittéritőknek kebelébe sietni, és Afrikában 
belga protektorátus alatt alakult a Congo-állam. 
Kis nemzet, kis állam, — csak harmadrésze 
számra, területre talán csak ötödrésze Magyar-
országnak : és mégis egy nagyhatalom tevékeny-
ségével veti latba erejét a keresztény czivilizá-
czió érdekében az ó- és uj világ versenytérein, 
Európa előtt pedig munkájával, gazdagságával, 
az állami hatalmat mintaszerűen kezelő katho-
likus politikájával, példa gyanánt ragyog és — 
imponál. 

Ez a belga kath. nemzet, még praktikusab-
ban mint a német katholikusok, kik az önvé-
delemre vannak első sorban az óriás protestáns 
többséggel szemben kárhoztatva, — egész teljes-
ségében kifejlesztette, és kifejti napról-napra 
tüzetesebben, politikában, társadalomban, tudo-
mányban, irodalomban, gazdálkodásban, egyház-
ban, iskolában, művészetben nemzetközi érint-
kezésekben, mind azt, a mi egy kath. nemzet 
életrevalóságának mellőzhetetlen föltétele, bizto-
sitéka és nyilvánulása. 

A német katholikusok nagygyűlései mellett a 
belga katholikus congressusok azok a minta-alkotá-
sok, melyekben a katholikus nemzetek társadalmi 
életereje napjainkban koncentrálódik. E nagy-
gyűlésekben, eme congressusokban fokozódik a 
keresztény elvek tisztelete s a katholikus önérzet 
— a tettvágytól duzzadó, semmiféle akadályok-
tól vissza nem riadó lelkesedés fokára, mely az 
elméket csodálatos módon megtermékenyíti, s az 
akaratok erejét hatványozva korszakot alkotó 
csaták vivására s a jólét uj utait megnyitó dia-
dalmas alkotások létesítésére képesiti és sarkalja. 
Az erők egyesülésének csodás hatásai e téren 
már világtörténelmi bizonyítást nyertek. 

Egy ily uj alkotásával a belga katholikus 
szellemnek állunk jelenleg ismét szemben. 

Századunknak egyik legnagyobb problémá-
j á t : a kath. egyházban a papi és világi elem 
tökéletes összhangzásu és teljes erejű összetar-
tását és közreműködését — a belga katholiku-
sok sok terén, sok irányban, sok alakban meg-
kísértették és sikeresen megindították. 

Most egy sajátságos alkotással tesznek pró-
b á t . Egyházmegyei congressusok s ze rvezésé t kez -
deményezik. Az actio élén maga az ország prí-
mása, Goossens malinesi érsek halad. 0 hivta 
össze az első egyházmegyei congressust székhe-
lyére, Malinesbe, ápril 29-ére. 

Világi híveinek, kivált a világi kath. értel-
miségnek érdeklődése és támogatása nélkül mai-
napság sehol a világon, sem biztonságban nem 
érezheti magát az egyház, sem oly fokú tevé-
kenységet nem fejthet ki, mely az ó- és uj-
világrészek előrehaladottabb államaiban, állam-

27 
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nak és társadalomnak egyaránt, fölényével im-
ponálhatna. A ki tehát megtalálja a módját, 
hogyan kell a papság és a világi hivek koncen-
trikus actiójának út já t elkésziteni és az embe-
rekkel megjáratni: az korunk ama nagy problé-
máját oldotta meg, az a keresztény czivilizáczió 
tovább haladásának, és saját hazája szellemi és 
anyagi ismosodásának talán az idők végéig ki-
apadhatatlan forrásait nyitotta meg. 

Az egyetemes kath. congressusok e g y - e g y o r -
szág, egy-egy kath. nemzet összes katholikus 
ügyeit ölelik fel, azok kivételével, melyeket a 
papság hivatása elintézni zsinatokban vagy modo 
ordir/ario, a hármas szent hatalom rendes, min-
dennapi gyakorlásának eszközeivel. 

De minthogy minden egyes egyházmegye 
mintegy maga az egyház — kicsiben: azért az 
egyházmegyei zsinatok ősi intézménye és az 
egyházmegyei kormányzás rendes menete mel-
lett nincs kizárva, sőt napról-napra érezhetőbbé 
válik minden egyházmegyében szüksége annak, 
hogy a világi hivek érdeklődése, tevékenysége, 
támogatása és védelme forumot s mintegy szék-
helyet nyerjen oly intézményben, a mely az egy-
ház szellemének éppen ugy mint az egyház mai 
szükségleteinek egyaránt tökéletesen megfelel. 

Ebben az irányban teszi meg most az első 
lépést Goossens érsek, Belgium primása, az általa 
ö s s z e h i v o t t malin esi egyházmegyei congressns á l t a l , 
a melynek részletes tervét közelebb fogjuk ismer-
tetni . sikerei elé pedig számos okunk van kecseg-
tető reményekkel nézni. 

A szabadkőművesség eredete. 
A kölni okmány. 

„A. M. G. D. 0.« 
,. A mindenható Istennek nagyobb dicsőségére. 
Mi. a tisztelendő és sz. Jánosnak szentelt társaság 

választott mesterei, vagyis a szabadkőműves rendnek 
társtagjai, a londoni, edinburgi, bécsi, amsterdami, párisi, 
lyoni, frankfurti , hamburgi, antverpeni, rotterdami, mad-
ridi, velenczei, genti, königsbergi, brüsszeli, danzigi, middel 
burgi, brémai és kölni páholyoknak, vagy sátoroknak 
elöljárói az alább említett évben, hónapban és napon, 
ugyancsak Köln városában az itteni páholy mesterének, 
tisztelendő testvérünknek, a tudományos, bölcs és felette 
előrelátó férfiúnak elnöklete alatt — ki egyhangúlag kére-
tet t fel tárgyalásaink vezetésére — összegyűlvén, ezen 
minden fentebb említett páholynak megküldendő iratban, 
minden jelen és leendő rendtársnak tudomására hozzuk : 

Fontolóra vettük, miszerint ezen szerencsétlen, pol-
gári súrlódások és egyéb küzdelmek által háborgatott 
időkben fentnevezett társulatunknak és minden szabad-

kőműves- és János rendbeli testvérnek oly terveket, néze-
teket és részben eltitkolt, részben nyilvánosság elé került 
üzelmeket rónak fel, melyek valamint mitőlünk, úgy ezen 
szövetkezetnek természetétől, czéljaitól és törvényeitől 
teljesen idegenek ; azonkívül tudvalevő, hogy e szövet-
kezetnek tagjait főleg azon okkól, hogy mindenki által 
szentül megőrzött titkok és szerződések kötelékei által 
feloldhatlan szövetséggé egyesíttetünk és főképen hogy az 
avatatlanok gyűlöletét annál inkább felkeltsék ellenünk, 
s kitegyenek a közvélemény becsmérlésének, arról vádol-
nak, mintha a templáriusok rendjét visszaállítani akarnók, 
és a nép előtt mint olyanokat tűntetnek fel, kik azon 
czélból egyesültek és összeesküdtek, hogy mint eme rend-
nek tagjai : javait és birtokait visszafoglaljuk, a rend 
utolsó nagymesterének erőszakos halálát azon királyok 
és fejedelmek utódjain, kik e gyilkosságban részesek 
valának és a rendnek eltörlését okozták, megbőszüljük ; 
hogy ezen czélból hitszakadásokat támasztunk az egy-
házban, lázadásokat és forradalmakat a világi birodal-
makban és tartományokban ; hogy gyűlölettel viseltetünk 
a pápa, a császárok és királyok iránt ; hogy nem enge-
delmeskedünk külhatalomnak, hanem egyedül elöljáróink-
nak, az egész világon elterjedt szövetségünk választott 
mestereinek, ezeknek titkos parancsait, rejtélyes terveit 
titkos levél- és követváltás által teljesítjük ; végre : senkit 
sem avatunk titkainkba, ki testi kinzatások által kellőleg 
nincsen próbára téve, állhatatosnak nem bizonyult, és 
irtózatos eskü által nem lépett szövetségünkbe és magát 
annak le nem kötötte. 

Azért mindezeket megfontolván, hasznosnak, sőt 
felette szükségesnek találtuk, rendünknek valódi lényegét 
és eredetét, jótékony intézményünknek czéljait közzétenni, 
mint a legkitűnőbb, e dologban járatos és az intézmény 
valódi tanai által felvilágosult mesterek ezeket kipuha-
tolták és hitelesítették ; ezeknek nyilatkozatát egy álta-
lunk fogalmazott, aláirt és hitelesített okiratban rendünk 
összes páholyainak és sátorainak1) megküldjük; hogy örök 
emlékezetül legyen egy oly bizonyíték, mely szövetségünk-
nek megújításáról és czéljaink érintetlen épségéről tanú-
ságot tegyen, és hogy : ha a polgároknak és népeknek 
naponként növekedő viszálykodási és f'orrongási hajlama 
miatt szövetségünkre nézve mind bajosabbá válnék magát 
az idők folyamán eredetében és lényegében sértetlenül 
fentartani és a föld némely tartományaiban terjeszkedni, 
ha sértetlenül és romlatlanul magát fentartani nem birná, 
— hogy akkor jobb idők és kedvezőbb körülmények szá-
mára, ha nem is minden, legalább egyik-másik példánya 
fenmaradjon, melyeknek utmutatása szerint a rend, ha 
megingott, helyreállíttassák, ha pedig megdőlt, régi czél-
jaitól és terveitől eltért, útmutatásaik szerint ezekhez 
visszavezethető legyen. 

„Azért ezen általános érvényű okmány által 2), melyet 
a legrégibb okiratnak és ősrégi és titkos rendünkre vonat-
kozó még fenn lévő emlékeknek tanulmányozása nyomán 

') Sátor = tabernaculum. mansio = páholy. A tabernákulum 
a skót szabadkőművesség káptalanjai t , a mansio a Jánosrendüek 
páholyait jelzi, mint azt később látni fogjuk. 

2) Eekertnél a : „literis xcc&oXiy.ais — minden keresztényhez 
intézett" kifejezéssel van visszaadva, ami helytelen. „Die Cölner 
Urkunde" 11. jegy. 
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szerkesztettünk, mi választott, a valódi világosság után 
való törekvés által vezetett mesterek, legszentebb fogadal-
munkra kérünk minden munkatársat, kinek akár most, 
akár a késő jövőben ez irat kezeibe kerül : hogy soha a 
tiszta igazságnak ezen bizonyítékát meg ne tagadja ; azon-
kívül ugy a felvilágosított, mint kevésbbé művelt világ-
nak, melynek biztonsága szivünkön fekszik és cselek-
vésünket vezeti, kihirdetjük és tudtára adjuk : 

J. A szövetség, vagy a sz. János szabályai szerint, 
egyesült szabadkőműves testvérek rendje sem a templomos 
lovagokból, sem más egyházi, vagy világi lovagrendből, 
sem külön egyikből, sem többől együttvéve nem kelet-
kezett ; azokkal sem közvetlenül, sem közvetve a leg-
távolabbi összeköttetésben sincsen, hanem sokkal régibb 
minden ily lovagrendnél, Palaestinában, Görögországban és 
a római birodalom egyik-másik részében már a keresztes 
hadjáratok és az említett lovagrendeknek Palestinába 
való vonulása előtt régen létezett, nekünk hiteles régi-
ségü történeti emlékekből jutott tudomásunkra,3) misze-
rint szövetségünk már azon időkben keletkezett, midőn a 
keresztény erkölcstan tekintetében egymással ellenkező 
felekezetek viszálykodása miatt néhány beavatott az igazi 
erkölcstannak és a titkok jelentésének birtokában a tömeg-
től külön vált; azon időben ugyanis e tudós és felvilá-
gosodott férfiak mint a pogányság tévelyeitől valóban 
ment keresztények azt hivék, miszerint a megmételyezett 
vallás csak szakadásokat, nem pedig békét, nem tiirel-
mességet és szeretetet, hanem csak vészes viszályokat 
terjeszt. Azért sz. eskü által kötelezték magukat: ezen 
vallásnak az emberi természettel veleszületett erkölcsi 
elveit jobban és tisztán megőrizni, magokat egészen a 
czél elérésének szentelni, hogy ily módon a valódi vilá-
gosság mindinkább kiváljék a szövetségből és azt ered-
ményezze, hogy legyőzetvén minden tévhit, minden em-
beri erények gyakorlása által megteremtse az emberek 
között a békét és jólétet. Ezen ü d ^ t igérő egyesülés 
kezdetével a mesterek : „János testvéreknek" lettek ne-
vezve, miután követendő példánykép gyanánt keresz-
telő sz. Jánost, a felvirradó világosságnak hírnökét, a vilá-
gosság első vértanuját választották, továbbá a tanítók és 
írók azon kor szokása szerint „mester" nevet nyertek ; 
ezek a járatosabb tanítványok közöl társakat, segédeket 
választottak, míg a többi választott, de még fel nem vett, 
a zsidó-, görög- és római bölcsészeknek elnevezés módja 
szerint : tanoncz nevet viseltek. 

B. Szövetségünk most is három : a tanonczok, 
segédek és mesterek fokaiból áll, mely utóbbiak választott 
mesterek és választott nagymester fokokra osztatnak. 
Minden egyesület, vagy testvérület, mely akár több, akár 
pedig más fokbeosztást és elnevezéseket enged meg, vagy 
eredetét máshonnan vezeti le : a mely politikai és egy-
házi ügyekbe avatkozik, másoknak gyűlöletet és boszut 
esküszik, akár a szabadkőművesség, akár oly testvérület 

') Vagyis a beavatott és nem avatottak részére. Az okirat 
nem volt nyilvánosság elé szánva, s csak a nevezett páholyoknak 
küldetett meg, vagyis inkább ezeknek jelenlévő képviselői vitték 
magukkal. 

2) Ezen hely is tévesen van németre fordítva. Mintán a for-
dító a pontozást megváltoztatta. 

nevét viseli, mely ker. sz. Jánosnak, vagy másnak szab-
ványait követi, rendünkhez nem tartozik, hanem mint 
szakadár megtagadtatik és rendünkből száműzetik. 

r . Ama mesterek és a rendnek mathematikávalr 

asztrológiával és egyéb tudományokkal foglalkozó tag-
jai között a földkerekségén való szétosztásuk után a tu-
dománynak és világosságnak kölcsönös cseréje maradt 
fenn. Azért történt, hogy a választott mestereken kiviil 
még egyet választottak, ki a többi felett állván, mint 
választott nagymester, vagy patriarcha tiszteltetett és 
csak a választott mesterek előtt lévén ismeretes, egész 
rendünknek látható, és egyszersmind láthatatlan feje is 
volt, amint manap is létezik egy főmester és patriarcha, 
kit csak kevesen ismernek. 

Miután a felsorolt adatokat a legrégibb iratok és 
rendokmányok segélyével összegyűjtöttük, a patriarcha 
beleegyezésével és jóváhagyásával a sz. okiratoknak — me-
lyek elnökünknek és utódjainak hű őrizete alatt marad-
nak — gondos felhasználásával a következőket határozzuk 
és rendeljük. 

A. Szövetségünk igazgatása, vagyis meghatározása 
a módnak, mely szerint e lángoló világosságnak sugarai 
a felvilágosult testvérekhez, valamint a profán világba 
eljuttatandók, a választott mesterek tiszte. Az ő felada-
tuk továbbá: ellenőrzést gyakorolni, hogy a testvérek 
— bármily rangfokozattal bírjanak is — rendünknek va-
lódi törvényei ellen semminemű vállalatba ne fogjanak. 
Hasonlóképen a rend ezen előkelő férfiainak tiszte : a 
rendet védeni, sértetlenségét fentartani és biztosítani, sőt. 
ha beáll az eset : a rendet támadói ellen vagyonuk és 
életök veszélyeztetésével is védeni. 

E. Sehol sem találtuk nyomát annak, hogy testvé-
rületünk a Kr. sz. után való 1440. esztendő előtt más 
nevet viselt volna, mint: János testvérület, hatíem mint 
az okmányokból kitűnik, csak ezen időtől fogva nyerte a 
szabadkőművesség nevet és pedig flandriai Valencziában 
amidőn Hennegau némely vidékén a testvérek költségén 
és munkájával kórházakat állítottak azon szegény betegek 
számára, kik az úgynevezett sz. tűz betegségébe, vagy 
amint mondani szokás: sz. Antal-bajba estek. 

Z. Ámbár jótékonyságnak gyakorlásában nem va-
gyunk tekinteti el sem vallásra, sem nemzetiségre, mind-
azonáltal biztonság kedveért mindeddig szükségesnek tart-
juk rendünk kebelébe csak olyanokat felvenni, kik a 
profán és sötétes külvilág előtt keresztényeknek vallják ma-
gukat ; azok vizsgálatának és megpróbáltatásának esz-
közlésénél, kik az első, vagyis tanoncz fokra jelentkeznek, 
nem alkalmazandók testi kínzások, hanem csak olyanok, 
melyek az ujoncz lelkierejének és jellemének kiismerésére 
szolgálnak. 

H. Ünnepélyes esküvel tett fogadalmainak és tör-
vényeink közé tartozik a nekünk törvényesen parancsoló 
világi elöljáróság irányában való hűség és engedelmesség. 

Cselekvésünknek alaptételei és törekvéseink 
czélja e két parancsba foglalvák : szeress minden embert 
testvéred és rokonod gyanánt; add meg Istennek, ami az 
Istené, a császárnak ami a császáré. 

I. A titkok és titkos tanok, melyek által törekvé-
seink elrejtetnek, csak arra szolgálnak, hogy fitogtatás 

•27* 
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nélkül cselekedhessünk jót, és terveinket zavartalanul 
hajthassuk végre. 

K. Evenként megüljük sz. JánosnálKrisztus elő-
futárának és rendünk alapitójának emlékezetét. 

A. k-i intézményeknek ezen és ehez hasonértelmü 
szertartásai, melyek a testvérek gyülekezeteiben akár 
cselekménynyel, akár szóval végeztetnek, a vallási szer-
tartásoktól különböznél:. 

M. Csak az ismertetik el a János testvérület, vagy 
szabadkőműves rend tagjának, a ki törvényes uton, egy 
választott^mester elnöklete alatt és legalább két testvérnek 
közreműködése mellett lett beavatva titkainkba, és képes 
beavattatását a többi testvér által használt jelek és jel-
szók által igazolni. Ezen szavak és jelvények közé azok 
is értendők, melyek az endinburgi páholyban (tabernaculum) 
és fiók-páholyaiban, valamint a hamburgi, amsterdami, 
middelburgi és velenczei páholyokban vannak használat-
ban, melyeknek hivatalai (fokai) és munkálatai (gyűlései 
és ünnepélyei) ugyan skót í'ituale szerint vannak ren-
dezve, de eredetöket, czéljokat és berendezésöket illető-
leg a miénktől nem különböznek. 

A. Minthogy szövetségünk csak egy és közös tő, az 
a,zt képező különféle mester-nyilatkozatok azonban a kü-
lönböző államok és vidékek szükségletei szerint külön 
nagymesterek által vezetendők, azért mi sem szükségesebb, 
mint a földkerekségén szétszórt páholyoknak, mint ugyan-
azon test alkotó tagjainak egyformasága, valamint a 
közöttök való kölcsönös levél és követváltás ; azért jeleu 
irat, mely rendünknek természetéről és jellegéről tanú-
ságot tesz, minden f'enálló páholynak meg fog küldetni. 

Az említett okokból az előttünk fekvő okiratból 
tizenkilencz azonos névaláirásunkka] és jegyzéseinkkel hi-
telesített példány bocsáttatik ki. 

Kelt-a Rajna melletti Kölnben, 1535-ben jun. 24-én 
azon időszámítás szerint, mely kereszténynek mondatik. 

Hermanus, Carlton, J. Bruce, Fr. v. Upna, Cornelius 
Banning, De Colligny Yirieux, Johann Schröder, Hoffmann 
1535, Jacobus Prepositus, A. Nobel, Ignatius della Torre, 
Dorla, Falck, Niclaes van Noot, Philippus Melancthon, 
Hyssen, Wormer, Abel. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápr. 2. Papnevelő-intézeteink a képviselő-

ház közoktatásügyi bizottsága előtt. 
Vannak az év folytán időszakok, midőn a közügyek 

terén valóságos lázas munka folyik szóban és tettben, 
ugy hogy a publiczisztika sokszor alig képes lépést tar-
tani a sok eseménynyel, a sok közügyi tárgyalásokkal: mig 
az u. n. holt évadban csaknem alszanak a közügyek s 
azoknak nemrég még lázas feszegetői — szép csendesen 
hűsölnek a zöldben és pihennek — ha van min pihenni — 
a zöld ágon s a szerzett babérokon 

Még jó derékig benne vagyunk mindig a munka 
évadjában. Az állam és társadalom ügyei hetenkint sőt 
naponkint maholnap tuczatszámra felszaporodó üléseknek 
szolgálnak tárgyul. A többi között országos nagy érde-
keltség között folyik épp most a képviselőház közokta-
tásügyi bizottsága. Ebben a bennünket legközelebbről 

érdeklő iigy, a papnevelés és theologiai tanitás ügye, 
éppen ápril 1-én került napirendre. B. Eosner Ervin, a 
Darwin-féle elmélet ismeretes hive a jogtudomány terén, 
hozta szóba ezt az ügyet, ő lévén a nevezett bizottságban a 
felsőbb oktatás előadójául megválasztva. 

Minthogy részint a bizottságban jelenlevő papképvi-
selők, részint maga gr Csáky közoktatásügyi miniszter és 
Berzeviczy államtitkár, valamint Fenyvessy mérs. ellenzéki 
képviselő a szőnyegre került eszméket és tárgyakat megle-
hetős szabatossággal megvilágították és kimeritették, ezúttal 
csupán a tárgyalás lefolyásának egyszerű leirására szorít-
kozunk, a mint az az „Orsz. Ért."-ben látott napvilágot. 

Báró Eosner Ervin a papnevelésre és theologiai taní-
tásra vonatkozólag következő fejtegetéssel nyitotta meg 
az eszmecserét : 

A hittani intézetekre vonatkozólag előadja, hogy a 
papi pályán és pedig mindegyik hitfelekezetnél inkább 
tulnépesség észlelhető, mintsem hiány ; — s épen azért 
nemcsak indokoltnak, hanem gyakorlati hatásaiban is 
üdvösnek tekintené, ha a kvalifikáczió iránti igények 
általában magasabbra emeltetnének s nevezetesen az 
államnyelvben való jártasság általánosan követeltetnék. 
Utal annak szükségére, hogy az állam (melyik: a ker. 
hitvallásos - e vagy a felekezetlen ?) befolyást bizto-
sítson magának a papneveldéknél alkalmazandó tanerők 
kiválasztásánál (persze !) s a követelendő tanrendszer meg-
állapításánál s azt keresztül is vihetőnek gondolja, ha 
sikerülne az állami ingerencziát (!) oly szorosan körül 
határolni, hogy ez ne terjedhessen tovább mint annak 
biztosításáig, hogy a nevelés hazafias irányban történjék. 
A hittani intézeteknél 1887—88-ban 141 oly tanár is 
működött, a kiknek nem magyar volt az anyanyelvük ; 
kimutatást óhajt arra nézve, hogy ezek közül hányan és 
mily mértékben bírták az állam nyelvét. Kérdést intéz 
továbbá aziránt, hogy hány magyar növendék volt a 
római Collegium Germanico-Ungaricum, a bécsi Paz-
maneumban és Frintaneumban. Kérdi, hogy a kormány 
nem ugy vélekedik-e, hogy a változott viszonyoknál fogva 
az alapító intenczióival nem ellenkezhetik a Pazmaneum-
nak .áthelyezése Budapestre, s kérdi, hogy szándékozik-e 
a kormány ily irányban lépéseket tenni. 

Csáky gr. miniszter a papnöveldékre megjegyzi, hogy 
nem volt tudomása arról, hogy némely helyen a magyar 
nyelvet nem tanítják. Ez irányban intézkedni fog. 

Hock János az általa ismert katholikus papnöveldék-
nek sem szellemét, sem tantervét nem tartja kifogásolha-
tóknak. Igaz ugyan, hogy a liturgiái szempontok, sőt 
maga a dogmatikus egység érdekei is megkövetelik, hogy 
ez intézetekben a latin tannyelvet használják ; de a ma-
gyar nyelv sincs elhanyagolva. Egyházjogot s több uiá* 
tantárgyat magyar nyelven adnak elő. Sőt éppen az a 
baj, hogy a klérus ujabb nemzedéke a latinban szerfölött 
gyenge. Véleménye szerint nem a tannyelv minősége, 
hanem a tanitás irányzata lehet csak az állameszme szem-
pontjából veszélyes. Hajlandó lenne beleegyezni, hogy a 
vidéki papnöveldék egyetemmé lennének kommasszálhatók (?) 
ha a papnevelés erkölcsi szempontjai a közvetlen felügye-
letet szükségessé nem tennék. E kérdést csak a püspöki 
karral egyetértőleg tartja megoldhatónak. 
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Fenyvessy Ferencz a papneveldék kérdésénél meg 
nem állhatja, hogy egy fontos kérdést ne intézzen a 
kultuszminiszterhez. Egyes lapok évek óta kürtölik, hogy 
Magyarország herczegprimásának esztergomi papnövel-
déjéből magyar-ellenes szlávofil érzelmű papok kerülnek 
ki. Ideje, hogy e vád alaptalanságát az illetékes forum 
mondja ki. 

Csaky gr. miniszter készséggel konstatálja e vádak 
alaptalanságát. A herczegprimás testestől-lelkestől magyar 
ember. Csodálja, hogy ily vád csak egy pillanatra is 
hitelre találhat. A papnevelőit ezentralizácziója nem uj 
eszme, de jelenleg méltánylandó nehézségek állnak útjá-
ban, mert a királyi és állami jogok fentartása mellett a 
felekezeti jogos igények tekintetbe vétele is állami érdek. 

Roszival István csodálkozik, hogy valaki szükségét 
érzi annak, hogy a prímásról némely napilapban közlöt-
tekre felvilágosítást kér. Némely zsurnaliszta zsarolási 
szándékból tesz közléseket. Az „Igazság" czimü lapban 
oly közlemények foglaltattak Magyarország főpapjáról, 
hogy a rendőrség szükségét látta annak, bogy e nevezett 
férczlapot lefoglalja. Az esztergomi papnövelde hazafias 
szellemben vezettetik s nem tiiretik oly egyén ott, a kinél 
kifogásolható hajlamot vesznek észre. Az egyházmegyé-
ben az iskolaügyek hivatalos nyelve a magyar. A hittani 
intézeteknél nem tulprodukczió, de hiány mutatkozik. A 
tanárok kvalifikácziójának meghatározását bizzuk a hiva-
talos közegre : a püspöki karra. A papnöveldékben van-
nak irodalmi önképző körök. A Pazmanenmban kifogás-
talanok az elöljárók. 

Fenyvessy Ferencz csodálja Roszival logikáját. 0 
mint esztergommegyei pap csak köszönettel tartozhatik, 
hogy a prímás ellenében közzétett vádak czáfolatára alkal-
mat nyújtott. 

Kovácli Albert szól a papnevelés fontosságáról. Az 
államok {!) ezen ügyre általában nagyobb gondot fordíta-
nak, mint Magyarország. Németországban senki pap nem 
lehet, a ki az állam egyetemén legalább két évet nem 
hallgatott. Br. Eötvös az egyetemen mindegyik felekezet-
nek theologiai fakultást akart állítani, de az akkori libe-
ralizmus visszavétette vele a törvényjavaslatot ; jóllehet 
inkább az államnak, mint a felekezeteknek állana érde-
kében, hogy a papok kivétel nélkül egyetemen képeztes-
senek. (Hát ugyan a prot. papok hol képeztetnek ?) 

Rosner Ervin b. kérdést intéz a kormányhoz, hogy 
a Pazmaneum áthelyezését minő nehézségek akadályozzák. 

Berzeviczy Albert : a Pazmaneum ügyét már a ház-
ban felvetették, de a folytatott tárgyalásokból kitűnt, 
hogy az alapító levelek nem engednek következtetést 
arra, hogy ez intézet csak ideiglenesen lett volna Bécs-
ben felállítva. A herczegprimás ellenezte a tranzlácziót, s 
igy a kérdést elejtették. 

Firczák Gyula elnök : Hazai kulturánk sokat kö-

') Mi tökéletesen átért jük Kovács Albert ur eszejárását Neki 
tetszik a német rendszer, a mely szerint minden theologus két 
évet tölt egyetemen, a hová a theologiai tanárokat az állam állítja 
be. Ez a rendszer azonban Németországban a Döllinger-Reinkens-
Reusch-Langen-féle állami theologusok pártütésére vezetett. Mi még 
legjobbnak ta r t juk a theologiai tanitás jelenleg nálunk divó vegyes 
rendszerét, mely szerint Magyarország kath. papsága 4 egyetemen 
és számos püspöki seminariumban végzi tanulmányait. A szerk. 

szönhet a szemináriumoknak, mert onnét régi idő óta 
sok tudós, tanár, iró került ki. A szemináriumok főleg a 
XVI. században nyertek egyöntetű szervezetet, és az az idők 
postulatumai szerint azután fejlesztetett, változatlanul 
tartván meg a lényegeseket. A katholikus papságban jó 
hazafias szellem uralkodik : tehát hazafiasoknak kell lenni 
az őket felnevelő szemináriumoknak is. ? ? 

Amerika. Egy keresztény köztársaság. — 
Teljesen igazolva fogjuk találni e czimet az okmá-

nyok elolvasása után, melyeket alább az „Osservatore 
Romano" után közlünk. ,Olvasván azokat, mondja helye-
sen római laptársunk, ugy tűnik fel, mintha abba a korba 
szállanánk vissza, melyben az állam vezérei Istent he-
lyezték minden gondolatuk élére. A columbiai köztársaság 
elnöke, Florès Antal ur, Moreno Garcia méltó utódjának 
mutatkozik, aki vérével pecsételé meg kiolthatatlan ka-
tholikus hitének lángját. Florès úrról s azon kitűnő személyek-
ről. akik közreműködtek a szerencsés eredmények létesülésén, 
melyekről szó vagyon, teljes joggal elmondhatjuk, hogy 
nagy érdemeket szereztek maguknak a haza körül." 

íme a levél, melyet az equadori köztársaság elnöke 
a pápához intézett a legutóbbi október havában : 

XIII. Leo pápa ő szentségének, Florès Antal, az 
equadori köztársaság elnöke. 

Szentséges atya ! 
A legédesebb elvék egyike, amelyek Equador kor-

mányát mindig foglalkoztatták, az, hogy előmozdítsa 
az evangelium terjedését, és czivilizáczióját azon számos 
műveletlen néptörzsnek, melyek Amazonnak, a köztársa-
ság eddig még sajnosan elhagyatott része territóriumának 
távoleső és sürü erdőségeit lakják. Ezen épp oly hasznos 
mint keresztény czélra államkincstárunk nem kiméit semmi 
költséget a dominikánusok, jezsuiták s a Bon-Pasteur 
nővéreknek e vidékre való betelepítésére. Üdvös törek-
véseink gyümölcsei lettek Napo, Canelas, Macas virágzó 
missiói, ahol, hála Krisztus munkásai állhatatos prédiká-
lásainak és a mindkét nemű gyermekiskoláknak, fejlődve 
halad az evangeliumi czivilizáczió ott, ahol eddig csak tudat-
lanság és durvaság uralkodott. 

A jelenlegi kormány a maga érdekében köve-
teli, hogy minden erejével és a leghathatósabb eszközök-
kel működjék közre katholikus szent hitünknek a távoli 
részeken való gyors és általános elterjesztésén. E czélra a 
szentszék jóakaratához folyamodik, hogy apostoli gazdag-
ságairak egy részét terjessze ki Amerika, örökségből 
kitagadott fiaira, akik, reméljük, szivvel lélekkel engedel-
mes fiai lesznek a keresztnek. 

Kérem tehát szentségedet, méltóztatnék köztársasá-
gunk utolsó gyűlésén hozott és az ide mellékelt törvény-
hez képest a következő kérelmünknek helyt adni : 

1. Hogy az equadori köztársaság keleti része négy 
apostoli helynökségre legyen felosztva : a Napo-i, a Cane-
las és Macas-i, a Mendez és Gualaquira-i és a Zamora-i 
helynökségekre. 

2. Hogy az első kettő tartozzék a tisztelendő je-
zsuita és dominikánus atyákhoz, minthogy már ugy is ott 
vannak, a harmadik, a Mendez és Gualaquira-i, bizassék 
a boldog emlékű D. Bosco által alapított jámbor szalézi 
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társaság atyáira, és a Zamora-i a jámbor ferencziekre, 
kiket legutóbb telepitettek Loja városába. 

3. Hogy Napo kivételével, melynek gondját Jézus-
társasága viseli, a többi három helynökség maradjon a 
propaganda sz. Congregatiójának közvetlen függése alatt, 
és legyen mindenben alávetve az üdvös és bölcs egyházi 
törvényeknek, melyek ezen nagy patronatus alatt álló 
missziókat kormányozzák. 

4. Végre, hogy e területek apostoli helynökének 
tiszte mindig püspöki jelleggel ékesített misszionáriusok 
egyikének adassék, aki kétségkívül papi malasztok teljé-
ben, melyet élvez, ellenállhatlan erejét és hatalmát 
nyilvánítja az apostolságnak. 

Erősen remélem, hogy szentséged teljesen helyt fog 
adni kérelmünknek, mert az apostoli szék bizonyára nem 
vonja meg Equadortól azt a kiapadhatlan szeretetet, mely-
lyel minden időben, különösen pedig napjainkban az 
összes népeket átkarolja, hogy bevezesse őket a hitnek 
és a czivilizácziónak világosságába. 

Ez alkalommal kiváló szerencsémnek tartom, hogy 
szentségednek nyújthatom tiszteletem és személyes érzel-
meimnek őszinte hódolatát ama biztosítással, hogy mint 
egy őszintén katholikus népnek katholikus tisztviselője, 
egy alkalmat sem fogok elmulasztani, hogy kimutassam 
fiúi ragaszkodásomat a katholikus anyaszentegyház iránt 
és hódolatomat, melylyel szerencsés és boldog vagyok 
szentségednek legengedelmesebb fia lehetni. 

(Aláírva) : Florès A. 
Salazor S. Ferencz. 

Quito, kormányzó palotája, 1888. okt. 6. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
Jegyzői jelentés 

a budapesti központi kath. legény-egylet 1889. évi márczius 
hó Sl. tartott közgyűlésén. 

Tisztelt közgyűlés ! 
Az országos központi kath. iegényegyesület 1888 

évi márczius hó 9-én tartott közgyűlésén megválasztott 
választmányi tagok kellő időben értesíttettek. 

Ez alkalommal különösen figyelmükbe ajánltatott 
a választmánynak, hogy az egyesületre vonatkozó teendők 
eszközölhetése végett kettőzött ügybuzgalommal töreked-
jék minden egyes tag az egyesületnek pártoló és rendes 
tagokat gyűjteni. 

A megalakítás mielőbbi eszközölhetése czéljából 
márczius hó 18-án alakuló ülésre meghívót küldöttünk a 
közgyűlés által megválasztott választmánynak, mely a 
következő eredménynyel alakult meg : 

Elnök : Schiffer Ferencz, másod elnök : Krammer 
Ferencz, alelnök : Benesch Ferencz, titkár : Mátray Bol-
dizsár, jegyző : Spannberger Alajos, pénztárnok : Watzke 
Ede, ellenőr : Dreher Károly, és egy 60 tagból álló vá-
lasztmány. 

A megalakulás után folytathatta csak a választmány 
munkáját, s ha tekintetbe vessszük, hogy a jelenben 
a haladás a társadalomban csak anyagi alapra van fek-
tetve és ezáltal az erkölcsre zsibbasztólag hat, ezen egy-
irányú haladás nem marad befolyás nélkül a mi egyesületi 

életünk tevékenységére is. Ha ezt figyelemre méltatjuk, 
akkor mentségünkre szolgál, ha fényes tetteket, nagy 
számot tevő eredményeket nem vagyunk képesek fel-
mutatni, de nyugodt öntudattal elmondhatjuk, hogy a 
fennálló viszonyok, körülmények között rendkívüli csekély 
anyagi eszközeinek daczára igyekeztünk az egyesületünk 
iránti érdeklődést itt a fővárosban minden körben fön-
tartaní és ápolni. 

A választmány át volt hatva azon meggyőződéstől, 
hogy feladatát főleg három irányban kell megoldani. 

A Budapesten székelő orsz. közp. kath. legény-
egyesületnek kezdettől az vala czélja, oda törekedni, hogy 
az országban hasonló egyesületek minél nagyob számban 
keletkezzenek. 

Örömmel láthatja honunknak minden gondolkodó 
iparosa és jó fia, hogy az ország központjában keletke-
zett mozgalom csakhamar az ország különböző vidékeit 
sikeresen ösztönzé arra, hogy a mienkhez hasonló egye-
sületet alakitsanak. 

Ma már 25 hely van, hol kath. iegénv-egyesüle-
tek legszebb virágzásnak örvendenek. 

Ez egyesületeket illetőleg egyesületünkre azon 
szerep várakozik, hogy legyen azoknak összekötő-kapcsa 
és az egyes egyesületekben nyilatkozó életképes eszmék-
nek közvetítője. 

E szerepet egyesületünk számára azon körülmény 
jelöli ki, hogy Budapesten székel, az ország fővárosában, 
ahonnan — miként a vérnek a szívből — kell kiindul-
niok a mozgalmat vezető, irányt adó elveknek, törek-
véseknek. 

A választmány ezzel a kérdéssel ugyan foglalkozott, 
de az illetékes körök, melyek hivatva valának a választ-
mánynak buzgalmát támogatni, még eddig nem tartották 
eléggé érettnek, hogy ezzel ma már komolyan lehessen 

foglalkozni anélkül, hogy káros következményeitől nem 
kellene tartani. 

A egyesület második feladata az vala, hogy egyesü-
letünkben az iparos ifjúság minél nagyobb számban gyü-
lekezzék és fölvétessék, mire kedvező körülményül szolgál, 
hogy saját házát birja, mely a czélnak mindenképen meg-
felel. Ez iránybaui fáradozását szép siker koronázta. 

Továbbá gondoskodott a választmány, hogy ez év-
ben is az itjuság erkölcsi és értelmi kiképzésben haladjon, 
mire szolgáltak a rendes szak-előadások és korszerű fel-
olvasások. 

Egyébiránt a választmány azon meggyőződéstől ve-
zettetett, hogy egyesületünk Budapesteu feladatát nem 
annyira közvetlenül mint közvetve, tagjai által magán-
úton eszközölt tevékenykedéssel érheti el inkább, és ugy 
véljük, hogy jövőben is teljesen akkor fog megfelelni 
czéljának az egyesület, ha egyes tagjai, de különösen a 
hatvan tagból álló választmánya, mindenik saját körében 
előmozdítja, terjeszti egyesületünk elveit, törekvéseit ; mert 
a nemes, magasztos czél elől meg nem hátrálókat min-
denütt ott találjunk, hol a nemzeti és felebaráti eszmékért 
tenni, fáradozni s a lelkesedés tüzét szitani kell. 

Ezen a tagok által saját körükben, társadalmi hely-
zetükben kifejtett zajtalan, de harmatként áldásthozó tevé-
kenységben találjuk föl mi a legfőbb eszközt arra nézve, 
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hogy egyesületünk feladatát Budapesten eredménynyel 
teljesíthesse. 

Ez eszköz hatása nem annyira az egyesület elnök-
ségének érdeme, mint tagjaié, de részt követelhet abból 
amaz is, mint a mely buzdító, oktató szava folytán szüntelen 
ébren tartá, kialudni nem engedé, első sorban tagjaiban a 
közművelődési mozgalmak iránti lelkesedést, és az egyesület 
fenntartása által folytonosan figyelmezteti arra, hogy a napi 
teendők között ne feledkezzünk meg azon elvek fáradha-
tatlan követéséről, melyek egyesületünk zászlójára irvák. 

A választmányra váró feladatok között a harmadik az, 
mely az ez évben tartott ünnepek és vigalmakról szól. melyek 
szintén említésre méltók és nem utolsó helyet foglalnak 
el; mert itt is csak az egyesületünk czélját tartottuk szem 
előtt ós mindig erkölcsnemesitő vigalmakkal iparkod-
tunk az ifjúságnak szórakozást nyújtani, és ezzel egyúttal 
az egyesületet habár csekély anyagi haszonnal támogatni. 

Amazok között a legépületesebb ünnepély vala, mikor 
az egyesület, főt. Schiffer Ferencz elnök ur tiszteletére 
azon alkalomból, hogy ő szentsége XIII. Leo pápa a 
t. kamarási méltósággal legkegyelmesebben fölruházta, 
az egyesület pártoló és rendes tagjait összehívta, mely 
alkalommal elnök ur ő szentségétől nyert fölhatalmazá-
sánál fogva, a pápai áldást, mind az egyletre, mind pedig 
annak tagjaira kiosztotta. 

Ezen ünnepélyekhez tartoznak a társ-egyesületeknek 
ez évre esett negyedszázados fennállási ünnepélyei is. 

Ez évben az egyesület két helyen volt képviselve 
és pedig Váczon és Győrött. 

Nem mulaszthatjuk el jelentésünkben hálás köszö-
nettel megemlékezni azokról, kik részint szellemi mun-
kálkodással, részint anyagi támogatással ez évben egyesü-
letünket pártfogolni szíveskedtek. 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy többen megta-
gadták további pártfogásukat. 

Továbbá egyesületünk a kegyelet adóját rótta le, 
midőn az év folytán elhunytak fölött gyászát és fájdalmát 
fejezé ki e lapokban is. 

Az egyesület folyó évben 360 rendes taggal szapo-
rodott. Vidékről érkezve 175 tag vette igénybe az egye-
sület beszállóját. 

Az egyesület összes bevétele 4534 frt 35 kr. Kiadása : 
3487 frt 18 kr, fölösleg 1047 frt 17 kr. 

Ezekben volt szerencsénk vázolni, tisztelt közgyűlés, 
egyesületünk ez évi tevékenységét. Bizonyára többet tet-
tünk volna, ha munkálkodni törekvő akaratunkat meg 
nem zsibbasztja a pénzhiány. 

Bár nem állott rendelkezésünkre hatalmas eszköz s 
csekély anyagi javakkal szerénynek mondható körülmé-
nyekkel rendelkezhetünk, mégis nyugodt öntudattal el-
mondhatjuk, hogy valamint tavaly ugy ez évben is rokon-
szenves érdeklődést tudtunk kelteni magunk iránt kedves 
fővárosunk iparos osztályában. 

Szabad legyen végül kifejeznünk azon reményünket, 
hogy egyesületünk jövő évben megerősödve hatalmasabb 
fényeiről adhat majd számot, mint a jelen évben, hogy 
igy annak is eleget tehessünk, mire már évek során át 
várunk, mert a legszükségesebb kiadások mindent fel-
emésztettek, és igy az egylet ama hagyományos kötelességé-

nek mindig eleget nem tehet t. i. ama üdvös alapítványok-
nak, melyek egyesületünknek tétettek. De meggyőződésünk 
az, hogy a jövőben is csak akkor leend sikeres egyesületünk 
működése, ha azon elvekhez s irányhoz hü marad, melyek 
bennünket a múltban és ez évben vezérlettek, ha ragasz-
kodni fog a zászlónkra irt türelemhez, mely szerint tisztel-
tük mindenki meggyőződését, kerültük az erőszakosko-
dásnak látszatát is, de egész lelkünkből arra törekedtünk, 
hogy megkedveltessük egyletünket, hogy emeljük az ipa-
ros osztály művelődését. 

Legyen jelszavunk a jövőben is, mi irányadó volt a 
múltban : Egyetértés és szeretet vezéreljen bennünket ! 

Spannberger Alajos, 
egyesületi jegyző. 

IRODALOM. 
! -f- Ünnepi és alkalmi szent beszédek. I. 1887. 

Nagy 8-r. VIII. -f- 200 1. II. 1888. VIII. + 336 I. Eger. 
Ers. könyvny. Irta Szabad Ferencz, kassai káptalani 
nagyprépost és plébános. Sajtó alá rendezték: T. B. és 
H. K. (Toplánszky Béla és Horváth Károly.) Kassa e. m. 
áldozópapok. (Az ára az I. k. 1 frt 20 kr. II. k. 1 frt 80 
kr. A két kötet együtt megr. 2 frt 50 kr.) 

A czimnél kezdjük. Szónoklati irodalmunk Ünnepi 
és alkalmi szent beszédekkel gyarapodott ez alkalommal; 
de, minthogy az I. rész Nagyböjti sz. beszédek czimet 
visel, helyesebb lett volna főczimül csak szent beszédek-et 
venni, s a főczim alá a II. résznél mellékczimül ezt adni : 
Ünnepi és alkalmi sz. beszédek, a mennyiben ez a rész 
csakugyan ötvenhat ünnepi és hat alkalmi beszédet tar-
talmaz ; az első részben pedig van : három sorozatban 
tizennyolcz nagyböjti- és kilencz nagypénteki sz. beszéd. 
Mindakét rész beszédeinek száma összesen nyolesvankilenez. 
— Nagyböjti beszédeinek elseje a lélek halhatatlanságá-
ról szól. Kimutatja, hogy a tökéletesedésnek mig minden 
irányban emelésére törekednek, addig a vallást illető 
kérdések bátor hangoztatásában hanyatlás tapasztalható: 
az egyház alapigazságaira nézve kétkedés és ismeret-
hiány mutatja a valódi műveltséget veszélyeztető, rom-
boló karjait. Theologushoz illő módon, az Isten egy-
háza iránt való hű ragaszkodás erejével bizonyítja be a 
lélek halhatatlanságát. Szeretettel folytatott tárgyalása 
folyékony menetének gazdag mezején kimutatja szerzőnk, 
hogy az emberi élet különféle körülményei, a hivatás 
változatai egyaránt alkalmasak lehetnek a halhatatlan 
lélek örök értékének a hit szempontjából való hasznos 
mérlegelésére. ,.De hát, mondja ő, (I. 11. 1.) a halhatatlan 
léleknek vallásos kiművelése mellékes dolognak tekinte-
tik. ugy, hogy a felnőtt és maguk szárnyára kelő mag-
zatoknál már rég feledésbe ment a vallás czikkeinek 
azon ismerete is, melyet egykor . . . merítettek." — De 
jerünk végig kellő rövidséggel a beszédek sorozatán, hogy 
a m. t. olvasók szerzőnk tárgyainak gazdagságáról s 
mindenkor való korszerűségéről, azok fölosztásairól hü 
képet nyerjenek : Szól hát a szerző továbbá az ember 
létezésének végczéljáról ; itt arra törekszik, hogy állítása 
indító okairól tiszta fogalmakat alkosson, miértis a leg-
biztosabb utat a látható természetnek, az ember tehet-
ségeinek s az isteni kinyilatkoztatás közlésének szem-
ügyre vételében keresi és mutatja fel. — Beszél a vallás 
szükségességéről. (I. 21—28. 1.) Itt a belső és külső val-
lás gyakorlásának kötelmére buzdit az alapos bizonyító 
okok erővel teljesen való körülírása után ; majd az imád-
ság szárnyain ég felé emeli ker. atyafiai lelkét, szivét, 
hogy a nemzedék vénei és fejei, kik már-már közel 
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állanak a sir borzasztó szájához s már kevesebb idejük 
van az Isten imádása- és jó cselekedetek által üdvök 
biztosítására, őszinte javulás s az Isten előtt kedves 
példaadás által alárendeltjeik földi békéjét és örök bol-
dogságát biztosítani legnemesb kötelmökké tenni ne kés-
lekedjenek! — Egyik régi, de folyton-folyvást örök-
szép és üdvösségre szólító tétel, hogy Jézus valóságos 
Isten, s mint ilyen kinyilatkoztatott vallásában egyedül 
igaz eszközt nyújtott nekünk végczélunk elérésére. (I. 
28—38 1.) A dogmatikai alapon álló sziklaszilárd bizo-
nyítás mily nagyszerű, mily lélekemelő kitéréseket javai-
hat e helyen tenni a sz. hivatal embere szónoklatának ! 
Szónokunk fél is használja az üdv hirdetésére kínálkozó 
magasztos álláspontot, s a kath. egyház megbuktatására 
czélzó meg-megujuló hadüzenetek rombolásában egy éles 
pillantást vet Iienán hitetlen müvének csél-csap nyilat-
kozataira; rámutat a franczia forradalom borzalmas jele-
neteire ; nem késik kérdeni : mi jő hát Istentől ?! s a 
magyar nemzet történetének nemes példákban is dag 
lapjaira mutat, melyekről a dicső ősök lelkesülésre ser-
kentő tetteit a hit szilárdságában való növekvés zsinór-
mértékéül mutatja fel. — Az I. részben, vagyis tisztin a 
nagyböjti, beszédek sorozatában még a következő beiséd-
tárgyak jönnek elő : A megváltás szükségessége végeze unk 
elérhetésére nézve; (39—46. 1.) a bűnbánat szükségessége 
s a gyónás isteni rendelése ; (47—56.) itt a penitenczia-
tartás két részéről szól a szónok s ugy veszszük észre, 
hogy a tárgy fontosságával párvonalban halad az éi-vek 
ereje s ezeknek kellő világossággal, megnyerő egyszerű-
séggel való előadása. Az egyház nyelvén való szólás, az 
isteni dolgok mérlegeléséből eredt határozott következ-
tetés, az emberi hiu okoskodások vakító porfellegéből 
az akaratnak a tettek mennyei örömétől viruló mezejére 
való irányitása nem ismeri a tágítást a hit ügyeiben; 
soha sem engedi meg, hogy az egyház előszabta köteles-
ségek teljesitéséből valaki csak, — másokat vakítva., ön-
magát meg a legnagyobb mértékben megcsalva, az 
anyagi haszon ülőjén kovácsolja jólétének vasát. Vagy, — 
vagy, tertium non datur. Minthogy ez igazság föl-föl-
csillámlását, látom a magas tekintélyben álló szerző derék 
müvében, — annál feltűnőbb lett csekélységem előtt egy 
dilemma, melyet a felvilágosodott emberek okoskodásának 
nagy, de csekély értékű könyvéből vesz elő a tudós szerző. 
Még mentő, hogy az <i nyelvökön szól ; de a következte-
tésre áll elő csak a nota bene. Krisztus szava csalhatat-
lan levén, annak a dilemmának második részét (56. 1.) 
meg nem engedheti ; de meg — az abból levont követ-
keztetés a felvilágosult emberek atheismusával meg sem 
egyeztethető. Ha azok igy gondolkoznak: siron tul való 
élet nincs, atheisták, — következésképen megszűnik rájok 
nézve — önitéletök szerint — minden vallásos kötelezett-
ség, tehát a gyónás is ; meg aztán egy jövő semmiért 
ki venne magára terhet, önmegtagadást ki gyakorolna ? 
De meg az Istenben nem hivő kebele annyira elfásult, 
hogy nem is csinál magának lelkiismeret-furdalást, . . . 
mint az élet mutatja. Fő dolog a dilemma első része, 
hogy a siron tul van más élet! Ez rugója az egyház 
parancsai hű megtartásának, az Isten határtalan jósága 
és önlelkünk magas eredete megvallásának az isteni 
kegyelem világánál ! A ki ez állásponton marad, — mint 
különben a m. t. szerző is, ki megragadó határozottsággal 
végzi beszédét, — kath. szempontból soha sem fog a 
szónoklati érvek használásának szabadságával visszaélni. 

(Folytatjuk.) 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére: Schwarcz Mihály szombathelyi székesegyházi 
kanonok és aisó-lendvai főesperesnek, a Szent Jakabról 
nevezett sümeghi czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Budapesten, 1889. évi márczius hó 16-án. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
— A mennyei birodalom egyik nevezetes városában, 

Hong-Kongban most szentelték fel az uj kath. püspöki 
székesegyházat. Hatalmas épület. Hossza 207, szélessége 
60 láb ; tornya 135 lábnyira emelkedik. 4000 ember fér 
el benne. 240,000 forintba került. Ablakait gyönyörű 
üvegfestmények díszítik. Homlokzatán eme felirat olvas-
ható: „Anno Jubilaei Sacerdotalis Leonis XIII. P. P.* 

— A/wstoli királyunk ő telsége Kalocsa biboros 
érsekét rendkívüli kitüntetésben részesítette. Tegnapelőtt, 
ápril 1-én, délután :1/42 óra tájban, látogatásával szeren-
cséltette a betegségéből lábadozó bibornokot és igen 
kegyesen társalgott ugy Haynald bibornok ő emjával, 
mint ő emja nővérével, özv. Stockinger Amália asszony-
nyal, ki egy igazi keresztény matróna fenkölt szellemével 
ápolja beteg öcscsét. Ö emja, mint halljuk, erősödés 
végett, orvosai tanácsára Abbaziába fog lerándulni. Teg-
nap nagy sürgés-forgás volt a nemzeti szállóban, hol ő 
emja lakik. Királyné ő felségének látogatására készültek. 

— Szent Pál apostol tisztéletére, az ő szülőhelyén, 
Tarsusban, Ciliciában, még csak egy kis kápolna vagy 
szobor sem volt szentelve. A világot angyali szellemének 
agilitásával áttekintő XIII. Leo pápa tett róla, hogy 
Tarsus a keresztény kegyelet s a katholikus lelkesedés 
kitüntetett tűzhelye legyeu. Püspöki székkely méltóságára 
emelte Tarsust, egyesítvén azt az adanai püspöki czim-
mel. Első adana-tarsusi püspök ft. Aslanian. ki maga is 
ciliciai származású és örmény szertartású. Szent Pál apos-
tol szülőhelyén tehát az örmények mentették meg a 
katholikus hitet — és ők keltik uj virágzásra. Mgr. As-
lanian székesegyházat készül építeni sz. Pál tiszteletére 
Tarsusban. Segítségért személyesen járt Belgiumban. A 
templom tervét a sz. Lukácsról nevezett művészeti iskola 
készítette Gentben. Az adományok összegyűjtésével abbé 
Latorét wahai plébános van megbizva. Czime (A M. l'abbé 
Laforêt, à Waha, Luxembourg, Belgique) Az adakozókra 
XIII. Leo pápa apostoli áldását adta, ezenfelül örök 
időkre részesülni fognak az építendő templomban mon-
dandó misék gyümölcsében. (Cour, de Brüx.) 

— A római kérdés nemzetközi konferenczia elé vitele, 
mely eszmét Vega di Armijo spanyol külügyminiszter 
értekezése vitatja, nem talál helyeslésre XIII. Leo pápa 
környezetében: a pápa joga az Egyházi-Államra nem 
szorul konferenczia Ítéletére, elismertetésének s mó-
dozatainak megállapítását a pápa magának tartja fön. A 
keresztény hatalmaknak joguk, sőt kötelességük is a 
pápát Olaszország ellenében jogaiba visszahelyezni, más-
felől nemzetközi biztosíték alá is helyezhetik. Más jogunk 
nincs, és nem is lehet. A pápa és jogai sem egyes ha-
talomtól, sem a hatalmak összegétől nem származván, 
nem is szabályozhatják se így, se ugy. A pápa volt és lehet 
bírája Európának, de nem viszont. Különben ezt már mi 
Vega de Armijo röpiratának ismertetésekor előre ki-
mondottuk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, ili t tudor, k. m. tud . egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Kisérletek a XVIII. században Pestnek a váczi püspökségbe való bekebelezése iránt. — 
A szabadkőművesség eredete. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A hitvallásos iskoláért vivott küzdelem Ausztriában. — A m e r i k a : 

Egy keresztény köztársaság. — Irodalom: Ünnepi és alkalmi szentbeszédek. — Vegyesek. 

Kísérletek a XVIII. században Pestnek a váczi 
püspökségbe való bekebelezése iránt. 

A régi jogok gyakorta találnak felélesztőkre, 
ki ált ha azok előnyökkel látszanak kecsegtetni. 
A középkori okmányok eme kifejezése: „Pesti-
num Dioecesis Vaciensis" ') újra meg újra ki-
sértőkép lépett fel az ország-primásoknak pápai 
bullák által megerősített ama kiváltsága ellen, 
hogy országszerte számos kiválóbb plébánia köz-
vetlen joghatósága alá vala helyezve, melyekhez 
ugy mint Pesthez is, rendesen oda jegyeztetett: 
„Sub jurisdictione Archi-Eppi Strigoniensis." ) A 
török kiűzése után, nem csoda, ha a jogi fogal-
mak, a sokáig tartó félbeszakítás által, elenyész-
tek és azok meghatározásában az ügyek miben-

1) Igy a pápai tizedszedők bejegyzései is: „Peste 
Vaciensis dioecesis"-t említenek. Monumenta Vaticana 
I. S. I. k. 

-') „Religio." 1886. II. 29 és 31. számok. Nem eresz-
kedhetem itt annak bővebb megczáfolásába, amit az 1835. 
évi vácz-egyházmegyei papi névtár mond : „Bizonyára 
Heymo János (1243—1263) váczi püspök, midőn Váczot 
a tatárok elpusztították, sem Pesten nem lakott, sem pesti 
püspöknek nem nevezte volna magát, ha Pest — mely 
mintegy a megye szivében fekszik — a váczi megyébe 
nincs kebelezve." E mese ismételve ujabban is elmonda-
tik, azért reá megfelelek, de csak röviden : E püspök neve 
két személynek nevéből van összetéve. Az egyik Heymo. 
Ez keresztnév, nem pedig vezetéknév, mely a középkor-
ban gyakori volt. Több szent is volt ilyen nevü, v. ö. 
Bollanden, Acta Sanctorum II. 705, II. 854, III. 710. 
Heymo püspök gyakorta fordul elő az okmányokban, de 
soha mint pesti, hanem mindig mint váczi püspök. A 
másik név Joannes. Igy hivták azt, akiről ama vélemény 
van, hogy pesti püspök volt vala, mert Roger váradi 
kanonok gyászénekét (Carmen miserabile) „Joannes Pes-
thensis episcopus"-nak ajánlotta. Erről azonban Bunyitay 
Vincze kimutatta, hogy a nápolyi királyság ily nevü 
püspökségének főpapja volt. (Századok 1873. 69.) 

a) Már 1236 óta, Fejér C. D. IV. I. 6, vagy Knauz 
Monumenta Strig. I. 317. 

létét egész elölről kellett levezetni. A pesti 
plébániát is, először a visszafoglalás után, 1 (5S6-
ban, Balogh Miklós váczi püspök töl töt te be.1) 
Azonban az agg Széchenyi György gróf, eszter-
gomi érsek maga is Pestre sietett és erélyesen 
kezébe vette a joghatósága ügyét, mire a váczi 
püspök többé nem intézkedett, beismervén, hogy 
indokolva volt a gyors intézkedés szükséges 
volta miatt a közelben fekvő Váczról az első 
kívánalmaknak eleget tenni. 

Nagy mérveket öltött magára e vita gróf 
Althan Mihály Frigyes bibornok és váczi püspök 
(1718—1734) kezében, ki nem csekély szorgalmat 
fej tet t ki megyéje tekintélyének fejlesztésében. 
Az eljárási módot ugy vélte legczélszerűbbnek, 
hogy eddigi gyakorlatot feltételezve, Pest egy-
házi joghatóságát illetőleg intézkedik. Ez azon-
ban tudomására jöt t a jogai védelmében igen 
éber Iveresztély Ágost herczeg, bibornok-primás 
és esztergomi érseknek (1707—1725), ki már 
1720-ban intézkedett, hogy minden zavarnak 
idejekorán elejét veg3^e. Azért ebbeli jogait Pesten 
a város tanácsának és a papságnak tudtára adta, 
meghagyván, hogy ez kellőleg nyilvánosságra hozas-
sék. Ez okból Pest tanácsa ugy intézkedett, hogy 
két tanácsnok a jegyzővel a plébános vezetése 
alatt já r ja be a pesti rendházakat és azok ka-
puira függeszszék ki a tudósítást, miszerint más 
ordinariust ne ismerjen el senki mint az eszter-
gomi érseket. Aminek kihirdetése márczius 5-én 
történt.2) Ez óvóintézkedés igen üdvös volt, 
mert már 1721-ben történt, hogy a váczi püs-

' ) „Religio." 1887. II. 13. sz. 
2) Diarium Servitarum. 
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pökségben teljes bucsut hirdettek és ennek ki-
hirdetését a pesti plébánosnak és szerzeteseknek 
is megparancsolták. Keresztély Ágost szász her-
czeg és esztergomi érsek épp ekkor Ratisbonban 
volt a birodalmi tanácsban és onnan irt aug. 
19-ikén Pest városának,1) miszerint megtilt ja a 
pesti plébánosnak és a szerzeteseknek, hogy a 
Váczról érkezett bucsuhirdetési megbizást telje-
sítsék, mert Pestre nézve a prímások joghatósá-
gának ősrégisége okmányilag igazolva van. en-
nélfogva várják be a bucsuhirdetésre az ő intéz-
kedéseit. Ez alatt a váczi püspök ügyében 1722. 
febr. 28-ikán olasz levél ment a szent Congre-
gatióhoz a levéltárakból merítendő adatokért, és 
hogy Csáky Imre gróf bibornok és kalocsai érsek 
küldessék ki az ügy megvizsgálására. Ez utóbbiba 
a Congregatio beleegyezett. 

Az ügynek csakhamar nesze terjedt, ter-
mészetesen elferdített alakban, mert ápril 14-én 
Wellenzon János, kiváló ügyszeretettel jelentette 
a herczegnek, miszerint hire terjed, hogy a váczi 
püspök pápai engedélylyel Csáky kalocsai érsek 
által a pesti plébánia joghatóságába be fog ru-
háztatni. ) E levél következtében Keresztély 
herczeg Spáczay Pál érseki helynöknek igy i r : 
„Azokra, metyeket nekem és consistoriumomnak 
a pesti plébános Althan bibornokról ir, feleltem 
neki Károlyfürdőből. Mit se féljen amia t t : ő távol 
van attól, hogy hasonló kedvező végzést nyer-
jen. vagy remélhessen Pestre nézve a bibornok 
ur, mert a hir tökéletesen téves, hogy máris 
végzést nyert volna. Hogy mi van a dologban, 
annak megismertetésére másolatban küldöm a 
bibornoknak a sz. Congregatióhoz beadott em-
lékiratát és a reá kapott választ. Hogy eme 
merénylet egyenesen Magyarország minden joga 
és szokása ellen van, már Rómának és a bécsi 
fejedelmi udvarnak is, elegendőleg megmagya-
ráztam. Remélem, hogy bizonyára annak gát fog 
tétetni . Nagy nyomatékú okmányokkal és ala-
pokkal kell a nevezett bibornoknak birnia, hogy 
a pesti plébániára joghatóságomat, mely számos 
apostoli kiváltság által van biztositva és emlé-
kezetet túlhaladó birtokolás által van szilárditva, 
jogosan meri megtámadni. Egész életemben még 
nem hallottam hasonló eljárási módot, hogy 
valaki pert kezdjen, azt sem tudván, hogy mi 
alapon és magának az indokokat és érveket 

J) Fest város levéltárában. Oklevelek 1456. 
-) Az érsek-helynöki levéltárban Nagyszombatban. 
:i) Esztergom-érseki levéltár. Vetus. 711. 

mástól kivánja szolgáltatni. Nevetésre kénytet e 
dolog, mert ugy tűnik fel előttem, mint midőn 
valaki orvost hivat magához és nem tudja mi 
okból, hanem másoktól kérdi, hogy mondanák 
meg, mi okból van jelen az orvos és miben gyó-
gyítsa őt. Bizonyos, hogy sokkal előbb mintsem 
a váczi püspökség keletkezett, nemcsak a pesti, 
de még a váczi plébánia is egyedül az eszter-
gomi érsek joghatóságának volt alávetve, amint 
ez kitűnik Bonifáczius pápának bullájából, me-
lyet az érseknek adott, és mely Pázmány zsina-
tában közölve van, amelyben a pesti plébánián 
kivül a váczi is meg van nevezve, de váczi me-
gyének emlitése nem történik. A váczi megye 
ez után ál l í t tatot t fel, mint valamely köpönyeg 
másoktól felajánlott és átengedett darabokból 
összevarrva. Ha mindjár t ez uj püspöknek a 
váczi plébániát az érsek átengedte, azért mégis 
Pest eddigi joghatóságában megmaradt, mely foly-
tonos birtoklást, az utóbb egymás után követ-
kező apostoli bullák, névleg II. Piusnak három 
bullája, tisztán bizonyítják, amelyekben a pesti 
plébánia és a váczi püspökség határozottan meg-
neveztetnek, a váczi plébánia azonban, mely 
Bonifácznak megelőző bullájában határozottan 
kifejezve van, továbbá nem említtetik. Hálára 
kötelezne ngs uraságod, hogy még alaposabb 
beigazolására ennek, és Althan bibornok e me-
rénylete annál tökéletesebb megczáfolásához a 
levéltárakból és Magyarhonról, valamint a püs-
pökségekről megbízható irók müveiből kifürkész-
tetné, mikor keletkezett a váczi püspökség me-
gyéjével és tulaj donkép mi adatott és engedtetett 
át akkor az érsekségből. A többiben" stb. Igv a 
szász herczeg és bibornok. 

Mindkét rész egyideig az adatok szorgos 
gyűjtésével foglalkozott, azután azonban hallga-
tás állott be, és az ügy mintegy elaludt. Az 
újra kezdés érdeme megint a vácziaké, mert 
1727-ben febr. 11-ikén a váczi egyetemes hely-
nök, Berkes András egy kanonokot és egy do-
monkosrendü szerzetest küldött bizonyos meg-
bízásokkal Pestre a plébánoshoz, aki azokat nem 
fogadta és már febr. 15-ikén jelentést t e t t az 
az érseki Consistoriumhoz, melyben emliti: mi-
szerint a neki kézbesíteni kivánt okmányt ugyan 
nem olvasta, de a szervitáknak és más szerze-
teseknek kézbesített iratokban az 1725-ik évbeli 
jubileumnak hirdetése rendeltetett el, melyben a 
pestiek már az elmúlt (1726.) év végén részesül-
tek az esztergomi Consistorium gondoskodásából 
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sede vacante. De egyszersmind kéri a Consisto-
riumot, miszerint Pest tanácsát felszólítsa, hogy 
azon esetre, ha a kiküldöttek, mert az érseki 
jogok épentartása mellett küzdött, személye biz-
tonsága ellen lépéseket tennének, oltalomban 
részesüljön. ') 

Márczius 10-ikén Wellenzon plébános a Pes-
ten létező összes szerzetesházak főnökeit tanács-
kozásra egybehívta, ahol határoztatott, hogy a 
bulla következő hátirattal: „Eme bulla, mivel a 
rni kegyelmes esztergomi érsekünk joghatóságá-
val ellenkezik, soha el nem fogadva visszakül-
detik," aláírással és pecséttel ellátva visszakül-
dessék. :) 

Nagy zavart okozott azonban Berkes Endre 
váczi helynök márczius 7-ikén kelt jelentése, mi-
szerint Pest és Szegednek szánt bucsu-bullák 
Rómából érkeztek Yáczra. Azonban ez csak rövid 
ideig tartott , mire ismét csend és nyugalom 
állott be.3) 

(Folytatjuk.) 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) . 

Ez szövege a kölni okiratnak, mely nemcsak a sza-
badkőművesség jellege és szelleme felől nyújt felvilá-
gosítást, banem egyszersmind oly adatokkal szolgál, a 
melyekre támaszkodva további nyomozásunkban biztos 
alapon és megjelölt irányban haladhatunk előre. Az egész 
irat elejétől végig minden egyes tétele által a szabad-
kőműves jellegére vall. A titkos szövetséget alapvonásai-
ban tünteti fel, s mindaz, amit Eckert, Baruel, Pachtler 
és más tudós szerzők a szabadkőműves rend felől irtak, 
ez okmánynak magyarázatára szolgál. — Nem érthető 
müveik nélkül ezen irat teljes jelentményében, ha azon-
ban a fogalmat és képet tekintjük, melyet ők a rend 
felől nyújtanak, csodálkozva kell látnunk, miszerint ez 
alapját illetőleg minden vonásában megegyezik a szabad-
kőművességnek azon alakjával, a melylyel birt, midőn 
jelen okmányt szerkesztették. Egyébiránt mindjárt az 
okirat elején határozott szavakban kifejezve találjuk, mi-
szerint a szabadkőműves-rendnek egybegyűlt mesterei 
bocsátják ki ; az irat folyamán bemutatott rendszervezet 
alapját és skeletoniát képezi a szabadkőművesség szerve-
zetének, mely a tizennyolczadik században történt rend-
reformáczió által bővült ; a vádakat, melyeket az okirat 
szerint igaztalanul emelnek a szövetség ellen, rövid kife-
jezésben : harcz a trón és oltár ellen, még ma sem vonták 
vissza sem az egyház, sem pedig a szerzők ; az alapsza-
bályoknak azon pontja, mely megkívánja, hogy a rend 
tagja valamely keresztény felekezet hívének mondja ma-

Az érsekhelynöki levéltárban, Nagyszombatban. 
2) Diarium Servitarum. 
3) A primási levéltárban, Esztergomban. Arch. Ve-

tus. 111. 

gát, ez idő szerint már módosult, s a rend reformáczió-
jának befejezése óta a zsidóság nagy számmal van a 
páholyban képviselve, sőt a központi kormányzat, ameny-
nyiben ez még létezik, az ő kezeikben van ; ker. szent 
János napjának megünneplése most is dívik; a felvétel 
módozatai az iratban említett szabály szerint történnek, 
a kölcsönös megismerésre jeleket használnak ; a szabad-
kőművességnek időszámítása az általánosan elfogadott ke-
resztény időszámítástól különbözik, amennyiben a rencl 
háromezer évvel többet számít, s évét nem január, hanem 
márczius hónappal kezdi — azért jegyzi meg az okirat, 
hogy keltezési ideje a kereszténynek nevezett időszámítás 
szerint veendő, nem pedig a rendi naptár szerint; (4535.) 
a névaláírások a kiállítóknak a rendben viselt fokait mu-
tatják, valamint tanúságot tesznek arról is, hogy úgy a 
skót- vagy templomos-rendíi — mint pedig a János-
rendü vagy gnosztikus eredetű kőművesség képviselve 
volt. — Az jelzett egyezések kifejtése külön tanulmányt 
igényelne, miután azonban az okiratnak hiteles voltát 
igen, de szabadkőműves jellegét nem vonta kétségbe 
senki sem, s az laikus előtt sem szorúl bizonyításra, csak 
az előbbivel foglalkozunk, a mennyiben a vitázok mér-
kőzésének eredményét regisztráljuk. 

Authenticitásának kérdésével számosan foglalkoznak, 
kik közöl az elfogulatlanok mindnyájan mellette bizo-
nyítanak, bár találkoznak nagy nevű irók is, kik azt 
megtámadják. Ez utóbbiak részint azt nem akarják el-
fogadni, hogy a szabadkőművesség 1717 előtt létezett, 
részint a rend eredete felől való azon véleményöket nem 
akarják feladni, melyet a kölni okirat lehetetlenné tesz. 
Kuriózum gyanánt megemlítjük, hogy akadtak a szabad-
kőműves testvérek között olyanok is, kik a kölni okirat-
nak hitelességét oly formán vonták kétségbe, hogy a 
minden gonoszságra és ravaszságra képeseknek tartott 
jezsuitákra reáfogták, miszerint ez az ő koholmányuk. 
Ártani akartak a szabadkőművességnek az által, hogy ez 
okirat által reábizonyitják, miszerint egy húron pendül 
a heretikusokkal és szakadárokkal, s szoros viszonyban 
állottak az eltörölt templomos renddel, mire nézve szük-
séges volt megdönteniök azt a véleményt, mely szerint a 
szabadkőművességet az 1717-ik esztendő szülte Kr. u. 

Más érvök emellett azonban nincsen, mint ama 
fatális öt betű az okirat homlokán : O. A. M. D. G. 
(Omnia Ad Majorem Dei Glóriám), a jezsuitáknak ked-
vencz bekezdése. Mikép kelljen e bekezdésről vélekednünk, 
azt már a yorki okiratnál láttuk. Isten nálok a világ 
nagy épitő mestere, mely kifezés alatt kiki azt értheti, 
mi a legfőbb okról való fogalmának megfelel. Lehet ez 
a mi Mindenhatónk, a zsidó Jehovája, a muhamedán 
Allahja, az idealista „én"-je, a materialista örök anyaga 
a benne fekvő erőkkel. Azt mondják azonban, hogy ezen 
okirat csak az avatott mesterek számára adatott ki, ezek 
számára pedig felesleges volt e kifejezést az okirat hom-
lokára tűzni. 

Feltéve, hogy úgy van, válaszunk csak az lehet, 
hogy akkor felesleges munkát végeztek e sor Írással, de 
azért abból az irat hitelessége ellen nem lehet érvet ko-
vácsolni, de különösen nem elég bizonyíték ez azon állítás 
megkoczkáztatására, mintha ez okiratot a jezsuiták ko-

28* 
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holták volna, hogy vele a szabadkőművességnek ártsanak. 
Azonban nem is úgy áll a dolog, miként azt ők állítják. 
Az okirat nem a beavatott mesterek számára adatott ki. 
Magából a szövegből kitűnik, miszerint a mesterek állít-
ják ki azon czélból, hogy hiteles bizonyítvány gyanánt 
elvigyék páholyaikba, s vele megnyugtassák a kőműves 
testvéreket mindazon vádakkal szemben, melyek akkor a 
szövetség ellenében közszájon forogtak, s a be nem ava-
tott testvérek között zavart idézhettek volna elő. S mi-
után ez okirat nem az atheus mesterek, hanem a be nem 
avatott segéd és tanoncz fokok számára készült, az emlí-
tett felirat legkevesebb nehézséget sem okozhat még ő 
nekik sem. Valamint napjainkban már a be nem avatott 
testvérek túlnyomó része is — mint a kor szellemétől 
áthatott férfiak — mosolyognak mindenkin, ki még nem 
jutott a haladásnak azon fokáig sem, hogy a személyes 
Isten létébe való hitet elvesse, midőn nyíltan sikra szál-
lanak a pozitiv vallás ellen s gúny és rosszalás tárgyává 
teszik az egyháznak legmagasztosabb szertartásait is : 
úgy ez okmány keletkezési idejében szebben virulván a 
hitélet, mint azóta, a mesterek — mint Vol ta i re—meg-
tették azt is, hogy imakönyvvel a hónuk alatt részt vet-
tek az egyházi körmenetekben, sőt rendjöknek is nagyon 
sok vallásos színezetű szertartása volt, s napjainkban is 
a legkülönösebb symbolikus szertartások dívnak még a 
páholyban is. 

Épp ily kevéssé állanak helyt mindazon érvek, 
melyeket az okiratnak szövegéből akarnak hitelessége 
ellen kovácsolni. Bizonyítékaik nagyobb részt oda irányul-
nak, hogy kétes az authenticitás, mivel kiadatásának rész-
leteit teljes részletességben nem ismerjük. Ily formán 
azonban legtöbb történeti okirat bizonytalan hitelességű 
volna, mert keresni csakugyan lehet a kákán is csomót. 

A legnagyobb tudománynyal és éleselmüséggel a 
termékeny két irodalmár, Krauze és Bobrich testvérek 
támadták meg az okiratot. Mindkettő bámulandó szor-
galommal és ügyességgel hordta össze érveit az okirat-
nak hitelessége ellen, csakhogy bizonyitékaik nagyobb-
részt csak keresett ellenmondásokban állanak, melyek 
valóságban nem léteznek, részint pedig oly meseszerű 
tények feltalálásában, melyek a történész tekintete előtt 
lenge köd gyanánt szétfoszlanak. Fennakadásaikat szét-
oszlatni a tudós Eckert ügyvéd, egykori testvér tette fel-
adatává, ki leleplezései miatt a szövetség boszujának esett 
áldozatul. Ellenfeleinek érveit pontról pontra tárgyalja, s 
kimutatja alaptalan voltukat. Példa gyanánt bemutatunk 
egy érvet. 

Melanchtonról állítják, miszerint az okirat keletke-
zésének idejében nem lehetett Kölnben, — de azért 
alibijét kimutatni nem tudják. Eckert bebizonyítja, mi-
szerint éppen ezen időpont az, a melyben nem lehet 
tudni, hol tartózkodott, miután itt még sűrű levelezései-
ben hézag van, tehát nagyon is megvan a lehőség, hogy 
nevezett időben Kölnben tartózkodott, ő maga erről 
ugyan sehol sem nyilatkozik, minek oka az, hogy az 
összejövetel titkos volt, ami tehát ottlétét a körülmények 
összegezése folytán valószínűvé teszi. 

Lenning testvér tudni akarja Melanchtonra vonatko-

') Eckert, i h. 377. 1. 

zólag, hogy neve az okirat alatt hamisítva van. mert ő 
Drezdában Melanchtonnak sajátkezű aláirását látta, a 
melyhez a kölni okirat alatt lévő nagyon hasonlít ugyan, 
de nem tökéletesen ugyanaz, azért valószínű, hogy va-
lamely középkori festő utánozta a névalájegyzéseket. 
Eckert ez érvelésre nézve csak azt jegyzi meg, miszerint 
a csekély eltérés magyarázatára elegendő : hogy Me-
lanchton más tollal és más időben irta nevét a kölni 
okmány alá, mint Drezdában, s nem kell azért azon fel-
tevéshez fordulnunk, hogy valamely festő utánozta az 
aláírást. Eckert is személyesen látta mindkét aláírást. 
A testvérek azonban valószínűleg ugy akarnak érvelni, 
miszerint az okirat hamis lévén, a névalájegyzéseknek is 
utánzatoknak kell lenniök. Az előbbit feltételezik az 
utóbbinak bizonyítására, hogy ebből ismét az előbbire 
következtessenek. 

Azonban irataik figyelmes tanulmányozása azonnal 
megmutatja, miszerint csupán elfogultságból támadják 
meg az okirat authenticitását. Igy például Krauze csupán 
azért, hogy kedvencz eszméjét ne kelljen feladnia. O a 
chuldensokban vélte feltalálni a szabadkőművességnek tiszta 
eszméjét, az általános testvériséget és tökéletes életközös-
séget, s azért kizárólag ő tőlök akarja származtatni, s 
tisztán angol eredetűnek feltüntetni. Elfogadván azonban 
a kölni okiratnak hiteles voltát, erről le kell mondania, 
mivel e szerint a szabadkőművesség eredete egészen más. 

Az okirat hitelessége tehát, azt látjuk és védői 
bizonyítják, minden k*étségen fölé van helyezve. Eckert 
miután kimutatta, hogy az okiratnak hitelességéhez gyanú 
nem férhet, s az ellene felhozott bizonyítékoknak Semmi-
ségét kimutatta, még huszonöt évet sorol fel számszerint 
authenticitása mellett. — Igy megmagyarázza a protes-
tantizmusnak gyors terjedését és kulcsot nyújt nem egy 
történelmi rejtélynek megfejtéséhez, nem egy megmagya-
rázhatatlan politikai fordulatnak megértéséhez. Láttuk 
ugyanis, miszerint a titkos szövetségnek mesterei között 
voltak Melanchton és Colligny, a protestantizmus védbás-
tyái, Doria, az áruló admirál, Hermann a lázadó és hite-
hagyó kölni érsek, ami azon kor történeti eseményeit 
előttünk megmagyarázza. Ha igaz Pachtlernek azon állí-
tása, miszerint egyáltalában képtelen a történeti esemé-
nyeknek helyes megítélésére az, ki a szabadkőművességet 
nem ismeri és számításon kívül hagyja — az legújabb 
korban, úgy bizonyára érvényes a mult történeti ese-
ményeire is. 

Hogy az okirat hitelességének kérdésével végezzünk, 
még megemlítjük a döntő érvet, mely minden kétséget 
lehetetlenné tesz. Történeti tény, miszerint 1835-ben az 
összes németalföldi páholyok nagy ünnepélyeségekkel 
ülték meg a kölni okirat kiadatásának három százados 
évfordulóját, miáltal a szabadkőműves rend hivatalosan 
bizonyítja, miszerint a rendnek 1535-ben Köln városában 
egybegyűlt mesterei állították ki és szerkesztették jelen 
szövegében. E bizonyíték előtt meg kell hajolniok az 
okirat hitelességét megtámadott összes testvéreknek. 

Ha tehát a yorki okmánynak hitelességét nem is 
lehet oly világos és megdönthetetlen érvekkel bebizonyí-
tani, hogy ellenmondást nem tűrő bizonyíték gyanánt 

') Eckert 2-5. érve. 
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szolgáljon arra nézve, miszerint a szabadkőművesség már 
a középkor elején létezett, a kölni okirat authenticitás 
tekintetében semmi kivánni valót sem hagy, hanem bizo-
nyossá tesz minket, miszerint a szabadkőművesség 1535-ben 
már a virágzásnak igen szép fokán állott, s már 1440-ben 
is elterjedve volt. 

Végezvén az okirat hitelességének kérdésével, nem 
vizsgáljuk tovább, mily felvilágosításokat nyújt a szabad-
kőművességnek lényege és természete felől, mely tekin-
tetben szintén fontos szolgálatot tesz — ez felvett tár-
gyunk körét túlhaladná, hanem csak azon adatokat 
emeljük ki, melyek a rend keletkezésének történetére 
vonatkoznak, s nekünk ebben alapul és útmutatásul szol-
gálnak. 

E kérdésnek eldöntésére még igen fontos felvilágo-
sításokat nyújtana a legrégibb idők óta használatban lévő 
tanoncz káté, mely szerint a rendbe lépő laikusnak fel-
vétele és kikérdezése történik, valamint a szabadkőmű-
vesség symbolikus szertartásait tartalmazó rituálék és a 
magyarázatukkal foglalkozó iratok. Miután azonban ezek-
nek ismertetése igen terjedelmes és hosszas munkát igé-
nyelne, czélunk elérésére a kölni okmány a yorki ok-
mánynyal közölt észrevételekkel elegendő, ezekkel bőveb-
ben nem foglalkozunk, s csak alkalomadtán hivatkozunk 
reájok. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A hitvallásos iskoláért vívott küzdelem 

Ausztriában. (II.) — 
A költségvetés tárgyalása az osztrák képviselőház-

ban rég várt alkalmat nyújtott a kozmopolita libera-
lizmusnak, hogy a parlamentben is tüntessen ama moz-
galom ellen, mely a Lajthán tul mind nagyobb arányokat 
öltve a hitvallásos iskola visszaállítását készíti elő. Ez 
egyház- s vallásellenes nyilvánulások azonban vajmi 
alacsony színvonalon állottak ; a bécsi zsidó lapok erre 
vonatkozó vezérczikkeinek halvány másolatai s ismétlései 
voltak csak, legfölebb egy-egy „kraftausdruck'-kal mul-
ták felül ezeket ; ami az osztrák liberalizmus szellemi 
szegénységét leginkább bizonyítja, aminthogy világszerte 
tapasztalható tény az, hogy kozmopolita liberalizmus 
dolgában a szemita faj messze túlszárnyalja az árja faj 
szomorú epigonjait. 

Már pedig ha nem érdemes a hitelüket vesztett 
börze-lapokkal bajlódni, még kevésbé volna helyén az 
osztrák parlamentnek ama pórázon vezetett liberális szó-
nokainak a nevetségességig féktelen fenyegetőzéseivel 
foglalkozni. Amidőn mégis kénytelenek voltunk a Lajthán 
tuli helyzet szignaturájának kiegészítésére a mondandók 
megértése czéljából a fönnebbieket röviden előrebocsátani, 
tettük ezt annak bebizonyítására, mily támadásoknak 
kellett lenniök azoknak, hogy a keresztény konzerva-
tivek végre szükségesnek vélték igazolni jogos kívánsá-
gaikat a hitvallásos iskola visszaállítására nézve. Husz 
éve küzdenek e nemes s államfentartó czélért, de most 
először mertek szembeszállani az álliberalisokkal, kik a 
katholikus érzületii Ausztria népeire vallásnélküli iskolát 
erőszakoltak ! 

Már ezt is haladásnak kell betudni, ismeretes lévén, 
hogy néhány év előtt még a keresztény konzervativek 
sem igen mertek tovább menni követeléseikben az akkor 
megszavazott iskola-novellában kifejezést nyert elvnél, 
mely az iskolában a vallásoktatásnak néminemű jogosult-
ságot adott. 

Ezúttal maga Liechtenstein herczeg utasitotta vissza 
a támadásokat és pedig oly magasan szárnyaló államfér-
fiúi gondoskodással, melynek hatása a Lajthán tul annál 
jótékonyabb, minél többen kezdtek már attól tartani, 
hogy a két év óta annyit emlegetett Liechtenstein-iskola-
javaslat pium desiderium marad. 

A nemes herczeg javaslatának indokolásában a vallás-
erkölcsi nevelés nemesitő s képző áldásos elveit fejte-
getvén, szemlét tartott az iskola állapota fölött majdnem 
az egész világon, s ez összehasonlításból, melybe Magyar-
országot is bevonta, megállapítható, hogy Ausztria hit-
vallásos iskola tekintetében csak Franczia- s Olaszor-
szágnál áll némileg kedvezőbben. Fejtegetéseinek további 
folyamából, melyeket, bár általánosan ismeretes elvek 
körül forognak, figyelemreméltó alapossággal csoportosí-
tott, egy észrevételt külön ki kell emelnünk, mivel ez a 
hitvallásos iskolát a jelen korban egészen uj — legalább 
tudtunkkal eddig nyilvánosan ki nem fejtett látópontról 
mutatja be. 

„Isten óvjon — úgymond szónok — hogy a vallást 
felhasználjam a nép elaltatására, de a vallás az, amely 
segíteni fog minket rázkódtatások nélkül átjutni a jelen 
átmeneti korszakon ; ő fog igazságérzetet sugallani a tö-
megeknek ; és azért mi nem fogunk nyugodni mindaddig, 
amig nem viszszük meg a népnek, amiért minket ide-
küldött és amit tőlünk vár : a keresztény iskolát." 

Átmeneti korszakot, válságos időket élünk : ez épp 
oly igaz szocziális, mint egyéni, tudományos s gazdasági, 
valamint politikai s erkölcsi tekintetben is. 

Hogy az ó-világ átalakul politikai tekintetben, azt 
kiki saját szemeivel látja ; ennek bizonyságául csak két 
politikai uj elvet emiitünk : a nemzetiségi és a népkép-
viseleti elvet. Ezeket ma az államférfiú nem mellőzheti, 
kivált az elsőt polyglott országokban, a másodikat min-
denütt, hol a parlamenti kormányforma nem csekély 
válságokat idézett elő s még nagyobbakat fog előké-
szíteni. 

A gazdasági, ipari s kereskedelmi válság súlya sze-
gényre s gazdagra egyaránt nehezedik, leginkább azonban 
a földmüvelőre, aki bár aránylag leginkább hozzájárul 
az állam fentartásához, mégis legcsekélyebb védelemben 
részesül. Azonkivül a modern nemzetgazdasági politika, 
mely a tőkét dédelgeti, ellenben az embert, ez élő erő-
tőkét elhanyagolja, már is széles e világon véres nyo-
mokat hagyott maga után, fölkeltvén a másik szélsőséget, 
mely a vagyon- s hatalomközösség iránti törekvésben 
nyilvánul. Nem átmeneti korszak-e ez ? 

A tudomány hasonlókép nagy válságban vergő-
dik: a tudomány ma nem a tudományért van, a mű-
vészet sem a művészetért, hanem mindakettő előzete-
sen felállított elméletek egyoldalú szolgálatába szorít-
tatik. Találóan mondta Bebel szocziálista a porosz kép-
viselőházban: ,.A modern tudományok mind a kezünkre 
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dolgoznak.-' A tudománynak nincs többé közös kiinduló 
pontja s ezért természetszerűen a semmihez, ami a leg-
nagyobb bűn, vezet, amint megszűnik tudomány lenni. 

Hasonló válságban van a közerkölcs : a keresztény-
ség óta az erkölcs elválaszthatatlan volt a hitelvtől ; ma 
a modern tudomány s gyakorlat az észnek, a mely any-
nyiszor téved, vindikálja azt a tekintélyt, mely csak Istené 
lehet, hogy imponáljon. Azért bomlik a mai társadalom, 
hol az erkölcs elválasztatott a vallástól, mint a köz- s 
magán-bünkrónika oly borzasztóan bizonyítja. Az egyén, 
a polgár ma csak statisztikai szám : az állam, a társa-
dalom mit sem törődik vele ; ha elbukik, elvész, az első 
azt mondja, majd fizeti más az adót, a második ma meg-
rázkódik egy-egy rémdrámánál, holnap már elfeledte és 
még csodálkozik, ha ujabb tragikum fölrázza. 

Ezen nagy válságok közepette az ifjúságot vallás-
erkölcsi neveléstől megfosztani, annyi mint a kétségbe-
esés vagy a vadság karjaiba taszitani, mikor normális 
viszonyok közt is tapasztalati tény gyanánt megállapít-
ható, hogy a keresztény nevelésben részesült s a szerint 
élő egyén hasznos tagja a társadalomnak, holott ellen-
kezőleg még a magasabb műveltség, az úgynevezett füg-
getlen bölcselet sem képes pótolni a hiterkölcstant, mint 
a jelenkor bölcseleti iskolája: egy Cardwell, Cousin, 
Caro, Vacherot, Jules Simon, őszintén bevallja, hogy a 
független bölcsészet nem lehet alapja a népoktatásnak. 

A hitvallásos iskola tehát a jelenkorban szüksége-
sebb, mint valaha. Azért határozottan bünt követnek el 
a társadalom, az állam ellen azok, akik ez iskolát ellen-
zik vagy a felekezet,nélküli iskolát pártolják. A legközön-
ségesebb eszély azt parancsolja, hogy az államok kor-
mányzói — még ha a vallás természetfölötti rendeltetését 
nem is volnának képesek fölfogni — számot vessenek a 
jelen válságos idők veszélyeivel, mindőn törvényhozás, 
igazságszolgáltatás, nemzetgazdaság, tudomány, szóval 
állam s társadalom átmen eti időket élnek. 

Két ellenvetést szoktak tenni erre : egyet a doctri-
nariusok, kik azt mondják, az egyház az iskola által 
gátolni akarja a tudomány fejlődését. Ámde feledik, hogy 
a kereszténység szülte s dajkálta a czivilizácziót, a maga 
müvét tehát lerontani nem fogja ; de a való tudományt 
igaz előhaladásában nem is lehet föltartóztatni. Egyéb-
iránt, ami jó s üdvös keletkezett, annak eredete a ke-
reszténységben van ! 

A másik ellenvetés azoktól ered, kik pénz- s egyéb 
hatalmukat féltik. A keresztény iskola neveltjeitől nincs 
mit félniök, ha az igazságtól s jogosságtól nem félnek ; 
de a felekezetnélküli iskola sarjadékaitól annál több 
okuk van komolyan tartani, minél kevésbé ismerik ezek 
a keresztény vallás alaptanát . . . -(-

Amerika. Egy keresztény köztársaság. — (Vége.) 
A közlött levélhez volt csatolva az equadori köztársa-

ság gyűlésének határozata, mely felszólitá a végrehajtó 
hatalom főnökét, hogy az elnöki levélben formulázott kér-
vényt a szent atyához juttassa. 

E határozat az első három helynökség mindegyikének 
javadalmazására évenkint 30 ezer frankot jelel ki, a negye-
diknek évenkinti javadalmazására pedig 15 ezer frankot. 

íme most lutin szöveg után a római pápának vála-
sza, melyet az equadori köztársaság elnökéhez intézett : 

Kedves fiunknak, a nemes és méltóságos elnöknek, 
iidvöt és apostoli áldást. 

Kiváló jámborságod és buzgalmad, melylyel a val-
lás üdvös befolyását jobban és jobban kiterjeszteni igyek-
szel azon föld lakosaira, melynek élére helyeztettél, fénye-
sen tündöklik leveledben, melyet október elején hozzánk 
intéztél. E levél csodálatosan megörvendeztetett min-
ket, annál is inkább, mert megmutatta nekünk, hogy a 
benne kifejezett érzelmek és kívánságok nem csupán a 
tieid, hanem mindkét kamara tagjainak érzelmei. Nem 
volt tehát semmi kétségünk, hogy az egész nemzet aka-
ratának, kívánságainak, érzelmeinek kifejezését tartal-
mazza az. 

Az édes közösség, melyet az Amazon vidékein fel-
állított apostoli helynökségek által Jézus Krisztus országa 
növelt a földön, épp oly vigasztaló ránk nézve, mint 
érdemteljes és dicsőséges reád nézve. Valóban fényes bi-
zonyságát adja azon élő íiitnek, mely a népet lelkesíti 
és tanúságot teszen arról, hogy benned és kormányzó 
társaidban bölcsességgel egyesült jámborság él, megfelelő 
hivatalod fontosságához és azon méltóság nagyságához, 
melyre emeltettél. 

Bizonyára semmi sem méltóbb a keresztényhez és 
az állam igazi bölcs vezéreihez, semmi sem hasznosabb a 
közügyre, mint miuden erőt arra használni, hogy az em-
berek sokasága, amely városaidat és szomszédságait lakja, 
elvetve magától a tudatlanság sötétségét és erkölcseinek 
durva műveletlenségét, felvilágosittassék az evangeliumi 
tan világossága által és beavattassék a czivilizáczió szo-
kásaiba. • 

Ez az kedves fiunk, nemes és méltóságos elnök, 
miért nem kell kételkedned arról, hogy kötelességünkhöz 
illően nem tartottunk igen nagy számot kívánságodra és 
hogy a leveledben foglalt kérvény nagy gondunknak 
tárgyát nem képezte. Valóban már gondoskodtunk okos 
és kiszemelt férfiakról, kiknek jelességét és közreműkö-
dését ilynemű dolgokban felhasználjuk, hogy tanulmá-
nyozzák ezeket, és keressék a legjobb eszközt, mely 
könnyen és a kivánt formák szerint vezessen czélhoz. 
Egyszersmind biztos reményünk van, hogy kívánságaid 
megvalósulnak, és hogy megvalósításuk bő leszen az üdv 
termékeny gyümölcseiben. 

Sőt hisszük, hogy a bevégzett jónak jutalma nem 
leszen kárára sem neked, sem a népnek, melynek élén 
állsz. E műveletlen néptörzsek és utódaik, akik, köszö-
net neked, levetik régi durvaságukat és a vallással fel-
veszik a czivilizáczió szokásait, neked örök hálára lesz-
nek kötelezve, kérni fogják és meg is nyerik Istentől, 
minden jónak souverain urától, hogy egy oly kitűnő 
ajándékkal légy megjutalmazva, milyent nekik adni fogsz. 

Egyébként kedves fiunk, nemes és méltóságos elnök ! 
szivünk mélyéből örvendünk, hogy a vallási buzgalom 
által oly térre léptél, mely igazi és szilárd dicsőségre 
vezet és biztosak vagyunk, hogy nem csalódunk benned 
és hogy minden időben épp oly alázatos fia lészsz az egy-
háznak, mint segítője. Végül atyai jóindulatunk jeléül 
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készségesen adjuk reád, mindkét kamarára és a népre, 
melynek elnöke vagy, apostoli áldásunkat. 

Rómában, Sz. Péternél, 1889. jan. 30. pápaságunk 
11-ik évében. XIII. Leo pápa. 

IRODALOM. 
+ Ünnepi és alkalmi szent beszédek. I. 1887. 

Nagy 8-r. VIII. + 200 1. II. 1888. VIII. + 336 1. Eger. 
Ers. könyvny. Irta Szabad Ferencz, kassai káptalani 
nagyprépost és plébános. Sajtó alá rendezték: T. B. és 
II. K. (Toplánszky Béla és Horváth Károly.) Kassa e. m. 
áldozópapok. (Az ára az I. k. 1 frt 20 kr. II. k. 1 frt 80 
kr. A két kötet együtt megr. 2 frt 50 kr.) 

A nagyböjti beszédtárgyak folytatása a keresztény 
embernek önmaga, — a család és a haza iránt való kö-
telmeiről szól ; majd a kor divatos eszméinek figyelembe-
vételéből származó kötelességeit adja elő; a ker. em-
bernek a Krisztus által alapított egyház, az Isten, mint 
legfőbb Ura és Teremtője, és mint Megváltója iránt való 
kötelmeit sorolja elő. (VII—XII. besz. 59—104. 1.) Ez 
mind s mindig korszerű beszéd marad. Különösen kor-
szerű pedig az, mely az uralgó eszmék és nézetek jó és 
rossz oldalait mérlegeliTs az Apostol intelméhez képest 
bölcs és óvatos élésre tanit, s azt kivánja. hogy magukra 
nézve.az uralkodó eszmék gonoszságát ártalmatlanná te-
gyük. — A bűnről szóló beszéd hü ecsetelése azon sanyarú 
állapotnak, melybe a gyakori bűnelkövetés a halandót 
sodorja : beszél továbbá a lelki szabadság — vagyis az 
önuralomról, a tisztaság erényének ismertetésében annak 
fokozatai- s hasznairól, a bujaságról és szomorú követ-
kezményeiről, az erény útját nehezitő akadályokról, a 
megszentesiilés vagyis a jóban való gyarapodás eszközeiről. 
(XIII— XVIII. besz. 105—138. 1. Sok hasábra volna szük-
ség, hogy e beszédek egy-egy ékkövét felmutassam. 
Alljon azonban itt a tisztaság erénye megbecsülhetetlen 
hasznát és nagy erkölcsi szépségét feltáró rész e néhány 
sora: „Tekintve a fiatalságot, ennek szivébe az Alkotó a 
szemérem érzetét mélyen beoltá, bizonyára a végből, 
hogy, hallgatván annak isteni sugallatára, tiszták legye-
nek, mint ő a legtisztább lélek ; és csakugyan, mig az 
ifjak és leányzók a tisztaság erényét bírják és megőrzik, 
addig rendesen vidorak, eleven szinűek, gondtalanul és 
vigan tanulmányozzák jövő hivatásuk teendőit, s a leg-
szebb reményekre jogosítanak ; ellenben vétvén a sze-
mérem ellen, odalesz vidorságuk, oda elevenségök, oda 
nyilt, elfogulatlan nyájasságuk, s eddigi szorgalmukat a 
hanyagság váltja fel, a kicsapongás ismétlésének esetére 
pedig romlásnak indul testök, lelkök, s a jövőjükhöz 
kötött szép remény meghiusul." A divatban levő nagy 
fényűzés, a családalapítás akadályai megszívlelendő álla-
potainak feltüntetésénél pedig igen erős, de nagyon is 
igaz, az életből vett, képek sorát mutatja fel. (V. ö. 
123. 1.) Az elsorolt s nagyjából ismertetett nagyböjti sz. 
beszédek után következik kilencz Napypénteki beszéd (I. 
140—200.) Ezekben a kereszt diadala, Jézus véghetetetlen 
szeretete s lángszeretetének áldásai, majd az emberiség 
üdvének legeslegjobban életbe vágó kérdései vannak egy-
szerűen, s épen ezért érthetően és áldásosán feltüntetve. 
Eleget mondanak az egész jellemzésére a megváltás nagy 

munkája befejezésének alkalmából a sz. kereszt magasz-
talására vonatkozó e szavak : „E jellel áld, szentel, osztja 
a szentségeket az egyház ; e jel tűzetik fél tiszteletül s 
mintegy diadalul a templomok oltárai- és tornyaira; 
e jel szolgál ékességül és diszül az egész ker. világon 
mindenütt, a szegény ember sirja felett porladozó fake-
reszttől kezdve a királyok koronáin ragyogó gyémánt-
keresztig. Azért üdv s hála a keresztnek ! Téged pedig 
Jézus, imádunk és áldunk, hogy kereszted által meg-
váltottad a világot." Ez édes hálahang vonul végig a 
Jézus istensége iránt sz. hódolatot keltő beszédek során, 
mely arra tanit, hogy a kereszt Krisztus Urunk szerete-
tének záloga s jelképe a Krisztust követő ker. ember 
földi sorsának ; Jézus halálából fakadt a mi életünk ; 
megszívlelteti velünk a Jézus szenvedéséből és sírjából 
kisugárzó tanulságokat ; magyarázza : mire int a lefátyo-
lozott kereszt ? mily haszon háramlik ránk Jézus kín-
szenvedéséből és halálából ? mit tanulunk a két gonosz-
tevő magaviseletéből? Miért gyászol e napon az egy-
ház, s mégis van-e némi örömre oka ? Mennyit szenvedett 
Jézus, s mi volt oka szenvedésének ? Miért nem üdvözül 
minden ember, noha Jézus az egész világ bűneiért kiszen-
vedett ? A mint látszik, a böjti szónoklatok gazdag anya-
gát találhatja fel az I. részben nemcsak a hivek lelki 
épülésén fáradozó szónok ; hanem bárki is, ki a lélek-
emelő olvasmányoknak szeret olykor egy kis időt 
szentelni. 

Ugyanaz mondható az Ünnepi és alkalmi szent 
beszédekről is, (II. rész.) melyek a méhszorgalomiual 
•összegyűjtött becses adatok mézszavával kedveskedhetnek, 
a mi a szónoki egyszerűséget, körültekintést, a kor kívá-
nalmainak parancsoló szavai szerint való alkalmazkodás 
mikéntjét illeti. Ugyancsak meglátszik ezen beszédeken, 
hogy szerzőjük ismerte a hitéletnek legtöbb helyen felötlő 
lankadását, a politika és tudomány embereinek nézeteit 
— s mint az irodalmat figyelemmel kisérő, — egyszers-
mind a napi lapok magatartását az egyházi állapotokra 
vonatkozó kérdések szellőztetésénél. Mindez sz. beszédeinek 
nagy előnyére szolgál. Az irószónok, a minő Szabad Ferencz, 
feltűnik a sz. beszédeknek mind gondolatmenetén, mind pe-
dig körültekintő, a tárgyat röviden is kimeríteni szerető 
érvelés módján s buzdításának meleg soraiban.. Ez az oka, 
hogy itt-ott a bővebb érvelésnek, az akarat teljesb meg-
győzését czélzó törekvésnek útját vágja a gondolatok 
egymásra halmozódásának csak rövidre fogható kifeje-
zése, a nélkül, hogy a helyes eszmemenet valamelyik 
beszédében hiányoznék. Az ünnepi beszédekben öt kará-
csonyi beszédet találunk, és pedig : Jézus a világ világos-
sága ; Krisztus Jézus születése nem egyéb, mint irántunk 
való szeretetének záloga s viszonszeretetünk követelménye ; 
a hála és öröm érzelmei Jézus születésének megünneplése 
alkalmából ; továbbá okai annak, miért nem ismeri meg 
korunk Jézust; és ötödször: mily fokú tisztelet illeti meg 
a vértanukat az egyházban? (II. 3—27. 1.) Újévkor egy 
beszédben kötelmeink teljesítéséről, (28—32.) vízkereszt 
ünnepén pedig kettőben arról szól, hogy a napkeleti böl-
csek a buzgó és ájtatos keresztények példaképei ; ellenben 
az írástudók képei a kötelességeikről megfelejtkezett ke-
resztényeknek ; továbbá azon isteni jelek- és figyelmezte-
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tésekről beszél, melyek minket Jézus fölkeresésére buzdí-
tanak. (33 — 43.) 

A lmsvét ünnepére irt hét sz. beszéd ezen tételek 
tárgyalásával foglalkozik: Krisztus föltámadott: mi is 
fel fogunk támadni. Egyházunk husvétünnepi örömének 
okairól és az örömből eredő tanulságról. A föltámadás 
megünneplése hajdan és most. Krisztus Urunk feltáma-
dása biztosítja siron tul való életünket a test szerint is. 
Jézus feltámadásával örök időkre megszilárdította egy-
házát s kimutatta hitének igaz voltát. A föltámadásnak a 
Megváltót és minket illető következményeiről. Jézus föl-
támadásának valódisága egyik sarkpontja hitünknek, — s 
az ebből folyó igazságok és kötelmek. (II. 43 — 73.) Az 
áldozócsütörtöki beszéd (74—78.) az anyaszentegyház jogát 
és kötelességét ismerteti, mely szerint hirdeti az evan-
géliumot, s az anyaszentegyház szent "ïo élességeinek 
fonalát a gyakorlatban összeköti a ránk háramló köteles-
ségek szálaival. Pünkösd-ünnepre öt sz. beszédet találunk 
Szabad Ferencznek a legjelesebb, tehát bitéletünk leg 
fontosb sarkpontjait feltüntetni törekvő ünnepnapokra 
irt szónoki munkájában. A Szentlélek működésének fel-
tüntetése után fejtegeti, hogy mily változásokat tett a 
Szentlélek munkája az apostolokban, majd a pünkösdkor 
kiszolgáltatandó bérmálás s az ugyanakkor tartandó szent-
ségimádás miben létéről s amaz istenies lelkületről szól, 
melylyel a nagy szentséghez, a lángoló hit és buzgó 
imádás fénysugarától kalauzolva, járulnunk a boldogító 
kötelességek egyike. A következő beszédben pedig fel-
tünteti a Szentlélek munkálkodását pünkösd napján ''s 
most • a két utolsóban forró szeretetre gyújt, n SzenttéV< 
kegyelemajándékai iránt és szivünkre köti azok kérését : a 
világ és Megváltó békéje közt létező különbséget ecsetelvén, 
a Megváltó békehajóját keresteti velünk az élet viharos 
tengerén. (78—101.) (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
*** Dr Romer Flóris egy opus posthumum-a. Meg-

lehet, hogy legközelebb elhunyt tudósunk irodalmi hagya-
tékában több mű is van, mely kiadásra vár ; egyről azon-
ban biztos tudomásunk van, s ez a Zalavári szent Bene-
dek-rendü apátság története. Ismeretes, hogy ez apátság 
története a sz. István király előtti időkbe, a frank uralom 
idejébe nyúlik vissza. Rómer szélesmérvü előtanulmányok 
után irta meg e monographiát, mely a „Zala vármegye 
közönsége" kezdeményezésére 1886-ban megindult Zala 
vármegye története czimü gyűjtemény egyik kötetében 
mintegy 20 nyomatott ívnyi terjedelemmel fog megjelenni. 
E monographia megérdemelné, hogy belőle külön önálló 
kiadás is rendeztessék. Figyelmeztetjük erre a zalame-
gyeiket. 

+ A malinesi egyházmegyei kongresszusról a ne-
künk megküldött jelentésből van szerencsénk a követke-
zőket kiemelni : A congressus három napig fog tartani : 
ápril 29, 30-án és május 1-én. Elnököl benne Goossens 
primás-érsek. A congressus vezérkara áll egy végrehajtó 

bizottságból és három szakosztályból. A végrehajtó bizott-
ság elnöke Lefebvre löweni egyet, tanár ; az első szak-
osztályé, mely vallásos és jótékonysági ügyekkel van hivatva 
foglalkozni, elnöke Belpaire, a nevelés, közoktatás, 
irodalom és sajtóval foglalkozó második szakosztály el-
nöke mgr Abeloos, a löweni egyetem rektora ; a társa-
dalmi és munkás kérdéssel foglalkozó harmadik szak-
osztály elnöke Woeste orsz. képviselő. A végrehajtó 
bizottság elhatározta, hogy a malinesi egyházmegye 
területén esperesi keríiletenkint al-végrehajtó bizottsá-
gokat szervez. A mint tudósításunk megjegyzi, a főmegye 
valamennyi katholikus világi kitűnősége meg van nyerve 
az egyházmegyei congressus ügyének. (Folytatjuk.) 

= Bécsi rendes levelezőnk tudósítása szerint ő fel-
sége a sz. Ágostonról nevezett fensőbb papnevelő-intézet 
tanulmányi igazgatójává a Rómába távozott Nagl helyére 
dr Weisz Károly grácz-egyházmegyei áldozópapot, előbb 
seminariumi praefectust, most gráczi káplánt nevezte ki. 

— Pápai consistorium fog tartatni közelebb, melven 
ő szentsége több bibornokot fog creálni, köztük három 
franczia főpap fog a bíborral fölruháztatni. 

— Busmet, cataniai érsek, biborossá kinevezését, 
mely a múltkori contistoriumban ment véghez, Rómában 
nagy eseménynek tartják. A bibornok, a ki a sz. Benedek-
rend fia, nagy szervező képességének számos bizonyítékát 
adta, apostoli buzgalma azon felül kiváló tapintattal páro-
sul. Nagy tekintélye s növekedő népszerűsége megszerezte 
neki a candidato papábile jelzőt. 

— Korunk legelső apologetája kétségkiviil Hettinger 
pápai praelatus s egyetemi tanár Würzburgban. Mint iró 
is, a praelatus-tanár, ragyogó tolla által egész Németor-
szágban ritkitja párját. S ez a világhirü tudós és tanár, 
70 éves kora daczára, se nem röstelkedik, se méltóságán 
alólinak nem tartja a kath. sajtónak egyszerű helyi tu-
dósításokkal szolgálni. Épp most olvastunk tollából egy 
würzburgi tudósítást arról, hogy Würzburgban kapu-
czinusok missiót tartottak. Ezt a minta-egyházi tudósítást 
lefordítjuk, hadd lássuk, hogyan tud Hettinger egyházi tu-
dósítást irni arról az egyszerű tényről, hogy Würz-
burgban kapuezinusok missiót tartottak. 

— A szentatya kettős örömmel fogadta Csicsáky 
Imre irótársunk Dantéra vonatkozó irod. dolgozatait s 
költeményeit, és szerzőhöz Rampolla biboros államtitkár 
által a következő levelet intéztette: N. 80480. Revde Do-
mine ! Obsequiosas litteras a Te datas die 26 Februarii et 
exemplar operum a Te conscriptorum Ssmus Dominus 
Leo XIII. benigne admodom et libenter aeeepit. Quum 
autem tua testatur epistola ea opera partim fuisse exarata 
ne haeretici in rem suam verterent scriptoris merito Ce-
lebris auetoritatem, partim ut lectorum animos ad pieta-
tem excitarent, Sanctitas Sua dupliciter delectata est 
oblato munere, quippe quod Te sedulum cultorem opti-
marum artium, simulque studiosum tuendae catholicae 
veritatis, fovendaeque pietatis ostendit. Dum itaque mi-
nisterio meo méritas Tibi laudes tribuit et gratias agit, 
peramanter impertit Apostolicam Benedictionem quam 
postulas. Hisce Tibi renunciatis ex mandato Patris Beatis-
simi, hoc reliquum habeo ut sensus Tibi declarem since-
rae existimationis qua sum ex animo Tui Revde Domine 
Romae die 23 Mártii 1889. Addictissimus M. Card. 
Rampolla. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Kísérletek a XVIII . században Pes tnek a váczi püspökségbe való bekebelezése i ránt . — 
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Egyleti Elet: A Szent-Imre-egylet. — A „Katholikus Kör.* — Irodalom: Ünnepi és alkalmi szent beszédek. — Vei/yesek. 

Kísérletek a XVIII. században Pestnek a váczi 
püspökségbe való bekebelezése iránt. 

(Folytatás.) 

1729-ben az ügy már biztos befejezést lát-
szott nyerni, mivel XIII. Benedek pápa jan. 
26-ikán kelt bullájával megparancsolta Eszter-
házy Imre herczeg-primásnak, de Althan bibor-
noknak is, bogy kiki békebirót válaszszon magá-
nak, akinek Ítéletén túl fellebbezés meg nem 
engedtetik. E bullát másolatban Jelenffy János 
megküldte aug. 11-ikén Pozsonyból a viçarius-
nak, ama üzenettel, bogy a levéltárból nagy 
szorgalommal kerestessék ki mind az, ami a 
prímás junsdictióját Pestre nézve bizonyítja. 

Eszterházyval szemben Althan szept. 6-ikán 
kelt pásztori, körlevelében kifejté álláspontját, 
hangsúlyozván, miszerint kötelességét teljesíti, 
ha az egyházi javak megőrzése és visszaszerzése 
iránt a canonok értelmében intézkedik.1) 

Althan a pestieknek is tudtára adta ebbéli 
szándokát, amit ezek okt. 4-ikén Eszterházynak 
jelentettek, aki 9-én meghagyta Wellenzon plé-
bánosnak, hogy senki mástól ne fogadjon el meg-
bízásokat, csak tőle és olyanoktól, a kik az ő 
tekintélye által szentesítve vannak. Ezt közölje 
a szerzetesekkel is, mire Wellenzon okt. 15-kén 
kelt levelében megnyugtatta a herczeg-primást 
arról, hogy sem ő, sem a szerzetesek mást nem 
ismernek el ordinariusnak, mint az esztergomi 
érseket. ) 

Spáczay Pál, helynök, figyelembe véve a 
pápai bullát és Althannak ujabb lépését, melylyel 

') Az érsek-lielynöki levéltárban Nagyszombatban. 
3) A primási levéltárban Esztergomban. Vetus. 711. 

az ügyet a nyilvánosság elé hozta, szept. 11-ikén 
kelt levelében azt ajánlja a prímásnak, hogy az 
ügyet a legfőbb kegyúrnak, a királynak magának 
kell eldönteni, azért az elébe felterjesztendő. 

Eszterházy herczeg-primás követte vicariusa 
tanácsát és decz. 12-én igy irt a fejedelemnek: 
„Legszenteltebb cs. k. felség, legkegyelmesb 
uram! Althan bibornok ő eminencziája Kómából 
brevet hozott számomra, melyben megparancsol-
tatik nekem, hogy békebirót válaszszak, aki az 
általa e czélból választottal együtt Pest városa 
felett a lelki joghatóságot illető ügyben döntsön, 
mely felett további folyamodványnak helye ne 
legyen, mondja a breve. Eme joghatóságot neve-
zett bibornok csak most kezdte kétségbe vonni, 
eddig valamint én, ugy elődeim az összes eszter-
gomi érsekek annak békés és háborítatlan gyakor-
latában minden időben valának. Mivel azonban 
szentelt felséged, ebben az apostoli birodalomban 
kegyúr, védur és apostoli király is, akinek tudta 
nélkül, ugy vélem, semmiféle ujitások meg nem 
engedhetők, ez okból ezt is szentelt felségednek 
bejelentendőnek tartot tam, legalázatosbban esdve, 
hogy a kiesdekelt engedelemmel Sinzendorf bibor-
nok ő eminencziáját legszenteltebb felséged bele-
egyezésével és helybenhagyásával e czélra ki-
nevezhessem. Részemről, sem bírótól, sem béke-
bírótól nem félek, mert kezemben van a pápai 
bullák számos eredeti kézirata, melyeket mindeddig 
senki kétségbe nem vont. Azért ez ügyben is és 
egyébként is legszenteltebb és kegyelmesb felséged 
parancsait várva, szentelt lábainál elhalok." stb.1) 

') E másolat az érsek-belynöki levéltárban található 
Nagyszombatban, két fogalmazvány decz. 5-iki keltezéssel 
az esztergomi primási levéltárban van letéve. 

24 
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Ugyané napon Eszterházy primas hasonló 
értelemben Sinzendorf Fülöp Lajos gróf. bibornok 
és győri püspöknek is irt és őt a békebirói tiszt 
elfogadására felkérte. Ama megjegyzéssel, hogy 
jogaival, birtokában levő eredeti pápai bullákra 
támaszkodik, melyeknek tekintélyéből mitsem 
vonhat le az, hogy a bullariumban nem foglal-
tatnak, mert abban anélkül sem foglaltatnak a 
pápák összes bullái. Sőt o nagyobb tekintélyt 
tulajdonít az eredeti okmányoknak, mint a bulla-
riumnak, mely lélek nélküli előadója annak, ami 
nincs birtokában. 

Altban váczi püspök magát Eszterházyt is 
levélben értesítette fentjelzett szándokáról, amire 
a prímás decz. S-ikán felelt, hangsúlyozva, hogy 
ő és elődei Pestre nézve a joghatóságnak mindig 
békés birtokában voltak, amire Althan Váczról 
decz. 12-ikén imígy válaszolt: „Kedvességtek ez 
esetben igen balul van informálva, mert én an-
nak ellentétét mindég és nyíltan bizonyíthatom, 
t. i. hogy a váczi püspökök az imént emiitett 
lelki joghatóságnak tényleges birtokában nem-
csak voltak, de egész az én időmig vannak is, 
mint az okmányokból világosan ki fog tűnni, 
melyeket annak idején elő fogok mutatni, amikor 
kedvességtek maga részéről is, ugy mint én 
hittem, békebirót fog választani. Ezek igy állván, 
reméllem, hogy kedvességtek nem veendi tőlem 
rossz néven, ha püspöki jogaim visszaszerzésére és 
megőrzésére, amire lelkiismeretben kötelezett va-
gyok, minden fáradságot fordítani törekszem,1) stb. 

Eszterházynak a fejedelemhez beadott felter-
jesztését a m. k. udvari kanczellária decz. 20-adikán 
tárgyalás alá vette és következő véleményt ter-
jesztette be : Miután a magyar törvények értel-
mében minden alattvalónak szigorúan t i l tva van 
bármely ügyben a római curiánál bárki ellen 
keresetet indítani, azért egyszerűen meg nem 
engedhető, hogy az esztergemi érsek az említett 
pápai breve következtében békebirót válaszszon, 
de további intézkedésig a nevezett pápai brevé-
hez sem alkalmazkodjék. A bibornoknak pedig 
külön rendelet által meg volna hagyandó, hogy 
ama folyamodványt, melyet a római udvaroknál 
az érsek ellen benyújtot t és mely által a pápai 
brevét nyerte, ő felségének bemutassa," stb. Alá-
írva Acsády Ádám veszprémi püspök és Koller 
József. A felterjesztés alá a fejedelem oda irta 
„piacet" és saját nevét.2) 

') Az érsek helynöki levéltárban. Nagyszombatban. 
2) A m. k. udvari kanczellária levéltárában. 

A fejedelmi parancs 1730. jan. 3-ikán mind-
két félnek tudtára adatott.1) 

A pápai bullák, melyekre Eszterházy támasz-
kodott, tanúsították ugyan, hogy a prímások 
régi időben a lelkiekben Pesten joghatósággal 
bírtak, de azt is be kell bizonyítani, hogy e 
joghatóságnak folytonossága mindeddig megvolt. 
Erre nézve a levéltárakban kutatások történtek. 
Spáczay Pál 1730. jun. 29-ikén jelentette, misze-
r int a nagyszombati levéltárban van nyoma, 
hogy lü64:-ben. tehát mikor Pest még a törökök 
birtokában volt. pesti polgároknak ügye az érseki 
forum előtt tárgy al tatott . AV ellenzőn plébános 
gondoskodásából Pestről erre nézve négy rendbeli 
nagy horderejű bizonylatot ál l í t tatott össze: 

a) A város legidősebb és Pesten legrégebben 
lakó polgároktól febr. 3. hivatalosan vallomási 
jegyzőkönyv vétetett fel a lelki joghatóság és a 
dézsma élvezése tekintetében. Tanuk valának 
Eisenthali Eiserich Samu senátor, Lakuer Mihály 
bíró, Apczi István száz éves, egykor iskolamester, 
Lakatos István puskacsináló, Szabó Mátyás szabó, 
Tempel Pál czukrász, Röck .György lakatos és 
Szetzer József városi perceptor. Ezek mindnj 'ájan 
az esztergomi érsek joghatósága mellett tanús-
kodtak. 2) 

b) Pest város tanácsa febr. 1 S-ikán hiteles 
másban kiállított kilencz oklevelet, melyeket 
joghatósági ügyekben az esztergomi érsekségtől 
kapott , vagy hozzája inenesztett. : ') 

c) A Pesten megtelepedett öt szerzetes rend 
mindegyike bizonyítja, hogy megtelepedésük óta 
más ordinariust nem ismertek, mint az eszter-
gomi érseket. Névleg a kegyes-rendüek. kik 
1717-ben, a szerviták, kik 16S9-ben, a domonko-
siak, kik 1699-ben és a mariánus ferencziek, kik 
1690-ben telepedtek meg Pesten.4) 

d) Maga AArellenzon az anyakönyvekből és a 
tanuk vallomásaiból összeállította elődeinek, a 
pesti plébánosoknak sorozatát, amit az érseki 
helynök saját levéltárából szintén eszközöltetett 
és kitűnt, hogy az első kivételével, mind eszter-
gom érsek-megyei papok voltak, érseki helyben-
hagyást és beruházást bírtak. 

M A fogalmazványok u. o. A prímáshoz irt eredeti a 
primási levéltárban. Az Althanhoz Írottnak másolata is u. ott. 

2) A vallomásokban elmondott felettébb érdekes ada-
tokat a pesti főtemplom történetében felhasználtam. Meg-
van e vallomási jegyzőkönyv a primási levéltárban Eszter-
gomban, és másolata a helynökiben Nagyszombatban. 

3) Ugyanott. Szintén mind felhasználtattak. 
4) Ugyanott. Ezek az okmányok is felhasználtattak. 
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Eszterházy gróf nem akarván a római ud-
vart tovább bizonytalanságban hagyni, a tény-
állást tudatta vele. Driesehius Gellért Kornél 
közvetítésével, Merenda I. M. római ügynök ut ján 
folyt a közlekedés. Ez utóbbi január havában 
Rómából igy irt előbbihez: Leveledhez csatolva 
megkaptam ő főméltóságának Ciénfuegos ő emi-
nentiájához 1729. decz. 12-ikén menesztett levelét, 
melyből megtudtam, mi történt a pesti ügyben 
Althan bibornokkal, hogy mindeddig békebiró 
nem választatott, de előbb választatni sem fog, 
mig a fejedelem, mint apostoli király abba bele 
nem egyezik Tanácsomat kéred ki, kérlek 
barátságodra, ne vedd merészségnek, ha neked 
engedve, azt oly módon mint szerény felfogásom 
mondja, adom. Tanácsom ebben áll: A főmagas-
ságu ur ama pápai brevére, melyet neki Althan 
bibornok Rómából hozott, egyenesen ő szentsége 
személyéhez intézze a választ, amelyben fejezze 
ki. hogy elődei, az érsekek hosszú sora, mindég 
békés és háborítatlan gyakorlatában voltak a 
lelki joghatóságnak, mint azt számos pápai consti-
tutió és bulla megerősíti, melyek eredetijei az 
érseki levéltárban őriztetnek, annyira, hogy azt 
kétségbe vonni nem lehet. Békebirót magának 
mindeddig nem választott, mert ez Magyarország 
jogaival és szabadalmaival ellenkeznék, amelyek 
ellen az udvarok coliisiója nélkül cselekedni nem 
lehet. Óhajtana ugyan ő szentsége kivánatának 
és parancsának eleget tenni, és ha szabad, más 
békebirót nem kérne és nem óhajtana, mint 
magát ő szentségét, a szentszéket, amelynek tör-
hetetlen Ítélete alá helyezi az ügyet. Eme levél, a 
kérdésban levő breve másával hozzám küldendő. 
Ez Althan bibornoknak is megküldendő, ki, tudom, 
hogy továbbra a békebiró valasztása miatt alkal-
matlankodni nem fog, sem ő főméltóságát arra 
bármely módon kényszeríteni nem fogja. Továbbra 
is birtokát és joghatóságát szentül védje és őrizze, 
ugy mint illik és ne engedje, hogy az bármely 
ürügy alatt félbeszakíttassék és zavartassák. 

Althan bibornok és váczi püspök, miután 
belátta, hogy ügye sem Rómában, sem a feje-
delem előtt, — akinek a kivánt, Rómába küldött 
volt folyamodványát be nem adhatta, — elő-
nyösen nem dőlhet el, maga részéről 1734. jun. 
20-ikán bekövetkezett haláláig további kísérlete-
ket nem tett. 

(Vége köv.) 

A szabadkőművesség eredete. 
A gnoszt ikusok. 

Tanulmányunk eddigi álért eredménye röviden össze-
gezve a következő. 

A szabadkőművességnek 1717-től való létezését 
eddig kétségbe nem vonták, de nem is vonhatta senki, 
miután előttünk fekszenek a szabadkőművességnek a ti-
zennyolczadik században és a jelen század elején lefolyt 
nagy reformáltatásának nyomai. — Találkoztak egyesek, 
kik ezen évet akarják az egész rend keletkezésének ideje 
gyanánt feltüntetni, a négy angol páholynak ez évben 
való londoni egyesületét tartván a symbolikns kőműves-
ség kezdetének. — Ezen véleményt illetőleg kimutattuk, 
miszerint távedésen alapul, miután a már emiitett nagy 
rendreformácziónak Angolországban való kezdetét veszi 
eredetnek. — Annak lehetetlenségét, hogy a szabadkőmű-
vesség 1717-ben vette volna eredetét, a yorki okirat és a 
kölni okmány segélyével és bizonyítékaival mutattuk ki. 

További kutatásunknak alapjául a kölni okmány 
szolgál, mint oly okirat, melynek authenticitása a leg-
világosabb érvek által bizonyitva megdönthetetlen, s mely 
oly adatokat és útmutatásokat tár elénk, melyekre tá-
maszkodván biztos alapról indulhatunk ki, s melyeknek 
fonalát követvén a helyes és igaz iránytól nem térhetünk 
el. — Kiindulási időpontul tehát az 1535-ik esztendő 
szolgál, mint a mely évben az okirat fent jelzett módon 
kiadatott és az összes akkori páholyoknak megküldetett. — 
Ezen tény elegendő bizonyítékot képez a symbolikus kő-
müvességnek ezen időben való létezése felől, s maga a 
profán világtörténelem is világos jeleit mutatja annak, 
hogy ezután megszakítás nélkül létezett mindig, egész 
napjainkig. — A világtörténelemnek ezt bizonyító té-
nyei : a hitújítás és oly történeti események, melyeknek 
magyarázata csak a kőműves rend történetének megvizs-
gálása mellett lelhető fel : a szövetség történetében pedig : 
főleg a rendreformáczió Francziaországban Voltaire, Né-
metországban Weishaupt és Knigge által, a német rendunio 
és hasonló belmozgalmak a szabadkőművesség beléletében. 

Lássuk már most, melyek azon adatok a kölni 
okiratban, melyeket kutatásunkban felhasználunk. Czél-
szerűség szempontjából egyelőre csak röviden jelezzük 
őket, hogy mindig szemeink előtt legyenek. 

Az okiratnak kezdő szavai a következik. „Mi, a 
tisztelendő és sz. Jánosnak szentelt társaságnak választott 
mesterei, vagyis a szabadkőműves rendnek tá rs tag ja i . . 
Fontos reánk nézve e hely annyiban, hogy nyíltan ki-
mondja, miszerint a szabadkőművesség összeköttetésben 
áll a János testvéreknek szövetségével, sőt azonosnak 
mondja az okirat a kettőt, miután a János testvérületnek 
választott mesterei más néven a szabadkőműves páholyok 
tagjainak mondják magukat. 

A szabadkőművességnek eredetét kutatván, tehát a 
János testvérületet kell tanulmányoznunk, miután a 
szabadkőműves rend vagy belőle származik, esetleg 
ugyanaz, csak más névvel jelölve. — A „szabadkőmű-
vesség" nevet ugyanis a titkos-társaság 1440 előtt nem 
viselte, mint azt az okiratnak más helye bizonyítja, mely 
igy szól: ,Sehol sem találtuk nyomát annak, hogy test-

29* 
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vérületünk a Kr. sz. után való 1440. esztendő előtt más 
nevet viselt volna, mint „János-testvérület", hanem mint 
az okmányokból kitűnik, csak ezen időtől fogva nyerte a 
„szabadkőművesség" nevet. 

A János-testvérület a gnosztikus felekezetek között 
foglal helyet. Hogy csakugyan a gnosztikus János-test-
vérületről van szó, azt a kölni okiratnak több része bi-
zonyítja. A szervezet ugyanis, melyet az okirat vázol, 
azonos a gnosztikus János-testvérületnek szervezetével, 
mely megegyezik az úgynevezett „illumináltak" és korábbi 
szabadkőművesség szervezetével. Ugyanezen szervezettel 
bírtak a „rózsa-keresztesek" is még a mult század végén. 
Az egész szövetség feje a patriarcha (más néven : der 
alte vom Berge ; annak idejében : Voltaire volt az), a 
választott nagymesterek és választott mesterek. A tagok 
c?ak a mestereket, a mesterek csak a nagymestereket 
ismerik, csak ezek ismerik a patriarchát. ') 

Elterjedvén az apostolok áldott működése folytán 
a názáreti Jézus által a földrehozott isteni tan, a pogány 
bölcselet számos tételének az istenileg kinyilatkoztatott 
igazságok megdönthetetlensége előtt megdőlnie kellett. 

Ezen időnek bölcsészei közöl sokan, kik az igaz-
ságot őszintén keresték, a hirdetett evangéliumot a leg-
nagyobb készséggel elfogadták, legyőzetvén annak minden 
ékesenszóló és szőrszálhasogató bölcseletet messze felül-
haladó egyszerűsége által, s igyekeztek a benne foglalt 
rejtettebb igazságokat természetes érvek és következte-
tések utján megvilágítani és felfoghatókká tenni. Mások 
azonban, bár belátták, hogy Krisztus és alacsony sorsú 
tanítványai oly igazságokat hirdetnek, melyeknek meg-
döntésére ők képtelenek, a bölcseletnek általuk eddig 
követett irányával felhagyni mégsem akartak, s hosszú 
időn át védett tételeiket és elméleteiket elhagyni saj-
nálták. Krisztust csak oly bölcselőnek tartották, mint 
volt Pythagoras, Sokrates, Plátó, Aristoteles és mások ; 
mesternek ismerték, de nem Istenembernek. — Ugy 
vélekedtek tehát, hogy az általa nyújtott tanokat sem 
feltétlen igazságok gyanánt elfogadni, hanem alávetni az 
emberi ész kritikájának, s csak azon igazságok előtt 
hajolni meg, melyeket az ész maga is igazolni tud és 
levezetni. Azt tartották, miszterint Krisztus nagyon sok 
eddig ismeretlen igazságot hirdetett, s az emberi termé-
szetnek és méltóságnak legtöbb részben megfelelő er-
kölcstant hirdetett, valamint sok igazság és helyes 
erkölcsszabály található Platónak, a stoikusoknak és má-
soknak tanaiban. Krisztusnak erkölcstanait az ember 
érzéki természetének megfelelőnek nem tartották. Mivel 
tehát szerintök Krisztus és minden bölcselő mondott sok 
igazat, de tévelyt is, a valódi bölcselet megalakításához 
nem szükséges egyéb, mint a nagymesterek tanításaiból 
a helyest és igazat kiválasztani, s azt rendszerbe egye-
síteni. Kiválogatták tehát a keresztény és pogány tanok-
ból azon tételeket, melyek egymással összhangzatba hoz-
hatók voltak, s megalakították az eklektikus, vagyis ki-
válogató bölcseletet, mely a rendszer miatt, mely alap-
jául szolgált, uj — platonikusnak neveztetett. 

M Hogy mennyire ismeretlen a patriarcha a tagok előtt, 
muta t ja Voltaire példája. O a rendnek patriarchája volt, mégis 
mint egyszerű tagot vette fel halála előtt ötven nappal a párisi 
„kilencz nővérhez czimzett páholy." 

A Krisztus istenségébe való hit azonban mind 
általánosabbá lett, minek következtében az uj platoni-
kusok száma csökkent, mivel a ki a keresztény hitet 
felvette, ennek tanai között nem válogathatott, hanem 
szerzőjöknek csalhatatlan tekintélye miatt el kellett 
ismernie, hinnie mindazon igazságokat is, melyeket az 
eklektikusok mint fel nem foghatókat el nem fogadtak. 
Hogy az uj platonikus bölcselet tekintélyét és hi veit 
teljesen el ne veszítse, védelmezői különös módhoz for-
dultak. Azt állították, miszerint Krisztusnak előhírnöke, 
Ker. sz. János, („a felkelő hajnal" a későbbi páholy-
ban), Krisztus maga és egyik apostola, János evangelista, 
a szeretet tanítványa hétféle tant adtak elő, egyet gyen-
gébb értelmű avatatlanok számára, mely a keresztény 
vallástanban adatik elő, egy másikat egészen „tiszta" 
(y.a&uQ) tant a meghitt, „beavatott" tanítványok számára, 
mely kizárólag az eklektikusok birtokában maradt fenn. 
Mig az előbbi titkokat foglalt magában, s az ezek által 
vonzott tömeg számára van adva. addig az utóbbiban 
minden titok meg van magyarázva, s csak a felvilágoso-
dottaknak van szánva. A titkokkal biró tant jrArrfg-nek, 
az ezektől mentet yvcoöi:r-nak nevezték. — Ezen pontig 
az eklektikusok egyetértettek, a miért mindannyian 
„gnosztikus" nevet nyertek, a kifejtésben azonban számos 
ágra szakadnak. 

Habár sokféle ily formán a gnosztikus felekezet, s 
tanaik némikép eltérők, ez onnét van, hogy kisebb körii 
társaságok egymástól függetlenül alakitották őket, de 
valamennyinek ugyanazon szervezete van s az alapeszmé-
ben mindnyájan megegyeznek, úgy, hogy a ki közölök 
egyet ismer, valamennyit ismeri annyiban, a mennyiben ez 
minket a szabadkőművesség eredetének kutatásában érdekel. 

Ezen gnosztikus felekezetek közé tartozik a kölni 
okiratban említett János testvérület is. Nevét keresztelő 
sz. Jánosról vette, mint állítólagos alapítójától, mert 
állításai szerint ker. sz. Jánosnak az avatottak számára 
adott tanát őrzi kebelében avatottjai által. — Midőn ker. 
sz. János a Jordán környékén hirdette a pusztában kiál-
tónak megjelenését, Krisztusnak első tanítványait körében 
találjuk, s a mint az evangéliumból tudjuk, félrevonultam 
oktatta őket. Ezek lennének azon férfiak, kik sz. János-
nak titkon adott tanát különösen János evangelista útján 
fentartották és az avatottakkal közölték. 

Ismeretes volt e felekezet, vagy ha ugy tetszik társa-
ság még a Sabinok vagy Mandäok neve alatt is, s habár 
felőle nem is birunk oly részletes és pontos tudósításokat, 
mint több más gnosztikus felekezet felöl, mégis megal-
kothatjuk felőle a szükséges fogalmat, ha a tőle csak 
névleg különböző, Valentinián-féle felekezetet vizsgáljuk. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Budapest, ápril hó elején. Közoktatásügy Un];. I. — 
Gróf Csáky Albin vallás- s közoktatásügyi miniszter 

nagy szolgálatot tett a magyar közoktatásügynek, amidőn 
a közoktatásügy állapotáról legutóbb kiadott miniszteri 
jelentést, mely a „Religio" hasábjain annak idején érde-
mileg ismertetve volt, a képviselőház közoktatásügyi 
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bizottságának adatta ki megfelelő tárgyalás és jelentés-
tétel végett. Ezzel ö e^cziája tényleg biztosítékot nyújtott 
az országnak, hogy nincs szándéka folytatni az eddigi 
rendszert, mely alatt a bürokrata csökönyösség vagy öntelt 
vaskalaposság egy-egy tanácsos személyében úgyszólván kor-
látlanul toborzékoltathatta vesszőparipáját az állam vagyis 
inkább saját maga monopoliumának tartott oktatás- s 
nevelésügy magasztos terén. Egyúttal pedig értésére adta 
az országnak, hogy a közoktatásügy, mely édes mind-
nyájunké, fejlesztésre szorul, és amint ő maga nem vállal-
hat felelősséget a múltért, ép oly kevéssé szándékozik ő 
egymaga hozzáfogni mindazon bajok orvoslásához, — mi-
nisztériumának személyzete úgyis vemhes bennük s tőlük,— 
hanem az összes illetékes tényezők hozzájárulásával kivánja 
a nagy reformot az ország javára végrehajtani. 

A szerencsés gondolat, mely a miniszter államférfiúi 
rátermettségét s lelkiismeretes ügybuzgóságát igen elő-
nyös sziliben tünteti föl, kétségtelenül sikerre fog vezetni, 
ha annak konczepcziója a gyakorlatban tágabb alakot ölt 
és érdekközösségbe vonja az összes iskolafenntartó főható-
ságokat, melyek a főrendiházban üléssel s szavazatta] 
birnak ; mert bármennyire tiszteljük is a képyiselőház 
tanügyi szakférfiait, bármily hódolattal viseltessünk is 
kiváló érdemeik iránt, az a gyakorlati tapasztalatuk és 
kiterjedt áttekintésük nincs s nem is lehet, amelylyel 
amazok már állásuknál fogva is rendelkeznek s amely 
hivatalos ismereteik s foglalkozásukon alapszik, lévén ők 
voltaképen a nép- s középiskolák vezetői, nagyobb mér-
tékben, mint maga a minisztérium. 

Igaz, ezek is előadhatják nézeteiket a budget-vita 
alatt, mint a képviselők ; ennek kerete azonban sokkal 
szűkebb, mint a külön tanácskozás, különben is a kormány 
elleni tüntetés színezetével bírhatna, amire gr. Csáky 
Albin eddig nagyobb okot nem adott; és ha a közvéle-
mény összes tényezői helyesléssel fogadták az enquête-
szerü tanácskozást a képviselőház közoktatásügyi bizott-
sága részéről, nincs ok s alap az ellenmondásra egy 
főrendiházi hasonló enquéte-szerü tanácskozásra nézve. 

A képviselőház közoktatásügyi bizottságának eddigi 
tárgyalásai már is oly eredményt mutatnak föl, mely 
ezen tanácskozások tágítását s fejlesztését fölöttébb ajánlja. 

Első sorban valóban érdekes látványt nyújt, hogy 
a bizottság tagjai oly élénk részt vesznek közoktatás-
ügyünk állapotának mérlegelésében, és teljes elismerésün-
ket érdemli azon férfias függetlenség, melylyel szakvéle-
ményeiket előadják, nem ugy, mint csak nem is oly rég, 
midőn a velük szemben állott idegességre való tekintetből 
alig volt érdemleges tárgyalás, annál kevésbé birálat. 

Másodsorban és főképen ki kell emelnünk a néze-
tek megegyezését az fennálló népiskolai törvény hiányai-
nak elismerésében s földerítésében, melyeket gr. Csáky A. 
szakminiszter nagy részükben nemcsak megengedett, ha-
nem orvoslásukat is szükségesnek hangsúlyozta ; csak 
Berzeviczy, a régi rendszer fiatal államtitkárja sietett 
a hiányokért a törvényhatóságokat felelősekké tenni, 
azzal vádolván őket, hogy „nem volt kellő buzgalom 
bennük a népnevelés ügye iránt." Nem a mi feladatunk 
megvédeni a törvényhatóságokat ily vádak ellenében, 
mégis kötelességünknek tartjuk megállapítani, hogy a 

törvényhatóságok nem rontottak neki vakbuzgalommal s ál-
lammindenhatósági önteltséggel az iskolafentartóknak, nem 
discreditálták az állami hatóságot esetlen s czéltalan kö-
tekedéssel, hanem igenis az adófizető nép anyagi viszo-
nyait s a rája nehezedő állami adók súlyát szem előtt 
tartva, és az illetékes iskolafentartó főhatóságokkal egyet-
értve s vállvetve keresztülvitték azt, amivel az előbbi 
miniszter a közoktatás állapotáról szóló számos jelentésé-
ben büszkélkedett, hogy ugyanis a népiskolák száma a 
legutóbbi husz év alatt majdnem megkétszereződött, 
szellemi színvonaluk s kulturális jelentőségük pedig ha-
sonló arányban gyarapodott. A bürokratizmus csakhamar 
kész valami ukázzal, de a gyakorlati végrehajtásnak, ki-
vált ha az úgyis túlterhelt községek anyagi áldozataira 
s ujabb aránylag nem csekély költségekre czéloz, az 
emberi lehetőség határain belül kell maradnia és lassan-
ként s fokozatosan elérnie azt, amit erőszakkal csak 
koczkáztatna. Valóban a magyarországi községek s tör-
vényhatóságok e téren bámulatosat alkottak és tekintve 
mostoha anyagi viszonyainkat, teljesen magunkévá tesz-
szük a képviselőház közoktatásügyi bizottsága előadójá-
nak ama jelentését, melyben a legmelegebb elismeréssel 
adózik az eddig minden ponton felmutatható haladásért, 
amint szintén készségesen egyet értünk vele, mdőn azt 
mondta, hogy nagy hiba volna, ha a múlthoz képest 
elért haladás elbizakodottá tenne. Elismerés a múltra, 
bátorítás a jövőre nézve : ez az igazságos Ítélet ugy a 
haza törvényhatóságai, mint egyes polgárai iránt, ami 
közoktatásügyünk állapotát illeti. 

A bizottság tárgyalásainak elvi eredménye az, hogy 
pártkülönbség nélkül elismertetett a népoktatásügyi tör-
vény revíziójának szüksége. Ezt maga a miniszter is ki-
fejezte, kijelentvén, hogy e revíziónak ideje elébb-utóbb 
el fog érkezni. 

Ezzel a legilletékesebb részről is megkaptuk a fölment-
vényt ama tárgyilagos fejtegetéseinkre, melyekben a 
„Religio" hasábjain évek óta rámutattunk a népiskolai 
törvény fogyatkozásaira. Ki kell ezt emelnünk, mivel 
akadtak néhányan, akik ebbeli felszólamlásainkat, félre-
értették vagy kárba veszetteknek mondták vala. Öniga-
zolásunkra utalnunk kellett most a bizottság emez elvi 
megállapodására, amelylyel immár kétségen kivül van 
helyezve, hogy nemcsak azok jó hazafiak, akik az árral 
úsznak és fejet-térdet hajtanak az uralkodó áramlat előtt, 
hanem inkább talán azok, akik való meggyőződésük sze-
rint ennek hibáit fölfedik s ezzel nem csekély szolgálatot 
tesznek az országnak, ha ezt kezdetben a pillanatnyi ura-
lom nem is hajlandó elismerni. Szól ez kivált amaz időre, 
midőn a magyar liberalizmus szentnek s sérthetetlennek 
jelentette ki népiskolai törvényalkotását . . . 

Amidőn azonban ez elvi eredményt jelezzük, koránt 
sem vélünk ezzel eleget tenni kötelmünknek. Ugy véljük, 
elérkezett immár ideje annak, hogy elismertetvén a nép-
iskolai törvény revíziójának szüksége, előkészíttessék maga 
a revízió, vagyis megállapitandók nemcsak a fennálló 
törvény hibái s fogyatkozásai, hanem azon intézkedések, 
melyekkel amazok pótlandók lesznek. Es e tekintetben 
vallás-erkölcsi, nevelési s művelődési látópontból oly bő 
anyag áll rendelkezésre, oly sok tapasztalat gyűjtetett, 
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annyi sok sérelem vár orvoslásra, hogy nem csekély munka 
kinálkozik ama nehézségek legyőzésere, melyekkel okvet-
len számolni kell. 

Mi részünkről legelsőnek véljük a közérdeklődés 
fölébresztését, ami annál könnyebb, mert minden atya, 
minden anya legközelebbről van érintve ; azután a köz-
vélemény meggyőzendő óhajaink közhasznú voltáról, amit 
a minél elterjedtebb publiczitás hatalmasan előmozdíthat. 

Ily előzmények után az illetékes tényezőkkel a meg-
egyezés, kivált gr. Csáky Albin miniszter elismert ügy-
szeretetével szemben nagyon valószínűnek mutatkozik, 
valamint egy jobb jövő is, midőn az állam nem az iskola-
fentartók ellenére, hanem velük karöltve fog eljárni ne-
mes közös missziójuk teljesítésében. -f-

Onnan, a honnan, márczius 25. ') Hattyúdal. — 
Ma kaptam a „Religio" azon számát, mely szeretve tisz-
telt és hódolattal körülvett bibornok, herczeg-primásunk 
ö eminentiájának, a Szent-István-Társulat nagy-gyülését 
megnyitó beszédjét tartalmazza. Sajátságos, de ugy van, 
hogy hattyúdalt irok ama napok évfordulóján, mely 
Annuntiatio Inearnationis Dominirae, tehát az emberi 
nem üdvösségének kezdete alatt ismeretes, hogy teszem 
ezt akkor, mikor a bibornoki enunciatio keresztény elmével 
és szivvel, a nagy, a bölcs pápa, az egyházi szellem és 
két évezredes tanulság alapján jelzi az irányt, mely egye-
dül képezheti a politikai, társadalmi és egyéni regeneratio 
kezdetét. 

Vég és kezdet találkoznak. Hagyom az elsőt, szólok 
az utóbbiról, hiszen akinek lelke, akinek keresztény érzü-
lete van, a kinek elméjét Isten el nem homályosította, 
annak be kell ismerni, hogv ő eminentiájának beszéde 
első rangú helyet foglal el, minden úgynevezett kérdések 
közt ; mert ha e beszéd tartalma valósíttatik, mindenféle 
néven nevezendő kérdés megoldatik. Nagy Sándor ketté 
vágta a gordiusi csómot, ő eminentiája megoldotta, és ez 
nagy különbség; erőszakkal lehet elnyomni, lehet zsarno-
koskodni — egy időre, de a sziv békéjét, nyugalmát meg-
szerezni nem lehet ; ő eminentiája nem elnyomni, nem 
zsarnokoskodni akar, hanem a sziv békéjét és nyugalmát 
visszaadni, hogy igy a társadalom nyugalma és békéje 
előmozdíttassék és ezt csak a ker. kath. vallás által lehet 
elérni — állandóan. 

Van baj, ki tagadná ezt ? van nagy baj, ki vonná 
ezt kétségbe ? a világ sohasem volt baj nélkül, — sőt 
nagyobb baj nélkül sem és mégis úgy látszik, nem — 
nem látszik, de úgy van, hogy ily baj mint jelenleg 
van, még soha sem volt ; mert midőn az ó-kor az ő nagy 
bajával küzdött, midőn a nagy, az isteni Orvos megjelent, 
felismerte benne az egyedüli szabadítóját, ma pedig midőn 
az óta már kétezer éve bebizonyította, hogy csak az ő 
tudománya képes a világ összes bajait orvosolni, ma az 
ő oktatását, szellemét, irányát nagy részt megvetik a 
modern tudósok és bölcsek, (!) kik a vallás mellőzésével, 
vagy teljes lenézésével, a liberális hitetlenség, közöny és 
tudatlansággal akarják a világot boldogítani. Ezek elle-
nében jegyzi meg ő eminentiája, hogy, ha képes volt a 
kath. egyház a romokba dőlt pogány világból uj társa-

') Elkésve érkezett. A szerk. 

dalmat alkotni, vájjon nem lesz-e inkább képes a mai 
tévedőket tévedésükből kiemelni, visszavezetni ? 

Miért is nem ? igen, miért is nem eszközölhetné ezt 
a ker. vallás ma ? talán megrövidült az Isten keze ? talán 
felvilágosító — indító, erősítő kegyelmének hatalma meg-
fogyatkozott? talán akarata a kegyelmek kiosztására 
nincsen ? talán más lett a liberális korban az emberi 
természet és nem képes befogadni Isten kegyelmét, nem 
lenne képes átalakulni azzá, mivé Isten akarata és a 
természetfeletti rend szerint lennie kellene ? Nem Istenben, 
de még csak az emberi természetben sincsen e tekintetben 
hiba, mert ez ma is bir akarattal, hanem hiba van az 
emberi akarat alkalmazásában, illetőleg abban, hogy az 
emberi akarat nem akar Isten kegyelmével közreműködni. 
Fenn és lenn egy hangulattal uralkodik, nem szavakban, 
de tettekben : non serviam ; szavakkal kereszténynek vallják 
magukat, tettekben liberálisnak bizonyítják, ami annyit 
jelent, hogy hitetlenek, de még annyira nem jutottak, hogy 
ezt szavakkal is nyiltan bevallják. 

A liberalizmus látja, hogy baj van, vaknak kellene 
lenni ha nem látná, de nem ismeri el, hogy a baj oka ő 
benne rejlik ; alkalmazza is tapaszait, de minthogy ezek 
is az ő gyógytárából valók, a sebet csak befedik, nem 
gyógyítják és ha egy helyen erőszakkal a sebet elnyomják, 
más helyen ujult erővel kitör. Olyan ez a liberális gyógy-
szer mint az egykori fügefalevél, a bünt ez sem volt 
képes kiengesztelni, mint a liberalizmus gyógyszerei nem 
képesek az egyéni, a társadalmi bajokat megszüntetni ; hanem 
amint annak szüksége volt a kereszténység tanaira és 
Isten kegyelmére, hogy az ember közreműködésével a 
gondolkozást, az érzelmet átalakítsák és a bukott emberből 
a megváltott embert ujjászüljék, ugy van ma is szükség 
a ker. vallásra, hogy az egyén, a társadalom bajaiból 
kiszabaduljon. Liberális politika itt a sebeket csak elmér-
gesítheti és egyedül a ker. tan segíthet a bajokon, ha 
azt minden vonalon alkalmazzuk ; mert szédelegni, humbu-
got, szemfényvesztést űzni, hasból beszélni stb. ezekhez 
nem kell egyéb, mint egy kis taschenspieler ügyesség, de 
szellemi bajokat gyógyítani, igen, csak annak gyógyszerével 
lehet orvosolni, aki a szellemet alkotta, a lelki bajok 
orvosa, mint ő eminentiája mondja — Krisztus egyháza. 

Vannak sokan a liberálisok közt, kik belátva a libera-
lizmus tehetetlen kapkodását, elismerék, hogy az egyház 
sok üdvöset képes művelni, az emberi nem javát sok 
tekintetben képes előmozdítani, kik ennélfogva szívesen 
kezet fognának az egyházzal, hogy a liberalizmussal egye-
sülve a létező bajokat közösen enyhítsék, de e segélyt 
csak egy feltétel alatt hajlandók elfogadni, ha t. i. az 
egyház beolvadna az államba és függetlenségét feláldozva, 
az állam pancsszavának hódolna. Ezeknek csak egy válasz 
adható, az, melyet ő eminentiája hangoztatott, mondván; 
„a mely pillanatban az egyház magát az állam gépezetébe 
engedné sülyesztetni, isteni alkotóján árulást követne el, 
katholikus megszűnnék lenni, meddővé válnék." Igen, 
beilleszteni az egyházat az állam gépezetébe, hogy az 
egyház ne legyen egyéb, mint csak egy kerék, melyet a 
változó szeszélyü és irányú politikusok, a különféle szelle-
mű parlamentaris többségek szavazata, majd előre, majd 
hátra forgasson, ez ellenkezik az egyház természetével, 
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ellenkezik isteni alapítójának intentiójával, megállítaná az 
egyház, de még az állami gépezet működését is, mert 
mindkettőnek más és más természete, mások eszközei 
saját hatáskörüket megillető müködésökben és czéljaik 
elérésében. A történelem, e magistra vitae, elég példát 
nyújt, hogy mily végzetessé vált az államokra, valahány-
szor odatörekedtek, hogy az egyházat az államba, mint 
ennek egyik kiegészítő részét beerőszakolják. Végzetessé 
vált akkor, mikor az államok magukat katholikusoknak 
vallották, midőn ez alapon elnézhető volt, hogy az egy-
ház iránt jó indulattal vannak, mit mondjunk ma e 
felekezetnélküli s liberális állam-korszakban, midőn az 
ellenséges érzület kézzelfogható ? 

Nem, az egyház nem fog árulást elkövetni alkotóján ; 
nem, az egyház nem fog az állammal szemben sem kötel-
meiről megfelejtkezni, hogy engedve egyes syrén-hangok-
nak, még az állam gépezetét is megakadályozza beol-
vadásával működésében ; mert az egyház, tekintettel az 
emberi nem jóléte iránt sem fogja egy egyszerű kerék sze-
repét magára vállalni az állami gépezetben, midőn ő 
önmagában egy teljes egész, független, isteni szervezetet 
képez. Mindez bűn lenne, az egyház által elkövetve, an-
nál nagyobb, minthogy inkább ő van hivatva az államnak 
is irányt adni, a nélkül, hogy ezt saját szervezetébe be-
illeszteni csak meg is kisérlené — mily szellemben alkal-
mazza eszközeit, hogy saját czélját elérje. 

Amint azonban az egyház nem engedi magát az 
állam gépezetébe beillesztetni, miről a liberalizmusnak 
egyszer mindenkorra le kell mondani : ugy kész minden-
kor az állammal kezet fogva, mint önálló, független isteni 
intézmény, a bajok megszüntetésére közreműködni. De 
hogy ezt hatályosan tehesse, szüksége van szabadságra, 
szüksége van arra, hogy az állam részéről minden aka-
dály megszüntettessék, mely tevékenységét megbénítaná, 
és igy első sorban szüksége van arra, hogy az egyház 
fejének függetlensége, szabadsága biztosittassék minden 
irányban. Ha az egyház független, önálló, tökéletes tár-
saság, amit kétségbe vonni nem lehet, ugy feje nem lehet 
semmiféle világi uralkodónak vazallusa, mert ez esetben 
a ker. világ bizalma méltán megcsökkenne iránta. Sza-
bad, független pápa a ker. világ jelszava : ezt követeli a 
magán lelkiismeret, ezt a közjólét. E térre lépjenek az 
államok és tapasztalni fogják, hogy a keresztény hitnek 
hatalma ma is oly nagy mint volt két ezreddel ezelőtt, 
mert e közös barátságos közreműködéssel a bajok meg 
fognak szűnni, ki fog tűnni, hogy Christus lieri, hodie, 
et in aeternum ; mert ő eminencziája szavaival élve „Krisz-
tus keresztje minden keresztet megnemesített, a meg-
nyugvás, a vigasz, az öröm, a lelki felelevenedés forrásává 
és igy azokat tűrhetőkké, elviselhetőkké, tette." Vajha e 
szózatot megértenék és követnék ! Dr Veterán. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
*** A Szent-Imre-egylet, melynek czélja a katho-

likus ifjúságnak vallás-erkölcsi önképzését elősegíteni s a 
katholikus társaséletet a magyar kath. értelmiség körében 
éleszteni, terjeszteni és fokozni, — f. hó 6-án a Szent-
István-Társulat dísztermében következőleg választotta meg 
tisztikarát: Elnök gr. Széchenyi Lajos, alelnök báró Bar-
kóczy Sándor, titkár gr. Zichy János, jegyző Nyulászy 

János, könyvtárnok Manutuano Rezső, pénztáros Rupp 
János, ellenőr Goszthony Aladár, háznagy Hanauer Jenő, 
választmányi tag Pacséry Károly. 

-f- A „Katholikus Kör"-be, mint illetékes ajkakról 
értesültünk, a beiratkozás szépen folyik. Csak minden 
pap tegye meg Budapesten a mi lehet, s akkor lesz 
Budapesten katholikus társaskörünk. 

IRODALOM, 
-f- Ünnepi és alkalmi szent beszédek. I. 1887. 

Nagy 8-r. VIII. + 200 I. II. 1888. VIII. + 336 1. Eger. 
Ers. könyvny. Irta Szabad Ferencz, kassai káptalani 
nagyprépost és plébános. Sajtó alá rendezték: T. Ti. és 
H. K. (Toplánszky Béla és Horváth Károly.) Kassa e. ni. 
áldozópapok. (Az ára az I. k. 1 frt 20 kr. II. k. 1 frt 80 
kr. A két kötet együtt megr. 2 frt 50 kr.) 

A többi beszéd sora e II. részben ez: Űrnapra tiz 
beszéd : Azokról, kik a vallás gyakorlatainak kötelme 
alól magokat elvonják. A Jézus iránt váló hitnél; terjesz-
tése, ébresztése és a kétkedések eloszlatása. Az Oltári-
szentség szerzésének czélja és rendeltetése. Az Oltári-
szentség mint áldozat. Az Oltáriszentség tulajdonságairól. 
A hagyomány és a józan ész érvelése a hittitok mellett. 
Az ember magasabb hivatásáról. A vallásban azt kell-e 
csupán igaznak tartanunk, a mit látunk és fölfogunk? 
Krisztus Jézus valóságos jelenlétéről, ennek hasznáról és 
czélszerüségéről. Jézus istensége az Oltáriszentségnek 
mivoltából és jelentőségéből. (102—161.) A Boldogságos 
Szűz szeplőtelen fogantatása ünnepére három beszéd : A 
hitczikkely mivolta s ennek lelki hasznai. A hitczikkből 
folyó tanulságok a szülők, kiváltképen az anyák számára. 
A hittitokból meríthető tanulságok. (162—178.) Kisasszony 
ünnepén : Mária a mi példányképünk, s megtanít, hogyan 
kelljen növelnünk magunkban a szentségi állapotot? 
(179—186.) Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére két 
beszéd : Szűz Mária hármas erényéről. Minő körülmények 
közt történt az Isten fiának megtestesülése? s mily 
erényeket tüntet az föl Mária részéről ? s mindezekből 
mit tanulhatunk? (187 — 195.) Gyertyaszentelő Boldog-
asszonyra : A gyertyaszentelés- és ennek jelentősége. 
(196—198.) Nagyboldogasszony ünnepére három beszéd: 
A B. Sz. Mária érdemei s erényei, és ezek követésének 
lehetősége. Ez ünnep czélja : Mária tisztelete s a hivek 
erényre való buzdítása. Kegyeletes teendőink a B. Szűz 
iránt. (198—213.) Mária névünnepén : Az alázatosság 
erényéről szól, s kimutatja, hogy Mária tisztelete és segít-
ségül hivása nekünk igen hasznos. (214—220.) Sz. Péter 
és Pál ünnepén az egyház látható fejének szenvedéseit és 
örömeit tárgyalja. (221—228.) Szent István király nap-
jára hat sz. beszédet találunk a kiadványban, u. m. 
Tanulságok Sz. István életéből és halálából. A ker. vallás 
eszközlője a mennyei és földi boldogságnak-, ellenben a 
vallástalanság a romlásnak. A vallásra szüksége van az 
egyes embernek, a családnak, a társadalomnak. Ki van a 
történetből mutatva, hogy Sz. István példás uralkodó, jó 
családfő és nagybozgalmu keresztény volt. A hatalom 
eredete és kötelmei ; az alattvalók tartozásai. Sz. István 
király nagy tetteinek elősorolása. (229—269.) Mindszentek 
napján három beszéddel szolgál : Az egyház szentségi 
jellege. A szentek tisztelete. A szentek földi életéből von-
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ható tanulságok. (270—286.) Három beszéd az év utolsó 
estéjére : A világi javak múlandóságáról való megemléke-
zés az égiek elérésére serkent. Czélirányos dolog a jó 
halálról elmélkedni. Miként kell felhasználni az időt? 
(287—299.) A hat alkalmi beszéd sora pedig a következő: 
IX. Pius pápa papságának ötvenedik évfordulóján. Fábry 
ignácz, kassai megyés püspök, papsága ötvenedik évfor-
dulójára. Liptsey György, kassai nagyprépost, áldozópap-
ságának ötvenéves jubileumán. Sz. beszéd esketés alkal-
mával. Kollártsik István, rozsnyói megyés püspök, 
temetésekor. A m. t. szerző papságának ötvenedik évfordu-
lóján. (300—336.) íme, m. t. olvasók, már magában e 
beszédsor — a közbetett megjegyzések egyenességével — 
is ajánlót mond ; de nem mindent. Ismétlésekbe bocsát-
koznám azonban, ha a beszédek egyszerűsége s könnyen 
érthetősége folytán az erkölcsi levonásokban^ s az élet-
pálya különféle körülményeit figyelembe vevő útbaiga-
zításokban a legkedvesebb dogmatikai bizonyításoknak 
a hitélet emelését ápoló gazdag mezejére vezetném a 
szónoklat kedvelőit és azokat, kik az épületes olvasmányok 
barátai. Csekélyke mutatvány mellett legfelebb azt mond-
hatom az őszinteség hangján, hogy Szabad Ferencz beszédei 
a szónokoknak, tekintve a legjelesebb ünnepekre — s a nagy-
böjti időszakra való tárgyak bő kimerítését, mindenkor 
hü vezérfonalul szolgálhatnak ; tekintetre méltatva pedig 
a divatos társadalmi kérdések, az ellenséges érvelések 
meleg figyelembe vételét, — ama dicsérettel említett sz. 
beszédek mindenha kedves olvasmányul állhatnak a mű-
velt katholikusok s a középosztály értelmiségének olvasó-
asztalán. Ha ma oly nagyra vagyunk avval, hogy a ter-
mészettudományokat népszerüsitik : Szabad Ferencz is 
megmutatta, hogy miként lehet népszerűsíteni a hit kö-
rébe vágó dolgok magasztosságát, az erkölcsi élet kiinduló 
pontjainak alkalomszerűen ismertetett szépségét. Az én 
csekélységem határozottan igy vélekedik. S a ki időt 
vesz magának a mű elolvasására, — talán nem fog ellen-
mondani ! ? A nyelvi kezelés és mondat-szerkezeti eljárás 
tán itt-ott sérteni fogja egyik-másik ifjabb olvasónak 
magyaros nyelvérzékét ; de jegyezzük meg, hogy Top-
lánszky Béla és Horváth Károly, derék kassai e.-m. papok, 
a magok eredetiségében adták sajtó alá Szabad Ferencz 
beszédeit. Ez nagyon helyes ! Ne válaszszuk el az írót 
korától. Ha tetszik, végezzen vele a nyelvész. 

(Ve'ge köv.) 

VEGYESEK. 
*** Kegyelmes főpásztorunk f. hó 8-án délután a 

fővárosba érkezett. Kíséretében vannak dr Csernoch János 
kanonok, irodaigazgató, és dr Fischer-Colbrie A. szertartó 
urak. 0 emja tegnap jelen volt a főrendiház ülésén ; dél-
után pedig többeket kihallgatáson fogadott. Az öreg gróf 
Zichy-Ferraris után e lap szerkesztője volt szerencsés 
fogadtatni. Ez alatt érkezett előbb Dulánszky Nándor 
pécsi, majd nem sokára Vályi János eperjesi püspök ur. 
A fővárosi lelkészi karból ott láttuk Stieber Vincze teréz-

városi plébános urat. Később megjelent ő eminencziája 
tiszteletére Meszlényi Gyula szatmári püspök ur. Jelen 
voltak továbbá a primási palotában báró Hornig Károly 
veszprémi püspök ur, Markus Gyula, dr Steiner Fülöp 
praelatus urak, Venczell Antal és dr Wolafka Nándor 
papnevelő-intézeti elüljárók. 

— A főrendiház f. hó 9-én tartott ülésén főpászto-
raink közöl jelen voltak : Simor János bibornok, Magyar-
ország hg-primása, Samassa és Vancsa érsekek, Zalka, 
Schlauch, Lönhart, Császka, Pauer, Schuster, Dulánszky, 
P. Kovács, Hidasy, Szabó, Vályi, Bende, b. Hornig és 
Meszlényi püspökök. 

-f- Simor János bibornok, Magyarország hg-primása 
a pozsonyi Emericanumnak (sz. Imréről nevezett papi 
nevelő intézetnek) 10000 frtot adományozott. 

f A soproni lársaskáptalan szomorodott szivvel 
jelenti szeretett kartársának nagyságos és főtisztelendő 
Hercz Józsefnek a soproni társaskáptalan kanonokjának, 
a bécsi numizmatikai társulat levelező tagjának, a halotti 
szentségek felvétele után életének 74-ik, áldozárságának 
51-ik évében f. é. április hó 5-én történt gyászos el-
hunytát. A boldogultnak hült tetemei f. é. április 7-ikén 
délután 6^2 órakor fognak a társaskáptalan házában 
(szt. György-utcza 7. sz.) beszenteltetni és a szt. Mihály-
ról czimzett helybeli temetőben boldog föltámadás re-
ményében elhelyeztetni. Az engesztelő szt. miseáldozat 
pedig április hó 8-án fog érte a szt. Györgyről czimzett 
plébániaegyházban reggeli 9 órakor a Mindenhatónak 
bemutattatni. Sopron, 1889. április hó 5-én. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

— Massaia bibornok bitküldérsége emlékiratainak 
hatodik kötete jelent már meg. Ez a könyv maga egy — 
hittérítő. Vajha Európa protestánsai olvasnák és — lel-
kökre vennék tanulságait ! 

— Gibbons bibornok new-yorki érsek ismét egy 
életrevaló könyvet adott ki. Czime : „Our Christian 
Heritage", vagyis : „A mi keresztény örökségünk." A 
keresztény vallás kiszámíthatatlan fölényével és becsével 
foglalkozik benne, szemben a világ többi vallásaival és 
— vallástalanságával. 

— Kath. kongresszusok esztendeje. A szomorú olasz 
helyzettel szemben a pápa vigasztalásául a kath. világ 
annál nagyobb erélyt fejt ki a pápaság jogainak érvénye-
sítése körül. F. április hótól kezdve novemberig kath. 
kongresszusok fognak tartatni Európában. Húsvét táján 
lesz az osztrák és a spanyol katholikusok nagygyűlése ; 
utána következik a belga katholikusoké Malinesban és 
Liègeben, a németalföldieké Utrechtben, majd a németeké 
Münchenben, a svájcziaké Einsiedelnben, a francziáké 
Párisban. De Francziaországban egy év óta szokásban van 
vidékenkint is gyűléseket tartani ; így rövid három hónap 
alatt ily gyűlés volt Luçon, Montpellier, Nantes és Gre-
noble városokban. Ez bizonyítja a katholiczizmus növe-
kedő életerejét. A Szent-István-Társulat márcz. 21-diki 
gyűlése Magyarország részéről hasonló életképességről 
tanúskodik, ugy hogy elmondhatjuk, hogy Magyarország 
katholikusai nyitották meg ez idén a kath. kongresszusok 
évadját. Sajnos, hogy nincs eléggé gondoskodva arról, 
hogy a kath. világ tudomást vegyen rólunk, mi által a 
magyar nemzetről táplált téves vélemények is eloszlattat-
nának! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r . tanár. 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Kísérletek a XVIII. században Pestnek a váczi püspökségbe való bekebelezése iránt. — 
A szabadkőművesség eredete. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Közoktatásügyünk. — S o p r o n : Sz. Gergely-rend ünnepélyes 
átadása. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat választmányának ülése. — Kath. Oktatótársaság. — Irodalom : Ünnepi és alkalmi 

szent beszédek. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Kísérletek a XVIII. században Pestnek a váczi 
püspökségbe való bekebelezése iránt. 

(Vége.) 

Althaii halála után a váczi consistorium 
kisérlette meg joghatóságát Pestre érvénybe 
hozni. Ez a pesti ferenezrendieket kivánta meg-
hódítani valamely átirata által, amelyre P. Pusztay 
Zakariás, pesti házfőnök 1734. okt. 9. igy felelt: 
,Már ezelőtt is akart minket a tdő szentszék 
különféle levelek felajánlása által a meghódo-
lásra kényszeríteni, de mi azokat elfogadni nem 
tar tozánk; valamint ezután is a mi legkegyel-
mesb rendes főpásztorunk sérelmére tartozni 
nem fogunk, csak midőn a per ugyanazon leg-
kegyelmesb urunkkal bevégezve leend." 

A ferencziekkel, valószinüleg szándékosan 
előidézett ügy következtében e vita ismét igen 
érdekessé fejlődött. P. Ottó, a pesti rendház egyik 
tagja, valamely haldokló katonát és egy vácz-
megyei papot a penitenczia-tartás szentségében 
feloldozott, amiért őt a váczi szentszék maga 
elé idézte október hó 21-ikére, ezt a házfőnök az 
esztergomi érseki hivatalnak jelentette, amire 
Eszterházy gróf maga irt a pesti rendháznak és 
pedig igy: „A jelen sorok erejénél fogva szigo-
rúan meghagyjuk és parancsoljuk, miszerint 
nevezett Ottó atya, az emiitett szentszék előtt 
sem maga személyesen meg ne jelenjék; sem ti 
a többször emiitett szentszék valamely határo-
zatának vagy rendeletének a legcsekélyebben 
sem engedelmeskedjetek, minthogy egyházme-
gyém joghatóságához tartoztok, melyet hábor-
gatni senkinek sem szabad, másképp nem cse-
lekedvén." Pusztay Zakariás házfőnök e rendelet 

mását levele kiséretében megküldé a váczi szent-
széknek, megjegyezvén: „Kinyilatkoztatom, hogy 
a nevezett atyát nem akarom küldeni és nem 
fog ott megjelenni, minthogy a tdő szentszék 
nem a mi illetékes forumunk." 

E válasz 1734. okt. 30-iki szentszéki ülésen 
felolvastatott, amidőn határozatba ment, hogy 
egész tekintélyét és hatalmát fel fogja használni 
az engedetlenek megrendszabályozására. Mit mi-
velt a szentszék, kitetszik Eszterházynak a fel-
séghez beterjesztett emlékiratából. Az érsek igy i r : 

„Főpásztori joghatóságomat, melyet sz. k. 
Pest városára nézve a római pápák bullái és leg-
újabban es. k. felséged által történt döntvénynél 
fogva is birom, miként azt elődeim is birták, a 
váczi káptalani szentszék ismét kezdi háborgatni. 
Elhallgatom azt, hogy ama város szerzeteseire 
gyakrabban feltolni kivánta. miszerint határoza-
tokat, bullákat hirdessenek, melyeket azok el 
nem fogadtak; de emlitem, hogy a legújabban 
Ottó atyát a pesti zárdabeli ferenczrendi áldo-
zárt í. hó 21-ikére szent széki hatósága elé meg-
idézte felfüggesztés büntetés terhe alatt, csak az 
okból, mert egy haldokló katonát, és egy me-
gyéjebeli plébánost tudva ós akarva és mint 
hinni lehetne, miután erre rábeszéltetett (mint-
hogy az illető őt azonnal a nevezett szentszék-
nek feladta) jóhiszeműleg meggyóntatott. Mely 
alkalommal a kolostor főnöke és a nevezett 
Ottó atya egyszersmind tényleg makacsoknak, 
engedetleneknek és törvényszegőknek nyilvánít-
ta t tak ; és az egyházmegye valamennyi templom-
aj taira kifüggesztett irat által az egész convent 
az egyházmegye területén a kéregetéstől eltilta-
tott . Minthogy ama város egyházmegyei jogha-

?,o 
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tóságomhoz tartozik, és azt senkinek sem kellene 
háborgatnia, hanem az állítólag sértetteknek hoz-
zám kellett volna fordulniok elégtételért, azért 
őket határozatilag elt i l tottam a szentszék előtti 
megjelenéstől. Felséged előtt ennélfogva térdelve 
esdem, miszerint hasonló és netalán a jövőben 
is a szentszék által megkisérlendő egyéb merény-
letek ellen is, kegyes tilalma és parancsa által 
védelmezni és joghatóságom birtokában, melyet 
Felséged is megalapított, az igazság és méltá-
nyosság szerint fentar tani ne terheltetnék.'" stb. 
Aláírva „Fráter Emericus." 

Ennek következtében a legfelsőbb helyről a 
következő rendelet adatot t ki okt. 25-ikén Arbay 
Jakab nagyprépost és az egész szentszék számára: 
„Krisztusban ftdő atya, gróf Eszterházy Imre, 
esztergomi érsek, és Magyarországunk prímása, 
hogy a ti káptalani szentszéktek ellen a püspöki 
széknek üressége alatt mily panaszt terjesztet t 
elénk, ide csatolt emlékirata másolatából bővebben 
megérteni fogjátok. Miután továbbá köztudomásu, 
miszerint a fönt nevezett esztergomi érsek tény-
leg minden lelki joghatóságot gyakorol a mi sz. 
k. Pest városunkban, nem tekintve, hogy e város 
a váczi egyházmegyében létezik, és az ő elődei 
is gyakoroltak légyen, tény az, azért nem tudni 
mily czimen, vagy mely joggal idézhette meg 
az emiitett szentszék az ott lakó és ilykép más-
nak joghatósága alá tartozó szerzetest a maga 
jelenléte elé, ós mivel az meg nem jelent, mi-
ként lehetett a pesti szt. ferenczrendieket, mint 
az alamizsnára érdemteleneket a szószékről kihir-
detni, sőt a hívektől fölajánlott könyöradományo-
kat a helységek plébánosai által a nép botrá-
nyára és a mondott szerzetesek kárára letar-
tóztatni? Ennélfogva a föntérintet t emlékirat 
átvételével nektek ezennel szigorúan meghagyan-
dónak tar tot tuk, miszerint a fönt előadottakra 
nézve, a nevezett szentszéktől a te t t okát adni 
megkívánjuk és azt haladék nélkül elénk terjesz-
teni parancsoljuk ; addig is pedig mig ez iránt 
tőlünk további végzést veendetek. azon szentszék 
által semmiféle újításokat behozni ne merészel-
jetek, hanem a pesti szt. ferenczrendieket a 
kéregetés ama gyakorlatában, melyben eddig, 
t. i. az utóbb elhalt főpásztorok életében voltak, 
a váczi egyházmegyében ezentúl is háborítatla-
nul meghagyjátok és ezt tenni tartozzatok." stb 

A legfelsőbb helyről jött eme leirat az ügyet 
a rendes kerékvágásba terelte, nov. 11-ikén a 
váczi szentszék az üllői, alsó-némedi, haraszti. 

soroksári, siílyi és úri-i plébánosoknak, a múlt-
kori méltatlanságot jóváteendő, hamarjában a 
következő rendeletet küldte ki. ,.A pesti sz. 
ferenczrendi atyák kéregetése és a le tar tóztatot t 
alamizsnákra nézve ő es. kir. felségének paran-
csát vévén, melyet a f'őmagasságu herczegprimás 
és esztergomi érsek folyamodványára kiadott, e 
sorok tartalmával szigorúan meghagyjuk és paran-
csoljuk, miszerint ugyanazok összegyűjtött ala-
mizsnáit nemcsak kiadni, miként az előbb kelt 
szentszéki parancs is rendelte, hanem ezentúl is 
Krisztus híveitől való alamizsna gyűjtéséi-e, a 
sz. misék végzésére, a jurisdictióval bírókat a 
gyóntatószékben való működésre is, szabadon és 
minden háborgatás nélkül bocsátani el ne mulasz-
szátok.'" stb. 

A váczi szentszók jónak lát ta magát a feje-
delem és a herczeg-primás előtt is tisztázni. 
Utóbbi 1734:. nov. 1 S-ikán Pozsonyból igy vála-
szolt: „Mindaz ami eme ügyben Ottó atya ellen 
történt , megidézése, vallomásának és meggyőzé-
sének követelése, mivel törvénytelen idézésen 
alapulók, tehát Ítéleti érvénynyel nem birnak és 
senunisekül tekintendők. Ha Ottó atya esete a 
tdő szentszék által hozzánk, amint is jogilag tör-
ténni kellett volna, terjesztetik elő, mi haladék 
nélkül kellőleg eleget tet tünk volna." Továbbá 
hangsúlyozza: „Éppenséggel nem illett egy magán 
szerzetes vétsége miatt az egész rendház, sőt az 
egész szerzet tar tomány ellen ily súlyosan eljárni 
és mintegy minden élelmi szerektől őket meg-
fosztani. Miért lakoljanak egyért valamennyien J 
Miért függesztessenek föl ezen egyben mindnyá-
jan? Nem vala vétség a kéregetésben, miért 
legyen épp az alamizsna betiltásban a büntetés ? 
Kérem tehát és intem a szentszéket, hogy a 
jogosan és méltón tul ne feszítse a sz. fegyelem 
ivét. Hisz megtörténik gyakrabban, hogy törek-
véseink, ha bármily jók legyenek is, sokkal 
gyorsabban meghiúsulnak, mintsem az Isten 
dicsősége és a hivek lelkiüdve előmozdításában 
az óhajtot t czélt elérnők. Nem is ígérhetek oly 
buzgalomnak soha sikert, ha egyebet nem tudok, 
vagy teszek, mint a fenyítékeket ismétlem, 
kiközösítésekkel fenyegetődzöm, idézetekkel az 
olvasók szemeit botránkoztatom, s a vétkesek 
lelkeit, lelkiismereteit inkább hidegvérrel átszú-
rom, mint szelídséggel üdvözíteni törekszem; 
Krisztus, az Isten fia, mirhás epével vegyitett 
bort kivánt inni. mert erős Isten, de egyszers-

I mint ember is volt; elveszne bennünk a sama-
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ri tán, ha borhoz olaj nem járulna, mert gyönge 
bennünk a gyarló, az emberi. Az igazságos és 
irgalmas Isten igazgassa jóra az igazságot és 
könyörületet, igazgassa mennyeileg és segítse a 
nagy teher alatt, melyet viselünk, remegő lép-
teinket, nehogy leroskadván a reánk bízottakat 
is agyon nyomjuk." Aláírva „Fr. Emericus." *) 

Mindezek elegendőleg bizonyítják, mily szi-
lárd bástyákkal van megvédve a herczeg-primás. 
esztergomi érsek lelkiekben való joghatósága pesti 
híveire nézve, azért ily előzmények után, ered-
mény nélküli erőlködés volna megkísérlem Pestet 
a váczi püspökségbe kebelezni és annak szék-
helyét Pestre hozni akarni, mint azt némelyek 
u j a b b a n i s c o n t e m p l á l t á k . Németliy Lajos. 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

A felekezet által vallott külső tan, mely csak köpe 
nye a titkosnak, a történelem tanúsága szerint a követ-
kező : 

„Az isteni pleroma azon pároktól, azaz egy-egy 
nemző és egy-egy fogamzó okfőből származott. A leg-
főbb lénynek (ßvfrög, xojiurcog, xoucíQírj) ugyanis egy 
társnője (Gíyy], vagy svvoia) vala, kivel a vovg-t és az 
álrj&sía-t nemzé. E két aeon ismét másik kettőt nemzett, 
a kik újra két más aeonnak adtak létet, s összesen tizenöt 
hasonló nemzés által a képező (tîtqccç, oydoág, 
dœdsxég-ra osztott) harmincz aeon származott. Az aeonok 
mindnyájan vágyakoztak a legfőbb lényt megismerni, de 
erre csakis a vovg képesült, ki a Gíyt] = silentium által 
akadályoztatva, ismeretét a többivel nem közölhette. — 
A vágy a legfőbb lényt megismerni a legnagyobb mér-
tékben az utolsó aeonnál, a Gocpía-nál mutatkozott, ki 
ugyanazért aeon társától, a TÔç-tol megválni és a 
forç-szal egyesülni óhajta. Ámde ez lehetetlen lévén: az 
Isten egy u j aeont : ôpoç-t (határ) alkotá, hogy általa 
a oocpía-t és a többi aeont is saját köreikben visszatart-
hassa. -— "Opoç-nak azonban ez nem sikerülvén : két uj 
aeon, t. i. Krisztus és a Szentlélek teremtetett, kik az 
aeonokat felvilágosították és megnyugtatták afelől, hogy 
a legfőbb lényt megismerniük nem lehet. De a Gocpía még 
ekkor sem tudván megnyugodni: féktelen vágya őt ne-
hézkessé, és egy ù%c((xco& nevü, tudatlansággal és tökélet-
lenséggel teljes aeonnak anyjává tette. — Az aeonok 
á%ajjux>Q--tól irtózva : őt a jcÁíjptoft«-ból kiűzték, s a chaosba 
taszították. Midőn â%cc[iœ& a chaos közepett száműzetése 
felett szomorkodnék : az anyagnak adott létet. Később a 
öpog könyörületből Jézus nevű aeont adá neki társul, 
kivel a háromféle, u. m. a teljesen jó pneumatikus, a jó 
és roszszal vegyes psychicus, és a teljesen romlott hyli-

') A váczi püspöki levéltárban, közli Karcsú Arzén 
Vácz város buzgó monographusa is. Vácz város története 
V. 3 9 - 4 3 . 

eus elemeket alkotta; végre pedig létrehozta a psychikai 
elemek fejedelmét Demiurgost, aki ismét a világ alkotója 
lőn. A világban a nevezett három elem összekeverve 
lévén : a két tökéletesebb elemnek megszabadítására Jézus 
mennyei testben a földre szállott s megkereszteltetése 
alkalmából Krisztussal egyesülvén, kétféle oktatást adott 
az embereknek, t. i. tökéletest, vagy yvcoGig-1 a pneuma-
tikusok számára, s tökéletlent, azaz m-GTtg-t a psychiku-
sok részére. A yvaGig a pneumatikusokat a^efttaíMal 
együtt egykor a pleromába visszavezérlendi, a mezig 
ellenben a psychibusokat Demiurgos társaságába a ple-
roma és világ között létező közép helyre jut ta t ja . Miután 
a tökéletesebb elemek ekkép meg lesznek szabadítva: a 
hylikus elemek tűz által fognak megsemmisülni." 1) 

Ez volt a valentinián felekezetnek különösen, és 
lényegében minden gnosztikus felekezetnek külső taua. — 
Az avatatlan vehette a szó szoros értelmében, s a beava-
tás abban állott, hogy e tannak jelentményét a beava-
tandónak megmagyarázták a fok szerint, melyre emelte-
tett. Alapos indokaink vannak azt hinni, hogy a beavatott 
testvér előtt e tan a tiszta naturalizmust fedezte, s a 
Norberg által a párisi királyi könyvtárban fellelt gnosz-
tikus iratok ezt kétségen kivűl helyezik. Míg az avatatlan 
az aeonokban fensőbb és tökéletesebb szellemi lényeket 
látott, ő mindegyik alatt anyagot, természeti erőt, vagy 
ennek hatását ér te t te . a ) Az említett rendszerben például 
a Giyrj aeon, a hallgatás, a csend az ősi Istennek, az ősi 
tűznek működését jelezvén az ő mysteriumaikban, az ava-
tott a tüzet, akkori felfogásához mérten, mint elemet és 
alkotó erőt értette a la t ta ; /i«iH>ç-nek jelentése: mélység, 
s minthogy az a víznek tulajdonsága, az adatott a vizet, 
szintén mint elemet, s a termékenyülésnek befogadó részét 
értette ; a vovg az elemeknek rendszeres váltakozását 
jelképezte ; az áhfö t í a jelent valóságot, szilárdságot s az 
avatott előtt az anyagnak jelzésére szolgált. 

Maga a tan egyébiránt tárgyunkra nézve nem birt 
semmi különös fontossággal, csak azt konstatáljuk, mi-
szerint ugyanezen naturalizmust is egészen hasonló módon 
tanítja és terjeszti a páholy is ; azelőtt épp oly rejtett 
módon és rendszerben, mint a gnosztikusok, jelen időben 
pedig, különösen a bölcseleti reformáczió óta nyíltan és 
tudományos formában is. — Ami illeti a szervezetet, az 

') Kazaly I. Egyháztörténelem 1. k. 85. 1. — A világ-egye-
temnek ily mysztikus alakban előadott spiritu-materialisztikus 
keletkezését egy különös műben olvassuk. Br. Vay Katalin, Adelma 
és Ödön adták ki 1875-ben Lipcsében Mutze Osvaldnál. Czime : 
„Geist, Kraft, Stoff." A kiadók tudvalevőleg spiritisták. Az előszó-
ban Vay Adelma szül. Wurmbrandt grófnő elmondja, miszerint a 
szellemek őt medium gyanánt használták, s a rendes, csupán állá-
sához mért, de nem tudományos kiképeztetésben részesült nő a 
világegyetem, különösen a szellemvilág keletkezéséről a fentihez 
hasonló, de sokkal kimerítőbb és csak tanulmányozás után érthető 
rendszert ad. Férje Br. Vay Ödön szavával bizonyítja, miszerint a 
mű három éven át való keletkezésének szemtanuja volt. A szelle-
mek nejét, Adelmát infiuencirozták, s amit a medium mechanikus 
munkája által egy félóra alat t irt, annak lemásolása neki két 
órába került. E műnek tartalma a gnosztikus szellemtannal érde-
kes összehasonlításra nyújt alkalmat, s a gnoszticzizmust a spiritiz-
musban uj életre kelti. 

') Bőven foglalkozik ezzel Eckert egy másik terjedelmes mun-
kájába n : „Die geheimen oder Mysteriengesellschaften des Alter-
thums." 

30* 
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mint már említettük, azonos a kőműves-rend szervezetével, j 
Különbséget tesznek yvaaig és a n íang között, vagyis 
voltak avatottak és avatatlanok. Valamint a gyümölcsben 
a magot a hús és burok, úgy veszik körűi az avatatla-
nok az avatottakat ; nagyobb körben egy kisebb kör. 
Vájjon a patriarcha, vagyis az egész szövetségnek közös 
feje jelenleg is megvan-e, azt nem tudjuk, azonban való-
színű, bár hatalma a világon szétszórt páholyok felett 
nem lehet már oly nagy, mint volt ezelőtt. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril hó 6. Közoktatásügyünk. II. — 
A képviselőház közoktatásügyi bizottsága a nép-

oktatás állapotáról közzétett miniszteri jelentés folytatólag 
tárgyalásában a részletekre tért és a miniszter úrral 
egyetértve megállapította, hogy a részletes adatok s ki-
mutatások nem mondhatók — megbízhatóknak. E körül-
ményre súlyt kell fektetnünk, annál is inkább, mivel 
egyik-másik részről még a katholikusok ellen harczot s 
háborút indítottak e megbízhatatlanoknak elismert ada-
tokkal. Oly számok alapján megrovást emelni, amely 
számokat magunk is hibásaknak ismerünk el, oly eljárás, 
mely önmagát ítéli el. E térre mi nem lépünk s azért 
megjegyzéseink további folyamában merőben tartózkodunk 
attól, hogy számokat idézzünk. 

Ami mindenek előtt illeti ez adatok hibás voltárak 
okait, a bizottságban a tanfelügyelőket illették a fele-
lőséggel, és a közoktatásügyi kormány ezt nem igazította 
ki. El kell tehát fogadnunk tény gyanánt, hogy a mos-
tani tanfelügyelőknek legalább egy része nem felelt vagy 
nem képes megfelelni föladatának. Mindkét esetben a 
közoktatásügyi kormányra hárul a felelősség, de menten 
ki kell jelentenünk, hogy gr. Csáky Albin miniszter 
urnák nincs része benne, mert a népoktatás állapotáról 
szóló jelentés adatai még azon időből valók, midőn 
Trefort A. betegeskedett és tanácsosainak egy része 
derüre-borura gyakorolta magát a „mindenhatósdi"-ban, 
amely időben a famózus nagyszombati eset is megtörtén-
hetett, amidőn a közoktatásügyi resszort vezérei hatá-
rozottan túlléptek hatáskörükön, amiért hogy nagyobb 
baj nem esett, csak az illető egyházi főhatóságnak és az 
időközben vallás- s közoktatásügyi miniszterré kinevezett 
Csáky Albin grófnak az érdeme. 

Bizton számithatunk tehát arra, hogy a miniszter 
ur a következő miniszteri jelentés összeállításában ama 
megbízhatatlanság ismétlését meg fogja gátolni; más-
felől azonban magunk részéről utalnunk kell arra. hogy 
az adatok s kimutatások egybeállításában az említett 
minisztérium fő- s alantas tisztviselőinek egy része is 
hibákat csúsztat be, mint lapunk mult évi 6—18. szá-
maiban a közoktatásügyről hozott ismertetéseinkben 
esetenkint kimutattuk ; azonfelül biztos tudomásunk van 
róla, hogy a tanfelügyelők által beküldött adatokon is 
javítások eszközöltetnek és pedig bizonyos érdekes fele-
kezetek előnyére. Es ez a másik ok. amiért a miniszteri 
jelentés részletes adatait mi, kik lelkiismeretesen akarunk j 
hozzászólásainkban eljárni, teljességgel nem használhatjuk. J 

Ami már magát a népoktatást illeti, a bizottsági tár-
gyalások ezt érdemileg alig-alig érintették, annak hala-
dását s fejlődését — mint mondani szokás — „belterji-
leg" csak mellesleg említik. Maga az előadó ugy szólván 
a magyarosodás látópontjára helyezkedve kiséri figye-
lemmel a népnevelés ügyét. Mi bizonyára épp olv haza-
fias előszeretettel viseltetünk a népoktatás e fontos hiva-
tása iránt, sőt azt minden ellenvetés kizárásával meg is 
állapithatjuk, hogv a katholikus népiskolák illetékes fő-
hatóságai alattas közegeik és a hivők odaadásával támo-
gatva mutathatnak föl erre nézve legtöbb s legnagyobb 
eredményt, — mégis épp oly határozottan ki kell jelen-
tenünk azt is, hogy e fokmérő egyoldalúságra vezet, sőt 
annak egyedüli alkalmazása árt népnevelés-ügyünk tekin-
télyének. mi több, fegyvert nyújt a magyarosodás ellenei-
nek a kezébe, ami hiba. A magyarosodásnak jogosultsá-
gát és szükségességét véleményünk szerint épp az által 
kell emelnünk, hogy az oktatás s nevelés, valamint a 
gyakorlati élet czéljaival minél szorosabban egybefűzzük, 
amikor alkalmazása mindenütt önkéntes s kívánatos leszen 
és mi szükség sem lesz oly eszközökhöz folyamodni, me-
lyek azt koczkáztatják, vagy legalább megnehezítik. 

Határozottan elitélendő tehát épp a magyarosodás 
érdekében amaz eszköznek alkalmazása, melyet a közok-
tatásügyi minisztériumban a Tréfort-korszak alatt annyira 
kedveltek ; értjük itt a hitvallásos iskolák elközösitését. 
Az állam nevében, amelynek alkotmánya pedig biztosítja 
a hitvallások jogait, néhol gyönge erőszakkal, néhol ha-
tározottan meg nem engedhető eszközökkel (p. megvették 
az állam számára háromszoros áron az iskolaépületet 
azon kikötéssel, hogy az állam által szervezendő állami isko-
lának nem lesz versenytársa), elközösitették a konfesszio-
nalis iskolákat és a katholikus tanuló-ifjuságot az állam 
által ily helyre kinevezett a katholikus tanítók keze alá 
juttatták ; minek következménye az lett, hogy a tanítók 
nyílt összeütközésbe jöttek a szülők vallásos meggyőző-
désével és többet ártottak a magyarosodás ügyének, mint 
a pangermán Schulverein, amellett az államnak vagyis az 
adózó honjjolgároknak tetemes költséget okoztak. 

Ma is nagyon sokan — nomina sunt odiosa — 
csak e czélból hajtogatják a magyarosodást kisdedovók 
és népiskolák utján, sőt, mint biztosan tudjuk, a szabad-
kőművesség „magyarosodási" programmjának czélja sem 
más, mint a hitvallásos iskolák elközösitése utján a hit-
vallásos oktatást s nevelést megrontani. 

Ennek feltüntetésére vajmi helyén volna, az ily 
állami népiskolák magyarosodási eredményét hivatalos 
adatokkal kimutatni, amiből mindenki meggyőződhetnék, 
hogy ez az állami magyarosítás nem csak a legnehéz-
kesebb, de a legköltségesebb is. 

Minden tekintetben tehát kárhoztatandó a magyaro-
sítás e neme, nemcsak, mert a magyar nemzet méltósá-
gával ellenkezik, hanem mert a visszahatás, rneiyet ok-
vetetlenül kelt, ártalmas az állam tekintélyének is. Ennél 
sokkal nemesebb és hasznosabb amaz önkéntes magyaro-
sodás, mely a katholikus népiskolák utján minden feltűnés 
nélkül, de annál nagyobb hatálylval terjed — és az állam-
nak nem kerülj semmibe. 

Ezen fejlődés előmozdítására nagyon alkalmas esz-
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köznek bizonyulna, amit a r Religio" már több izben 
ajánlott, hogy az elközösítésre fordítani szokott összeg 
segély vagy ösztönzés czimén adassék oly hitvallásos isko-
lák községeinek tanügyi czélra, melyek a magyarosodás 
terén dicséretes előmenetelt tanúsítanak. És igen örven-
dünk, hogy gr. Csáky A. miniszter a képviselőház köz-
oktatásügyi bizottságában, hol a felekezeti iskolák állami 
segélyezését ezúttal első izben fölvetették, „az eszmét 
habozás nélkül helyesnek és egészségesnek ismerte el," 
habár kijelentette, hogy „a mai törvény mellett ez nem 
lehetséges." E/zel a miniszter ur eme törvényt e szem-
pontból is elitélte és ez ujabb ok a népoktatásügyi tör-
vény revíziójára. 

Ezen eszme megvalósítása a magyarosodás terjesz-
tésével oly szorosan összefügg, hogy a magyarosodás 
ellen vét az, aki azt ellenzi. 

És itt ki kell emelnünk, hogy sem a minisztérium, 
sem az említett bizottsági tagok, bár olv behatóan fog-
lalkoztak a magyarosodással a népiskolák terén, nem 
említették föl és soha sem is említik ama két nagy ka-
tholikus intézményt, mely a népiskolák utján a magya-
rosodás ügyének örökké nevezetes szolgálatokat teszen. 
Értjük itt a Szent-László • és a Szent-István- Társulatokat. 
Az első pénzbeli segélyezések, a másik hazafias iránvu 
tankönyvek kiadása és részben ingyen kiosztása utján 
folyton-folyvást hódít a magyarosodás terén. Nem ugy 
tesznek ezek, mint némely nagyhangú politikusaink, akik 
a magyarosodás eszméjének unott-untalan hangoztatásával 
mintegy síppal-dobbal vadásznak verebekre, vagyis inkább 
nevet s jövedelmező állást kivánnak szerezni, hanem zaj-
talanul, minden önérdek, sőt áldozatokkal is terjesztik a 
magyar állam eszméjét s nyelvét. 

Vajjbn kik azok, kik e hazafias czélt évtizedeken át 
ápolják ? 

Katholikusok biz' azok, akiknek önkéntes adakozá-
saiból a két társulat hazafias vezetői bámulatos sikereket 
értek el. • 

Szükséges volt ezt fölemlítenünk, azok ellenében, 
kik a hazafiságot s a magyar állam eszméjét monopoli-
umnak tekintik, de az üres szón kivül vajmi ritkán áldoz-
nak a magasztos czélra . . . -f-

Sopron, ápril 7. Sz. Gergely-rend ünnepélyes átadása. 
— E napokban a soproni kath. hitközség képviseletének 
tagjai és számos városi kitűnőség a következő disznyo-
matu meghívót kapták : 

Meghívó a soproni kath. konvent 1889. évi ápril hó 
7-én (vasárnap), d. e. 11 órakor a kath. főelemi iskola 
termében tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy : Alulirt győri 
püspök ur ő nagyméltósága kegyes megbízásából átadja 
dr Schwartz Miklós urnák, a soproni kath. konvent ér-
demdús elnökének, a nagy szent Gergely-rend lovagke-
resztjét, melyet XIII. Leo pápa ő szentsége atyai elis-
merése jeléül 1888. évi nov. 13-án kelt apostoli brevéje 
erejénél fogva nevezett konvent-elnök urnák adományozni 
méltóztatott, s mely lovagkereszt elfogadhatására és vi-
selhetésére ő császári és királyi apostoli felsége f. évi 
február hó 18-án az engedélyt legkegyelmesebben meg-
adni méltóztatott. 

Alulirt ennek kapcsán indítványozza : 
1. hogy a kath. konvent hálairatot intézzen a) 

bécsi nuntius ur ő nagyméltóságához, b) a győri püspök 
ur ő nagy méltóságához ; 

2. hogy a kath. konvent e konvent-ülés jegyző-
könyvét, melyben a kegyes kitüntetésre vonatkozó okmá-
nyok, a megnyitó beszéd s a hálairatok közlendők, magyar 
és német nyelven kinyomassa olv czélból, hogv ezen ün-
nepélyes cselekvénynek emléke megőrizve maradjon. 

Sopron. 1889. évi ápril 2-án. 
Póda Endre s. k., 

apát-plebános, 
mint a soproni kath. konvent alelnöke. 

E meghívón foglalt programra szerint folyt az ün-
nepély. Az ünnepi pompában ragyogó, ő szentsége és ő 
cs. és ap. kir. felségeik arczképeivel díszített terem tel-
jesen megtelt : emelték az ünnepélyt a minden rangú és 
korú férfiak körében zászlóikkal megjelent kath. iskolák 
küldöttségei, valamint az ünnepeltnek családja. — Lelke-
sen elzengett hymnusz után Póda alelnök emelkedett 
beszédben üdvözölte a megjelenteket, röviden előadva a 
díszülésnek czélját. A mire a kitüntetett férfiúhoz for-
dulva kiemelte annak a konventnek újjáalakulása óta 14 
éven át szakadatlanul viselt elnöki tisztjével szerzett szá-
mos érdemeit és polgári erényeit, hogy mindezek régóta 
magukra vonták a megye főpásztora ft. dr Zalka János 
püspök ur ő excja figyelmét, ki is azokat méltatva lépé-
seket tett, hogy legfelsőbb helyről ezen érdemek elisme-
résben részesüljenek ; hogy ő szentsége m. é. nov. 13. 
keltett brevéjében őt a sz. Gergely-rend lovagkeresztjével 
kitüntetni méltóztatott. Ezek után ő excja a megyés 
püspök nevében, baráti indulattal is. dr Schwartz mellére 
tűzte a rendjelt — a jelenvoltak zajos éljenei közt. 

Most maga az ünnepelt elnök ur emelt szót, szép 
szavakkal vázolva az 1875-ben ujjáalakult kath. konvent 
tevékenységét s rámutatva ennek gyümölcseire: a kiví-
vott autonomiára, a hosszas küzdelem által szerzett azon 
jogra, hogy a város-plebános választásában a városi kép-
viselőtestületnek csak kath. tagjai vegyenek részt, az 
újonnan épült sz. Mihály-utczai iskolaépületre, a czélsze-
rüen kezelt s tetemesen gyarapodott kath. alapítványokra, 
a segélyzett szegény tanulók s házi Ínségesekre stb., a 
miből szerénységében az érdemek nagy részét a konvent 
tagjaira hárítani akarta. 

Végül a nyert kitüntetésért hálájának adott kife-
jezést, serkentvén a konvent tagjait, hogy a jó uton kez-
dett tevékenységtől el ne álljanak, hanem inkább, hogy 
tisztelve mások jogait, őrizve saját jogaikat tovább ha-
ladjanak. — A programm többi pontjai egyhangúlag el 
lőnnek fogadva. Ujabb hymnusz elzengése után a megje-
lentek baráti kézszoritással gratuláltak. H. Gy. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányának ülése 1889. április hó 11-én. 
A Szent-István Társulat dísztermében nagy számmal 

jelentek meg a választmány tagjai. Az uj választmányi 
tagok mind ott voltak. — Ma foglalta el elnöki székét 
gróf Zichy Nándor. 

f 
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Az ülést dr Steiner Fülöp, pápai h. praelatus nyi-
totta meg, — üdvözölvén az uj választmányi tagokat. Jelen-
tésében kiemeli, hogy tavai, midőn a világ hódolt a 
a kereszténység fejének, XIII. Leo pápának, a Szent-
István-Társulat is sietett hűsége, szeretete zálogát letenni 
ő szentsége lábaihoz. A társulat szeretet adományául összes 
kiadványainak egy-egy díszpéldányát vivé Rómába, hogy 
ott a nagyszerű kiállításon méltón képviselje hazánk 
kulturáját. 0 szentsége már kifejezte köszönetét, a vaticáni 
bíráló bizottság most a Szent-István-Társulatot kitüntette 
aranyéremmel és díszoklevéllel. Méltó büszkesége e magas 
kitüntetés a magyar iparnak is, mely a társulat által oly 
fényes helyen bemutattatott. 

Az aranyérem egyike a legnagyobbaknak; főlapján 
e körirat olvasható : Leo XIII. Pontifex Maximus Anno 
X. — Ezen felül van ő szentsége képe remek körzetben. 
Az érem hátlapján ez olvasható : Dona oblata parenti 
optimo in aedibus Vaticanis publice exposita. Ob exeun-
tem annum quinquagesimum sacerdotii eius. 

Az diszokmány a pápa czimerével s diszítményekkel 
ékeskedik, szövege a következő : Expositione Vaticana in 
occasione del giubileo sacerdotale di Leone XIII. — Su pro-
posita delle Commessioni Giudicatrici si conferisce il diplo-
ma di medaglia d'oro . . alla Societîi di Santo Stefano di 
Budapest per edizione e legature. Roma di 29 Augus. 
1888. (Aláírások.) 

A választmány nagy örömmel vette e kitüntetést s 
gróf Apponyí Albert indítványára elhatározták, hogy azok 
az iparosok, kik e kiállítás egyes darabjait késziték, e ki-
tüntetésről értesitendők. 

Gróf Zichy Nándor elfoglalja az elnöki széket. 
Dr Steiner F. előadja a Szt-Család-féle naptár ügyét. 
Dr Barta Béla indítványára az elnöklő gróf ki-

mondja, hogy a társulat üzlet szempontjából nem tekint-
heti e naptár ügyét ; miután nagyobb térben való terjesz-
tésre a társulatnak jelenleg alkalma nincs, a további 
tárgyalásokba nem bocsájtkozhatik ; de a naptárt szívesen 
veszi bizományba eladás végett. 

Gróf Zichy Nándor elnök indítványára a választmány 
a Szent-Imre-Egylet pénzeinek a társulat pénztárában 
való kezelését elfogadta. 

Hummer Nándor társ. titkár jelenti, hogy 1889. 
márczius 14. óta a társulatba belépett alapitó tagnak: 
Borszéky Soma, min. osztály-tanácsos Budapesten és 39 
uj rendes tag. — Jelenti továbbá, hogy a pécsi takarék-
pénztár a társulat czéljaira 50 frtot adott ; — végrendele-
t leg hagyományoztak: Zupkó Ágoston, dósai lelkész 15 
frtot, lnglückhoffer Károly, kernyájai plébános 100 frtot, 
Treleczky József, nagyváradi őrkanonok 25 frtot, Gold-
scharek József, sztanisicsi prépost-plébános 50 frtot. A 
társulat a lefolyt hóban 14 iskolának, 5 casinonak és nép-
könyvtárnak adott ajándékkönyveket. 

Venczell Antal pénztárnok jelenté, hogy a társulat 
bevétele volt márczius hóban 13251 frt 46 kr, — kiadása 
11602 frt 31 kr, plusmaradék 1649 frt 15 kr. 

A tudom, és irod. osztály javára főmagasságu Simor 
János bibornok, hgprimás kegyes adománya 10,000 frt, 
— az első hazai takarékpénztárban elhelyezve. — A va-
tikáni okirattárra befolyt a főt. zirczi apátságtól 150 frt. 

A társ. ügynökségben elkelt márczius hó folyamán : 
27906 pl. könyv, 725 drb. szent kép, 411 nyomtatvány: 
12,283 frt 13 kr. bevétellel. 

Az ülésnek egyéb tárgya nem volt. 
1889. márczius 14-ik óta a Szt.-Istv.-Társulatba, 

mint rendes tagok beléptek : Tallay Nándor szt. fer. r. 
hitoktató Szombathely, Reitmayer József pénztáros Szom-
bathely, Kolossá Imre növ. pap Szombathely, Szilágyi 
Imre káplán Német Szt. Mihály, Schápv József plébános 
N. Nárda, Kiripolszky István káplán Kisvárda, Tóth-
falussy Béla segédlelkész Budapest, Annan Mihály lelkész 
Józseffalva, Bogovich Ferencz s. lelkész Temesvár, Kováts 
Andor s. lelkész Lippa, Handlérv Gusztáv birtokos Ta-
polcza, Kisfaludy Sándor birtokos Badacsony, Nagy 
András ügyvéd Tapolcza, Németh Ferencz m. kir. állam-
vasuti ellenőr Budapest, Juhay Antal tanitó Budapest, 
Wolkenberg Gyula igazgató Budapest, Lelóczky Ferencz 
tanitó Budapest, Nóvák István káplán Budapest, Kelemen 
Gusztáv tanitó Budapest, Dömötör Géza képezd, igazg. 
Budapest, Dömötör Rezső kereskedő Budapest, Szepessy 
Árpád gyógyszerész Budapest, Székely Géza gyógyszerész 
Budapest, Buding Miklós szigorló orvos Budapest, Blas-
kovits Ferencz theol. tanár Temesvár, Keller Ferencz 
hittanár Temesvár, Patzner István főgymn. tanár Te-
mesvár, Janda Bernardin főisk. tanár Pannonhalma, 
Ringeisen Máté és Ringeisen Ferencz kereskedők Buda-
pest, dr Mikita Sándor hittan. Ungvár, Galba Béla ispán 
Komárom-Tárkány, dr Mally Béla főorvos Korpona, 
Horváth János pleb. N. Rhéde, Yárkonyi János pleb. 
Hort, dr Katona Mór jogakad. tanár Győr, dr Hajdú 
Mihály jogakad. tanár Győr, Wölfe Géza elemi tanitó 
Győr, Zosztyák József növ. pap Szepeshely. 

Kath. Oktatótársaság. 
(Beküldetett Bó m ából.) 

Bizonyára érdekelni fogja az olvasót egy oly vallásos 
társulat leirása, mely társulat kizárólagos feladata Isten 
dicsőségének és a halhatatlan lelkek üdvének előmozdi-
tása és a mely társulat működésében minden nemzetbeli 
és minden állásbeli résztvehet. Ez a társulat az úgyne-
vezett Kath. Oktatótársulat, melyet 1881-ben főtisztelendő 
P. Jordan alapított. Aki a szó igazi értelmében mint 
tulajdonképeni szerzetes és apostol akarja magát a világ 
üdvösségére feláldozni, helyet talál itt mint áldozár, 
vagy áldozárságra készülő növendék, vagy pedig mint 
világi testvér a társulat I. rendjében. Szüzek, kik a ke-
resztény szeretet müveinek gyakorlása által ezen apos-
tolságban részt akarnak venni, felfogadtatnak a II. rendbe. 
Mindkét társulat egyházi megerősítést nyert. Aki pedig 
ezen szerencsében bármely okból nem részesülhet, tagja 
lehet a III. rendnek : ha pedig az illető a tudományokkal 
foglalkozik, tagja lehet a „katholikus tudományos acadé-
miának" ; mindenesetre pedig minden katholikus a világ-
ban is használhat e társaságnak és elősegítheti ennek 
czéljait mint „ k ö z r e m ű k ö d ő v a g y ha különös buzgalmat 
fejt ki, mint „előmozdító." Gyermekek, akik még nenx 
érték el a 14-ik évet, felvétetnek az úgynevezett „Angyal-
szövetség11-he (sodalitium angelicum), mely szövetség 
szintén egyházi megerősítéssel van ellátva. Nem valószínűt-

è 
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len, hogy nálunk is akadni fognak olyanok, akik hivatást 
fognak érezni e szent műre. Főfeltétel az I. rendbe 
való felvételre — a mit 14 éven aluliak el nem nyerhet-
nek — valódi apostoli hivatás a szerzetesi életre. Aki 
ily hivatást érez magában, vagy aki kész és alkalmas 
arra, hogy a saját tökéletesítése mellett, a szegénységi 
szüzességi és engedelmességi fogadalom kötelékében szaka-
datlanul a lelkek üdvén munkálkodjék, annak felvétele 
nehézségekbe nem fog ütközni. Aki e társulat felől 
bővebbet akar tudni, forduljon e czítnhez (akár németül, 
akár magyarul) : Rss. General-superior P. Jordan. Roma, 
Borgo Vecchio 165. 

IRODALOM, 
-f- Ünnepi és alkalmi szent beszédek. I. 1887. 

Nagy 8-r. VI1L -f 200 1. II. 1888. VIII. -f- 336 1. Eger. 
Ers. könyvny. Irta Szabad Ferencz, kassai káptalani 
nagyprépost és plébános. Sajtó alá rendezték: T. B. és 
IT. K. (Toplánszky Béla. és Horváth Károly.) Kassa e. m. 
áldozópapok. (Az ára az I. k. 1 frt 20 kr. II. k. 1 frt 80 
kr. A két kötet együtt megr. 2 frt 50 kr.) (Vége.) 

Olyan világot élünk, hogy ma több a kritikus, mint 
az ügy szeretetével dolgozó iró ; de kevés a körültekintő, 
a mű tanulmányozásának mélyébe ható biráló ; — pedig 
ilyenekre, megosztván a ránk váró nagy munkát, szinte 
égető szükség van ! Hallottam kritikusokat, a kik ugy 
pipaszó mellett észrevették ama beszédekben az igék 
tömérdek szenvedő alakját, észrevettek egy kis latinismust, 
észrevették a ragoknak képzővel való előjöttét, a daczára 
szó szereplését, és a többi. Ezek mind olyan dolgok, hogy 
legklasszikusabb magyar Íróinknál is előjönnek s nem 
ütköznek a m. tud. akadémia nyelvtani eljárásának szo-
kásaiba, nem a Kazinczy nyelvújítását követő csoport 
működésének eljárásába. Hiszen a Hiszekegyet sem ma 
forditották s mégis mennyi ott a szenvedő alak ! a Krisz-
tus Urunk kinszenvedéséről szóló litánia sem mai iro-
dalmi termék, s nincs-e meg benne a sok szenvedő alakú 
ige ? ! E sorok szerény irója ugyan a Magyar Nyelvőr 
dolgozótársa és hive, még sem itéli el egészen azokat, 
kik az akadémikusok által szentesitett, bár sok tekintet-
ben a nyelvtörténeti alakok figyelembe vételével követett 
Írásmódnak és mondatszerkezetnek szeretnek hivei lenni. 
Mig az orthologusok és neologusok közt áll a vita, addig, 
bizony, csak kétféleképen fog eljárni az irók serege is. 
Mutatja a példa. E csekély kitérés után — mégis lesz 
egy megjegyzésem. A latin Deipara szót m. t. szerzőnk 
igy adja vissza nyelvünkön: Istenanya; (200., 211., 212. 
stb. 1. a II. r.) de más helyen (II. r. 164.) Isten anyja. 
Kétséget nem szenved, hogy ez a helyes. A többire nézve 
nincs szándékom a nyelvészkedés terén maradni. Inkább 
fordítanám, ha terem engedné, a m. t. olvasók becses 
figyelmét Szabad Ferencz szónoki beszédeinek tartalmi 
szépségére s ügyesen s ügyesen választott tételeinek 
szorgalmas, nemes lélekre mutató kidolgozására. Igy pl. 
szép az a hely, hol a fejedelmek muló emlékét Jézus 
imádásának folytonosságával hozza összeköttetésbe, s az 
> mberiség tartós öröméről beszél. (II. r. 3. 1. Itt már e 
részt értem ezután is.) Élénk rajzot ad szónokunk, midőn 
a névleges keresztények ama törekvéséről beszél, mely a 

pogány kor visszaállítása felé tart (7.) Széles látókörről 
és éles figyelem tanúságáról szólnak ama sorok, a me-
lyekben a a ker. vallás üldözésének példái fordulnak elő. 
(28.) Hogy korunk miképen ünnepli a feltámadást, s 
mily jelei mutatkoznak a vezeklésnek, a böjtnek? — ugyan-
csak a lankadó hitélet nyilvánulásának elevenére talál 
azon kérdésekkel. (57.) Igaz és élénk az a rajz is, mikor 
a sziv szerint kötött házasság pokoli keserűséggé válhatik 
a viszálkodás magvainak elhintése után. (98.) Az Urnapi 
beszédek különösen figyelemre méltók a dogmatikai bi-
zonyítás, az Oltáriszentség rendeltetésére, (116.) a mennyei 
kenyérben rejlő élet feltüntetésének szempontjából. (130.) 
Nagy hatást kelthető beszéd a 6-ik, mely lelkesen, könnyen 
folyó menetben bizonyítja, hogy a hitszakadás gyakorla-
tának folytatása sem bírta és birja megingatni ős hité-
ben a r. k. egyházat. (136.) A B. Szűz szeplőtelen fogan-
tatásának hitczikkelye az egyház bölcseségének rend-
szerére vet egy éles pillantást a tizenkilenczedik század 
felvilágosultjainak megszivlelésül. (164.) Az egyház elvei-
hez való hű ragaszkodás ébresztésének harsonájaként 
szólal fel a nagyságos szerző, midőn az egyház látható 
fejének lelki hatalmáról 1. Napoleon e szavait idézi : 
„Kénytelen vagyok látni es elismerni azt, hogy e szá-
zadban létezik egy pap, a ki hatalmasabb nálamnál ; 
mert a szellemeken ő uralkodik, mig én csak a test és 
az anyag fölött gyakorlok hatalmat." (222.) \ Ugyanazon 
czélból szól a sz igék erejétől messzehangzó harsonája, 
mikor első sz. királyunkkal, az apostoli lelkületű Istvánnal 
a polgári alkotmány erkölcsi súlyát a vallás tiszteletben 
tartására fekteti, (233—263.) s ama tiszteletben tartás 
mellett erősödő vallásos meggyőződésből eredt jótéte-
mények sorára mutat : „Nem tagadhatni, — úgymond, — 
hogy a gazdag világiak szintén alapítanak közhasznú 
intézeteket, hogy ők is juttatnak segélyt feleslegökből a 
szegényeknek, de, mivel családi gondok- és viszonyokkal 
mégis terhelvék, aránylag kevesen találtatnak köztük 
Széchenyiek, . . . kevesen Szirmay Antalok, ki Kassa 
szab. kir. város szegényeinek apja volt." (268.) S a 
tévedések pusztító árja ellen felhangzó „non possumus* 
után (304.) a kegyelet és fiúi tisztelet legmelegebb hang-
ján emlékszik meg szerzőnk Fabry Ignácz nagynevű 
kassai püspökről, kinek szent emlékével szorosan van 
összekötve Kassán és az egyházmegyében az Isten dicső-
sége s a közerkölcsiség emelésének legszebb épülete ; 
(309.) jut a kegyelet hangjából Liptsey György nagy-
prépostnak, kinek szelídsége, magyaros egyenessége 
(mint az öreg plébánosok is beszélik,) tudománya és papi 
erényei a vallásosság „erős várfaláról1,1 világító napként 
„az ifjabbakra szerte lövelék az erény és jámbor élet él-
tető sugarait ;" (314.) kijut a kegyeletes megemlékezés 
melegségéből Kollártsik István rozsnyói püspöknek 
(előbb kassai kanonok) is, és tanulásának szakadatlanul 
tartó vágyában van felmutatva, hogy „a jó pap holtig 
tanul;" rája vonatkoztatja sz. Jeromos intését: „Ha . . . 
nem tanulsz, unalomtól szenderegni fog lelked, . . . mert 
a tudomány nélküli (nélkül való) időtöltés nem egyéb, 
mint élő ember sirja." (327.) De ő a hittudományok 
lelkes kedvelője volt s minden időtöltése áldást hozott 
rá és a rábizottak életére. 
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A derék szer/ő, a kinek csak szerénysége versenyez 
tudományával és papi jellemével, — végre (ez is szerény-
ségének kedves tanújele !) magáról is mond valamit. — 
Mond, és pedig papsága ötvenedik évfordulóján ! (334. 1.) 
„Igénytelen és szerény napszámosnak" tartja magát, kit 
„az élet alkonyán" ért az öröm, mikor már raz öregség-
nek különféle terhei és alkalmatlanságai beköszöntenek." 
A megyebeli lelkes, irodalomszerető papság sz. hálával 
fordulhat a Gondviseléshez, hogy a Szobád Ferencz, ki 
egyszersmind félszázados iró is, nemcsak áldozópap, — 
ily módon tette felejthetetlenné áldozópapsága ötvenéves 
jubilaeumát ! Két hatalmas kötetet birunk immár ama 
sz. nap emlékeül sz. beszédeiből. Köszönet neki, hogy 
szerénysége engedett a derék közrebocsátók nemes buz-
galmának ! Mért semmisültek volna meg valamely könyv-
tár porlepte polczain eszmegyöngyei ? mért lelte volna 
az evangeliumi erős fényt vető gyertya megsemmisülését 
valamely avatatlan kéz leborított vékája a la t t?! Üdvözlet 
az írónak, a sajtó alá rendezők vallásos érzületének s az 
egyházi irodalmat terjesztő jó akarat nemes hevének ! 
Vajha jeleseink iratai mindig oly nemes hevületre akad-
nának az ifjabb nemzedék között ! Bárha többen kellő 
érzékkel s az összegyűjtés vágyával bírnának a szép pályát 
megfutott idősebbeknak szellemtermékei iránt! Ha mi 
magunk nem terjesztjük a kath. irodalmat, — bizony, a 
világiak édeskeveset törődnek velünk. A Jézus szellemé-
ben folytatott munka becses gyöngyeinek elveszniök nem 
volna szabad ! A protestánsok (ezt csekélységem, mint a 
prot. irodalmat éveken át nagy figyelemmel kisérő, egész 
határozottan állítja. !) apró íróikra is kiterjeszkednek, a 
nagyokat pedig nyomban a dicséret tetőpontjára emelik ; 
mi pedig — sok esetben — legnagyobb egyházi Íróinkat 
is elhanyagoljuk ! Hova lettek például a boldogult Perger 
János püspök párjokat ritkító, kéziratban maradt beszé-
dei ? Pedig a sz. beszédek a nemzetek Apostola kétélű 
kardjára emlékeztetik azokat, kik Pergert a kassai dóm 
ivei alatt szólani hallák ! Beszédeinek magvassága mellett 
magyarsága volt csak egyszer mintaszerű ! ,El bennünk a 
remény, hogy azok a beszédek a legilletékesb körök 
buzgalma folytán — még napvilágot látnak, mint össze-
gyűjtött beszédek. 

Bocsánat a kitérésért ; de az alkalmat fel kellett 
használnom. — Most már letehetem a tollat. Bemutattam 
Szabad Ferencznek az egri lyceumi könyvnyomtató 
intézetben nemes ízléssel, igen erős papíron megjelent 
beszédeit. A külső kiállítás csinossága dicséri az intézetet ; 
•d két könyv tartalmának gazdagsága üdvözli a nagyságos 
írót. Az égi áldás jelöljön utat a munka terjesztésének is ! 

Paszlavszky Sándor. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktasügvi magyar miniszterem elő-

terjesztésére : Leszniczky Mihály szomolnokhuttai alesperes-
plebánost a rozsnyói székesegyház tiszteletbeli kanokjává 
nevezem ki. 

Kelt Budapesten, 1889. évi márczius hó 28-án. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
— A szentatya — mint levelezőnk irja — okmányt 

fog közelebb közzététetni, mely a jelen helyzetben a lehető 
legfontosabbaknak mondható. Az okirat a sz. szék helyze-
tével s a római kérdéssel foglalkozik. Az állapot jelen vál-
ságát római leveleink ecsetelték és e pápai documentum 
mindenben meg fogja erősíteni azok állításait. 

— A bresciai püspökhöz intézett pápai brevéről bő-
vebb tudomásul a következőket irják nekünk: A „Roma 
e Italia" cz pamfletet egy olasz praelatus irta, melylyel 
egy pártnyomást akart gyakorolni a Vatikánra a bitor-
lókkal való hamis kiengesztelődés czéljából. Azért az ezt 
elitélő pápai breve nagy fontossággal bir, mert véget vet 
minden illetéktelen beavatkozásnak az egyházfő jogkörébe. 
Egyébiránt helyesen jegyzi meg a „Moniteur de Rome," 
hogy ezek az j^bb erőlködések világosan bizonyítják a 
pápaság ügyének előhaladását. Most már nem merik 
mondani, hogy nem létezik római kérdés: ez a taktika 
alaposan felsült. Most más hurt pengetnek, azt mondván, 
hogy a régi álapot visszaállítása nagy nehézségekbe 
ütköznék. Föltéve, hogy ilyenek léteznek: mik azok a 
pápa, az egyház és mindama nemzetek s kormányok fen-
sőbb érdekeihez képest, melyek e nemzetközi kérdésben 
érintetnek? Ep az XIII. Leo dicsőségeinek egyike, hogy e 
magasabb látópontot következetesen fenntartotta és ezzel 
az összes fondorlatokat s tervelt üldözéseket tönkre tette. 

— Hogy a „Stabat mater" szerzője Jacopone da 
Todi, azt Tenneroni Hannibál legújabban „Jacopone da 
Todi Lo „Stabat mater" e „Donna del Paradiso." Studio 
su nuovi codici" czimü 94 lapra terjedő kis füzetében 
uj adatok alapján vitatja. 

— Németországban 1887-ben 16,972 kötet könyv 
jelent meg, 689-el több mint 1886-ban. Szakok szerint 
első helyen áll a paedagogia 2063 számmal, második he-
lyen a hittudomány 1456, szépirodalom 1402, jog- és 
államtudomány 1369, orvostudomány 1082, természet-
tudomány 867, népiratok 729, kereskedelmi szak 725, 
történelem 722, szépmüvészetek 648, uj nyelvek tudomá-
nya, ó-classikai philologia 585, földrajz 370, mathematika 
223, bölcselet 126 számmal. Hova sülyedt a bölcselet, a 
ködös philosophia hazájában ! A theologia is egy helylyel 
alább szállott. Ezelőtt nem régen még első helyen szere-
pelt. Hogy a paedagogia jutott első helyre, azt mutatja, 
hogy a német nemzet nagy átalakuláson ment keresztül. 

— Gladstone a hagyományról egyszer ezt mondá : 
„A hagyomány mindnyájunkat sokkal magasabb mérték-
ben befolyásol mintsem gondolnók. A protestantizmusnak 
megvannak a maga hagyományai; csakhogy ezek ujabb-
koriak, helyhez kötöttek és változandók." 

— Lengyelországban összeszámították, hogy ott a 
könyvnyomtatás feltalálása óta 73,000 mű jelent meg 
nyomtatásban. E számból a XV. századra esik 200, a 
XVI-ra 7,250, a XVII-re 21,000, a XVIII-ra 44,000 mű. 
E művek 2/;j része latin nyelven van irva. 

— A nagy Oroszországban 1887-ben csak 7366 
nyomatott mű jelent meg. Ezek közt orosz nyelvű 5442 
mű. Legtöbb az iskolai könyv, azután jön a regény és a 
többi szépirodalmi műfaj, aszketikus és más irányú theo-
logia, történelem, legutól a bölcselet és a művészeti 
irodalom. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc.za 8. sz.) 
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P. Csete István 
egyházi beszédei.1) 

A közre bocsátott predikáczióknak napról-
napra növekedő száma lehet dicsérete a haladó 
kath. hitszónoklati irodalomnak, de nem hiszem, 
hogy mértéke volna magának az eleven hitszó-
noklat termékenységének is. Csak hitszónoklati 
folyóiratot ötöt ismerek, mellettük tömege ajánl-
kozik a külön kiadványoknak. Ám kutassa más: 
jó-e, üdvös-e a lelkipásztorokra, vagy csupán 
kényelmes az az uj szokás, hogy aki egy-két 
évig önkészitette beszédeket mond, még közre 
bocsát egy-egy évfolyamot, vagy gazdagít egy-
két folyóiratot, „jó szolgálatot vélvén tenni, 
azon lelkipásztoroknak," îaknek nincs érkezésök 
szivök-lelkök mélyéből olvasztani ki a mézet 
hiveik lelki táplálására. De az már praktikusabb 
kérdés: megfelel-e az érték a termésnek; van-e 
szem is, vagy csak az asztag nagy? 

Az én nézetem szerint ugy áll a dolog, 
hogy kik a szószékre készülünk, egész halmaz 
predikácziós könyveink közt alig akadunk egy-
egy beszédre, aminek belső-külső értéke meg-
ragadna. Megjelenik a könyv szerénykedő szavak 
leplében sokat értető Ígéretekkel, s mikor a 
„kollegiális" kritika megveteti velünk, akkor 

') Nagyasszonyról, magyar szentekről, és az országhoz tartozó 
kiváló ünnepekre egyházi beszédek, melyeket találtunk a Jézus 
Társaságából való P. Csete István munkáiban. Kinek holta után 
hagyott deák Írásait üszögéből kiveregetvén, sokat pótolván is, e 
munkát az ő szenteiben tisztelt Úristen dicsőségének terjesztésére, 
őseink dicséretes és szent nyomdokainak követésére, nemzetünk 
fenmaradására, a konkolyok előtt ül tetet t igazság további gyara-
podására, hazai nyelven kibocsátotta, maga is már elöregedvén, 
ama társaságból való P. Gyalogi János. A mostani helyesirás sze-
rint át javította és fciadta hatvanhárom éves korában Huszár Károly 
(zsámbéki) esperes-plebános. I—V. kötet Bpest. 1887. Á r a ? . . . 

látjuk egymásután, hogy ahány könyv, majd-
nem annyi csalódás. Nagy baj pl. az a felüle-
tesség, melylyel predikáczióink a kérdéseknek 
csak szinén járnak-kelnek s azok általános ol 
dalát általános szólamokkal érintve ugy siklanak 
tova, hogy inkább ismertető elmefuttatások, 
kellemetes csevegések, mint hit- és erkölcstani 
fejtegetések, — ami lehet az idő szerencsés el-
töltése, de lelki haszonra kevés. E mellett (vagy 
jobban mondva: ennek következtében) prediká-
czióink nagy része tartalmilag is igen vékonyan 
ereszt. Azok a szép hasonlatok pedig, amik vi-
lágosabbá teszik a dolgot tízsoros magyarázat-
nál, — azok a találó példák, amik megkapasz-
kodva a hallgató elméjében, oda kötik a példázott 
igazságot is, — alig-alig találhatók. Ezzel együtt 
panaszlom föl azt is, hogy a szentírás és szentatyák 
kimeríthetetlen kincses bányája mintha nekünk 
már nem is volna. „A magyarorsz. papi ima-egye-
sület értesítője" mondja, hogy „minden 10 pre-
dikáczió között akad egy-kettő, melyben úgy-
szólván egyetlen egy szentírási helyet sem ta-
lálunk ; öt-hatban fordul elő ugyan szentírási 
idézet, de ez idézeteket ha százszor nem, de 
bizonyára az unalomig hallhatta már mindenki." 
Ennek az Ítéletnek kivált második része igen-igen 
igaz : mert az ó-szövetség könyveinek számtalan, 
de számtalan szebbnél-szebb mondatai, hason-
latai, példái magyar predikáczióinkban majdnem 
teljesen hiányzanak, — holott, hogy azokat 
hogyan és mire lehet felhasználni, azt i t t nem 
demonstrálom ugyan, hanem figyelmeztetem 
azokat, kiknek könyveik közt Huszár predikácziói 
hevernek, hogy nézzenek utána. — Magyarosság 
tekintetéből is ritka, akit dicsérni lehetne. Pre-
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dikáczió-iróink majdnem mind németen meg-
okosodott elmék, magyar szavakkal németül be-
szélnek. Legalább a predikáczióik nem mutatják, 
bogy ismernék a magyar nép jellemét, életszo-
kásait, gondolkozásmódját s a magyar nyelv 
eredeti kifejezéseit stb. 

Ez az egész panasz pedig azon a néven 
ju to t t a tollam alá, mert már jó ideje gyönyör-
ködöm Csetének fönt eltitulált beszédeiben, me-
lyek ugy kerültek hozzám, hogy azokat illő 
módon ismertessem. Mint a szegény, akivel kin-
csei ládába markoltatnak, szinte előre panasz-
kodik, hogy bizony mennyire ráfér, ugy fakad-
tam én is panaszra e régi kincsek láttára. Mert 
minden kollegiálisság nélkül mondhatom, hogy 
ezek kincsek. 

Az öt kötetnyi két könyv 67 predikácziót 
ta r ta lmaz; és pedig a Bold. Szűzről van 12, sz. 
Adalbertről 3, sz. Györgyről 3, sz. Lászlóról (>, sz. 
István királyról 5, sz. Imréről 3, sz. Mártonról 
2, sz. Erzsébetről 4, Ur színeváltozására 2. Győr 
megvételének emlékezetére 2, remete sz. Pálról 
3, sz. Ignáczról 3, Xav. sz. Ferenczről 2, sz. Klá-
ráról 2, pád. sz. Antalról 2, szeraf. sz. Ferencz-
2, Porcziunkula napra 2, kereszt felmagasztal-
ta tására 1, Borg. sz. Ferenczről 1, alamizsn. sz. 
Jánosról 2, Apostolok oszlása napjára 2, sz. 
András és Benedek remetékről 1, tolosai Lajos-
ról 1, sz. Gellértről 1. — E beszédek a XVIII. 
század első feléből valók s jezsuita szerzőjök 
mint vendégszónok mondta el az ország külön-
féle helyein, amint értem, latin nyelven. Rend-
társa azután magyarra forditva és „üszögéből 
kiveregetve" közre bocsátotta. 

Mindjárt előre megjegyzem, hogy e beszé-
deket nem a mostani szószéken való használha-
tóságuk szempontjából magasztalom. Arra nem 
valók s oda nem is kívánkoznak. Más kor, más 
észjárás, más szükségletek szülöttei ezek igy, 
amint vannak, — de értékök maradós. Hason-
lí thatnám őket a divatból kiment formájú ék-
szerhez, mely ugyan most nem viselhető, de 
azért drágakő marad a gyémántja és arany a 
foglalatja. 

Egyszerre feltűnik egyik-másikban a tárgy 
megkapó felfogása és kidolgozása. Pl. a protek-
czió-rendszert már nem is lehet pompásabban 
kifigurázni, mint az Ur színeváltozására szánt 
első beszéd teszi, melyben élénken le van rajzolva, 
hogy a hatalmon ülők miképpen osztogatják a 

zsíros hivatalokat, mondván és megcselekedvén : 
„Xe sógor, neked egyet; ne komám, neked egyet, 
ne öcsém, neked egyet." — Van ilyetén példa 
több is. A kor, az alkalom és a szónok misszio-
náriusi hivatása okozták, hogy az „uj hit" 
„rókái"-val is foglalkozzék. „Az kló. melyre 
szorultunk — irja Gyalogi az ajánlásában — 
engem is intett , hogy ez alkalommal ón is 
azt kövessem, mit a kaszások szoktak, kik a 
fenőkövet mindig magokkal hordozzák". De a 
kaszája sohasem durva. Fenőköve finom élt ád 
a szónak, a hatalmas tiszta aczél gondolatnak, 
mely akármilyen mélyen metsz, mindig vigyáz, 
hogy ne kárt tegyen, hanem hasznot, mint egy 
ügyes orvos kezében a kés. 

Nem tartom utolsó erényének a nemzeties 
érzést és hazafias hangot, mely egy házias kene-
tessége mellé a nagy erőt adja. Igen el is kelt 
ez azon időben, mikor a kálvin-tévely specialis 
„magyar-hit"-nek hirdette magát. Meg is látszik 
e beszédekből, hogy ámbátor a kath. vallás 
világvallás, mégis erényképpen van beleillesztve 
a hazaszeretet. Annyira magyar a szerző, hogy 
még példái, hasonlatai is csak akkor nem ma-
gyarok, mikor szent-Írásbeliek. S mivel — hogy 
ugy mondjam — magyar hallgatója gondolatából, 
szájából, kezeiből, lába elől veszi ki a megrótt 
bűnét, s annak mindennapi életében mutat ja ki 
a kerülendő rossz szokást és gonosz alkalmakat 
s tüntet i fel a követendő erényeket, — ezzel azt 
is eléri, hogy ítélete mindig talál, intése mindig 
fog, ajánlása mindig hat, mert mindig praktikus. 

Altalános egyházszónoklati szempontból igazi 
kincses ládává mégis a szentírásnak páratlanul 
álló alkalmazása teszi. Keze ügyében van az egész 
biblia. Minden mondásánál eszébe ju t minden 
oda vágó szentírási példa, minden szép bibliai 
mondás, amiket azután bámulatos ügyességével 
alkalmaz hol rendes, hol képletes, hol misztikus 
értelemben, de mindig talalóan. Ezt tartom leg-
nagyobb értékének, bár mostanság, a szentírás 
könyveinek nemismerése korában, ez teszi őket, 
mint beszédeket, nagyrészt érthetetlenekké. Pél-
dáinak. hasonlatainak rengeteg tömege nem en-
gedi azokat megmagyarázni, kifejteni, — hanem 
azokat csak említve, érintve, pedzve halmozza 
egymásra, hogy a hallgatója dolgozza föl. Csak 
is ez az oka, hogy családi olvasmánynak nem 
ajánlom. — E bő készlet szerzi meg aztán egy-
részt azt a hatalmas tartalmasságot, mely e 
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beszédeket a gondolatok és eszmék kifogyaszt-
hatlan aknájává teszi, másrészt okozza azt a 
rohamos menetet, mely a figyelmet lankadni 
nem engedi. Forrástanulmányul alig van párjuk. 

Mint magyar predikácziókat pedig a tőről-
metszett magyarság, bámulatosan találó jelzők, 
tősgyökeres nyelvezet miatt magasztalom. Ha 
i t t-ott van is egy-egy deákos igealak, e hiba 
szinte elvesz a nyelv zengzetességében. Hogy i t t 
egy rövid, ott a végén egy hosszú szó van, csak 
akkor veszszük észre szükségességét, mikor ku-
tatjuk, miért is hangzik ez a mondat olyan szé-
pen a fülnek? Ezt még mi alkalmazni sem tud-
juk, ha ugyan valaha eszünkbe jutna is vigyázni 
rá. „Miután a bársonyt bársony mellett kell 
megítélni," ha a szerkesztő fösvénysége „keresztül 
nem fekszik szándékomban," egy kis „lopománv"-
nyal mutatom be „irása ékességét", mert ehhez 
való mustra „ezerében egyszer esik meg." Mert 
akár az „uj atyafiakkal" „megy ki bajra", akik 
„nyelvelik a mi szenteinket", akár „maga nyá-
jabelivel" „kap üstökbe" „a gonoszság huzamo-
sitása" miatt, — sohasem „szakad markában" 
az igyekezete. Nem kell ..egerésző szem", hogy 
ezen Írásban a magyar szólás száz meg száz 
szép példájára akadjunk. 

A zsámbéki volt esperes-plébános, aki a pad 
alól kihúzva újra küzkincscsó tette, most már 
zs.-fehérvári kanonok. Ez alighanem a 46-ik mun-
kája. Hét évfolyam vasárnapi és ünnepi, a ma-
gyarországi bucsunapokra és különféle lelkipász-
torkodási alkalmakra szóló predikáczióiért úgyis 
eléggé hires. Ha mihamarabb megjelennék 50. 
munkája, tudjuk, hogy az is valami jó lenne. 
Ha nem restelt volna Csete és Gyalogi életadatai 
után kutatni egy kicsit, s meglepett volna vele 
bennünket, még inkább magasztalnók. De bár 
nem tudunk is a szerzőikről többet, e beszéde-
ket mégis csak tanulmányozza szorgalmasan, 
akinek keze ügyében vannak, s akinek nincsenek, 
szerezze meg. Nem csalódik. 

Kisfaludy Z. Lajos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril hó 16. Közoktatásügyünk. III. — 
A képviselőház közoktatásügyi bizottságának tár-

gyalásaiból továbbá ki kell emelnünk amaz adatokat, 
melyekkel az előadó és más bizottsági tagok a tanitás 
eredményét s az iskolák felszerelésének állapotát meg-
világították. A számadatok s számcsoportositások vagy 
egészben megtalálhatók a közoktatásügyi minisztérium 
legutóbbi jelentésében, vagy ennek kimutatásaiból önként 

1. 

folynak : ez az oka annak, a már eddigi hozzászólásaink-
ban emiitetteken kivül, hogy azokat itt elő nem soroljuk. 
A kritikára azonban, mely a bizottságban azokhoz kap-
csoltatott, annál szivesebben teszszük meg észrevételeinket, 
mert az csakugyan nagy előhaladásról tanúskodik. 

Igaz ugyan, hogy a bizottsági előadó e tekintetben 
is egyoldalulag csak a miniszteri jelentésben kimutatott 
hiányok feltüntetésében vélte a népoktatásügy állapotá-
nak kritériumát föltalálhatni és ország-világnak bemutatni ; 
ámde aki e negativ eredményt összehasonlitja a positiv 
sikerrel meg lesz lepetve a nagy haladás fölött, melyet 
hazánk a népoktatás terén hivatalos appreciáczió szerint 
az utóbbi időben tesz vala. Olvassuk el p. az 1873-ban 
megjelent első miniszteri jelentés adatait, l) hasonlítsuk 
össze a legutóbbi kimutatással, és nem fogjuk megtagad-
hatni elismerésünket az — iskolafentartó hitvallásoktól, 
melyek nemes buzgalomban versenyezve milliókra meg 
milliókra rugó összeget forditottak a népnevelés emelé-
sére. Mert ha tekintetbe veszszük, hogy az állam csak 
néhány száz külön népiskolát tart fönn, akkor okvetlenül 
a hitvallásokat, • a hitközségeket, első sorban az iskola-
fentartást vezető hitvallásos főhatóságokat illeti az érdem 
oroszlánrésze abban, hogy a törvény s miniszteri utasítás 
által a népiskolák általános kötelezettséggel kiszabott 
tárgyakat sikerrel s eredmény nyel tanította 11,000 nép-
iskola (azaz 68 százalék), és csak 5300 népiskolában 
(32 százalék) volt az eredmény többé-kevésbé ki nem 
elégítő. Nagyon könnyű ez utóbbiakra kimondani a meg-
rovást, de, mint Firczák Gy. kanonok s bizottsági elnök 
alapos indokolással kimutatta, nem a jóakarat, nem is a 
kötelességérzet hiánya, hanem a földhöz ragadt szegény-
ség az oka ama hátramaradásnak. Es itt általános poli-
tikai s nemzetgazdasági szükség, előmozdítani az ily 
vidékek vagyoni állapotának javulását és akkor majd 
segítve lesz emez utóbbi iskolákon is. Ez az államnak 
feladata, Magyarországon inkább, mint hárhol másutt a 
világon. 

E közvetett módon kivül az állam közvetlenül is 
hozzájárulhat a hátramaradt iskolák javításához. Segé-
lyezze a népiskolát is, mint segélyezi a hátramaradt pro-
testáns középiskolákat ! Adjon p. a római k. 1. és görög-ka-
tholikusoknak is segélyt már egyszer, legalább népiskolai 
czélokra, a helyett, hogy iskoláikat elközösiti. Ez az 
igazság s méltányosság követelése ! Azzal, amibe egy hit-
vallásos iskola elközösitése vagy, ha ugy tetszik államo-
sitása kerül, tíz hitvallásos iskola hátramaradásán lehetne 
lendíteni. Ezzel tehát a magyarosításon kivül — mint 
előbbi czikkünkben kimutattuk — a népnevelés és kul-
tura érdeke is hatalmasan előmozdittatnék, és teljes meg-
elégedéssel utalhatunk ismét gr. Csáky Albin miniszter 
ur már jelzett nyilatkozatára, amelylyel a hitvallásos 
iskolák állami segélyezésének eszméjét „habozás nélkül 
helyesnek és egészségesnek ismerte el;" ezzel merőben 
ellenkezik azoknak a véleménye, akik a hitvallásos nép-
iskolák államosítását mint czélt hangoztatják, a franczia 
republikánus vallásüldözők példájára, akik bár milliárdo-
kat forditottak a vallástalan állami iskolára, még sem 
voltak képesek jobb eredményeket fölmutatni, sőt általán 

L. „Religio" 1887. évf. I. és 1883. évf. I. 
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véve oly sikereket sem, mint a hitvallásos, Francziaor-
szágban szabadnak nevezett népiskola. 

Ami illeti az iskolák fölszerelését, az arány hasonló ; 
5600 népiskola nincs kellőleg felszerelve, vagyis az összes 
népiskoláknak 33 százaléka. E fogyatkozás okai ugyanazok, 
mint a fönebb említettek : a szegénység stb. Ez ujabb 
ok az államosítás teljes mellőzésére s a hitvallásos isko-
lák segélyezésére. Ma Tisza K. miniszterelnöktől kezdve 
mindenki elismeri, hogy az állam jelen pénzügyi viszonyai 
közepette az eddigieknél nagyobb összegeket nem áldoz-
hat kulturális czélokra : vájjon ugyanazon szempont mel-
lőzhető-e a hitközségi iskolák azon íentartóinál, kik a 
nagy adók terhe alatt görnyednek, holott a kereseti for-
rások mindinkább megdugúlnak ? És ha az általános 
gazdasági s ipari válság közepette a hitvallásos iskolák 
évről évre nagyobb számmal felelnek meg a törvény 
által mintául szabott követelményeknek, vájjon itt az 
államosítás után kell kiabálni, és nem kell-e inkább elis-
meréssel adózni a nagy erőfeszítésnek, melyet a hitköz-
ségek a népiskola tökélyesbitésére kifejtenek ? Ki tagad-
hatná, hogy e hitvallásos iskolák fentartóiban hiányzik 
az érzék a kultura i ránt? Ki állíthatná, hogy ez iskolák 
fentartóinak s általában a vallástestületeknek vezérható-
ságai az ország mostoha anyagi viszonyai daczára nem 
gyakorolták befolyásukat a hitvallásos iskolák emelésére ? 

Ami pedig a katholikus egyházat illeti, mely arány-
lag legtöbb népiskolával bir, ez eredményből övé az 
oroszlánrész, mely joggal a püspöki kar gondos s hazafias 
szorgoskodásának és személyes áldozatkészségének, vala-
mint alantas közegeik, az egyházmegyei és egyház-kerületi 
tanfelügyelőknek, nemkülönben a hivatásának magaslatán 
álló tanitó karnak, de a hitközségeknek és patronusoknak is 
nem csekély érdeme. Mert amidőn a kath. egyház ellen-
ségei, kik egykoron csak az úgynevezett feleke/etnélkiili 
iskolát állították sikerképesnek, ma a huszonegy évi foly-
tonos haladás láttára és szemben a hivatalos statisztikai 
számokkal, nem merik e régi axiómájukat hangoztatni, 
sőt már a hitvallásos iskolák vezetését sem merik meg-
támadni; midőn az államosítás hivei már nem is kocz-
káztatják az összehasonlítást az elért eredményre nézve, 
mivel minden jól vezetett állami népiskolával szemben 
6—8 nem kevésbé jól, vagy jobban ellátott kath. nép-
iskolát tudunk felmutatni : akkor a kath. egyház s hit-
községeinek legnagyobb része a haza és nemzet kulturája 
körül szerzett érdemeit nemcsak ujabbakkal tetézte, ha-
nem kellő biztosítékot nyúj t a legféltékenyebb igények-
nek is a jövőre nézve, amit komoly ember Magyarorszá-
gon soha sem vont kétségbe. 

Sajnálattal kellett azonban észrevennünk, hogy a 
bizottság előadója fölolvasott jelentésében egy árva szót 
sem szentel a valláserkölcsnek az iskolában ; a kifejlett 
vitában is alig érintetett az iskolai népnevelés eme leg-
első tényezője. E hiányt a vallástalan iskola híveinél ter-
mészetesnek lehetne találni a franczia parlamentben, de 
Magyarországon ki merné magát ilyennek vallani ? A 
kultura s magyarosodás bizonyára nem fejleszthető s nem 
biztositható tartósan a hagyományos erkölcsi nevelés nél-
kül, mert csak ez ád amannak szilárd alapot ; nélküle 
idők s viszonyok változtával amaz az ellenkező irányt 

veheti, sőt bizonyos tényezők közrehatása alatt okvet-
lenül venné is. 

Másodsorban fájlaljuk, hogy szóba nem jött a serdü-
letlen tanuló ifjúságnak a vigalmakban való részvétele 
ellen illetékes közegek részéről nyilvánított aggály, mely 
több szolgabírói tilalom kibocsátását eredményezte. Váj-
jon ily körülmények között a képviselőház közoktatás-
ügyi bizottsága nem mulasztott-e el valamit, midőn hallga-
tásra szoritkozott ? Vájjon e visszaélések ellen a parla-
mentnek és tanügyi kapaczitásainak nincsen szavuk ? ! 

Szababjon remélnünk, hogy gr. Csáky A. miniszter 
ur, ki ép érzékének annyi bizonyítékát adta a bizottság 
tárgyalásai folyamában, találni fog módot a kihatásaiban 
kiszámíthatatlan nagy bajokat okozható emez elfajulások 
meggátolására. -f-

Róma. A washingtoni kath, egyetem pápai alapító 
levele és annak egy magyarázata, — 

LEO P P . XIII. 
Dilecte FW Noster et Venerahiles Fratres Salutem et 

Apostoli cum Benedietionem, 
Magni Nobis gaudii causam affért Studium vestrum. 

quo ad catholicae pietatis incolumitatem, ad vestrarum 
Dioecesium utilitates curandas ineumbitis, et praesertim 
ad praesidia paranda, quibus rectae institutioni tum Cle-
ricorum tum laicae iuventutis, ac doctrinae in omni sci-
entiarum divinarum et humanarum genere ad fidei nor-
mám tradendae, consulatur. Quamobrem pergratae Nobis 
extiterunt litterae vestrae exeunte superiore anno ad Nos 
datae, quibus Nobis significatis, Lycaei magni seu Üniver-
sitatis studiorum, cui in Urbe Washington excitandae 
operam datis, ita coeptum opus féliciter procedere, ut ad 
tradendas hoc anno in re theologica doctrinas, omnia iani 
curis vestris rite sint comparata, ac a Ven. Fratre lohanne 
Keane Episcopo Tit. Iassensi, eiusdem Lycaei rectore, 
quem ad Nos misistis, libenter statuta ac leges vestrae 
Universitatis excepimus, quas Nostrae auetoritati et iudicio 
subiecistis. Qua in re omni laude dignissimum iudicamus 
consilium vestrum, qui anno centesimo ab ecclesiastica 
hierarchia istic constituta. monumentum ac tuemoriam 
perpetuam rei auspicatissimae, initiis Universitati positis, 
statuere decrevistis. Nos itaque cura confestim suseepta 
explendi iusta desideria vestra, leges Universitatis vestrae 
ad Nos allatas delectis S. E. R. Cardinalibus e sacro 
Consilio christiano nomini propagando cognoscendas et 
expendendas cominisimus. ut de iis ad Nos sua iudicia 
referrent. Nunc eorum sententiis ad Nos delatis, Nos 
postulationibus vestris libenter annuentes, statuta ac leges 
Universitatis vestrae per has litteras auetoritate Nostra 
probamus, eidemque propria iustae ac legitimae Univer-
sitatis studiorum iura tribuimus. Potestatem itaque Aca-
demiae vestrae faeimus, ut alumnos quorum doctrina 
experimentis probata fuerit, ad gradus quos vocant Aca-
demicos provehere possit, itemque ad magisterii lauream, 
tum in philosophicis et theologicis doctrinis, tum in iure 
Pontificio caeterisque diseiplinis in quibus gradus et lau-
ream conferri mos est, cum earum in Academiae sede 
progredientibus annis fuerint magisteria instituta. Volu-
mus autem te, Dilecte Fili Noster, Vosque Venerabiles 

à 
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Fratres, rectae studiorum rationi et disciplinae alumno-
rum in vestra Universitate tuendae vigili cura praeesse, 
sive per Yos ipsos, sive per delectos ex Vobis Antistites, 
quos huic muneri praeficiendos censueritis. Cum porro 
princeps inter Episcopales f'oederatorum Americae septen-
trionalis Statuum sedes Baltimorensis sit, Baltimorensi 
Archiepiscopo eiusque successoribus munus tribuimus, ut 
supremi Academiae moderatoris seu Cancellarii auctori-
tate fungatur. Cupimus praeterea ut studiorum methodus 
servanda, seu programmata disciplinarum quae in Uni-
versitate vestra tradentur ac imprimis rei philosophicae 
et theologicae. huic Apostolicae Sedi cognoscenda exhi-
beantur, quo eius approbatione firma et rata sint, atque 
uti Universitatis eiusdem magisteria in omni doctrinarum 
genere ita sint constituta, ut clerici iuvenes ac laici aeque 
opportunitatem habeant, qua possint pleno doctrinae 
pabulo nobilem scientiae cupiditatem explere. In bis 
autem magisteriis volumus ut iuris quoque Pontificii et 
iuris ecclesiastici publici doctrinae tradendae schola in-
stituatur; quam doctrinam his praecipue temporibus magni 
momenti esse cognoscimus. Hortamur porro Vos omnes, 
ut vestra seminaria, collegia, aliaque catholica instituta 
Universitati vestrae prout in statutis innuitur adscribi 
curetis, omnium tarnen libertate salva et incolumi. Quo 
autem uberiores fructus ex variis Lycaei Magni disciplinis 
in plures deriventur. placeat ut eas scholas praesertim 
theologicas et philosophicas ne dum admittantur ii qui 
ea studia absolverint ut Concilii plenarii tertii Baltimo-
rensis décréta ferunt, verum et ii etiam qui vel incipiendis 
vel prosequendis ejus scientiae curriculis navare operam 
velint. Quoniam vero haec magna studiorum Universitas 
non modo ad Patriae vestrae decus augendum pertinet, 
sed uberes et salutares fructus tum ad sanae doctrinae 
propagationem tum ad Catholicae pietatis praesidium 
pollicetur, iure confidimus Americanos fideles pro sui 
magnitudine animi, suae liberalitatis opem, ad coeptum 
opus splendide perficiendum, desiderari a Vobis non pas-
suros. Constituta auteni per has Nostras Litteras Uni-
versitate Washingtoniensi indicimus, ne ad alia huius 
generis instituta procedatur inconsulta Sede Apostolica. 
Haec quae hisce litteris declaravimus et constituimus, 
perspicuo àrgumento fore Vobis arbitramur studii et 
sollicitudinis qua afficimur, ut gloria et prosperitás catho-
licae Religionis in ista regione in dies magis augeatur. 
Caeterum Deum Ciementissimum a quo omne datum 
Optimum et donum perfectum dimanat impense rogamus, 
ut incoepta vestra secundo laetoque exitu ad animorum 
vestrorum vota fortunet, idque ut feliciter contingat, Aposto-
licam Benedictionem sincerae Nostrae dilectionis testem, tibi 
Dilecte Fili Noster Vobisque Venerabiles Fratres, et universo 
Clero ac Fidelibus quibus praesidetis, in auspicium omnium 
caelestium munerum paramanter in Dotnino impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 7 Mártii 
D. Thomae Aquinati sacra A. 1889, Pontificatus Nostri 
Duodecimo. 

LEO PP. XIII. 
Illme. ac Rmc. Dne. 

In Litteris Apostolicis sub die 7 Mártii 1889 datis 
inter alia haec disponuntur : „Constituta autem per has 

litteras Universitate Washingtonensi, indicimus, ne ad alia 
huius generis Instituta procedatur inconsulta Sede Apos-
tolica." 

Porro ne haec dispositio aequivocationi, aut non 
rectae interpretation! locum relinquat, Sanctitas Sua prae-
dictam clausulam ita intelligendam esse declaravit. ut de 
alia Universitate in Statibus Foederatis Americae Borealis 
agi nequeat, nisi, postquam omnes facultates ordinariae 
in Universitate Washingtonensi constitutae sint, ac nisi 
ante quamcumque hac super re pertractationem Sancta 
Sedes consulatur. 

Interim Deum precor, ut te diutissime sospitet. 
Amplitudinis Tuae 

Uti Frater addictimus 
JOANNES Card. SIMEONI Praef. 

* D. A R C K É P . TYREN. Secre t . 

Würzburg, márcz. 23. Kapuczinus missio.— 
A sz. missio vége felé jár, márczius 17-én kezdődött, 

— Gyümölcs-olto Boldogasszony napján ér véget. Egy 
emberöltővel ezelőtt (1853-ban) volt itt az első missió, 
a jezsuita atyák tartották. A legtöbben, a kikhez akkor 
általuk szólt a Szentlélek hivása, sírba szállottak : azóta 
egy egészen uj nemzedék nőtt fel. Emberek, idők, poli-
tikai és társadalmi viszonyok sokfélekép változtak azóta, 
de az Ur igazsága nem változott ; az Ur szava megtar-
totta orvosló, üdvözítő és vigasztaló erejét. Ez alkalommal 
a kapuczinus atyákat küldte hozzánk az Isten ; egyszerűen, 
isteni félelemmel és kevés igénynyel jöttek ide, egyszerűen 
és isteni félelemmel prédikáltak. Hanem teljesült rajtuk 
az apostol szava: „Nem az emberi bölcseség rábeszélő 
szavaival, hanem a szellem és az erő bizonyításával.* 
Micsoda hatást gyakoroltak, ki mondhatná meg? Az hall-
gatóik sziveinek titkos kamrájába van elrejtve; mit érez-
tek ezek, micsoda örömön vagy bún mentek keresztül e 
napokban, hány üdvös pillantást vetettek vissza a múltba, 
hány propositumot tettek a jövőre nézve, ez mind el van 
rejtve emberi szemek elől, ezt csak az Isten s az ő angyalai 
látták. Annyi azonban bizonyos : hogy ha egy porszem 
sem vész el a világegyetemben, miként veszhetne el az 
Isten igéje, a melyet ezek az általa küldött emberek hirdet-
tek, a kik semmi egyébre nem gondoltak, mint az Istenre 
és a mi lelkűnk üdvére ? Azért valának egyszerű beszé-
deik oly erőteljesek s azért hatottak a közvetlenség mele-
gével hallgatóikra. 

Némelyek azt kivánták, hogy bölcsészeti-apologetikus 
beszédekkel a kor tévelvei czáfolatába bocsátkozzanak. 
Hogy ezt nem tették, hálás köszönettel adózunk nekik. 
En egyszer Olaszországban hallgattam egy missióprédi-
kátort (nem a kapuczinusok rendjéből), a ki ilyesmibe 
bocsátkozott. Már előre hirdették dicsőségét, magasztalták 
tudományosságát s dictiójának szépségét. S mit hallottam ? 
A bölcsészet és theologia minden ágából fáradságosan össze-
gyűjtött gondolatokat, dagályos terminológiát, a mit bár-
mely jó kézikönyvben lehet találni. Osszehalmozása a frá-

') Íme a minta arra nézve, liogyan kell a hitélet oly 
egyszerű tényéről. milyen pl. egy kapuczinus missió, — irodalmi 
becsesel biró egyházi tudósítást irni. A szerk. 
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zisoknak — ez volt az egész ; szellem, világosság, köz-
vetlenség — sehol. A mi missionáriusaink nem igy jártak el. 
Tudták, hogy templomban vannak, a hol imádkozni és a 
legszentebb áldozatot szokták bemutatni, nem pedig isko-
lában, a hol vitatkozni szoktak. Tudták, hogy az a rop-
pant sokaság, a melyet a nagy dóm és két más templom 
alig birt befogadni, fáradt és megterhelt s hogy azért 
sereglett össze, hogy leikeiknek megszerezzék a békét. 
Tudták, hogy még a magasabb müveltségüek ajkain is 
elhal az ellenvetés, ha az evangéliumot a maga magasz-
tosságában és íölségében, majd az örök itélet menydörgős 
szavaival, majd pedig lágyan és szeliden, a gyermekét 
vigasztaló anya hangján hirdetik nekik ; a malaszt lehel-
lete alatt fölenged a szív, az ember megszerzi szive béké-
jét s többet nem kiván. A magas műveltségű is hasonló 
esetekben ezerszer jobban kivánja a szellem balzsamával 
ellátott egyszerű szót, mint bárminő tudományos értekezést. 

Igen örvendetes, hogy épen a kapuczinusok voltak 
azok, a kik városunkban, az egyetemi városban, missiót 
tartottak. Most legalább alkalma van az úgynevezett 
értelmiségünknek egy kicsit közelebbről ismerni e szerzetes 
rend embereit. — Eddig legfeljebb talán a „Wallenstein 
táborában" tartott kapuczinus-prédikáczió paródiájából 
ismerték őket ; ha itt látják az ősz emberek arczán 
legördülő könnyeket, s az ájtatosan összetett kezekkel ott 
álló ifjakat, azt hisszük alkalmuk van egy kicsit módo-
sítani eddigi fogalmaikat. Egyébiránt ezt megtehették 
volna már régen ; a rend krónikáiból, nevezetesen a pusz-
tító járványokról szóló kortársak tudósításaiból megtanul 
hatták volna, mit köszönhet a világ ezeknek az embereknek. 
S a ki csak egy pár lapot olvasott Benettis terjedelmes 
munkájából (Privilégia Sedis vindicatae), a hol az ó-katho-
likusok ellenvetései már régen megczátoltattak, tudja, hogy 
a kapuczinusok szegényes, szűk czelláiban nagy tudomány 
szokott lakni, sokkal nagyobb, mint némelyek tanulmány-
kabinetjeiben, a kik pedig kicsinyléssel néznek le rájuk. 

Még a „Nuova Antologia" olasz liberális lap is ujabb 
időben nem állhatta meg, hogy mig a német költő ') a 
kapuczinust karikaturázza, ő Fra Christoforban, a mint ezt 
Manzoni a „Jegyesek'-ben szerepelteti, ne ismerjen rá a 
valódi kapuczinusra, a kinek durva ruházata alatt nemes 
szív dobog s a ki alázatosan körüljárva mindenüvé vigaszt 
és békét viszen.2) 

Igen, ez az a mi népünket az atyákhoz fűzi, s a mi 
Isten áldását hozza meg nekik. Dicsekedjenek mások 
egyéb előnyökkel ; az ö dicsőségül; ahban áll, hogy nem 
dicsekednek. Az alázatosság az ő rendjök szignaturája, ezt 
irta leikökbe örökre szeráfi alapítójuk ; alázatosságot s 
alázatos szeretetet hagyott nekik legjobb örökségül. S ebben 

') Schiller. „Wallensteins Lager" ti. a. 
-') A r, Jegyesek" Alessandro Manzoninak ..I promessi Sposi, 

storia milanese del secolo XVII. stb." czimü kitűnő regénye. E 
regényről azt mondja Bülow, hogy az itjuságnak és népnek csak-
nem imakönyv gyanánt lehetne kezébe adni. A katholicismust leg-
szebb részeiben világosabban s nagyobb dicsőségben föltüntetni 
még senkinek sem sikerült, mint Manzoninak épen e regényében. 

Magyarul 1851-ben jelent meg a harmadik átdolgozott német 
kiadás után Mészáros Imre plébános fordításában. E regényben igen 
szép szerepe van Fra Cristoforonak, vagy a magyar kiadás szerint 
Pater Christophoronak. n. a. 

az alázatosságukban jöttek hozzánk működni. Istentől és az 
emberektől szeretve, emlékük drága lesz városunk polgárai 
előtt. Igaz, hogy ők kapnak némi alamizsnát a hívektől, 
midőn országunkban házról házra járnak gyűjteni ; ámde 
ezerszer becsesebb alamizsnát adtak ők nekünk cserébe 
megjelenésük és tanitásuk által. Es ez nem vesz el; a kiej-
tett szó elhangzik ugyan, de a mag, mely lelkünkbe 
esett, megmarad. S ha e jámbor atyák, a kik irántunk 
annyi szeretettel viseltettek, mindnyájan meghaltak is, az 
általuk elvetett mag élni, virágozni és százszoros gyümöl-
csöt fog teremni. H—r után — jr. a.) 

IRODALOM. 
= Kreuz- und Querfabrten in Italien. Von Sebas-

tian Brunner. Würzburg und Wien. Verlag von Leo 
Woerl. 1888. Ára 3 m. 50 pf. 

Dr. Brunner Sebestyén, az aranymisés praelatus és 
jubiláns iró, engedve a würzburgi és bécsi Woerl czég 
kívánságának, olaszországi utijegyzeteiből, melyeknek jó 
része már a lapokban és folyóiratokban megjelent, a leg-
érdekesebb képeket kiválogatta és egy vaskos 470 lapra 
terjedő kötetben a nagy közönség rendelkezésére bocsátotta. 

Hogy ki az a Brunner bácsi ? hogy milyen geniális 
és minden tekintetben patent iró, azt ugy hiszem, emlí-
tenem sem kell, mert nemcsak Ausztriában, hanem nálunk 
is alig akad az irodalom iránt érdeklődők között valaki, 
ki szellemes és „alaposan megirt" munkáit ne ismerné, 
vagy azokról ne hallott volna. 

Brunner egyike ama szerencsés halandóknak, kiknek 
körülményeik megengedték a sok utazgatást, és egyike 
azon ritka férfiaknak, kik utazásaik alkalmával szerzett 
tapasztalataikat vonzón, tanulságosan tudják leirni, és 
útba igazításaik által a kezdő utazókat sok „balekstosz"-
tól óvják meg. Jelen munkájában is gyakorlati czélt tű-
zött maga elé, amennyiben gyakorlati példákra és saját 
tapasztalataira hivatkozva ad utasításokat sőt mondhatni 
vezérelveket, hogy miként lehet ez országot a lehető leg-
olcsóbban és mégis minden arra érdemest meglátva, 
keresztül kasul megjárni. Ha valaki azt kérdezné tőlem : 
Baedecker vagy az ujabb időben nagyon is divatossá vált 
utirajz-e a jelen munka, nehezen tudnék rá válaszolni, 
mert az Baedecker is, és útirajz is; de mégis, sem Bae-
decker, sem útirajz, hanem a kettőnek oly ügyes egygyé-
olvasztása, melyre csak egy Brunner szelleme képes. 

Az ellátás, táplálkozás, közlekedési eszközök, azon 
néposztályok megismerése, melyekkel az utazónak ok-
vetlenül érintkeznie kell, mind oly fontos mozzanatok, 
hogy Branner az utazásnál nagy súlyt fektet reájuk és 
bőven foglalkozik velük. „Ki Középeurópából — mondja 
— először jön Olaszországba, egész más világban gondolja 
magát lenni ; és mindenesetre előnyére van, hogyha avval 
már előre egy kissé megismerkedik — ekkor hamarább 
éli magát bele az uj viszonyokba és sok mindenféle nem 
fog oly élesen és váratlanul hatni reája." — Némi elő-
tanulmány tehát okvetlenül szükséges, mielőtt ily nagy 
útra indulnánk. Első sorban tehát utazók számára adta ki 
Brunner jelen könyvét, melyben a természeti szépség, 
tudomány, művészet, régészet és történelem iránt érdek-
lődőknek ad biztos útbaigazításokat, de azoknak is jó 
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szolgálatot tesz, kik nem voltak még és nem is mehetnek 
Itália szép ege alá, mert benne élethű, az igazságnak 
megfelelő képeket és rajzokat találnak. — A gyakorlati 
utasításokat már a bevezetésben kezdi meg, hol nyolcz 
pontban foglalja össze a koszt, az egészség megőrzése, 
italok, reggeli, szállodák, látványosságok, kocsisok és más 
eifélékre vonatkozó és mindenkor szem előtt tartandó 
regulákat. És amit itt csak általánosságban szabályul állít, 
azt munkája folyamán mindenütt részletesen, bőven indo-
kolja. Igy például vegyük a bérkocsisokat, kik az idegen-
nek az olasz népnyelvben való járatlanságát és zavarát 
felhasználva, az utazó ember tárczájának meglapításához 
nem csekély mértékben járulnak, mondja: Bér- és társas-
kocsi vagy teherhordó állat tulajdonosokkal a bért ponto-
san ki kell alkudni, mert ezeknek összes cselfogásait és 
furfangjait leleplezi, és sok hiábavaló pénzkiadástól és 
kellemetlenségtől megkíméli a jólelkű és szemérmetes 
járatlanokat. 

De mindezek mellett az olasz költészet, különösen a 
szicziliai népköltészet ismertetését és méltatását sem 
hagyja figyelmen kivül. Nagy vonásokban vázolja a töb-
bek közt a bolognai egyetem történetét, bemutatja az uj 
Olaszország erkölcseit, leírja a papok és szerzetesek elnyo-
mott helyzetét, a pusztítást, melyet az olasz kormány 
lépten-nyomon végbe visz stb. 

Még csak egy körülményt említünk fel. Szerző kü-
lönös kedvvel időzik a kisebb városokban, a hová a touris-
ták már nem igen szoktak eljutni, pedig hol sok szépet 
lehet látni, és a hol olcsón, sőt — a mint vele egyszer 
megesett, — ingyen is megvendégelik az embert. E 
kisebb városoknál időzik hosszabban szerzőnk, a nagyob-
bakról pedig legtöbbször oly speczialitásokat említ, mi-
ket más útirajzokban nem igen lehet találni. De halljuk 
őt magát, miként vélekedik a kis városokról, és miért 
foglalkozik velük oly bőven és oly előszeretettel: „Kik 
körkártyával utaznak, melyeknek érvényessége időhöz van 
kötve és melyek csak nagyobb, híresebb városokat vettek 
fel az útitervbe, ne mulaszszák el, idejökhez mérten, 
néhány kis várost is megtekinteni. E czélból jelen 
munkámban egész választékot tettem olvasóim elé. Csak 
az ilyen kis városban lehet a középkor költészetét vilá-
gosan megérteni. A kényelem hiányát, melyet a lakásban 
érezünk, bőven kárpótolják a gyönyörű vidék, művészet 
és régiségek. Hogyha a kis városokban és környékén 
körülnézünk, csak akkor tudjuk igazán méltányolni a 
hires régi mesterek tájképeit. Mily gyönyörű kilátást nyúj-
tanak Umbria hegyen fekvő helyei ! Varázszsal teli reme-
kek ezek, melyek erősen bevésődnek az emlékezetbe, és 
melyek mindig örömmel töltik el szivünket, valahányszor 
északiabb hazánkban azokat feleleveníthetjük." A külön-
féle utazási képek földrajzi fekvésük szerint — és pedig 
északról délre menve — vannak rendezve, és némileg 
kiegészítő részét képezik azon munkáknak, melyek Olasz-
országról már az előbbi években ugyanezen szerzőtől 
napvilágot láttak. 

') Ilyenek : Heitere Studien und Kritiken in und über Italien. 
Wien, Braumiiller, 1886. 2 Bde. — Aus dem Venediger- und Longo-
bardenland. Wien, Braumiiller, 2. Auflage. 1860. — Kennst du das 
Land? Heitere Fahrten durch Italien. Wien. 1867. stb. 

Az Olaszország térképével ellátott és csinosan kiál-
lított könyvet sok szép kép disziti, melyek — ugy hisz-
szük — a könyvkötő ügyetlensége folytán össze-vissza, 
minden rend nélkül lettek a szöveg közé beragasztva. 

Ezek után utazóknak és nem utazóknak egyaránt 
ajánljuk a művet, mert az teljesen megfelel alczimének, 
mely a maga eredetiségében imigyen hangzik : ,.Eine 
Leetüre für Jene, die nach Italien reisen, als auch für 
Jene, die zu Hause bleiben wollen.11 Dr Purt Iván. 

= A karthausiak Magyarországban. A m. t. 
akadémia által Oltványi-jutalommal koszorúzott pályamű. 
Irta : Dedek Crescens Lajos. Előszóval ellátta : Fraknói 
Vilmos. Az egyháztörténelem hazánkban, ama szoros 
kapcsolat folytán, melyben az egyház és állam, szt. 
István bölcs szervezete következtében állottak és állanak, 
a hazai történelemmel olyannyira összenőtt, hogy e kettő 
között a szoros határvonalat megvonni gyakran nem is 
lehetséges. Hazánk múltjának képe, számos fáradhatatlan 
és munkás kéz igyekezete folytán, mindinkább kidombo-
rodva tűnik elénk. Teljessé azonban csak az egyház 
magyar földön eltöltött napjainak részletes leirása által 
válhat. És e részletes leirás terén, mely hivatva volna 
előadni mit és mennyit köszön hazánk az egyháznak és 
viszont egyházunk e hazának, nálunk még igen kevés 
történt. S azért a m. t. akadémia méltán számíthat 
minden jók hálájára, mikor b. e. Ipolyi, de legkivált 
Fraknói sürgetéseit elértve, ujabb időben kitűzött pálya-
tételei által, a történészek figyelmét az egyháztörténelem 
és főkép a szerzetes-rendek történetének monografikus 
megirására irányozá. Ezen tapintatos útmutatásnak ered-
ménye jelen munka, mely elég szerencsés volt, dicsérettel 
kitüntetett vetélytársa ellenében, a győzelmi babért elnyer-
hetni. Nincs talán szerzetes-rend, mely főleg báró Eötvös 
regényes idealismust lehelő műve óta. oly népszerű, oly 
sokat emlegetett névvel bírna, mint éppen a karthausi. 
Annál csodálatosabb tehát, hogy ismét éppen ez a rend 
az, melyet ugy a tudós, mint a müveit világ legkevésbé 
ismer, s melynek szervezete, élete és magasztos működése, 
a legendaszerűség zománczával oly mérvben lön bevonva, 
hogy a való kifejtése igazán égető szükséggé vált. Jelen 
munka a karthausiak Magyarországban való szereplését 
irja ugyan le, de épen a jelzett körülménynél fogva, 
szükségesnek vélte azt a rend általános történetének 
keretébe illeszteni be úgy, hogy az olvasó a magyar 
karthausiak részletes története mellett, az egész rendről 
nyer lehető tiszta fogalmat A karthausi-rend egyike az 
egyház ama bámulatos alkotásainak, melyek, bár a poli-
tikai és társadalmi szereplés teréről visszavonultak, az 
önmagukban rejlő erkölcsi erő által mégis örök hálára 
kötelezték le az emberiséget. Történelme az askesis, az 
ima csodálandó erejének dicsőítése. Méltó tehát, hogy „ne 
memoria beneficiorum ac fama moriatur." A munka diszes 
kiállításban, eredeti vignettekkel és képekkel díszítve, f. évi 
április hóban fog megjelenni. Terjedelme 20—25 ny. ív 
lesz. Előfizetési ára 1 frt 50 kr. Bolti ára sokkal több 
lesz. A megrendeléseket nevemre czimezve kérem meg-
tenni. Kegyes pártfogását remélve, maradtam Budapest-
Ó-Budán, 1889. Gyümöcsoltó-Boldogasszony havában, haza-
fiúi tisztelettel Dedek Crescens Lajos, káplán. 
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= Beküldetett: Pázmány Péternek Burger Ignácz 
nagykovácsi-i plébános által kiadott egyházi beszédei 
kaphatók a kiadónál, Nagykovácsiban (Buda mellett). 
— A mű öt kötetben, (két évfolyamban) adatott ki. Ara 
5 frt vagy e pénzösszegnek megfelelő 25 intentio. 

H I V A T A L O S . 
I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére Széchényi Jenő nagyváradi kanonokot a 
vallás- és közoktatásügyi magyar minisztériumban viselt 
osztálytanácsosi állásától saját kérésére felmentem. 

Kelt Budapesten, 1889. évi ápril hó 8-án. 
II. Vallás- és közoktatásügyi magy. miniszterem 

előterjesztésére: dr Wolafka Nándort, a budapesti köz-
ponti papnövelde tanulmányi felügyelőjét osztálytanácsossá 
kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1889. évi április hó 10-én. 
Ferencz József, s. k~ 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** A katholika egyház történetében esemény 

számba esik a bajor püspökök karának emlékirata a kor-
mányhoz és ennek arra adott válasza, melyek e napokban 
láttak napvilágot. Nincs a világon ország, hol a kath. 
egyház élete több polypkarral volna lekötözve az állami 
bürokracziához mint Bajorországban. Talán még a Domi-
nus vobiscum elmondására is •— placetumot kell kérni 
ebben az érdekes kis országban. Nagy sebet ütött azonban a 
bürokrácziába beoltott bajor egyházpolitikai szervezeten 
XIII. L^o pápa mult évi decz. 22-én kelt encyclikája, 
mely felhívta a bajor püspököket, hogy igyekezzenek a 
kath. egyháznak méltó helyzetet teremteni Bajorország-
ban. Ennek a felhívásnak eredménye az 1888. jun. 14-én 
kelt püspöki Memorandum, és a reá 1889. márcz. hó 28-i 
kelettel „király ő felsége nevében" adott vallás-miniszteri 
Válasz. A püspökök emlékirata komoly alkotás, nagy apos-
toli tett, messze kiható főpásztori akczió kezdeményezése 
az egyház felszabadítására Bajorország bürokracziájának 
szolgaságából. A hírhedt Lutz miniszter válasza ellenben 
— ügyesen szerkesztett felületes mü, mely itt-ott muto-
gatott látszólagos concessiók mellett — alapjában fenn-
tartja a régi rendszert, mely szerint az egyház Bajoror-
szágban a koronkénti kormányok discretionális hatalmára 
vagyis egy szóval önkényére van utalva. Hiszszük, hogy 
e két nyilatkozat nem az utolsó szó egyház és állam 
között — az érdekes bajor királyságban. 

*** Az egyházügyi osztálytanácsosi állás legújabb 
betöltése vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisz-
tériumunkban megtörtént. — A ki azt a jelenlegi miniszter 
ur bizalmából máj. 1-én elfoglalja, dr Wolafka Nándor, 
pápai és csász. s kir. udvari káplán ur, e lap olvasói 
előtt évek óta előnyösen ismeretes fényes tehetségeiről, 
nagy theologiai tudományáról és hű egyházi szelleméről. 
Meg vagyunk róla győződve, hogy, a legnehezebb idők-
ben s a legkényesebb körülmények között is, ismeretes 
ügyessége el fogja tudni találni az egyház érdekei előmoz-

dításának sikeres módját, és hogy állása tekintélyének 
emeléséhez, valamint ama szellemnek végleges megerő-
södéséhez, hogy itt, a Kárpátok alatt csak Magyarország 
gondolható a kath. egyház kára nélkül, nem csupán jelen-
leg, de beláthatatlan messzire a jövőben is, — hathatósan 
fog hozzájárulni. Mihez neki Isten áldását kívánjuk. 

— Bécsi levelezőnk irja, hogy dr Nagl Ferenczet, 
volt augustineumi igazgatót, a római Anima uj direkto-
rát, ő szentsége házi praelatusává nevezte ki. Az osztrák 
katholikusok nagygyűlésére serényen folynak az előké-
születek és jelentkezések — még Horvátországból is! 
Hja, Strossmayernek az osztrák kath. congressusban is 
tüntetni kell Magyarország ellen ! 

— A bécsi ,, Vaterland" 10,000 előfizetős Weltblatt 
akar lenni. S az is lesz f. é. novemberre, hogyha addig 
ennyi előfizető jelentkezik. Katholikus és konszervativ 
Ígéretekkel csalogatja a magyar katholikusokat is tábo-
rába. Kötve hiszszük, hogy sokan fognak menni. Mind-
addig. mig el nem fogadja azt az elvet, hogy ez a közép-
dunai monarchia nem „Osterreichhanem „ Österreich-
Ungarn," addig Magyarországból állampolitikai elvbarátság 
tekintetében ne számítson olvasó-szerzés alkalmával csak 
kíváncsiakra, elvtelenekre, vagy még ennél is gyatrább 
„honfiakra." Mi, és más olvasói Magyarországból, elisme-
réssel dózunk a Vaterland tartalmasságának és katholikus 
magatartásának ; de államjogi politikája reánk magyarokra 
nézve folytonos kihívás ! Magyarország nem felerésze 
(,,reichshalfté"-je) Usterreichnek, hanem önálló Magyaror-
szágr, Reich der St;-Stephans-Krone, szent István koronájá-
nak birodalma. Értsen meg már végre-valahára ! Ezt itt 
mondjuk ki neki, magában a „Religio'-ban ! 

— Az olasz kormány s a kath. kongresszusok. A 
„Riforma," Crispi lapja, kommünikét közölt a minap, 
mely szerint az olasz kormány soha sem igyekezett nyo-
mást gyakorolni a kath. országok kormányaira a kath. 
kongresszusokon nyilvánulni szokott revindikácziók meg-
gátlására. Ez állítás hasonmása a rókáénak, amely az elér-
hetetlen szőlőt hitványnak s őhozzá méltatlannak találta. 
Mert, hogy csak a küszöbön lévő osztrák katholikus 
nagygyűlésről szóljak, biztosítást vettem vatikáni beava-
tott körökben — irja levelezőnk — az iránt, bogy Nigra, 
bécsi olasz nagykövet több alkalommal szóba hozta e 
kongresszust gr. Kálnoky külügyminiszter előtt. Egy ízben 
Crispi határozott megbízásából kifejtette, hogy mily ferde 
helyzetbe jut a hármas szövetség, nevezetesen az Ausztria-
Magyarország és Olaszország közti „barátság," ha az 
osztrák katholikusok meg akarják ingatni Olaszország 
„alapjait." Kálnoky gróf — hir szerint — megígérte 
Nijrra lovagnak, hogy közbenjár. Annyi bizonyos, hogy 
Galimberti nuncziusnál az olasz kormány fölszólamlásait 
fölhozta; vájjon annyira ment-e, hogy a pápa képviselő-
jétől azt kivánta volna, hogy ez, Olaszország bitorlásának 
érzékenységére való tekintetből, az osztrák katbolikusok-
nak a kongresszus mellőzését javasolja, ezt biztosan nem 
állíthatom, de hogy Ausztria-Magyarország külügyeinek 
vezetője nem óvta meg a habsburgi monarchia méltóságát 
és az osztrák katholikusok szabadságát, az tény, sőt 
megalázás, tekintve azt, hogy az olasz kormány nemcsak 
tűri az Irredentát, hanem törvényei közé iktatta, hogy 
minden olasz ajkú osztrák vagy magyar polgár olasz 
alattvaló. A külügyminiszter nem ért czélt, tehát hiába 
is tette ama lépést. Az elhalasztott kongresszus mégis 
megtartatik. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

i szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
l félévre helyben s posta-
Ï küldéssel 5 frt . 
: Szerkesztő lakása : Buda-
Ï pest, VIII., Pál-utcza 
i 2., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATE EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- : 
tőnél, és Rudnyánszky j 
A. könyvnyomdájában, ï 
IV., Papnövelde-utcza : 
8. sz. alatt, hova a ne- : 
taláni reclamatiók is, { 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendôk. | 

F E L T Á M A D Á S 
A LELKEKNEK! 

Oh igen, ilyen is van: van feltáraadása a 
halhatat lan lelkeknek ! 

Az emberi lélek, igaz, a szellemiség természeti 
törvényei szerint nem hal meg. Az emberi lélek 
halhatatlan. Hitvallásunk egyik boldogító dog-
m á j a : Credo.... in vitám, aeternam; ós az V. 

lateráni zsinat 1512. kitagadta a keresztény 
hitközösségből, kitagadta tehát a keresztény 
czivilizáczió elvbarátainak fényes köréből és min-
den dicsőségéből mindazt, a ki azt merné hir-
detni, hogy a mi eszes lelkünk — halandó, meg 
fog ha ln i . „Damnamus et reprobamus omnes asse-
rentes, animam intellectivam mortalem esse." 

Hogyan van az tehát, hogy nemcsak a halan-
dó testekre, hanem a halhatatlan lelkekre nézve 

r 

is van feltámadás ? Es ha csakugyan van feltáma-
dás reájok nézve : akkor nemde halálnak is kell 
ugyanő reájok nézve lennie? Mert hiszen feltá-
madni annyit tesz, mint halálból előbb már 
élvezett életre ébredni, kelni. 

Világos, hogy i t t végre is attól függ min-
den : létezik-e a halhatatlan lélekre nézve halál, 
és — miben áll az? 

Megfelel aquinói sz. Tamás. „Peccatum ali-
quod — mortale dicitur, igy ir 1. II. q. 88. a. 1. 
in corp., ad similitudinem morbi, qui (sc. morbus) 
dicitur mortalis ex eo quod i n d u c i t defectum irre-
parabilem per destitutionem alicuius principii, 
u t d i c t u m es t (q. 72. a. 5.) Princípium autem 
spirituális vitae, quae est secundum virtutem, 
est ordo ad idtimum finem. u t s u p r a d i c t u m es t 

(ibid. et q. 87. a. 3.); qui quidem si destitutus 
f u e r i t , reparari non potest per aliquod prineipum 
instrinsecum, sed solum per virtutem divinam, ut 
supra dictum est (q. 87. a. 3.)" 

Aq. sz. Tamás e fejtegetéséből három igaz-
ság következik : 

1. Az ember lelki életének egész tar ta lmát 
és alakját az Istennel mint végczéllal való, az 
általa felállított erkölcsi világrend törvényeinek 
megtartásában nyilvánuló összeköttetés alkotja. 
Princípium spirituális vitae est ordo ad ult imum 
finem. 

2. Ha ez a szeretetteljes összeköttetés az 
ember életének törekvése és a végczél között 
teljesen megszakad, beáll a defectus principii 
vitae spirituális, vagyis beáll a lelki halál. 

3. Ez épp oly halál a lélekre nézve, a milyen 
a lélek eltávozása a testre nézve ; mert ama 
princípium vitae spirituálisnak, azaz az Istennel, 
mint a mi összes törekvéseink ós cselekedeteink 
végczéljával való összeköttetésünknek hiánya oly 
hiány, a mily hiány a testre nézve a lélek hiánya 
belőle, vagyis halálos hiány, mert csak az Isten 
adhatja vissza a halálos bűnbe esett léleknek a 
princípium vitaet, éppen ugy a mint szintén 
csak az Isten öntheti vissza az élettelen testbe 
az újra éltető lelket. 

Van tehát halála nemcsak a halandó test-
nek, de a halhatatlan léleknek is. Ez az erkölcsi 
halál ! 

Es ennek a halálnak sötét útvesztőjébe 
sodorja az ember lelkét minden — halálos bűn. 

Ah, de én nem e szomorú igazságról akarok 
ma szólni. Az alleluja napját örömhír, örvendetes 
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igazság, örömteljes esemény hirdetésének vidá-
mító kedvessége illeti meg. 

Igenis: alleluja! Örvendezzünk! Iterum dico, 
gaudete! Mert Krisztus Urunk feltámadása reánk 
nézve kettős feltámadásunknak isteni biztosí-
téka. 

Igenis, egykoron a mi testünk is fel fog 
támadni, mint Krisztusé e napon. Alleluja. 

Igenis, feltámadhat minden bűnös, ha szük-
séges százszor, ha szükséges ezerszer, lelkének 
halálából, a halálos bűnök síri sötétségéből, mert 
hiszen Krisztus Urunk legyőzvén kereszthalála által 
a bűn testi-lelki halált okozó minden hatalmát, 
visszaállította jogába az élet uralmát, visszaadta 
lelkünknek a lelki élet éltető princípiumát, az 
Istennel, mint minden törekvéseink végczéljával 
való szeretetteljes összeköttetést, és ez összeköt-
tetésre az ő dicsőséges feltámadása által ráütötte 
az isteni kezesség napnál fényesebben ragyogó 
örök pecsétjét. Alleluja! 

Biztos feltámadása a testnek — egykoron, 
az ítélet nagy napjára; 

biztos feltámadása a lelkeknek a lelki halálból, 
a bűnök sötét sírjából, mindannyiszor, a mikor csak 
a keresztfán szenvedő Jézussal bűneinknek meg-
halunk és ugyanő vele, az ő éltető lelki ereje 
által, halálos bűneinkből uj életre támadunk: 

ez a mi húsvéti ünnepünknek, a keresztény 
élet ez igazi tavaszi ünnepének kettős értelme, 
kettős vigasza, kettős öröme, kétszeresen meg-
nyugtató isteni kezeskedése. 

Ezért kétszeres, nem ! — ezerszeres hála 
legyen az Istennek! 

Alleluja, alleluja, alleluja! 

Nagypénteki szentbeszéd. 
Mondotta a budapesti egyetemi templomban dr Való Simon. 

„Ugy szerette Isten e világot, hogy 
az ö egyszülött Fiát adá, hogy minden, 
aki őbenne hisz, el ne veszszen, hanem 
örök élete legyen." (Sz. János. III. 16.) 

Midőn Julius Caesar, a világhódító hadvezér és a 
római köztársaság hatalmas diktatora, összeesküdt ellen-
ségeinek — köztük saját fogadott fiának, Brutusnak — 
tőrei alatt elesett; kortársa és barátja Antonius, — hogy 
megboszulja halálát, a meggyilkoltnak viaszból készítte-
tett, véres sebhelyekkel elboritott képszobrát átlyukgatott 
tógába takarta és Róma fórumán közszemlére kitéteté; — 
majd a képszobor felé fordulva, az összegyűlt római nép-
hez intézett beszédét igy kezdette: „Hej nekem, Caesar! 
hogy ily véresen kell ősz fürteidet szemlélnem/" 

Es Caesar e véres képszobrának látása s Antonius 

ezen néhány szava oly lángra gyulasztották a rómaiak 
boszuját, hogy a gyilkosok után kiáltozva, készek voltak 
boszuszomjokat azok vérébe fojtani ! 

Ennél sokkal hallatlanabb, sokkal megrendítőbb a 
látvány, amely a mi szemeink elé tárul a mai napon ! 
Édes anyánk, a katholika anyaszentegyház, isteni jegye-
sének, Jézus Krisztusnak kimondhatatlan kínszenvedései 
és halála felett keseregve : annak a keresztfára szegezett, 
vértől elborított képét mutatja fel gyermekeinek — és 
mély fájdalmában mintegy kimerülve, lesújtó bánatának 
és gyászának csak e rövid, de annál szivekig hatóbb 
szavakban ad kifejezést: „Íme a kereszt fája, melyen a 
világ üdve függött!" 

És ki az vájjon közületek ker. hivek ! a kinek már 
csupán a képletes szertartás is fájdalmas viszhangot nem 
keltene szivében? . . . . Ki tekinthet váljon a keresztre a 
mai napon legbensőbb megindulás, legőszintébb részvét 
nélkül az iránt, aki átlyukgatott kezekkel és lábakkal, 
átdöfött szívvel és megroncsolt testtel függ azon ? 
Mert hisz ha a fajdalom és részvét érzelmei támadnak 
szivünkben még az oly halálra itélt és vesztőhelyre kisért 
szerencsétlen embertársaink iránt is, akik elkövetett gonosz-
tetteikért tán többszörösen is megérdemlik a halált: 
mennyivel nagyobbnak, mélyebbnek kell fájdalmunknak 
és részvétünknek lennie a kereszten függő názáreti Jézus 
iránt, a kinél ártatlanabbat, igazabbat, szentebbet a világ 
sem azelőtt nem látott, sem ezután látni nem fog ? — a 
kinek élete, mint a derült égen ragyogó nap, oly tiszta, 
oly szennytelen volt a bűnnek még árnyékától is? — a 
ki erkölcsi feddhetlenségének tudatában, a megezáfoltatás 
félelme nélkül e kérdést intézhette legádázabb, legkérlel-
hetlenebb ellenségeihez: „Ki vádolhat vájjon engem közü-
letek bűnről?" — Egy szóval, aki annyi és oly csodákat 
müveit, hogy maga az Írástudó Nikodémus, kartársaitól 
való felelmében, éjjel keresvén fel őt, kénytelen volt be-
vallani felőle: „Tudjuk Mester! hogy Istentől jöttél taní-
tóul; mert senki nem cselekedheti e jeleket, melyeket te 
cselekszel, hacsak Isten nincs vele." (Ján. 3, 2.) 

De hát mily végzés sodorta, mily ok vitte ezen ár-
tatlan, ezen szent és igaz férfiút, ezen a világtörténelem-
ben páratlanul álló emberbarátot, ezen Istent emberi 
testben — a halálnemek leggyászosabbikába, a kereszt-
halálba ? 

Mert, hogy benne az Isten örök igéje megtestesülve 
lakozék közöttünk, — hogy az volt, a minek az Ur lát-
nokai már sok századdal előbb megjövendölték és aminek 
ő maga is mindig vallotta magát : az Isten egyszülött Fia, 
ezt nemcsak rendkívüli szellemi fölénye, életszentsége, 
bölcsesége, páratlan emberszeretete, életében véghezvitt 
csodatettei bizonyítják ; de tanúságot tesznek ugyanerről 
azon rendkívüli csodaesemények is, melyek Golgota hegy-
ormán, a kereszten bekövetkezett halála alkalmával tör-
téntek. Mert ime ! azon időben, a midőn ég és föld között 
a keresztfán függve nagy szóval felkiáltott: „Beteljese-
dett!" — a föld megrendül sarkaiban, a nap elsötétedik, 
a jeruzsálemi nagyszerű templom kárpitja végig hasad, a 
kősziklák megrepednek, a koporsók megnyilnak és sokan 
a halottak közöl koporsóikból kikelve a városban meg-
jelennek ; a messze Athenben, az areopag egyik tudqs 



RELIGIO. '251 

tagja, Dénes, a természet rendjének ezen megrendülését 
szemlélve felkiált : „ Vagy Isten szenved, vagy a világ 
gépezete bomladoz!" A százados pedig, ki a kereszt töve 
mellől szemléli e rendkívüli tüneményeket, mellét verve 
fiit a borzalmas színhelyről, mondván : „Bizonyára az Isten 
Fia volt ez!" 

E világraszóló, hallatlan gyászesemény, melynek 
emlékét a mai napon az egész keresztény világ ájtatos 
kegyelettel megüli — természetszerűleg arra hiv fel ben-
nünket is, hogy azt 

I) először ugyan okaiban ; azután pedig 
II) kihatásaiban, eredményeiben nyomozzuk, méltá-

nyoljuk ! 
Fölfeszített isteni Megváltónk, aki halálod kereszt-

jé t tanszékeddé tetted, oktass minket e tanszékedről, hogy 
halálod okairól és gyümölcseiről ez órában méltólag és 
üdvösen elmélkedhessünk ! 

I. 

Mindenek előtt meg kell jegyeznünk, hogy vala-
mely dolognak, valamely ténynek előidézésére több ok 
folyhat be, s rendesen be is szokott folyni, — amely 
okok közül azonban csak egy a tulajdonképeni, a végső 
ok, melylyel a többi okok többé-kevésbé csak összehat 
nak, hogy az eredmény, az okozat létre jöjjön. Hogyha 
már most egyrészről Krisztus Urunk kinos kereszthalálát, 
másrészről azon személyeknek szereplését vetjük össze, 
a melyek abban akár mint annak előidézői, akár mint 
vádlók, tanuk és birák résztvettek és kimenetelére be-
folyást gyakorol tak: azt fogjuk találni, hogy e két kö-
rülmény között nincs meg a megfelelő arány, nincs meg 
a kellő oksági viszony ; vagyis más szavakkal, azt fogjuk 
találni, hogy Jézus Krisztusnak, az emberré lett Isten-
fiának kereszthalála oly rendkivüli okozat, amely sem 
Júdásnak hűtlen elárulásában, sein a zsidó nép gyűlöleté-
ben, de sőt magának Pilátusnak, Zsidóország római hely-
tartójának, gyáva Ítélethozatalában sem birja elegendő 
magyarázatát ; daczára, hogy első tekintetre az imént 
elszámlált e tényezők látszanak okai lenni annak. Elménk 
és szivünk egyaránt felháborodik és visszautasít minden 
oly feltevést, mintha a gyarló emberi teremtmény — le-
gyenek bár még oly kiválók szellemi és testi tehetségei 
és képességei — magasabb akarat és beleegyezés közbe-
jötte nélkül, egy oly rendkivüli merényletet és gonosz-
tettet lett volna képes mindenható Teremtője, legfőbb 
Ura és Istene ellen elkövetni, mint a milyen Krisztus 
Urunk kereszthalálában nyilvánul. 

Ez által azonban sem ki nem mentetik, sem nem 
kissebbedik sem az áruló tanítvány rettentő vétsége, sem 
a zsidó nép bünrészessége, sem pedig a gyáva Pilátus-
nak igazságtalan Ítélete ; mert hisz Judásról maga az 
isteni Megváltó mondja, hogy: „ J a j azon embernek, ki 
által az ember fia elárultatik;" s hogy „jobb lett volna, 
ha nem született volna as az ember;" (Máté 26, 24.) az 
egész földön elszéledt zsidó népre pedig még most is 
reá nehezedik az Isten Fia kiontott vérének bünsulya, 
amelyet akkor vont magára, a midőn Pilátus előtt azt 
kiáltotta: „Az ő vére mi rajtunk és a mi fiainkon!" Az 
által tehát, hogy isteni Megváltónk kereszthalálának tu-

lajdonképeni okaiul sem Júdást, sem a zsidó népet, sem 
Pilátust nem mondjuk, csak azt akarjuk feltüntetni, hogy 
miként egyáltalán semmiféle földi erő és hatalom, ugy 
ők sem lettek volna képesek Jézus Krisztusnak csak egy 
hajszálát is meggörbíteni, ha egy magasabb, az Istenfia 
halálának megfelelő akarat meg nem engedi, lehetővé 
nem teszi azt. 

Es melyik vájjon azon magasabb akarat, a mely 
megengedte, lehetővé tette Jézus Krisztus kereszthalálát? 

Előre is sejdíthetjük ! — de maga isteni Megváltónk 
is megnevezi azt, midőn Péterhez, a ki első felhevülésé-
ben kardot rántott isteni Mesterének védelmére a Gethse-
mani kertben, az elfogatására küldött poroszlók ellené-
ben, — isteni szelidséggel ekképen szólott : „ Tedd vissza 
helyére kardodat; mert kik fegyvert fognak, fegyver által 
vesznek el. Avagy ast véled, hogy nem kérhetném Atyámat, 
a ki azonnal tizenkét ezred angyalnál is többet küldhetne 
szolgálatomra ? Be ez esetben miképp teljesednének be az 
irások, melyek szerint igy kell halálomnak történnie ?" 
(Máté XXYI. 52—54.) Es vért izzadva ugyancsak ő igy 
imádkozék mennyei Atyjához: , A t y á m ! ha lehetséges, 
múljék el tőlem e pohár; mindazáltal nem amint én aka-
rom, legyen meg, hanem a mint te." (Ugyanott : 39 v.) 

Tehát a mennyei Atyának akarata volna az ok, a 
mely Krisztus Urunk halálát, a midőn megakadályozhatta 
volna, meg nem akadályozta és igy megengedése, bele-
egyezése által lehetővé tette az t? 

De miként gondolható ez ? . . . 
Hiszen a mennyei Atya az ő öröktől fogva való 

egyszülött Fiával, mint ugyanazon egy lényegű és termé-
szetű isteni személylyel, végtelen szeretetben öröktől fogva 
volt egyesülve, és ezen végtelen szeretet az által, hogy 
az Istenség második személye emberré lett, nemcsak hogy 
meg nem szűnt és meg nem fogyatkozott, sőt — ha 
Istenben változást lehetne föltételezni — a mennyei Atya 
e szeretetének egyszülött Fia iránt még csak növekednie 
kellett volna a megtestesülés után ! Különben is csak nem 
régen isteni Megváltónk halála előtt, a Jordán vizében 
történt megkereszteltetése alkalmával, valamint a Tábor-
hegyi színváltozáskor is, nemde e szavak hallatszottak az 
égből: „Ez az én szerelmes Fiam, a kiben nekem kedvem 
telik?" (Máté 3, 17.) 

De ha azt még gondolni sem lehet, hogy a mennyei 
Atya egyszülött Fia iránti szeretetében meghidegült, meg-
fogyatkozott volna . . . ugy : éppen ezen végtelen sze-
retete mellett, mi vitte azon rettenetes szigorúságra, hogy 
egyszülött Fiának kereszthalálába beleegyezését a d j a ? . . . 

Az isteni kinyilatkoztatás okmánya és csalhatatlan 
letéteményese, a sz. irás és az anyaszentegyház határozott 
választ adnak e kérdésünkre. Izaiás látnók a Mesiás, a 
fájdalmak férfia által kiállandó szenvedéseket, nyolcz szá-
zaddal elébb, oly részletességgel rajzolva, mintha csak 
szemtanújok lett volna — amiért is az uj-szövétség evan-
gélistájának nevezendő inkább, mint az ó-szövetség lát-
nokának — igy ir : „ Bizonyára a mi betegségeinket ö 
viselte és fájdalmainkat ő hordozta. Mi mintegy poklosnak 
tartottuk őt és as Istentől megvertnek és megalázottnak ; 
ő pedig megsebesíttetett a mi gonoszságainkéírt, megronesol-
tatott bűneinkért ; a mi üdvösségünkért van rajta a fenyi-
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ték és az ő sebei által gyógyultunk meg ! Mi mindnyájan, 
mint a juhok eltévelyedtünk, kiki a saját útjára tért ; és 
az Ur ő reá tette mindnyájunk gonoszságát." (Izaiás 53. 
4—6.) — Sz. Pé te r , az apostolok fejedelme pedig ekként 
válaszol: „0 — a Krisztus — a ki bűnt nem tett, a mi 
bűneinket maga hordozta testében a fán, hogy a bűnöknek 
meghalván, az igazságnak éljiink.11 (I. Péter 2. 22—24.) 
A szeretet tanítványa, sz. János pedig igy felel kérdé-
sünkre: „Ö engesztelő a mi bűneinkért, nemcsak a mi-
einkért pedig, hanem az egész világért is." (I. Ján. 2, 2.) 
Es — hogy több tanúbizonyságot ne említsek, — a Pé-
terre, mint erős kősziklára épített Anyaszentegyház közel 
19. század óta egy szájjal és egy lélekkel hitágazatként 
vallja és hirdeti, hogy „Krisztus, halála általa keresztfán, 
a mi bűneinkért tett eleget az isteni igazságosságnak." . . . 

Midőn Dávid király vétkezett vala az Ur szine előtt: 
az Ur meghagyá Nátán prófétának, hogy nevében feddje 
meg Dávid királyt elkövetett vétkeiért — és Nátán egy 
példázatban föltárta előtte vétségét, — Dávid haragra 
lobbanva a férfiú ellen, a ki Izraelben ama gonoszságot 
elkövetni merészelte, ezt mondá Nátánnak ; „El az Ur, 
hogy halál fia azon férfiú, a ki cselekedte ezt!" Nátán 
pedig igy válaszolt Dávidnak: „Te magad vagy az a 
férfiú, oh király ! a ki gonoszságoddal nem átallottad meg-
botránkoztatni Izraelt! (Sámuel v. kir. k. 12, 17.) íme, 
Ker. Hivelc ! E példázat mi rólunk is szól ! Krisztus ke-
reszthalálának a zsidó nép, Júdás és Pilátus csak végre-
hajtói, bűnös eszközei, de mi mindnyájan, a mi bűneink 
annak tulajdonképeni oka! . . . 

Igen! az emberi nem bűnei, a mi bűneink miatt 
szállt le mennyei dicsőségének trónjáról a földre az Isten 
Fia ! Az emberinem itt feküdt halálra sebezve, nagy betegen 
a földön és az Isten egyszülött fia, e nagy orvos szállott 
le ő hozzá, hogy meggyógyítsa, megmentse azt halálos 
sebeiből ! Minden bűnt, a mely ősszüleink bukása óta 
történt és történni fog a földön a világ végezetéig, ma-
gára vett ő, hogy azokért a megsértett isteni igazságos-
ságnak eleget tegyen helyettünk és megmentsen bennün-
ket az örök kárhozattól! „íme az ember/" mondá Pilátus 
a zsidóknak, midőn a megostorozott Istenember meg-
roncsolt alakját nekik bemutatá és őket iránta részvétre 
akarta birni. Oh Pilátus! te e szavaidban öntudatlanul 
mélyértelmü, nagy igazságot mondottál ! A nézáreti Jézus 
megroncsolt alakjában te a mi képünket, az érettünk ha-
lálra menő áldozatbárányt vezetted elő és mutattad be a 
zsidó népnek, a ki a mi bűneinket vette magára és azo-
kért saját önmagát áldozta fel engesztelő áldozatul a 
megsértett isteni igazságosságnak a kereszt oltárán ! 
„Mi volt vájjon oka szenvedéseidnek oh Isten Fia?11 kérdi 
sz. Anzelm ; és kérdésére igy válaszol, és igy kell nekünk 
is mindnyájunknak válaszolnunk : „Én, — én magam 
vagyok ostora fájdalmaidnak, tövise kínjaidnak, oka elitél-
tetésednek, kereszthalálodnak." (De invidia I. 215.) 

„ Ugy szerette Isten a világot, hogy tulajdon Fiának 
sem kegyelmezett, hanem érettünk adá őt, hogy senki, aki 
ö benne hiszen, el ne veszszen, hanem örök élete legyen !u 

(Sz. Ján. 3. 16 — Sz. Pál a rómaiakhoz irt levele.) 
Valamint tehát, ha a tó sima tükrére követ dobunk 

es azt hullámzani látjuk,, a hullámzás okát nem a viz 

felületén, nem a gyűrődző hullámokban fogjuk keresni, 
hanem a vizbe dobott ama kődarabban, mely elmerülése 
után is soká hullámgyürüket ver a hely körül, a hol 
vizbe merült : ugy a viharnak, mely a Golgota magasla-
tán keresztre feszitette az Isten Fiát, nem ama személyek-
ben keresendő végső, tulajdonképeni oka, kik ama gyászos 
ténynek végrehajtásánál közvetlenül szerepelnek, hanem 
keresendő az a messze múltban és távolban, az ősszüleink 
által a paradicsomban elkövetett bűnben és mindazon bű-
nökben, melyek azóta elkövettettek és a világ végéig 
elkövettetni fognak. 

II. 

Föltüntetvén ekképen Jézus Krisztus kereszthalálának 
tulajdonképeni, végső okát, egy uj kérdés áll ismét elénk : 
Vájjon szükséges volt-e isteni Megváltónknak annyit szen-
vednie és kereszthalállal meghalnia ? Nem lett volna-e ele-
gendő szivének egyetlen egy kívánsága, egyetlen egy sóhaja 
megengesztelni a bűn által megbántott mennyei Atyának 
haragját ? 

E kérdésre anélkül, hogy az isteni végzések mélységes 
titkait korlátolt eszünkkel kutatni és feszegetni akarnók, — 
szent vallásunk kinyilatkoztatott igazságai nyomán azt 
válaszolhatjuk, hogy isteni Megváltónknak bizonyára egyet-
len egy csepp vére is elegendő lett volna a világ bűneinek 
lemosására ; de isteni Megváltónk nemcsak azt akarta 
kereszthalálában bűneinkért megfizetni, amivel az isteni 
igazságosság megengesztelésére szorosan tartoztunk, hanem 
szenvedéseiben és kereszthalálában végtelen és túláradó 
elégtételt akart szolgáltatni érettünk, hogy azokban vég-
telen és túláradó érdemek forrását nyissa meg számunkra. 
„Miként a tenger mérhetlen vize a vizcseppet: ugy múl-
ják felül Krisztus Urunk érdemei a mi tartozásunkat," — 
mondja aranyszájú sz. János (Hom. 29. in epist. ad 
Romanos.) 

Miként az irgalmas szamaritánus az uton talált meg-
sebesültnek nem csak sebeit mosta meg, és bort s olajat 
öntvén reájok bekütözé azokat, hanem barmára vévén a 
megsebesültet, biztos elszállásolásáról s teljes meggyó-
gyulásáról és fölépüléséről is gondoskodott: ugy Jézus 
Krisztus is, irántunk való végtelen szeretetében, a mi 
irgalmas szamaritánusunkká akart lenni. Minthogy ősszüle-
ink bűne következtében mi is mindnyájan, hasonlólag a 
Jeruzsálemből Jerichóba utazóhoz, az ördög hatalmába 
estünk és megfosztattunk azon drága természetfeletti kön-
töstől, a megszentelő malaszttól és igazságtól, a melyben 
ősszüleink teremtve voltak, megfosztattunk a mennyei 
boldogságra való jussunktól és testileg, lelkileg megse-
beztetve a kárhozat utján vesztegeltünk : Jézus Krisztus, 
a mi irgalmas szamaritánusunk is megkönyörülvén raj-
tunk, kereszthalála által nemcsak hogy az ördög hatal-
mából kiragadott, megváltott bennünket, de mint az elté-
vedt juhot saját vállain, újból visszavezérelt, visszavitt 
minket az üdvösség útjára, amelyről letértünk ; sőt teljes 
meggyógyulásunkat, életünket szivén viselvén, a midőn 
eltávozott tőlünk, anyaszentegyházának ápoló gondjaira 
bizott és kegyelmi eszközeit, a szentségeket bocsátotta 
ennek rendelkezésére, hogy az üdv utján ennek felügye-
lete és kalauzolása alatt járjunk és erőtlenségeink, gyar-
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lóságaink istápolására az általa nyújtott kegyelmi eszkö-
zöket használjuk az örök élet elnyerésére. 

„Én vagyok az ut, az igazság és az élet; és senki 
sem jöhet az Atyához, hanem csak én általam." (Ján. 14, 6.) 
E mély értelmű szavakat intézte isteni Megváltónk tanít-
ványaihoz, midőn a kereszthalálát megelőző estén, az 
utolsó vacsorán közelgő eltávozásáról szólván hozzájok, 
mint övéitől búcsúzó szerető atya mindama tanításokat, 
melyeket velők való három évi tartózkodása alatt nekik 
adott, e szavakban, drága örökség gyanánt emiékezetökbe 
idézi és szívökre köti ! E szavakban van röviden össze-
gezve Krisztus Urunk kereszthalálának drága gyümölcse ; 
e szavak képezik a mi legbecsesebb örökségünket is ; és 
azért méltó, hogy azokat, mint hálás gyermekek, itt, isteni 
Megváltónk keresztje tövénél és sírjánál, elménkbe idézzük 
és mélyen szivünkbe véssük ! 

a) Az emberi élet e földön vándorlás ! „ Mig a test-
ben vagyunk — mondja az apostol — távol járunk az 
Űrtől." (2. Kor. 5, 6.) De hogy vándorlásunk czélját, 
mely az égben, az Isten boldogító látásában áll, elérhes-
sük, — szükséges, hogy ismerjük az odavezető utat ; mert 
különben eltévednénk és végczélunkat el nem érhetnők! 
Es ép ezen utat, melyről ősszüleink bűne következtében 
letért az emberiség és melyet az ember magára hagyatva 
felismerni nem volt képes, jelölte ki nekünk ismét Jézus 
Krisztus, az emberré lett Istenfia ! 0 tanított minket arra, 
mit kelljen cselekednünk és kerülnünk, hogy az üdvösség 
utján maradhassunk és arról le ne térjünk. Az ő parancsai 
képezik a zsinórmértéket, melyhez cselekedeteinket alkal-
maznunk, életünket szabnunk szükséges, miszerint biztosak 
lehessünk arról, hogy az igazi uton haladunk. 

Es napjaink szerencsétlensége s a legtöbbnek rom-
lása épen abban keresendő, hogy a gőgjében önmagát 
istenítő emberi ész, az Isten kinyilatkoztatott akaratával 
és az egyház tekintélyével szakítva, hasonlóan a széltől 
ide s tova űzött száraz felhőhöz, czél és irány nélkül 
bolyong. Magok a keresztények között is igen-igen sokan 
többé nem Jézus Krisztust és az ő szentséges akaratát és 
törvényeit fogadják el cselekedeteik zsinórmértékéül és 
életök utjául, hanem kiki kénye-kedve szerint önmaga 
jelöli ki magának azon utat és életelveket, a melyek által 
boldogulni, üdvözülni remél ! Azon ut pedig, melyet 
Krisztus Urunk a világnak, czélja elérésére kijelölt, hova-
tovább mindinkább elhagyatik, feledésbe megy, ugy hogy 
fájdalom ! korunkra is majdnem szó szerint ráillenek az 
Urnák eme panaszos szavai: , ,Mindnyájan elhajlottak, 
mindnyájan romlottakká lettek. Nincs a ki jót cselekedjék; 
egyetlen egy sincs." (XIII. Zsolt. 3.) Amikre azelőtt mint 
a pogányság gyászos ábrándjaira, hibáira, az emberi ész 
tévedéseire és fogyatkozásaira mutattunk : korunkban a 
felvilágosodottság kellékeül, bölcseségeül, magasabb vív-
mányaiul magasztaltatnak. Korunknak úgynevezett böl-
cselői önhittségökben odáig jutottak már, hogy szánandó 
vakságukban a személyes Isten létezését kétségbevonva, 
a lélek halhatatlanságát tagadva, az embert a majommal 
rokon fajú állatnak lenni tanítják, — a melynél erköl-
csi beszámításról, erényről, bűnről és jövő életről szó 
sem lehet. Csoda-e azután, ha ezen még a pogányok-
nál sem hallott elvek mellett, a pogányokénál is na-

gyobb mérvű erkölcsi romlottság kezd mindinkább lábra 
kapni ? . . . . 

Jézus Krisztus továbbá annyiban is utunk, a meny-
nyiben ő nemcsak kijelölte nekünk az üdv útját, hanem 
ez uton, példányképül, elsőnek is ment előre ! Krisztus 
Urunk életünkre a keresztet állította fel jelvényül és 
utmutatóul ; s ez által arra int folytonosan minket, hogy 
nincs más mennyországba vezető ut számunkra, mint a 
kereszt utja. Ez uton járt ő maga is ; és jóllehet őt emberi 
természetének az isteni természettel egy személyben való 
egyesülésénél fogva, mint embert is megillette a mennyei 
megdicsőülés, mégis e megdicsőülést szenvedése és kereszt-
halála által akarta megérdemelni, amint ezt maga mondá 
az Emmauszba menő két tanitványhoz intézett eme szavai-
ban : „Nem kellett-e — úgymond — mindezeket elszenved-
nie Krisztusnak és ugy bemennie mennyei dicsőségébe? .." 
(Luk. 24, 26.) Nem mondotta-e ugyancsak ő a legvilá-
gosabban és a leghatározottabban : „ Ha ki utánam akar 
jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét és ugy 
kövessen engem? (Máté: XVI, 27.) és ismét: „Aki fel nem 
veszi keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám." 
(Máté X, 38.) Miként megváltatásunk nem történt vérontás 
nélkül : ugy erkölcsi tökélyesedésünk, üdvösségünk utján 
is minden lépés nehéz küzdelmekbe, szivvérünk zabolázá-
sába, folytonos önmegtagadásba, önuralomba kerül ! 

b) Krisztus Urunk Pilátus előtt arról vádoltatván a 
zsidók által, hogy királylyá akarja magát tenni és lázítja 
a népet, midőn Pilátus azt kérdezé tőle : „ Valóban te 
vagy-e a zsidók királya?" Jézus isteni méltósággal és 
nyugodtsággal ezt feleié: „Te mondod, hogy én király 
vagyok ! En arra születtem és azért jöttem a világra, hogy 
bizonyságot tegyek az igazságról és mindenki, ki az igaz-
ságból vagyon, hallgatja az én szómat." (Sz. Ján. 18, 33.) 

És valóban mi egyéb volt Krisztus Urunk egész 
élete, mint az igazság hirdetése, az igazság országának 
megalapítása, amely iránt az emberek a bűn gyászos kö-
vetkezményei és uralma folytán érzéküket majdnem tel-
jesen elvesztették, ugy hogy midőn isteni Megváltónk az 
igazságot fölemlítette Pilátus előtt, ez csodálkozva, hogy 
valaki még igazságról beszél, eme gúnyos megjegyzést 
teszi: „Mi vájjon az igazság?" Maga a kereszt, a melyen 
Krisztus Urunk meghalt, sz. Ágoston szép megjegyzése 
szerint: '„amint egyrészt áldozati oltára, ugy másrészt az 
igazság tanszéke is Krisztus Urunknak!" (Tract. 119. 
in Joannem.) 

De mit használt volna az emberinemnek, ha Jézus 
Krisztus az igazságot csak földi tartózkodása alatt hir-
deti és nem gondoskodik egyszersmind arról, hogy az az 
emberi nemnek minden időre biztosított közkincse is ma-
radjon? Mert hisz az ember bukott lény, korlátolt, gyarló 
elmével és a rosszra annyira hajlandó szivvel ! Es hozzá 
mennyi csáb, mennyi veszély környez és fenyeget minket 
minden oldalról az üdv utján ? . . . 

Krisztus Urunk ismervén tökélyetlenségeinket és 
gyarlóságainkat, épp azért nem elégedett meg pusztán 
avval, hogy az igazságot csak a saját személyében hir-
desse az emberiségnek, hanem miként egykor a pusztában 
a zsidó népet tűzoszlop által vezette: ugy a mi vezeté-
sünkre, az igazságnak a világ végezetéig az emberek közti 
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megőrzésére és hirdetésére, egyházát alapította és bízta 
meg azzal, hogy az emberi vélemények forrongó tömke-
legében ő legyen „az igazság oszlopa és erőssége(II. 
Tim. 3, 14.) a melyet is épp ezen czélból oly erőssé tett, 
oly megdönthetetlen alapokra fektetett, miszerint rajta sem 
a világ, sem a pokol hatalma nem vehet soha erőt. 
Minthogy maga Jézus Krisztus és a Szentlélek van foly-
ton ez egyházzal, és lesz egész a világ végezetéig : azért 
az egyház nem egyéb, mint maga a folyton köztünk elő 
Krisztus ; azért is nem történhetik soha, hogy az akár az 
igazság útjáról letérjen, akár létezni valaha megszűnjék! 
Közel két ezredévnek viharait kiállotta már Krisztus 
egyháza és isteni alapitójának csalhatatlan Ígéretére tá-
maszkodva, bizton állíthatjuk, hogy a jövőben is, bár-
honnan zúduljanak is fel ellene a viharok, ezek által sem 
fog megdöntetni soha ! Az egyháznak, mint az emberek 
csalhatatlan üdvintézetének és az igazság letéteményesé-
nek fel kell állania a világ végezetéig — mindaddig, mig 
csak egy ember fog találkozni, a kit az igazság, az üdv 
utján, az örök élet révpartja felé keilend vezetnie ! . . . 

c) Yégre Krisztus Urunk nemcsak, hogy az üdvös-
ség útját jelölte ki és azon szentséges életének példájá-
val előttünk j á r t ; nemcsak hogy mint az emberiség égi 
tanítója a teljes igazságra tanított és az igazságot egy-
házában és egyháza által a világ végezetéig csalhatatlanul 
hirdetteti ; de egyszersmind, hogy az üdv és igazság utján 
meg ne fogyatkozzunk, kegyelmével táplál, erősit és éltet 
is minket! „Én vagyok a feltámadás és az élet" (Ján. 
11, 25.") mondhatá ő teljes joggal magáról! 0 kereszt-
halála által legyőzte a halált, elvette a halál fulánkját és 
visszaállította ismét azon természetfeletti életrendet, mely 
az eredeti bűn által fel volt forgatva ! — Ezen általa 
visszaállított természetfeletti élet a keresztség szentségé-
ben árad szét lelkünkben, hogy azután a mi közremű-
ködésünkkel mindinkább fejlődjék azon fokig, mig az 
apostollal elmondhatjuk: „Elek én, de már nem én, ha-
nem Krisztus él én bennem." (Gal. 2, 20.) 

Nézzétek ! ott az Ur koporsójának fejénél, megvál-
tásunk jelének a keresztnek tövénél, ragyog fényárban a 
legméltóságosabb Oltáriszentségben azon égi kenyér, me-
lyet Krisztus Urunk az utolsó vacsorán szerzett és lel-
künk táplálására örökségül hagyott nekünk ! Itt, ezen 
szentségben, hozzánk való végtelen szeretetének ezen 
csodájában, ütötte ő fel közöttünk sátorát, hogy barátunk, 
vigasztalónk táplálónk, erősítőnk, egyszóval, hogy életünk 
legyen itt e földi vándorlásunkban és egykoron az örökké-
valóságban. Mert isteni Üdvözítőnk nem hagyta müvét 
befejezetlenül! A mit megkezdett bennünk isteni kegyel-
mével földi életünk idejében, azt meg is fogja koronázni 
a mennyei örök életnek azon szem nem látta, fül nem 
hallotta örömeiben, a miket azoknak készített, akik sze-
retetében egész a végig kitartók lesznek. 

Valahányszor 0 reá, a legméltóságosabb Oltári-
szentségben elrejtett Istenemberre emeljük fel tekinte-
tünket, hódoló alázattal mondjuk : Uram ! te légy utam, 
amelyen járjak ; te légy igazságom, melyet kövessek ; te 
légy életem, a mely eltöltsön ez életben és az örökké-
valóságban ! 

íme, ker. hivek ! lelki szemeink elé állítottuk isteni 
Megváltónk kereszthalálát okaiban és gyümölcseiben ! Az 
okokban, melyek Krisztus Urunk kereszthalálát előidézték, 
félelemmel láttuk a bűnnek nagyságát és az isteni igaz-
ságosságnak kérlelhetlen szigorát. A kereszthalál gyümöl-
cseinek szemlélésénél másrészt az Isten végtelen szere-
tetét csodáltuk, amely arra birta őt, hogy az ő egyszülött 
Fiát adá érettünk, hogy senki, a ki ő benne hiszen és 
parancsainak ösvényén jár, el ne veszszen, hanem örök 
élete legyen ! . . . 

A római nép, — mint beszédünk elején emiitet-
tem — Julius Caesar erőszakos halála felett felbuz-
dulva, — boszut forralt annak gyilkosai ellen ! Buzduljunk 
fel boszura mi is Krisztus Urunk kereszthalálának oko-
zója, ami saját bűneink ellen, amelyekkel isteni Megvál-
tónkat annyira újból keresztre feszitjük ! Fogadjuk meg 
itt, bűneink áldozata, az értünk ártatlanul meghalt Jézus 
Krisztus felfeszitett képe előtt, hogy a jövőben önmagunkon, 
bűnös hajlamainkon uralkodni, szenvedélyeinket megfékezni, 
az élet bajait, keresztjeit az ő keresztje iránti szeretetből 
békében hordani, hogy ellenségeinkkel megbékülni, nekik 
szivből megbocsátani fogunk! Minden egyéb boszuállás 
vétkes és tilos ! Egyedül csak ez van megengedve nekünk 
keresztényeknek ! Ha ilyen lesz a mi boszuállásunk, ugy 
nem kell félnünk az Isten boszuállásától a boszuállás ama 
nagy napján, amidőn eljövend nagy hatalommal és dicső-
séggel megitélni az eleveneket és holtakat ! Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
RÓNAY JÁCZINT JÁNOS. 

1814—1889. 

Ritka változatos életű pap szállt sirba Rónay 
Jáczinttal. A kit a trón ellen való pártütés czimén a bécsi 
magyarellenes kormány itthon halálra üldözött, kint 
pedig a száműzöttek keserves kenyerére kárhoztatott: az 
a férfiú, 1866-ban hazajővén, nőttön-nőtt a királyi kegyben, 
a trón örökösének tanítója, a királyi család legifjabb 
sarjának, király és királyné által megszeretett s páratlanul 
kitüntetett nevelője lőn. 

Az egyházi pályán is hasonló, meglepő esélyeken 
ment keresztül a boldogult élete. Szerzetesi fogadalmakat 
tett — és utóbb a száműzetés szomorú napjaiban, hogy végső 
Ínségre a protestáns Angliában ne jusson, csaknem laicus 
állapotra hanyatlott vissza, mostoha viszonyoktól nyomatva. 
Azonban, alig hogy haza jött Londonból, rögtön meg-
változott egyházi helyzete is. Országos tisztelet dicsősége 
verődött össze homloka köré, Deák lelki atyjává válasz-
totta, a király főpapi méltóságra emelte. Hogy megyés 
főpásztor nem lett belőle, ennek csak egy akadálya volt: 
Rónay szerénysége, melyet a tolakodás soha be nem 
szennyezett. 

Rónay Jáczint kimagasló történeti alak. Mondjon 
felette, mondjon erényei, érdemei, — hibái és tévedései 
fölött végleges Ítéletet a történelem ! 

Mi az országos tisztelettől környezett sir fölött 
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tiszteletünk e csekély jelével adózunk — az egyház 
dignitáriusának. 

R. i. p ! 

A következő családi gyászjelentést kaptuk: 
Rónay Janka, Rónay Domonkos, m. kir. honvédőr-

nagy, mélyen megszomorodott szivvel tudatják felejthetet-
len testvérbátyjuk, nagyméltóságú és főtisztelendő Rónay 
Jáceint János urnák, skodárii cz. püspök, pozsonyi nagy-
prépost, ő cs. és apostoli királyi felségének valóságos 
belső titkos tanácsosa, a m. kir. Szt.-István-rend keresz-
tese, az I. osztályú vaskoronarend lovagja, a Szt.-Mihály-
ról nevezett bajor kir. érdemrend közép keresztese, a 
szerb kir. Takova-rend nagykeresztese, a szépmüvészetek 
és bölcsészet tudora, a magyar tudományos akadémia, a 
budapesti természettudományi, földtani és történelmi tár-
sulatok, a kolozsvári muzeum-egyesület, a londoni kir. 
ázsiai társaság, a nagybritánniai és irhoni embertani in-
tézet rendes tagjának stb., folyó évi április hó 17-én, 
reggeli fél 6 órakor, hosszas szenvedés, a halotti szentség 
ájtatos felvétele után, élte 75. évében történt gyászos 
elhunytát. A boldogult hült teteme f. é. április hó 19-én, 
délutáni fél 5 órakor, a káptalan-utczai préposti széklak-
ból a Szt. Andrásról czimzett róm. katb. sírkertbe fog 
átvitetni és az egyházi szertartás befejezte után ugyanott 
a családi sirboltba örök nyugalomra tétetni. Az engesz-
telő szent mise áldozat a boldogult lelki üdvéért f. é. 
április hó 29-én délelőtti 9 órakor fog a Szt-Mártonról 
czimzett főegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. 
Pozsony, 1889. évi április hó 17-én. Béke hamvaira! 

Budapest, ápril 19. Az áldozat szelleme, a feltáma-
dás, az élet, a haladás és dicsőség szelleme •— egyesek és 
népek számára ; mig az önmagának mindent feláldozó 
önzés és élvezet szelleme, a hanyatlás, romlás, bukás és 
halál szelleme egyesek és nemzetekre nézve. Ennek az 
igazságnak világraszóló emléknapja, a mindenség legna-
gyobb áldozatának napja, — a nagypéntek. Elmélkedjünk 
a legnagyobb áldozat e nagy napján az áldozat szelle-
méről —• itt is ! 

Mi az áldozat ? Megfelelt e kérdésre sok ezer és 
százezer kutató elme. Próbáljuk meg, szivünk egyszerű-
ségében, mi is. 

Az áldozat szónak kettős értelme van. Tulaj-
donképp áldozat minden nyelven jelent érzék alá eső 
tárgynak valódi vagy egyenértékű lerombolását, megsem-
misítését (destructio) Isten legfőbb uralmának, a mely 
előtt mindnyájan „por, hamu, semmi" vagyunk, elisme-
résére és egyúttal, a bünöslét jelen állapotában, elismeré-
sére annak, hogy a bűneink által megsértett isteni igaz-
ságosság előtt — nem életre, hanem halálra, megsemmi-
sítésre váltunk érdemesekké. Átvitt értelemben áldozat 
jelent minden észszerű és szent hitünk életszabályaival 
összhangban levő külső-belső cselekvést, amennyiben ebben 
önösségünkről lemondás rejlik, mindenek fölött Istennel, 
azután bármely, Isten előtt kedves czéllal szemben gya-
korolva. 

Áldozat tehát, a szó tulajdonképpi, szoros értelmé-
ben, az istentiszteletnek gyakorlása; átvitt és tág értelem-
ben nem kevesebb mint gyakorlása minden erénynek, a 

mennyiben minden erény egy-egy, Isten által kitűzött 
fölöttünk álló czél, a mely részünkről lemondást követel 
minden rendetlenség és baj forrásának, az önösségnek, a 
hiúságnak átkos igényeiről, követeléseiről és szokásairól. 

Az áldozat szelleme ennélfogva összeesik a köteles-
ségteljesítés szellemével, mindenek fölött Istennel azután 
minden, Isten által számunkra kirendelt életczéllal szem-
ben. Az áldozat szelleme továbbá nem egyéb mint a köte-
les lemondás, az észszerű önmegtagadás szelleme: a mely-
nek számára Krisztus Urunk a Golgothán, az ő kereszt-
áldozatában, egy bizonyos pontban általunk soha el nem 
érhető, más tekintetben azonban az üdvösség elvesztésének 
terhe alatt követnünk köteles eszményi példát állított fel 
— ezen a, a világtörténelemben páratlanul álló nagypénteki 
napon. 

Krisztus Urunk nagypénteki keresztáldozatában 
ugyanis kettőt kell megkülönböztetnünk : először az ő 
áldozatának isteni fönségét, másodszor az ő áldozatának 
emberi köteles voltát. 

0 mint Isten semmiféle áldozatra, lemondásra, ön-
megtagadásra — nem volt kötelezve. 0, a mit tett, mint 
Isten, önként, irántunk való túláradó szeretetből tette. 
Exinanivit semetipsum . . . factus obediens — usque ad 
mortem, mortem autem crucis ! Ebben rejlik Krisztus 
Urunk áldozatának, az ő áldozópapi szentséges szellemének 
fenséges, páratlan, utánozhatatlan természete. Ezt bámulni, 
imádni talán tudjuk, — vajha mindnyájan ! — de követni 
csak bizonyos pontig, csak kevesen és nagy ritkán szok-
tuk ; utóiérni soha senki sem képes. Feláldozni önma-
gát az egész emberi nemért, mikor erre semmi kötelesség 
sem hí, és e nem köteles önfeláldozás árán az összes 
emberiségnek örök boldogságot biztosítani: ez az áldo-
zat szellemének, ez az önfeláldozásnak isteni magaslata. 

Van azonban Krisztus Urunk nagypénteki kereszt-
áldozatában egy általunk mindnyájunk által utánozható sőt 
utánzandó, okvetetlenül követendő — emberi dolog is. S ez 
az, hogy ő végtelen szeretetből önként magára vévén emberi 
természetünket, ennek minden javaival, bajaival és terhei-
vel együtt, — egyúttal tehát magára vállalta a kötelessé-
get is, hogy érettünk magát feláldozza. Vagyis : Krisztus 
Urunk keresztáldozatában emberi az, hogy ő köteles 
volt meghalni, hogy ő köteles volt az áldozat szellemének 
keserű poharát érettünk egész a fenékig kiüríteni . . . 
Es ő e poharat, melyet kötelesség nélkül fogadott el 
értünk, kötelességből ürítette ki érettünk egész a fenékig. 

A kötelesség e teljesitésében mi őt, mint mondám, 
nemcsak bámulni, de követni is kötelesek vagyunk. Kö-
telesek azért, mert a kötelességet teljesíteni kötelesség ; 
kötelesek mindnyájan azért, mert mindenkinek vannak 
kötelességei, a melyeket teljesíteni kell bármely áldozatok, 
lemondások, önmegtagadások álljanak is utunkban. 

Ez Krisztus Urunk nagypénteki keresztáldozatának 
tanulsága, ez — röviden szólva : a kereszt, ez a keresz-
ténység szelleme! 

Halljunk egy világi férfiút, a ki mint tudós, mint 
politikus, mint államférfiú és mint nemzetgazdász, nem-
csak hazáját ragyogja be szellemének fénysugaraival, ha-
nem az egész müveit emberiség előtt tiszteletet és tekin-
télyt vivott ki nevének mindenütt, ahol a meggyőződés 
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alapossága és igazsága dönteni s a szellemeket magával 
ragadni van hivatva hasonló meggyőződés keltése által. 

Ferin Károly, a löweni kath. egyetemen a nemzet-
gazdászat, tehát a nemzetek anyagi jólétéről szóló tudo-
mánynak tanára, — igy nyilatkozik az áldozat, a lemondás, 
az önmegtagadás szelleméről, mint egyúttal az anyagi gaz-
dagodásnak is leghatalmasabb emeltyűjéről : 

„A lemondás kötelessége, ez az a választófal, mely 
a mai társadalom és a kereszténység között — feltornyo-
sul. Pogányság vagy kereszténység, élvezet vagy áldozat, 
kevély önzés vagy alázatos lemondás, — ezen a dilemmán 
alapszik napjainkban a társadalmi kérdés . . ." „Sokkal 
inkább mint valaha, főben járó dolog mainapság meghó-
dolni amaz igazság előtt, hogy — a társadalmi rendben 
a lemondás az a titkos erő, a mely mindent mozgat, vezet 
és alkot; hogy a társadalmaknak jóléte, még az ő anyagi 
jólétökjs, és czivilizácziójuknak minden fénye, — erénye-
ikhez van arányítva, az erénynek pedig első feltétele a 
lemondás ; végül, hogy mi, a lemondás hiánya miatt, ezt a 
mostani gazdagságot óriás rohammal fogjuk eltűnni látni. 
Pedig mily büszkék vagyunk reá mi ; holott az egészet 
őseink keresztény erényeinek köszönhetjük!" ? ? 

A csanádi egyházmegyéből. — Hála Istenek, jo idők 
járnak a csanádi egyházmegyére ! Fénye nem halaványodik, 
sőt ujabban felragyogó csillagok fokozzák szent Gellért 
örökségének diszét. 

Egyik szülöttét bibor födi Zágrábban ; püspöki mél-
tóság fényében tündöklik egy másik szülöttének ragyogó 
tehetsége Nagy-Váradon ; harmadik szent Gellért ősi 
székén áldoz csodás bőkezű módon az emberiség legne 
mesebb igényeinek: mesés összegeket adva templomokra, 
nevelő intézetekre, árvaházakra ; a negyedik támasza, 
vigasza, áldó keze beteg pöspök-atyjának, hálás szivvel 
gondozva a nagykiterjedésű csanádi egyházmegyének 
szent ügyeit, kormányozva azt szeretettel, bölcsességgel, 
türelemmel. íme négy főpap: Mihalovics József bibornok, 
Schlauch Lőrincz, Bonnaz Sándor és Németh József — szü-
lötte a szép csanádi egyházmegyének ; disze, fénye, dicső-
sége, virága is a csanádi papságnak. Isten éltesse őket! 

De ugy látszik, az isteni Gondviselés más tekintetben 
is kitünteti a csanádi egyházmegyét. Lemondván ugyanis 
mindenről, ujabban két csanádi pap megvált tőlünk, hogy 
a Megváltó szent ügyét mint hitküldérek szolgálják. 
Spiritus ubi vult spirat. Talán jámbor imafohászaik, me-
lyeket a távolban hazájuknak és egyházmegyéjüknek 
szentelnek, okozzák, hogy a csanádi egyházmegye a 
magyar egyház életében kiváló szerepet nyert a félig-
mult időben. 

A csanádi egyházmegye papsága magát látja kitün-
tetve abban, hogy egy irányadó tehetséggel biró böl-
csész-tagja lett a Szent-István-Társulat igazgatója. A fia-
tal tehetség a haza biboros prímása magas kegyének 
köszöni ujabb szép hatáskörét. Temesvárott csendben 
kifejtett gyönyörű buzgalma ne lankadjon az ország 
szivében sem ; és hiszem is, hogy Isten kegyelmével Dr 
Kiss János működése áldásos lesz a magyar kath. egy-
házra, a hitéletre, a kath. bölcselet örvendetes fejlődésére 
hazánkban ! Faxit Deus ! 

Kedves húsvéti ajándékot nyert a csanádi egyház-
megye az egyházi költészet babérjával koszorúzott, széles 
e hazában tisztelt, kedvelt tehetségben. Csicsáky Imre 
előbb kalocsa-érsekmegyei áldozópap, ma már a csanádi 
egyházmegye gyöngye ! Üdvözöljük is a kedves költőt, 
nemcsak azért, mivel az egyházi költészet ihletett lantosa, 
nemcsak azért, mivel őt a múzsa homlokon csókolta, ha-
nem főleg azért, mivel ő mint a kalocsai jezsuita-atyák 
neveltje, és a budapesti központi papneveldében nevelt 
theologus oly tiszta, szent lelkesedéssel szolgálja szent 
hivatását, mivel ő oly szeretetre méltó papi egyéniség, 
kinek minden nyilatkozásából szikrázik a papi öntudat, 
a papi hivatás iránti szent tisztelet. Have pia et Candida 
anima ! Igy kiáltunk feléje és gyönyörűséggel nézzük a 
csanádi egyházmegyének legújabb virágát; ő nagyra van 
hivatva, mert nagy tehetséggel van megáldva ; és iro-
dalmi sikerei ezentúl a csanádi papságra fognak ujabb 
diszt és fényt árasztani. Légy tehát üdvöz, kedves uj 
megyés ! szivünkhöz szorítunk, mert nemes lélek vagy ! 

Már ugy kell lenni, hogy trinum perfectum ! 
A mai újság hozza a hirt, hogy dr Wolafka Nándor, 

csanádegyházmegyei áldozó pap, tanulmányi felügyelő a 
budapesti központi papnevelő-intézetben, a vallás- és köz-
oktatásügyi magyar kir. minisztériumban osztálytanácsos 
lett. Midőn Bonnaz Sándor püspök egykoron, már régen, 
Németh József püspöki szertartónak, akkor ujon kineve-
zett pápai t. kamarásnak, a fölöttébb szerény papnak át-
nyujtá a violaszín övet, ezt mondá a kegyelmes főpásztor, 
a nem is sejtett meglepetéstől iruló-piruló, sápadozó 
ceremoniariusnak : 

„Sít primus ad altiora subsellia gradus !" 
Harsogó éljen fogadta a titokszerü szavakat; de az 

idő megoldotta a titkot: Németh József alig néhány évre 
reá felszentelt püspök lett. 

Általam, vagy jobban mondva : velem mondja dr 
Wolafkának a csanádi egyházmegyei összes papság : ked-
ves derék paptárs ! az osztálytanácsos czime, rangja : sit 
primus tibi ad altiora subsellia gradus! 

Nemde jó idők járnak a csanádi egyházmegyére ? 
Legyen áldás a férfiakon, kik hivatvák szent Gellért örök-
ségére uj díszt és fényt árasztani ! 

Dr Wolafkáról nagyon sok szépet mondhatnék ; de 
ő immár nagy és befolyásos uri ember ; azért magamba 
fojtom, a mit mondandó voltam. A csanádi egyházmegyé-
ből ne hizelgő szózat üdvözölje, hanem az imaszerű óhaj 
hangozzék feléje : légy méltó büszkeségünk, örömünk ! ! ! 

Valaki. 

Szepesi egyházmegye. Tápok nyilvános ájtatossága 
hivek buzdítása. — 

Április hó 2-án Szepesmegyében tavaszi eső hullott 
egész nap, de ez nem akadályozhatta meg azt, hogy a lőcsei 
egyházi kerület főt. papságának igen szép napja ne 
legyen Iglón. A helybeli apát-plébános ur, főt. Kosztialik, 
István ő nagysága ugyanis, mint a fenttisztelt kerület buzgó, 
lelkes esperese, hűn ragaszkodva a megyés püspök úr, 
főt. Császka György ő exja áldásos rendeleteihez, eleve 
kibocsátott körözvénye által a mondott napon maga köré 
gyüjté a kerületi papságot, lelki testvéreit, kik is egytől-
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egyig, készségesen megjelentek két-, 3-órányi távolságból 
is, a szent gyakorlatok és a húsvéti gyónás megtartása 
czéljából. Az alkalmi szent beszédet maga az apát-kerületi 
esperes-plébános úr tartotta remek, latin classicitással, 
mindnyájunk lelki épülésére. A sz. beszéd után bevonu-
lánk az ujonan feldíszített, remekül renovált parochialis 
templom tágas sekrestyéjébe a szent gyónást végzendők. 
Ennek végeztével ugyan ő nagysága az apát úr czeleb-
rálta a nagymisét és alatta számos hivők jelenlétében 
megáldoztatta a papságot, kik Jézus szent testének vétele 
után épületes renddel a szentélyben levő padokba vonul-
ván, a bünbánatról szóló zsoltárokat a szokásos imákkal 
együtt példás ájtatossággal közösen elmondották. És evvel 
a délelőtti ájtatosság befejeztetett. — Egyszerű, csendes ebéd 
alatt a házi úr nagy lelki örömének sietetett tolmácsa lenni 
a felett, hogy éppen ebben a hithideg, kritikus szellemű 
világban, az egész lőcsei kerület főt. papsága, sőt még a 
szomszédok is, számra nézve húszan, részt vettek ez 
épületes ájtatóságban : prae oculis servantes illud tritum 
proverbium : „verba movent exempta trahunt." Erre 
Ur. Beervaldsky János ker. alesperes és odorini plébános 
úr, nem különben a lőcsei új apát-plebános, Kompányik 
Czelesztin úr ő nagysága, a jelenlevők nevében is, igen 
szép és melegen átérzett szavakkal köszönték meg a házi 
úrnak, mint lelki vezérnek, nemcsak a szellemet átható 
lelki táplálékot, hanem azon anyagi áldozattal járó fárad-
ságot is, melyet az esperes úr, évenkint, Krisztusban lelki 
testvérei, paptársai érdekében tenni szíveskedik. 

Ugyané lőcsei kerületbe van beékelve a szepes-csii-
törtökhelyi minorita konvent, a melyből 3 szerzetes tag 
szintén megjelent az üdvös ájtatoságon. 

Szepes-Csütörtökhelyen, 1889 évi April 4-én. 
Gmitter Alfonz 

házfőnök, lelkész, kiérd, római magyar 
gyóntató. 

defensionem ducere audeant. Hoc etiam jam indicavit 
Sanctitas Tua, his iisdem legibus pugnam istam, tam 
Reipublicae quam Ecclesiae funestam, nedum dirimi sed 
potius augeri, quae tarnen et naturali justifia et Sanctae 
Sedis juribus jampridem cedere debuisset. 

Catholici autem Britanni ii sunt, qui poenas injuste 
illatas magis doleant, quorum est in patria absoluta fidei 
et conscientiae fr ni libertate. Idcirco, pro illa civium Bri-
tannorum summo studio Reginae suae servientium libertate, 
commune hominum jus per leges istas conculcari testantur. 
Sanctitatis Tuae neenon utpote filii novum hunc Ecclesiae 
adversantium impetum, malis foetum, et Christi Vicarium 
contemnentem, abhorrent. Hoc quijtpe cum omnium gentium 
Catholicis hominibus una sentiunt, pro re comperta ha-
bentibus, Civilem Summi Pontificis Principatum juribus 
spiritualibus libere exercendis esse necessarium, et simul 
cum illo totius mundi religionem, mores, societatem, aut 
stare, aut collabi." 

Salzburg. Az osztrák benczések reformjáról — a 
párisi „üéfense"-ban a következő czikk jelent meg: 

„Auszlria benedictinusai el fognak tűnni a föld szí-
néről ! Halálos sebet kaptak, melyből nem fognak többé 
felgyógyulni ! Mától fogva a novitiusok tömegesen hagy-
ják el a zárdákat. Győztek a jezsuiták ! 

Ugyan ki mondja ezt ? Legyen nyugodt az olvasó : zsidó 
lapok mondják, a „Neue Freie Presse" és a „Deutsche 
Zeitung," melyek ritka érdeklődéssel kezdik felkarolni a 
— szerzetesek érdekeit. On e fölött bámulni fog. Nincs 
oka rá! Mit akar a pápa? A pápa reformot óhajt és akar, 
mely az osztrák benczések körében szükségessé vált. No nem 
is kellett több, hogy a zsidó sajtó haragra lobbanjon. 
Azt kérdi ön, mit akar ez a sajtó, mibe avatkozik? On 
rettenetesen kíváncsi. 

Tudja meg tehát, hogy az egyház Ausztriában egy 
század óta küzd a josephinismussal ; és e josephinismus 
tetszik a liberálisoknak és a zsidóknak, kik ennek az 
ügyét magukévá tették, és a kik ennek az ügynek érdekében 
készek mindenkivel szembe szállani, ugy mint saját szemük 
fényeért. Már most, vegye figyelembe, hogy az a reform, 
mely jelenleg az osztrák benczések monostoraiban érvé-
nyesül, fő czéljául tűzte ki a hires sekrestyés-császár isme-
retes eszméinek és czélzatainak kiküszöbölését, a melyek 
a gyim-gyom sajátságos életerejével fejlődtek ki és akar-
nak megörökülni, mint kitéphetetlen meggyökeresedések. 
Ez a titka minden sémita felindulásnak. 

Jegyezze meg ön még ezt is : a benczés apátok és 
priorok tanácskozása Vannutelli bibornok vezetése alatt 
teljességgel titkos tanácskozás. Innen semmi ki nem 
szivároghat. Sértés lenne a gyülekezet tagjaira, ha képe-
seknek tartanok őket, hogy a titkot a „Neue Freie 
Presse" és más ejusdem farinae lapok kedveért elárulták. 
Mindez azonban nem akadály ezek előtt a lapok előtt 
arra nézve, hogy bárkinél jobban értesülteknek ne adják 
ki magukat, és ne közöljenek oly, állítólag Salzburgból 
jött értesítéseket, a melyekben az mondatik, hogy a leg-
előkelőbb monostorok apátjai mélyen meg vannak ren-
dülve a szigorú rendtartás visszaállítása miatt, mig a 
többiek, kik csekélyebb sulylyal esnek a latba és a kik, 

Angolország. A nagybritanniai katholikusok nyilat-
kozata a pápaság helyzetéről Rómában, — szemben az 
olasz királysággal, a pápához intézett következő feliratban 
van kifejezve : 

„Universa Catholicorum in Magna Britannia Societas 
Sanctitati Tuae testatur, quam dolenter et quam indigne 
ferat ea nuperrime in Italia rogati Codicis verba, quae 
jam Sanctitas Tua condemnavit, quaeque omnes ubique 
Catholici detestantur. 

Ea quippe verba, quae Sacerdotes Italos de republica 
hodierno Gubernio ingrata paedicantes sive mulcta sive 
carcere puniunt, speciem quidem prae se ferunt cultus 
ministros tanquam in fungendo suo munere libertate 
abutentes puniendi. Sed dubitari non potest, quin eo 
tendant, ut ipse sacerdotalis ordo debito suo tam agendi 
quam loquendi jure privetur. 

Istud nempe Gubernium, Civilem Sanctae Sedis Prin-
cipatum, per undecim saecula recognitum et exercitatum, 
utpote pastoralis in universum mundum officii subsidium, 
per vim nefandam abripuit. Tam Catholici per totum 
orbem Sacerdotes quam fideles undique gentium populus 
jura Summo Pontifici violenter abrepta sunt indignati. 
Leges istae, de quibus querimur, poenam Sacerdotibus in-

j'erunt ne fidelium conscientias ad religionis morumque 
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éppen e miatt, bizonyos súlyra akarnak szert tenni, 
lelkesedéssel csatlakoznak a majoritáshoz. Azért is tudni 
akarják ezek a lapok, bogy a salzburgi érsek, ez a „jól 
gondolkozó" liberális, és joviális ember abban az időben, 
midőn még szent-péteri apát volt Salzburgban, ma már 
ki van szolgáltatva a jezsuitáknak, a kik vele azt teszik, 
a mi nekik tetszik. 

És haragjuk által elragadtatva, ezek a lapok táma-
dásokat intéznek a „jezsuita eljárások ellen," újra kihúz-
zák hüvelyéből „a benczések és jezsuiták régi harczának" 
kardját, a nélkül, hogy együgyü olvasóiknak megmagya-
ráznák, miért ártják be magukat a jezsuiták ebbe az 
ügybe. A többit mi már tudjuk. A jezsuiták, ezek a sima 
fejűek, ezek a rühösek (sic), a kik minden bajnak okai, 
— minden bűnben rajtakapott bűnösök. Ok okai minden 
háborúnak; hisz ezt 1870-ben gyakran volt szerencsénk 
hallani. Azonban egy kis bizonyitás, végre is, ugy látszik, 
még sem volna talán fölösleges ! 

A „Vaterland" ismeretes ténynyel bizonyítja, hogy 
a jelenlegi pápa, nemcsak hogy nem hagyja magát befo-
lyásolni vagy vezéreltetni a jezsuiták által, sőt kiváló 
szeretettel és kitüntetéssel viseltetik a benczések iránt. 
XIII. Leo csakugyan, mig biborral csupán csak egy 
jezsuitát, díszített fel Mazella atyát, az alatt bíbornoki mél-
tóságra emelt négy benczést: Ganglbauert, Celesiát, San 
Felicét és Schiaffinót. 

De mit törődnek ezzel a zsidó lapok ! Ok rágalmaz-
nak, ők hazudoznak, ők támadnak minden alkalommal, 
jól tudva, hogy semper aliquid haeret. Egyébiránt, ez az 
ö — kenyerök. Gondoljunk csak viperát fog és méreg 
nélkül! Csakis azon kell lennünk, midőn ily ártalmas 
férgekkel találkozunk, hogy veséjöket szétzuzzuk és fejő-
ket összetiporjuk. 

Mikor fog már a katholikus Ausztria az ő zsidósá-
gától (juiverie) megszabadulni!?"1) 

KATH. TANÜGY. 
Sta tu ta almae Universi tat is Washingtonensis . 

C A P U T P R I M U M 
De Universitatis Scnpo Generali. 

I. Catholicae Universitatis Americae is perpetuo 
finis erit, ut iuventae in nostra regione optiinae 

') A benczések reformjáról az e hó 4-e'n bevégzett salz-
burgi tanácskozások eredményeül az odavaló „Kirchenzeitung" 
ezeket ir ja : A tanácskozásokban részt vett összes benczés kolos-
torok lcét kongregáczióba fognak egyesülni, melyek közöl egyik a 
szigorúbb, másik az enyhébb szabályokat fogja követni. Az obser-
vons kongregáczióhoz fognak tartozni : Sz. Péter, Michaelbeurn, 
Marienberg, Fiecht, Lambach, Seitenstetten és Raigern ; az enyhébb 
szabályokat fogják követni: a bécsi skót-alapítvány, Melk, Braunau, 
Sz. Lambrecht, Admont, Göttweig, Altenburg, Kremsmünster és 
sz. Pál. Mindakét kongregáczió egy főapátot fog választani, amint 
az nálunk is történik. A klauzurát s a szegénységi fogadalmat 
ezentúl szigorúan a szabályok szerint fogják megtartani. A reform, 
egyébiránt csak akkor fog életbe lépni, ha a kongregáczió Regu-
larium átvizsgálja s a szentatya helyben hagyja. A liberális lapok 
által hirdetet t nagy folháborodásról, tömeges kilépésekről szó sincs, 
sőt a rendtagok örvendenek, hogy sikerült a szerzetet kellőleg 
Qrganizálni. (Magyar Állam.) 

cuiusque disciplinae in gradu superiori addiscendae 
copia suppetat, catholicae veritatis praeeunte lumine. 

I I . Romanum Pontificem tamquam Catholicae Ec-
clesiae Supremum Moderatorein et Magistrum Univer-
sitas colét, eiusque Apostolicae auctoritati, ceu tut is-
simae assequaendae veritatis normae, pleno adhaerebit 
obsequio. 

I I I . Prouti Summus Pontifex Leo X I I I . praescribit 
in Lit teris Apostolicis editis I I I . Idus Április anno 
1887. Universitas sub moderamine coetus Episcoporum 
Statuum Americae Foederatorum perpetuo er i t ; quorum 
tarnen auctoritas in Consilium quoddam Moderatorum 
communiter derivabitur, qui earn Episcoporum nomine 
exerceant in dirigenda Universitate. Iidem autem no-
minandi erunt sive in Plenario Concilio sive in quovis 
alio adsimili Episcoporum totius huius regionis conventu. 

IV. Sub Episcoporum auctoritate Universitatem 
moderabitur Rector, Senatu Academico assistente. 

V. Rectori praesto erit proprius Vicarius. Addetur 
Secretarius Generalis totius Universitatis, et alii officiales 
quotquot necessarios duxerit Consilium Moderatorum. 

VI . Universitas, quae initio Sacrae Theologiae 
Pacultate constabit, progressu temporis omnes Faculta-
tes complectetur, quae perfectam Universitatem decent. 

V I I . Doctores disciplinis tradendis deligi poterunt 
non solum ex saeculari clero verum etiam ex quovis 
Regulari Ordine seu Religioso Instituto, quemadmodum 
et ex laicorum coetu ; verum Universitas ipsa numquam 
cuiusvis Ordinis aut particularis Inst i tut i auctoritati 
suberit. 

C A P U T SECUNDUM 
De auctoritate Episcoporum et Consilii Moderatorum. 

I. Coetus Episcoporum Statuum Foederatorum 
Americae, sub suprema Sedis Apostolicae auctoritate, 
plenam iurisdictionem habebit in iis quae ad disciplinae 
leges methodumque atque ordinem studiorum spectant. 

II . Consilium Moderatorum, quibus communiter in 
reg da Universitate Episcoporum delegatur auctoritas, 
co at Episcopis aliisque a Plenario Concilio 3imilive 
ge rali Episcoporum conventu ad id munus delectis, 
qui officium exercebunt, usque ad proximum huiasmodi 
Concilium vel conventum, vel donee iis s tatuantur in 
munere successores. Interim in ipsorum numero vacau-
tibus forte locis sufficere sibi alios Episcopos vel pru-
dentes viros Consilium poterit, vel etiam, si id expedire 
iudicaverit, numerum sociorum augere. 

I I I . Ipsi semel saltern in anno una convenient; et 
praeterea quotiescumque eos Consilii Praeses convocarit. 

I V . Ipsorum erit Doctores disciplinis tradendis 
praecipuosqua Universitatis officiales nominare, eosque 
sive ad tempus sive in perpetuum ab officio removere. 
In omnibus autem hisce consilia conférant cum Senatu 
Academico. 

V. Pecuniae collocandae impensisque cuiusvis generis 
faciendis invigilabunt ; item rationum libros inspicient. 
Quaecumque vero in iis rebus gerendis fuerint peracta, 
eisdem quotannis scripto accurate exibeantur, vel saepius 
si ipsis placuerit. 
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VI. Fas erit Consilio Moderatorum, cum id oppor-
tun um visum fuerit, e suo numero aliquos deligere, qui 
velut comitatus executorius Consilii decretis implendis 
prospiciant. 

VII . In rebus expediendÍ8, sententia praevaleat cui 
numero plures suft'ragantur, dummodo fuerint omnes 
convocati. 

V I I I . E suo numero seligant ipsi Secretarium, qui 
scripto diligenter consignet quae acta fuerint in eorum 
conventibus. Eligant etiam Moderatorem Fiscalem, qui 
Universitatis pecuniae administrationem gerat, deque ea 
referat in conventibus qui s t a t j tempore habebuntur, vel 
saepius cum iussus fuerit. 

(Vége köv.) 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
= A Szent-István-Társulat tudományos és iro-

dalmi osztálya 1889-ik évi április hó 25-én délután 4 
órakor osztály-gyűlést tart. Tárgysorozat : 1. Felolvasás. 
2. Az előadók jelentése. 2. Folyó ügyek. 4. Indítványok. 
(Ügyrend VII. 40. §.) A szakosztályok ugyanaznap d. u. 
3 órakor tartják értekezleteiket. 

-f- A felsőbányái katholikus legény - egyesület 
1889-ik évi április hó 28-án tart zászlószentelési ünnepélyt. 
Sorrendje a következő: 1. D. e. 8 órakor gyülekezés az 
egyesület helyiségében. 2. Fél 9 órakor felvonulás a r. k. 
templomba és ott 9 órakor ünnepélyes sz. mise, a zászló 
megáldása és sz. beszéd. 3. Ezek végeztével diszgyülés az 
olvasó egylet helyiségében. 4. Délután 1 órakor társas-
ebéd a „Korona" vendéglő nagy termében. 5. Este fél 
8 órakor díszelőadás. A díszelőadás sorrendje: a) „A bá-
nyamunkások." Előkép, b) „Egyleti jelige." Énekli az 
egyesületi dalárda, c) „Prolog." Szavalja Fábián Jenő e. t. 
d) „Király himnus." Méder Mihálytól. Énekli az e. dalárda. 
e) „Alkalmi felolvasás." Tartja Vagányi K. e. alelnök, 
í) „Az egyetlen kabát." Bohózat 1 felvonásban, g) „A 
juhász vasárnapi dala." Kückentől. Előadja az e. dalárda. 
Helyárak: 1., 2., 3., pad 60 kr. 5., 6., 7., 8. pad 40 kr. 
Állóhely 20 kr. 

IRODALOM. 
*** A Máriára vonatkozó irodalom könyvesháza. 

Igy lehet nevezni a következő nagybecsű könyvet : 
Wegweiser in die marianische Literatur zunächst für 
Maivorträge und Vereinsansprachen. Eine Sammlung 
vorzugsweise deutscher Werke der vier letzten Jahr-
zehnte, nebst Winken zu deren Benützung und Ergän-
zung. Von P. Georg Kolb S. J. Mit Approbation stb. 
Freiburg i. Br. Herder, 1888. 8-r. 294 1. Ára 2 m. 

Közeledik a szép május hava, a Mária-tisztelet 
kiváltságos időszaka, az istenesség és minden erények 
áldásainak malaszttal teljes ideje, melyet Isten látható 
kegyelme és a hivek csodával határos buzgólkodása 
emeltek napjainkban a szent idők sorába. E kedves 
napokra való tekintetből irányítjuk t. olvasóink figyel-
mét a fenn czimzett könyvre, a melyben a májusi ájta-
tosság alkalmából mondani szokott szentbeszédek készí-
téséhez kimeríthetetlen kincsesbányára és megbecsülhe-

tetlen utasításokra fognak t. paptársaim akadni. Ez a 
kis könyv egész könyvtárt helyettesit. Ismerteti a Mária-
tisztelet irodalmának legbecsesebb termékeit, ugy hogy 
a ki e könyvet birja, míg csak él, nem fog megszorulni, 
ha arról lesz szó, hogy miről beszéljen híveinek s lelki-
gondozattjainak egész május hava alatt. Egy pillantás 
e könyvbe, és a kiválasztott mű néhány nap alatt meg-
rendelésre megjő. 

= Beküldettek : 1. Havi füzetek : A gyónószék. 
Ir ta Dorn X. G. néhai esperes és hitszónok. A főegy-
házm. hatóság kegyes engedélyével magyaritá Erhardt 
Viktor óvári plébános. Dworzsák János kiadása, Buda-
pest, 1889. 326 1. 

Főleg a híveknek való, hogy megismerjék a szent-
gyónás magasztos kötelességét, kiszámíthatatlan áldásait 
és kimondhatatlan vigaszait. 

2. Temesvári Pelbárt és beszédei. I r ta Horváth 
Cyrill. Budapest, 1889. 8-r. 89 1. 

Hatalmas monographia. Vezérczikkben fogjuk is-
mertetni. 

3. A magyar néptanitó anyagi helyzete. I r t a 
Ember János. 2. kiadás. Ungvárott. 1889. 94 1. Ára 
50 kr. 

Az életből van tartalma kimarkolva. Második 
kiadása mutatja, mily nagy az érdeklődés iránta, s mily 
nagy lehet a hatása. 25,000 néptanitó mindennapi testi-
lelki tápláléka van e kis füzetben meghányva. Kény-
telenek vagyunk egy megjegyzést tenni. Szerző talán 
maga is érezni fogja, hogy nem egészen jól festett, 
midőn a kántor-tanitókról szólva helyzetüket imígy 
jellemezte: „a kántorság főhibája tehát, hogy a tanítót 
az iskolától nagy mértékben (?) elvonja és túlságos (!!) 
függésbe hozza a paptól." Emlékezzék csak szerző 
vissza, mit mondott néhány sorral fentebb. „A tanítói 
hivatalhoz leginkább hozzáillő foglalkozás, a mennyiben 
a nép erkölcsi életének javulására, érzelmeinek nemesí-
tésére lehet általa hatni" — a kántorság. A mi leg-
inkább illik a .tanitó hivatalához — az nem hozhatja 
túlságos függésbe a tanítóságot. Ha itt-ott visszaélés 
van : meg kell szüntetni. Pap és tanitó értsék és be-
csüljék meg egymást. 

4. A hit küzdelme. Életrajzi és hitvédő tanulmányok. 
Első csoport: A kétely áldozatai századunkban. I r ta 
Baunard prelátus stb. A 7. franczia kiadás után for-
dítva, Budapest, 1889. 267 1. 

Szerző liittudor, bölcsészettudor, a lillei kath. 
egyetemen tanár, nagynevű franczia iró, kinek müvei 
szépirodalmi termék számába mennek. E müvében ismar-
teti 9 világhirü férfiú : Jouffroy, Main de Biran, Santa-
Rosa, Farcy, Cousin, Scherer, lord Byron, Schiller és 
Leopardi — lelki-életének vergődéseit s végül lefesti a 
kétely költőinek sivár életét Francziaországban. 

ő. Bevezetés az uj szövetségi szent könyvekbe, 
kiadta dr. Grosz József stb. A második javitott kiadás 
után latin eredetiből szerző engedélyével szabadon 
magyarította ifj. Gebé Andor, munkácsegyházm. áldozár 
és hittanár. Forditó sajátja. Eger, 1889. 8-r. 181 1. Ára 
1 frt. Az ó- és uj-szövetségi szent könyvekbe való beve-
zetés két kötetének ára együtt 3 fr t 20 kr. 
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VEGYESEK. 
— A sajtó hatalmáról és befolyásáról mgre Agliavdi, 

az új müncheni nuntius, nevezetes nyilatkozatot tett. Egy 
interviewoló német ujságiró kérdésére elismerte, hogy ő, és 
barátja Galimberti a bécsi nintius, a napi sajtó terén' 
névszerint a „Moniteur de Rome"-ban élénk tevékenységet' 
fejtettek ki. Azután így folytatá : „A sajtó napjainkban 
nagyhatalom, melynek befolyása alól magát senki ki nem 
vonhatja, s a melynek hatása a népre óriási. A ki a 
sajtóval nem törődik, a ki vele akár közreműködés akár 
támogatás által nem foglalkozik, az átlag véve képtelen 
igazi emberismeretre szert tenni és világtapasztalat ma-
gaslatára emelkedni . . . . La stampa è un elemento di 
vitalità, di movimento:" így végzé az új nuntius — Íté-
letét. (Augsb. Posts.) 

— Bécsből nagy dolgot jelent a „Grazer Volksblatt." 
Az osztrák iskola-törvényjavaslat előterjesztését maga ő 
felsége rendelte el. Ha tekintetbe vesszük, hogv a Liechten-
stein-féle javaslat czélja az iskolák hitvallásos jellegének 
visszaállítása : akkor Ferencz József ő felségének ez a 
rendelete felér I. Vilmos császár világhírű nyilatkozatá-
val : „Népemnek meg kell őriznünk a vallását I" 

— Montalembert a löweni kath. egyetemet a jövő 
idők egyetemei mintájának — „modèle des universités 
futures" — nevezte. Ez a mintaegyetem ünnepet ült most, 
a washingtoni kath. egyetem alapítása alkalmából. Mgr 
Keane, az amerikai kath. egyetem rektora, mielőtt Euró-
pából távoznék, meglátogatta Löwent. Tiszteletére a löweni 
egyetem tanári kara f. hó 9-én díszülést rendezett, me-
lyen mgr Abbeloos rektor a tanári kar, és Rugette Albert 
joghallgató a tanuló ifjúság nevében üdvözlé a washing-
toni egyetem rektorát, a ki rögtönzött beszédben vála-
szolt, kijelentve, hogy míg másutt csupán „szétszórt esz-
méket talált" egy kath. egyetemre vonatkozólag, Löwen-
ben „megtalálta a „tökéletes mintát, un modèle achevé." 
(Moniteur de Borne.) 

— A szentatya betegségéről terjesztett czélzatos híre-
ket a „Moniteur de Rome" legújabban érkezett április 
17-iki száma, utalva ő szentsége szakadatlan, nagy élénk-
ségii tevékenységére, határozottan megezáfolja. „Le Sainte-
Père, úgymond, continue de jouir d 'une sauté excellente.11 

— A portugáli katholikusok hosszú álomból szintén 
új életre keltek. Portóban congressust fognak tartani, 
melynek főtárgya a pápa szabadsága és függetlensége. 
(Courrier de Bruxelles.) 

— „A pápa neveltje." Igy nevezi az „Observateur 
Français" mgre Foschi perugiai érseket, kit XIII. Leo pápa 
mgre Ferrata helyébe bruxellesi uuntiusá nevezett ki. 

— Egy magyar bibornok Francziaországban. A 
„M. Allam"-ban néhány hét előtt különböző találgatásokat 
olvastam bizonyos „Stephanus Cardinalis" képéről, mely 
Francziaország egyik székesegyházának festett ablakai 
egyikén látható. Minthogy a hely rosszul volt idézve, az 
utánjárás fölöttébb meg volt nehezítve, de végre sikerült a 
való tényállást megállapítanom. E szerint Chartres város 

székesegyháza őrzi ez érdekes üvegfestményt, mely a 
XIII . századból való. A bibornok térdeplő helyzetben 
látható s alatta a fönebbi két latin szó. A franczia régé-
szek sokáig kétségben voltak az alak személyisége iránt. 
He Mély megállapította ennek azonosságát, és a „L'Aca-
démie des Inscriptions" januáriusi ülésében felolvasta 
emlékiratát róla. Szerinte a kép Vancza (sic) István 
palestrinai bibornok püspököt (suburbicarius-t) ábrázolja, 
aki szerinte „ezelőtt" esztergomi (de Strigonie) érsek volt. 
Ugyanő 1252—1256 évre tűzi ki Vancha (az esztergomi 
névtár igy irja) a suburbicarius bibornok működésének 
korát. A tudós régész azután igy folytatja: „E főpap a 
magyar monarchia legderekabb támaszainak egyike a 
tatárok pusztítása után, nagy szerepet játszott hazájának 
romjaiból való föltámasztásában. Ez időben Villart de 
Honnecourt s franczia építész hivatott Esztergomba, és 
az építészeti rajzok albumában, melyet magával vitt, hogy 
az érseknek bemutassa, megvan a chartresi-i székesegyház 
nagy ablakrózsájának a rajza. Ez támpontul szolgálhat 
annak föltevésére, mily körülmények összetalálkozása bírta 
reá a magyar főpapot, hogy ablaküvegfestvényt ajándé-
kozzon a chartres-i székesegyháznak. Az ő képe okvetle-
nül kevés idővel azután készíttetett el, hogy Villart de 
Honnecourt Francziaországba visszatért. Vájjon ez utóbbi-
nak rajza szerint? Minden esetre — igy végzi de Mély 
— érdekes megállapítani egy ujabb bizonyítékát a mű-
vészeti összeköttetéseknek, melyek a XIII. században 
Francziahont és Magyarországot egyesitették." Ajánlom 
ezt a magyar régészek figyelmébe. (Csippék Ferencz.) 

•— Bécsből kaptuk azt a szives tudósítást, hogy a 
III. osztrák-magyar zarándoklat a szentföldre, szerencsésen 
megérkezett czéljához s a szent-hétnek Jeruzsálemben való 
eltöltése után f. hó 24-én indul vissza. 1889-ben ismét 
lesz ily zarándoklat. Ügyében felvilágosítással szolgál a 
Leo Woerl-féle könyvkiadó és könyvkereskedő czég, (Wien, 
I. Spiegelgasse 12.) 

== Crispinek, a híres olasz miniszterelnöknek, a ki 
egy kanál vízben megfojtaná a pápaságot, ha tehetné, sok 
bajt okoznak az európaszerte gyűlésező kath. congressusok. 
Tény, hogy az osztrák katholikusok congressusa elé aka-
dályokat gördített. Tény, hogy Spanyolország kormányát 
hasonló irányban igyekezett befolyásolni. És vájjon mit 
ért el kapalódzásával ? Ausztriáról nem is szólva, Spanyol-
országban maga a szabadkőműves Sagasta miniszterelnök 
sem képes megakadályozni a katholikusok congressusát ; 
sőt Portugálliában is, daczára, hogy az ottani királyné 
Umberto olasz király nővére, kath. congressus fog össze-
ülni, hogy tiltakozzék az olasz királyság pápa- és egyház-
ellenes politikája ellen. Ez a katholikus népek és nemze-
tek — feltámadása, hasonló Krisztus feltámadásához, a 
ki minden hivatalos pecsétet feltörve, és a halál „rendőri 
fedezetét" is csúfosan megszégyenítve, kelt ki sírjából, 
életre, hatalomra és ellensúlyozhatatlan befolyásra a népek 
életében. A Deo factum est istud, et est mirabile in oculis 
nostris ! Alleluja ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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A vérrokonság bontó akadályának fizikai, vallás-
erkölcsi és társadalmi okai.1) 

A lelkészi forum előtt egy házassági akadály 
sem merül fel oly gyakran, mint a vórrokonság 
bontó akadálya. És nem is csoda; hisz a rokonok 
legjobban ismerik egymást, leggyakrabban érint-
keznek ; s az idősebbek, pl. a szülők, a rokonoknak 
anyagi helyzete felől is tüzetesebben tájékozva 
levén, gyermeküknek igen könnyen rokonnal való 
házasságot ajánlanak. 

Pedig ez az egyház szándéka ellen van ; 
ugyanis nemcsak til t ja, hanem egyenesen érvény-
telennek jelenti ki azt a házassági frigyet, mely 
a vérrokonság bizonyos határain belül köttet ik 

Miután a kath. egyház a házasságot isteni 
intézménynek tar t ja , melynek világraszóló ren-
deltetése és czéljai vannak; miután a kath. vallás 
hitigazsága gyanánt tani t ja , hogy a házasság az 
üdvösség oekonomiájában fontos tényező, t. i. 
egyike a malaszteszközöknek:2) nem lehet, nem 
szabad róla feltételezni, hogy a házasságra vonat-
kozó rendelkezései puszta szeszélyből erednek. 
Sőt mivel a lélekbejáró ügyeknél az egyház 
mindenkor a legnagyobb körültekintéssel szokott 
intézkedni, egyenesen és bátran kimondhatjuk, 
hogy a házassági akadályok felállításában is 
bizonyára szem előtt t a r to t t a és ta r t ja mindazon 
valláserkölcsi, társadalmi tapasztalati okokat és 
érveket, melyek a házasság védelmére és az em-
beriség javára szolgálnak. 

') Mutatvány Páder Rezső győrszabadhegyi plébános „A vér-
rokonság, mint házassági akadály" czimii *ajtó alá helyezett mű-
véből. 

*) Conc. Trid. Sess. 24. C. I. 

Ezt a lelkésznek sohasem szabad felednie 
Hiveiben amúgy is tartozik az egyház elvei ós 
törvényei iránti tiszteletet, engedelmességet 
ápolni; nem mondhat le ezen kötelességéről 
akkor sem, mikor házasságra lépni kivánó felek 
jelennek meg előtte. Hogyan fogja pedig a há-
zasságuk elé gördült nehézségek miatt elégedet-
leneket megnyugtatni, a helyzettel kibékíteni, 
hogyan fogja kellő tekintélylyel és következetes-
séggel ügyöket lebonyolítani, ha maga is az 
egyház rendelkezéseit nem érti, vagy épen nem 
is tiszteli? 

Szükséges, hogy valamint a lelkipásztorkodás 
minden egyéb ténykedéseiről, ugy a házasságnál 
követendő eljárás minden egyes részletéről, minél 
gyakrabban elmélkedjék. 

Ha tehát az egyház a vérrokonságot ti l tó és 
bontó akadálynak jelenti k i : kötelessége szerint 
cselekszik a lelkész, ha ezen akadálynak is, 
melylyel oly sokszor találkozik az életben, alapja, 
okai, természete és terjedelme, egy szóval egész 
mivolta, resp. az egyház intentiója felől magát 
minél alaposabban informálja. (Folytatjuk). 

Falusi levél. 
Egyik hazai papnevelő intézet buzgó lelki-igazgatója 

hallomás szerint többször hangoztatja, hogy a papok 
szentek legyenek. Szinte látom egyik-másik olvasó hom-
lokán gyűlő ránczokat ; szinte hallom, mily túlfeszített 
kivánságnak, kivihetetlen eszménynek tartja. De ha el-
gondolja filisterem, hogy a könyvek könyve minden 
keresztényre rászabja e követelményt, igazat fog szolgál-
tatni a derék lelki-igazgatónak s jogos kivánságát, mely 
az egyház óhajával, határozott követelményével egybe-
hangozó, nem fogja az emberi létkörből az ábrándok 
ködvilágába száműzni. 

33 
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Ha egynémely fiatal ember teli tűzzel, buzgósággal 
kezdé ki munkálkodását az Ur szőlőjében, ha hivatása és 
méltósága tudatában órákat is eltölt Isten házában : nyom-
ban felhangzik a sybilla-jóslat a sokszor csalódott em-
berek ajkain : „Minden u j söprű jól seper. Majd alább 
hagy ! Az életnek s megélhetésnek követelményei lehűtik 
buzgalma bevét!" 

Miként a sybilla-jóslatba is el-eltévedett az igazság 
napjának egy-egy csillámló sugára: e jóslatban is van 
igazság, melyet a tapasztalat nem egy esetben igazol. Az 
intézetben lángoló buzgalommal óra-számos imádság 
szinmézédességével töltekező ifjú az élet első iskoláiban 
példás életmódját folytatja, lassan-lassan alább hagy 
buzgalmából, végre azon kapja magát, hogy a bűn sar-
kában, az erkölcsi szörnyeteg foka-feje szivében. Sőt 
akárhányszor megtörténik, hogy miként a külső természet 
világában, éppen ugy a benső erkölcsi világban a peri-
heliumot nyomban az aphelium követi. Az ifjú az inté-
zetből kilépése után a tiszta papi charaktertelenségbe 
bukkant. Intézeti társai, sőt mások is akárhányan előbbi 
buzgó életének intentióit gyanúsítják, feledve azt, hogy 
mások lelki világa, lelkiharczai fölött Isten-kisértés ha-
tározottan kárhoztató ítéletet mondani. A legnagyobb 
lélekbúvárok, a legnagyobb lelki harczokat kiállottak, kik 
tapasztalták, hogy miként a vészmadár a vészes viharok 
idejében mindig magasabbra s magasabbra száll, ugy a 
szenvedély viharában a lélek mélyebb- s mélyebbre me-
rül a bűn tengerébe : méltányolni fogják tudni szavaimat. 
Könnyen rámondják e fiatal emberre : képmutató, farizeus 
volt; szeme kivánsága, szive vágya elöljárói félrevezetése 
volt. Lehet; de kategorikus Ítéletben ezt kimondani mi-
ként erkölcstanilag tiltott, ugy logikai vakmerőség. r) Az 
értelem vagy szív sophistikája, vagy mindakettő. Tessék 
megolvasni szal. sz. Ferencz Philotheáját s be kell látni, 
hogy igazam van. A következményből, mely pusztán, 
miként a napután az éj beállta, követés ; következőből, 
mely az előzőnek nem szükségképi folyománya, nem je-
lölhető ki az előző a józan logika szerint a következmény 
okául. A jelenben erkölcsileg dult ripők élet a megelőző 
szent élet farizeus — álarczára nem enged szükségképes 
következtetést.â) A ki nem ért arabusul, ne beszéljen 
arabusul ! 

Mint eddig is látható : a tény megállapításában, az 
adott tényben és az ok keresésében megegyezünk, de az 
ok-lelésben aligha távolabb nem állunk egymástól, mint 
Makó Jeruzsálemtől. A rohamos, avagy fokozatos sü-
lyedés okát egynémely dolog elmondása után fogom 
felhozni. 

Valamely tudós és szent pap egy ifjút, miként Po-
lonius Laertest, az életbe kilépésekor gyakorlati élettaná-
csokkal látott el. 

Atyám, kérdi az ifjú, mit tegyek a kísértés órájában?! 
Az Ur Jézus öt sebébe ajánlkozzék, hangzott, a 

válasz. 
Köszönöm, a jó atyám ! viszonzá az ifju. De kérve 

kérem, tanítson meg előbb azokra az eszközökre, melyek 
hatalmam körébe juttatják, hogy a csábos kísértések al-

') Anmassung. mi i ént a német bölcs mondá. 
2) Az életben elterjedett álkövetkeztetés. 

kalmából Jézus öt sebeit állítsam elmém szemléletére. 
Ha már odáig jutottam, hogy a bármily örv alatt fellépő 
kisértésben Jézus öt sebére tudjak elmélni, akkor nincs, 
mitől félnem. 

Bárhova jusson az isteni gondviselés intézkedéséből, 
nyugodjék meg békével a jó Isten akaratában ! Kérje 
erre a Boldog-Asszony pártfogását. 

De atyám, vága közbe az ifju, tanítson meg, hogy 
arra kérjem a Nagy-Asszony pártfogását, minek elhárí-
tása lelkem egyetlen vágya ; tanítson meg, hogy lemond-
jak önkényt arról, miben élő reményem amarantja virul, 
miben elérni vélem, sőt biztosítva látnám mind időig, 
mind örökké tartó boldogságomat! 

E tudós és szent papot ma már a sir rideg hantja 
takarja, kiben a szellem és a sziv, a tudomány és élet-
szentség gyönyörű összhangzatát ismerte fel az ifju, ki-
hez fogható ritkán található. Ürült nyomdokit ki fogja 
betölthetni ? Elhunyt visszajöhetlenül ! 0 csak nyerhetett. 
Mi veszítettünk sokat, kimondhatatlan sokat. 

„Minveszteségünk az, bármily alakban. 
Mi a búnak mélységet kölcsönöz. 
E „nagy" ember az elmélkedést ajánlotta. Biztos 

eszköz. 
Az előbbi tényállások szomorú facitja is szerény 

nézetem szerint sok esetben az elmélkedés elhanyagolá-
sának következménye. Volt idő, midőn azt hallottam, hogy 
elmélkedés nélkül életszentségre jutni lehetetlen, s nem 
hittem azt. De mióta a jezsuiták megtanítottak arra, mi 
az elmélkedés, azóta határozottan belátom, hogy nemcsak 
a lelki tökéletességben való előrehaladás, de a jó uton 
való megmaradásnak is elengedhetlen föltétele. Az elmél-
kedés gyakorlata a lelki élet óra-mutatója. Ha elhagyja 
az ember, megakad buzgósága, lassan-lassan eliszsza mi-
ként a csergedező forrást, a homokföveny a közömbösség 
az élő hit vizét. 

Ez nem üres, higított elvonás ; hanem tessék bár a 
a konkrét dolgok özönébe mártani, s kétségbevonhatlan 
tapasztalati igazságnak fog bizonyulni, melyet az indukció 
teljes sorával lehetne bizonyítani. Miként emberi termé-
szetünk mivoltánál fogva a tapintás tárgyát biztosabb 
valóságnak tartjuk, mint a tükörképet: épenugy bizto-
sabban elfogadjuk a tapasztalati igazságot; a kétség semmi 
árnya sem borul azon igazság fénykörébe, melyet a tapasz-
talás teljes sora igazol. 

Experto crede Ruperto ! Ne Ítéljen meg az élet 
aggályai között őszbevegyült, vagy a tudomány és élet-
ekével mélyen barázdált homlokú öregebb uram, mert a 
tapasztalatra hivatkozom ! Nem akarok az ön közkelet-
nek örvendő, de feltételes becsű axiómája viszonzásául 
ama szavak kényelmes köntösébe bújni: „fiatal ember is 
olvashatott öreg könyveket." Nemcsak hogy rám olvas-
hatna, de félnék Faust Wagnerének sorsától is. 

De annyit megjegyzek, hogy a tapasztalás nem kizá-
rólagosan az öreg bölcseségköve, nem hasonlítható vala-
mely fizikai testhez, melynek értéke számok szerint növek-
szik, tekintet nélkül arra, hogy ugyanabból a testből egy, 
de nagyobb darabbal rendelkezhetem, mint az ő darabjai 
együttvéve. Egy darab arany többet érhet, mint tiz darab 
ólom. A tapasztalás érettségének aránymutatója nem a 
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tapasztalati tények száma, külteljessége, hanem minősége, 
belteljessége. Anyagilag a tapasztalatok értéke a tapasz-
talati tények mennyiségétől függ; de alakilag, lényegileg 
a tapasztalás nem egymás mellé helyezett értéktelen, vagy 
legalább is rendszertelen halmaz, hanem itélő tehetség, 
melynek segélyével nemcsak a kezem ügyébe akadó ön-
kényt kinálkozó tényeket veszem figyelembe, hanem fel-
keresem s gyűjtöm minden oldalról a tapasztalati ténye-
ket, fölvezetem s levezetem az igazságot. Különben is: 
egy tapasztalatom, melyből okultam, többet ér, mint tiz 
tapasztalás, melyből semmit sem okultam. 

A fendicsért lelkiigazgató vágya teljesülni fog, ha 
az elmélkedés leszen napi kenyerünk. Az élet sikamlós 
lejtőjén óv az eleséstől, figyelmeztet az ébredésre, meg-
menti papi jellemünket. A kalocsai jó atyák ezen elmél-
kedésre bárkit megtanitanak, kitárják julius és augusztus 
nyilván hirdetett időszakában e lelki kincstárt. Költség 
nélkül fogadnak bárkit : kitüntető figyelemmel, lelki s 
testi panaszt nem tűrő kiszolgáltatással. Vajha az előbbi 
évek megszégyenítésére többen, minél többen sorakoz-
nának e lelkes atyák szent czélzatainak lobogója köré ! 

K. Gy. 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

A kölcsönös megismerésre a János testvérület tag-
jai jeleket használtak, melyek jelezték a fokot is, melyen 
az illető testvér a rendben állott, mi a dolog természe-
tében rejlik — titkos társaságnak titkos közlekedési esz-
közökkel és móddal kell birnia. E jelek között a főszerepet 
a kézzel adott jelek képezték, mint azt róluk egy idejök-
beli egyházatya megjegyzi, s ezen jelek manap is meg-
vannak a szabadkőművességben. 

Még a kereszténység első századaiban tőként, hogy 
a János testvérület beleolvadt a manichaeus felekezetbe, 
megtartván itt is teljes szervezetét. Minthogy czéljának, 
a természetvallás terjesztésének, vagyis a keresztény val-
lás megdöntésének elérhetésére erőre volt szüksége, ava-
tatlanjainak számát Manes követőivel szaporította oly 
formán, hogy azokkal egyesült. Az egyesülés nem ütkö-
zött nehézségekbe, miután szervezete kényelmesen bele-
illeszthető volt a manichaeusokéba. A manichaeusoknál is 
megvolt a két-féle tan, avatottak és avatatlanok számára, 
vagyis megvolt ezen időtől kezdve a különbség azok 
között, kik a felekezetnek valódi lényegét és természetét 
ismerik, s a most úgynevezett profánok között. 

Mielőtt a János-testvérülettől egy időre megválnánk, 
annak megvilágosítására, hogy mennyi sok megmaradt 
belőle a szabadkőművességben nemcsak lényegileg, miről 
már szóltunk, hanem formailag is, a következőket em-
lítjük. 

A János-testvérületbe, azon időben is, midőn a mani-
chaeus felekezettel egyesült, csak ugy történhetett meg 
a felvétel, hogy a beavatandó előbb félelmes esküt tőn 
arra nézve, hogy semmit a szövetség titkaiból sem szóval, 
sem Írással, sem pedig jellel elárulni nem fog, hogy fel-
tétlenül engedelmeskedik a szövetségnek, annak vagyo-
nával, életével, s mit a profán életben becsületnek nevez-
nek, szolgálatára áll. A beavatás a legkülönösebb symbo-

likus szertartások között ment végbe, s a beavatandónak 
szilárdságáról és elszántságáról nehéz próbát kellett 
kiállania. 

Régi idők óta ismeretes már az eskü, melyet a 
páholyba lépőnek letennie kellett, s hogy félelmes-e, vagy 
nem, kinek-kinek saját ítéletére bizhatjuk.*) Napjainkban 
azt hisszük, már módosult ezen eskü, de hogy a közel 
múltban még dívott, a szabadkőműves akták bizonyítják. 
A beavatás napjainkban is különböző symbolikus szer-
tartások között megy végbe, s bár részben ezek is módo-
sultak már, a János-testvérekéiből is sok megvan még. 
Emlékeztetünk itt a János-ünnepélyekre, melyek még a 
manichaeusok korából veszik eredetöket. A beavatandó-
testvérnek szintén próbát kell kiállania a szabadkőműves 
rendben. Most ugyan állítólag csak a tanoncz és mester-
káténak kérdéseiből és feleleteiből álló szertartásos vizsga 
ez, de nem tagadja a páholy sem, miszerint még a mult 
század végén is oly súlyos próbán kellett keresztül mennie 
az avatandónak, mely nemcsak lelki erejét, hanem idegeit 
is2) a szó valódi értelmében nehéz próbára tette. 

Még egy körülmény kelti fel figyelmünket, s ez a 
beavatottaknak aránytalanul csekély száma, az avatotta-
kéhoz mérve. Reineri, ki maga is tizenhét éven át tagja 
volt e vallásos színezetű titkos szövetségnek, irataiban 
említi, miszerint a XIII. században is tizenkét páholy 
volt a manichaeus felekezetben, összesen négyezer beava-
tottal, kik közé ő is tartozott, míg az avatatlanok száma 
több százezerre ment. 

Ezen aránytalanságnak ekkor még természetes ma-
gyarázata volt, az avatatlanok nagy számát a vallási 
tévelybe ejtett tömeg képezte. — Daczára annak azonban, 
hogy a mai szabadkőművességnél e nagy tömeg hiányzik,, 
az avatottak és avatatlanok száma között való különbség 
szintén aránytalan, főképen ha hozzájuk számítjuk az 
általok vezetett szoczialista ligákat. 

Ennyi elegendő egyelőre a gnosztikusokról. A János-

') Ez eskü: „A világegyetem nagy építőmesterének nevében 
esküszöm, hogy a rendnek titkait, jeleit, érintéseit, jelszavait, tanait 
és szokásait, soha el nem árulom, s mindezekre nézve t i toktartó 
leszek. ígérem és esküszöm az Istenre, hogy mindezekből senistollal, 
sem jelekkel, sem szavakkal, sem testmozdulatokkal semmit el nem 
árulok, semmit sem iratok, lithografiáltatok, vésetek, nyomatok 
abból, ami velem már eddig közölve lett s a jövőben még közöl-
tetni fog, semmit nyilvánosságra nem viszek. Ha pedig szavamat 
meg nem tartanám, ráállok. s alávetem magam a következő 
büntetésnek : 

Tüzes vassal égessék ajkaimat, vágják le kezeimet, szakítsák 
ki nyelvemet, vágják el nyakamat, testem pedig gyalázatul hűtlen-
ségemért, s másoknak megfélemlítésére felavatási munka közben 
fiiggesztessék fel a páholyban, azután pedig égettessenek meg, 
hamvaim, hogy árulásomnak többé semmi nyoma sem maradjon 
meg, szélnek bocsássák. Dr. Csápori : A szabadkőművesség elleni 
szövetkezet kézikönyve. 1887. Esztergom. Ara 30 kr. 

-) L. Barruel, Nachrichten zur Erörterung der Geschichte . . . . 
Ezen próbák a bécsi páholyokban még a mult század végén 

is megvoltak, bár nem oly félemlítők, mint azelőtt. Besetzny testvér 
irja Kallmer Ferencz szolgálattevő testvérről : -Mint ügyes mecha-
nikus a ..Zur Beständigkeit* czimü páholynak (Bécs) fontos szolgá-
latokat tett, mint dekorátor — e páholy ugyanis nagy és színházi 
pompával végezte a felvételeket, gyász és egyéb szertartásait — 
különösen elmés gépezetek előállítása által, melyek által a beava-
tandó megfélemlítendő, vagy legalább meglepetendő v o l t / Besetzny, 
Die Sphynx. Bécs 1873. 

33* 
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testvérület, vagyis a modern szabadkőművességnek ős- ' 
•csirája ezek közé tartozott, s még az első századokban 
beleolvadt a manichaeizmusba, mely különösen Elő-Azsiá-
ban és Egyptomban fentartotta magát, bár időnként és 
helyenként más néven szerepelt, s a külső héj számos 
változáson ment át, de a mag, az avatottak köre mindig 
és mindenütt ugyanaz maradt. 

Mielőtt e titkos társaságnak, — mert a beavatottak 
köre valóban titkos szövetség — tovább folytatnók, s 
átmenetelét a modern szabadkőművességbe kimutatnék, 
a középkornak egy különös intézményéről, a kőműves 
czéhekről kell szólnunk. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 23. Az országnak húsvéti piros tojást 

ez idén ketten festettek: — a közvélemény nagy gyárai, a 
lapok, mint rendesen tenni szokták, töméntelen nyomda-
festéket alkalmazva ; azután két ifjú miniszter, Szilágyi és 
Wekerle, ügyesen mutogatva az országnak, hogy a 14. 
és 25. §§-ok által lapossá csépelt Tisza-kabinetbe, kor-
mányba, pártba és szellembe, talán még visszavarázsolható 
az élet — oly politikailag még le nem járt, nagyreményű 
óriások által, a milyennek véleményét valának képesek 
kelteni maguk iránt országszerte Wekerle és Szilágyi. 

Szóljunk előbb a legmodernebb nagyhatalom, szól-
junk az újságok húsvétjáról s különösen arról a színről, 
a melylyel húsvéti tojásaikat megfestették. 

Nekem a mi szabadelvű lapjaink — s mely magyar, 
vagy zsidó-magyar-német budapesti lap nem volna ilyen 
a „M. Allam"-on kivül? — mondom, nekem a mi szabad-
elvű lapjaink magatartása a kereszténység sarkalatos, régi 
jó magyar néven sátoros ünnepein egyrészt tetszik. Tet-
szik, mert rettenetes komolysága mellett is egy kissé 
mulatságos. Mulatságos például mindjárt az, hogy töviről 
hegyire leirják, mely templomban miféle ájtatosság, mi-
csoda rendben fog megtartatni : ők maguk a lapok, illetve a 
lapirók pedig szép csendesen otthon maradnak s oly távol 
igyekeznek maradni az ily ájtatosságokban való részvevéstől, 
mint a szent tömjéntől az ördög, — reportéri méltóságukon 
alólinak Ítélve az oly eljárást, a mely a „tömeg hullám-
zásának," az ünnepi „dobok pergésének," a „harangok 
zúgásának," a „természet fakadásának," — no meg a „nap 
sütésének" konstatálásán kivül talán még valami húsvéti 
gyónás és áldozás-féle privát „passió" teljesítésére is el-
szánja magát. 

A mi napisajtónk rettenetes udvarias a keresztény-
ség iránt ; többet mondok : mód nélkül katholikus — a 
modorában. Megünnepel karácsont, húsvétot, pünkösdöt. 
De csak ünnepi ruhával, nem az ünnep szellemével. Napi-
sajtónk éltető szelleme — a naturalizmus, a természet 
imádása. Pozitív keresztény tartalom benne csak annyi és 
olykor van, a mennyi szükséges arra, hogy néha-néha az 
olvasóközönség kénytelen legyen elismerni, hogy de bizony 
még se atheus ez vagy az a szabadelvű lap, a mely a 
boldogult Lonkay Antal anathémáit hivta ki olykor-
olykor maga ellen. Hiszen van benne, ha egyéb nem, 
«ntrefilé a vallásnak is szentelve ! Például : ilyen ni ! Bo-
csánat, hogy egész terjedelmében közlöm. De kötelességem, 

mert szavaimnak állnom kell s be kell bizonyítanom, 
hogy Magyarország szabadelvű sajtójának vallása szem-
kápráztató keresztény látszat mellett, tiszta-csupa natura-
lizmus. De halljuk az Athenaeum egyik lapját: 

„Húsvét ünnepének mind a két napjára igazán ün-
nepi képet öltött a főváros. Mintha végképen le akarná 
rázni magáról a tél zsibbasztó bilincseit: ugy lüktetett, 
forrongott, pezsgett minden izében az élet. S az ünnepi 
jókedv és elevenség nem kis részben az időjárás érdeme 
volt, az. időé, melyet az utóbbi hetekben annyit ócsárol-
tunk. Április, a szeszélyes, állhatatlan, csélcsap április 
megmutatta, hogy szeszélyei lehetnek szeretetreméitóak 
is. Mind a két napon gyönyörű verőfényes időnk volt, 
sőt már ugy tetszett, hogy a nyárból kaptunk kóstolót. 
Délután oly melegen tűzött alá a nap sugara, hogy 
mindennemű felső kabát lekívánkozott az emberről. Húsvét 
a valóságban is az volt, a mi eszmei jelentősége szerint: 
a természet feltámadásának ünnepe. Tavaszi fénynyel 
és meleggel volt tele a levegő, s még azokon a gyenge 
fácskákon is meglátszott ennek rügyfakasztó hatása, me-
lyek a főváros nagyobb utczáin és sétányain a természetet 
képviselik. — Az utczákon kora reggeltől késő estig 
mozgalmas élet uralkodott. Délelőtt a templomokba 
siető emberáradat, délután pedig a szabadba igyekvők, 
kirándulók tengernyi sokasága nyüzsgött mindenfelé. Nem 
akart otthon maradni senki. Altalános, leküzdhetetlen 
vágy a szabad természet után ragadta meg a kedélyeket. 
Isten nyílt ege alá sietett mindenki, tele tüdővel szivni 
az üde levegőt. Valóságos népvándorlás volt a főváros 
utain. Reggeltől késő estig csak ugy özönlött a főváros 
népe a szabadba, a közeli kiránduló helyekre. A város-
liget volt a legnépesebb, hol a Paprika Jancsi-negyedben 
ismét a régi, zajos élet pezsdült föl. Az állatkertbe a 
beduin-karaván s a fővárosi pavillonba a baromfi-kiállítás 
vonzott közönséget. Sokan keresték fel a Margitszigetet, 
Svábhegyet és Zugligetet is, hol tegnap nyíltak meg a 
nyári vendéglők és mulatóhelyek. A tabáni búcsúnak is 
bőven jutott a közönségből, mely különösen a Gellérthe-
gyen stirü rajokban nyüzsgött. A közúti vasúton óriási 
volt a forgalom. Még a nyári szellős tartalékkocsiknak is 
ki kellett «vonulniok, hogy a roppant mérvű „keresletnek" 
meg lehessen felelni. A helyi érdekű vasutak alig győzték 
a kirándulóknak szakadatlanul özönlő tömegét szállítani 
Czinkota, Haraszti, Soroksár, és Szt.-Endre felé. Az utóbbi 
helyre két nagyobb társas kirándulást is rendeztek és 
pedig tegnap a „Magyar ifjak társasköre", ma pedig a 
Kárpát-egyesület bpesti osztálya. Mindakét kirándulásban 
nagy számmal vettek részt urak és hölgyek. A budapesti 
vasparipások két nagy csoportban rándultak ki Gödöllőre és 
Székesfejérvárra. Viszont a fővárosba is tömérdek idegen 
érkezett, nagyobbrészt természetesen vidékiek, kik még 
mozgalmasabbá és élénkebbé tették a főváros utczai életét." 

Azt kérdem én : nem Írhatott volna-e egy Anakreon 
vagy Ovidius-féle naturalista ujságiró Athenben vagy 
Rómában hasonló húsvéti entrefilét valamely görög vagy 
latin lapba, ha akkor már az ünnepi reporterség sport-
szerű mesterség gyanánt űzetett volna az irodalomban? 

Istenemre mondom : lapjaink, mi több, összes szép-
irodalmunk realizmus és naturalizmus tekintetében egy 
hüvelykkel sem állnak magasabb színvonalon — a pogány 
naturalizmusnál. 

Akarsz, t. olvasó, több bizonyítékot ? 
Vedd elő a „Napló"-t! „Húsvéti Melléklet"-ének 

péld. a húsvéthoz csak annyi köze van, mint a Naplónak 
ahhoz, hogy Szontágh Pál 1846-ban Sz. A. asszonynak 
egy imakönyvet adott és belé ezt a pár verset irta fel 
emlékül : 
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„Nyugtalanul fürkész, küzd, háborog a fej : 
Áhítatos hitben lel nyugodalmat a szív !" 

A „P. Napló" húsvétja ennyiből áll. S ez még vala-
mi, sőt istenes, mert legalább sejtet egy kis pozitív keresz-
ténységet, egy kis hitéletet. — A „Lloyd," ez a „mit allen 
feinen Salben geschmiert" világlap, igaz, hogy húsvéti 
mellékletében meghalatja a „nagy Pánt" — s a mi tőle 
valóban nagy merészség volt, a Pán halálából fennmaradt 
„finom ködfátyol"-on át, ott, hol az ég határa a földet 
megcsókolta, ott feltünteti a keresztet is ; de azért az egész, 
minden Golgotha, Atya, Fiu stb. keresztény reminiscen-
tiák daczára, csakis naturalisztikus alaphangra van fektetve, 
mert hiszen a szenvedőnek nem tud egyéb vigasztalást 
adni, mint hogy — „fusson ki az erdőbe!" Nem tréfá-
lok. A vers németül igy szól: 

„Dem Leidenden gehört fortan die Erde, 
Und wenn ihn Noth bedrücket und Beschwerde, 
Dann flieh er in des Waldes Einsamkeit, 
Wo ihm der Glaube süsze Tröstung beut." 

Lám, egy másik zsidó lap őszintébb volt. A „Pesti 
Hirlap," ő világosan kimondotta az ő naturalisztikus hit-
vallását. „Húsvét napja, úgymond, az újjászületés ünnepe 
ősidőktől. Jelentését a földgömb északi felének természeti 
életéből vette, a melyen ilyenkor kezdődik az uj tenyé-
szet a tavaszi napfordulásra. (Valószínűleg Csernátony 
irta. 0 pengetett ily téli napfordulást a „Nemzet"-ben 
karácsonkor.) Ismerték és megtartották ezt az ünnepet 
(a mi keresztény husvétunkat !) minden nemzetek, a tűz-
és napimádó pogányoktól kezdve a sok istent hivő klasz-
szikus ó-koron át a keresztény népekig. Gyökerében ter-
mészeti ünnep a húsvét, a melyet a kereszténység szelleme 
emelt föl eszményi magaslatra, a mikor Jézus életének 
legmagasztosabb mozzanatát csatolta hozzá s az újjászü-
letés gondolatát a föltámadás mythoszáig eszményitette." 

A keresztény húsvét tehát csak accidentiája a pogány 
őskor húsvétjának ; az újjászületés — csak gondolat ; a föl-
támadás csak mythosz ! 

Mennyi képtelenség, mily bábeli eszmezavar, mily 
raffinírozott skepticizmus, materializmus és — atheizmus ! 

Talán elég is lesz, t. olvasó, lapjaink húsvéti — 
hitvallásából ! 

No de most veszem csak észre, hogy két miniszte-
rünk húsvéti megnyilatkozásának méltatása ma már ki-
szorult e helyről. 

Tehát : au revoir ! ? ? 

Sopron, ápril hó 19. Néhai Hercz József emléke. — 
Legyen szabad e helyen néhány sort szentelni néhai 
Hercz József soproni kanonoknak. A boldogult Győr-
Szigeten született 1815-ben, szegény sorsú szülőktől, s 
Győrött a sz. Benedek-rendiek vezetése alatt végezte 
gymnáziumi és lyceumi tanulmányait, a theologiát pedig 
az egyházmegyei papneveldében. 

1839-ben léphetett először mint áldozár az oltárhoz 
s nemsokára Győr belvárosi káplánnak lőn kinevezve ; a 
szabadságharcz zajos idejét Abdán töltötte mint adminis-
trator, innen pedig elnyerte a győrszigeti plébániát. A 
hetvenes években Sopron-Rákoson találjuk mint esperes-
plébánost, majd végje mint a soproni társaskáptalan ka-

nonokját Sopronban. Áldott jó kedélye volt, soha senki-
nek nem ártott, ahol tehette, szívesen segített a szó-
széken ; s derült jó indulata őt bármely társaságban ha-
mar kedveltté tette. A nem közönséges tehetségű férfiú 
szabad idejét tudományos mulatságra fordította ; foglal-
kozott astronomiával és kivált numizmatikával. Ritka 
pénzgyüjteménye, melyet a helybeli sz. Benedek-rendiek 
főgymnáziumának hagyott, 3000 forintra van becsülve ; ér-
téke bizonyára kétszer akkora. Kitűnő tubust is szerzett, 
melyet ugyancsak az emiitett gymnaziumnak hagyott avval 
kikötéssel, hogy a soproni kath. papok azt — ha kinek 
kedve volna — szintén használhassák. Ritka ember bir 
annyi jártassággal a római történelem terén, mint a 
mennyivel Hercz rendelkezett. Nemes gondolkozását hir-
detik legátumai : tizezer forintot hagyott az egyházme-
gyei fundus auxiliarisnak, hétezeret a soproni sz.-János-
templom megújítására, (valamikor a János-lovagoké volt; a 
mellette lévő zárdából vendéglő lett ! bár akadna ember 
ki e megaláztatásból fölszabadítaná !) ezeret ezeret két 
helybeli női zárdának, 500-at a kath. egyleteknek, 1000-et 
a győrszigeti templomnak, 1000-et a győrszigeti szegény 
iskolás gyermekek részére karácsony táján vásárlandó 
ruhára . . . Altalános örökösévé pedig hazánk legsze-
gényebb káptalanát, a sopronit tette. 0 maga egész 
életén át kevéssel tudott megelégedni. Szüleinek nagy 
szegénysége korán megtanította öt takarékosnak lenni ; 
igy esett meg, hogy halálakor másokkal tehetett jót. 

Eletének utolsó éveiben a majdnem törhetetlen testi 
erővel rendelkező férfiúnak, ugy látszik, többszörös sze-
rencsétlen esés következtében beállott agyrázkódástól az 
előbb oly biztos emlékezőtehetsége annyira meggyöngült, 
hogy minden functióval fölhagyni kényszerült. Requiescat 
in sancta pace ! H. 

Róma. XIII. Leo pápa levele egy névtelen „olasz 
praelatus" röpirata1) alkalmából mgre Bonomelli bresciai 
érsekhez a római kérdés ügyében -— újból megállapította és 
minden vita fölé helyezte azt, hogy az apostoli szentszék 
helyzetének megítélésére és e helyzet miként való alakí-
tására nézve magának az apostoli szentszéknek az Ítélete 
döntő. S ez az ítélet e nevezetes okmányban következő-
leg szól : 

Venerabili Fratri Iacobo Episcopo Brixiensi 

LEO PP. XIII. 
Venerabilis Fráter, salutem et Apostolicam Benedie-

tionem. — Gratam scito Nobis epistolam tuam fuisse. In 
ea enim visi sumus novum perspicere testimonium epi-
scopalis vigilantiae tuae, itemque studii singularis, quo 
perseveras cum colere Nos amantissime, tum iurium 
Apostolicae Sedis velle atque optare incolumitatem. Ani-
mique tui declarandi siqua detur opportunitas, te videmus 
eam libenter arripere, nec praeterlabi facile sinere : uti 
nuper, cum illud in lucem prodiit Opusculum, (Roma e 
l'Italia e la realtà delle cose. Firenze. 1889.) quod ipse 
commémoras : quodque sane si displicet tibi, ut seribis, 
iure displicet. Imo vero nemo prudens rerumque existi-

') Roma e l 'Italia e la realtà delle cose. 1889. 
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mator aequus reperiatur, quin tecum magna voluntate 
consentiat. Hoc enim quis ferendum putet, res permagni 
momenti, cum potestate Pontificis Maximi, cum ipsa Aposto-
liéi muneris libertate copulatas, audacter ad suum revocari 
arbitrium, publiceque diiudicare ab homine quidem private, 
nulla ad id auctoritate praedito ? At qui ab ipso Pontifice 
iudicata caussa est : is enim quid et sentiat ipsemet, et 
sentire ceteros oporteat, non semel neque obscure significavit. 
Utrumne suadere secus multitudini, salva officii religione, 
liceat? Illud vero magis arrogans magisque praeposterum, 
consilia rerum gerendarum dare, Sedique Apostolicae quid 
optimum factu sit, velle ostendere. Sane eiusmodi dispu-
tationem hue fere summa redit, expedire atque utile esse, 
sedate Nos pacateque acquiscere rebus novis ac tempori-
bus. Scilicet quod est per vim iniuriamque actum, id 
cuperent Nostra fieri voluntate ratum ; perinde ac minime 
liqueret, hanc rerum conditionem, in quam diu compel-
limur, omnino esse et a dignitate romani Pontificis alie-
nam, et verae eius libertati repugnantem, ita quidem ut 
non illam accipere, sed perpeti necessitate coacti debea-
mus, quoad summo ac providentissimo rerum humanarum 
moderátori Deo placuerit. Praeterea civilem romanorum 
Pontificum auctoritatem non populorum voluntas, sed 
verius pravarum sectarum audacia violavit : illae quippe 
sacram coniuratae evertere potestatem, initium excidii 
a civili principatu fecere, ut hoc veluti expugnato de-
iectoque praesidio, in illam ipsam conatus suos impe-
tusque converterent. Id iam quam aperte obstinateque 
moliantur, res loquitur ipsa. Opportunum est igitur ac 
magnopere salutare munire animos diligenter contra huius. 
generis scripta, eo periculosiora quod, ut plurimum, sirnu-
latione modestiae atque ementie religionis specita multitu-
dini imponunt. — Caelestium munerum auspicem ac 
benevolentiae Nostrae testem tibi, Venerabilis Fráter, et 
Clero populoque tuo Apostolicam benedictionem per-
amanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die XXXI. Mártii. 
An. MDCCCLXXXIX. Pontificatus Nostri duodecimo. 

LEO PP. XIII. 

KATH. TANÜGY. 
Statuta almae Universitatis Wasliingtouensis. 

CAPUT TERTIUM. 
De Cancellario. 

Cancellarius, a Summo Pontifice nominatus, vices 
geret Sedis Apostolicae in gradibus conferendis, nisi ad 
id muneris Rectorem in casu part icular! delegaverit, 
atque in studiorum examiuumque materia quotannis 
approbanda. 

CAPUT QUARTUM. 
De Redore. 

I. Universitatis Rector sacerdos sit oportet, et 
Sacrae Theologiae Doctor. Ipsum eliget Consilium Mo-
deratorum, cum adprobatione S. Sedis. 

I I . Officii eius erit Universitatem gubernare iuxta 
Constitutiones et ad normam praescriptam a Consilio 
Moderatorum. 

I I I . Ipse vi proprii muneris Consilio Moderatorum 
interesse debebit, praeeritque Senatui Academico. Prae-
esse insuper, si übet, poterit, cum iure suffragii ferendi, 
omnibus cuiusvis Facultatis conventibus, aliisve univer-
sitariis quibuscunque comitiis. Décréta quaevis, praeter 
ea quae tulerit Consilium Moderatorum, ut vim habeant, 
subsignata ab eo sint oportet. 

IV . Acl ipsum spectabit omnes eos officiales re-
nunciare, quorum electio per has Constitutiones alteri 
non tribuitur. 

V. Ipse, cum necessarium id videatur, si tempus 
non adsit recurrendi ad Consilium Moderatorum, exqui-
site prius consilio et consensu Senatus Academici, ad 
tempus removere poterit Doctorem quempiam ab officio 
tradendae doctrinae. 

VI . Ordinaria Rector auctoritate gaudeat quoad 
alumnos admittendos dimittendosque, salvo recursu ad 
Consilium Moderatorum, et quoad regularum dispensa-
tionem in casibus particularibus pro sua prudentia. 

V I I . Si cui forte negotio per régulas aut Univer-
sitatis Constitutiones provisum non fuerit, resque urgeat, 
ea de re ipse sua auctoritate pro opportunitate decernat, 
integro tamen Superioribus iure adprobationis aut ab-
rogations. 

C A P U T Q U I N T U M 

De Pectoris Vicario 

et de Secretario Generali. 
I. Rectoris Vicarius sit sacerdos et Sacrae Theo-

logiae Doctor. Eius designatio pertinet ad Rectorem cum 
Senatu Academico, confirmatio vero ad Consilium Mode-
ratorum. 

I I . In sua opera praesto erit Rectori in officiis 
proprii muneris obeundis; eius autem absentis vices 
explebit auctoritatemque mutuabitur. 

I I I . Ipsius erit sub Rectoris auctoritate invigilare, 
ut officiales, Doctores, alumni, sua quique officia fideli-
ter custodiant, ut scholastica caeteraque praescripta 
exercitia rite fiant, omniaque statuto ordine procédant. 

IV. Ipse etiam Arcarium Domesticum et suppel-
lectilis Curatorem assidua vigilantia in officio continebit, 
et consulet ut Universitatis oeconomica administratio sic 
procedat ut commode aeque ac parce omnibus provi-
deatur. 

V. Rationem rei oecononiicae ipse accurate singulis 
tribus mensibus Senatui Academico scripto exhibeat, 
singulis vero annis Consilio moderatorum, et quotiescum-
que iidem exquisierint. 

VI . Secretarius Generalis in regestis accurate con-
signabitea omnia quae ad alumnorum ingressum, examina, 
et graduum collationem pertinent et quidquid in quoti-
diana Universitatis administratione notatu dignum dig-
noscatur. 

C A P U T S E X T U M 
De Senatu Academico. 

I . Senatus Academicus constabit ex Rectore tam-
quam Praeside, Rectoris Vicario, Secretario Generali, 
Collegiorum Praesidibus (cap. V I I I n. 6), Decanis sin-
gularum Facultatum, et duobus insuper Doctoribus ab 
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unaquaque Facilitate ea lege delectis ut ab officio non 
codein uterque anno sed alternis desinant, neque expleto 
muneris biennio iterum pro ea vice eligi iidem queant. 

I I . Singulis mensibus, post habita Facultatum 
comitia, una ipsi convenient; quod insuper praestabunt 
quotiescumque eos Rector convocarit. 

I I I . Ipsi ea diligenter notabunt ac proponent, quae 
ad abusus siqui forte irrepserint abolendos, ad vigentes 
studiorum methodos expoliendas perficiendasque, ad pros-
peritatem LTniversitatis promovendam, quoad Constitutio-
nuni décréta sinunt, conducere anirnadverterint. 

IV. Ea quae ab ipsis acta fuerint scripto diligenter 
mandentur ab aliquo ex eorum numero tamquam Secre-
tario a caeteris electo. 

CAPUT SEPTIMUM 
De Deeanis, Decanorum Vicariis, et Doctoribiis 

disciplinis tradendis. 
I. Decanos et Decanorum Vicarios unaquaeque Facul-

tas proprios sibi designet; designati vero a Senatu Aca-
demico confirmentur. Iidem biennium in officio consistent, 
ac denuo eligi semper poterunt. 

II. Decanus traditae in propria Facultate doctrinae 
invigilet, praeeritque Facultatis conventibus, qui singulis 
mensibus babebuntur. 

III. Cum is abesse contigerit, eius vices explebit 
Decani Vicarius. 

IV. Unaquaeque Facultas certum sibi Secretarium 
e suorum numero eligat, qui conventuum acta scripto 
accurate notabit. 

V. Disciplinas tradent Doctores, Doctores Sociati, et 
Academici. 

VI. Doctores eligantur a Moderatorum Consilio, 
exquisita prius sententia Senatus Academici, qui consilia 
conferre curet cum Facultate de qua agitur. 

VII. Doctores Sociati eligi queunt a Senatu Acade-
mico, consulta prius Facultate de qua agitur. Eorum 
autem erit leviores disciplinas tradere, et, cum necessitas 
postularit, Doctorum loco ad tempus docere. 

VIII. Academici, cum expedire id videatur, usui esse 
queunt in privatis praelectionibus tradendis, aliave ratione 
Doctoribus pro opportunitate auxilium praestando. 

IX. Qui in aliqua Facultate Doctoris munus exercet, 
in alia nonnisi Doctor Sociatus esse potest. 

X. In tota Universitatis docendi ratione- adamussim 
servetur illud Concillii Vaticani : „Quoniam vero satis non 
est haereticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores 
diligenter fugiantur qui ad illam plus minusve accedunt, 
omnes officii monemus servandi etiam Constitutiones et 
Décréta quibus pravae eiusmodi opiniones. quae istic 
disserte non enumerantur, ab hac Sancta Sede proscriptae 
et prohibitae sunt." (Const, de Fide Cath. Can. IV). 

CAPUT OCTAVUM 
De Disciplinis et Auditoribus. 

I. Disciplinae tradendae eius sint dignitatis et gradus 
quem veri nominis Universitas exposcit. 

II. Quapropter, alumni antequam admittantur pro-
bent necesse est, sive peculiari ad id facto periculo, sive 
idoneis exhibitis documentis, in disciplinis respectivae 
Facultati praeviis se satis profecisse, habito respectu ad 

numerum annorum absumptorum et ad diligentiam adhi-
bitam. 

III. Qui auctoritate in Universitate praestant, curent 
mutua consilia cum aliorum Catholicorum Collegiorum aut 
Seminariorum in nostra regione moderatoribus conferre, 
ita ut omnes ad Catholicae iuventutis educationem in 
nostra regione provehendam communi consensu conspirent. 

IV. Collegia aut Seminaria, salva et intégra omnibus 
libertate, auctoritate Consilii Moderatorum cooptari pos-
sunt Universitati ; quod cum fiat, diplomata quae apud 
eadem Collegia in testimonium profectus propriorum aluni-
norum data fuerint, loco examinis quoad admissionem in 
Universitate m habebuntur. 

V. Alumni degent in Collegiis universitariis, nisi 
aliter in particularibus casibus provisum fuerit, consen-
tientibus auditorum tutoribus, siqui adsint, vel Episcopis, 
si de auditoribus Sacrae Theologiae agatur. 

VI. Collegia universitaria moderetur, iuxta régulas 
a Consilio Moderatorum traditas, Praeses in singulis resi-
dens. Eius autem officii erit adsidue invigilare ne cuiusvis 
generis abusus irrepaut. ut ordo diligenter in omnibus 
servetur, ut alumni alacriter studiis vacent, ut adolescen-
tium animi ad fidem, pietatem virtutemque omnem infor-
mentur. Praeses de iis quae in suo munere obeundo 
praestiterit in menstruis Senatus Academici comitiis referet, 
Ipse autem, cum necesse id sit, opera cuiusdam Vicarii 
poterit iuvari. 

VII. Auditores qui extra Collegia commorantur, non 
modo regulis Universitatis obstringuntur cum in eius 
ambitu versantur, verum etiam ea servare tenentur quae 
circa domicilii electionem statuantur ; loca ne adeant neve 
contuberniis utantur quibus offendi castigati mores queant ; 
eamque instituant vitae rationem quae Catholicae fidei 
prof'essioni sit consentanea, quaque Universitas quae eos 
excipit honestetur. 

' VIII. Quivis alumnorum, sive in Collegiis commo-
rans sive non, si régulas Universitatis violaverit, privatim 
aut publice redarguetur, ad tempus removebitur aut 
etiam expelletur, prouti cuiusque culpae momentum pos-
tu laver it. 

CAPUT NONUM 
De Gradibus Academicis. 

I. Ad examen pro assequendis gradibus academicis 
admitti nemo poterit, nisi adsiduo disciplinarum studio 
profectuque ac vitae insuper integritate huiusmodi honore 
se dignum praebuerit. 

II. Auditores autem qui digni visi fuerint, ea peri-
cula oretenus et scripto facient quae lege Senatus Aca-
demici fuerint praescripta. Nemo autem umquam acade-
mico aliquo gradu augeatur, nisi ob singularia omnino 
mérita praecellentemque in scientiis peritiam. 

III. Aliorum Institutorum alumni, qui ad academi-
cos gradus promoveri velint, admitti ad periculum facien-
dum poterunt, si bonum de se suoque in studiis profectu 
testimonium per opportuna documenta exhibeant. In cae-
teris par cum ipsis ratio servabitur. Absoluto examine, 
alumni Catholici ad Doctoratus gradum provehendi in 
solemni renuntiatione collationis graduum professionem 
fidei juxta Pii IV ac Pii IX formulám emittent. 

CAPUT DECIMUM 
De Censibus pro Alumnorum Sociorum sustentatione. 

I. Ut quamplurimis liceat in nostra Universitate 
sludiorum curriculum emetiri, optimum consilium erit 
maximeque probandum si census constituantur ad pau-
periorum auditorum tenuitatem sublevandam. 

II. Adsimiles constituantur census quibus copia fiat 
alumnis praestantioris meriti post gradus adeptos, sese 
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in studiis ulterius perficiendi, imo aut scientiis provehendis 
semet perpetuo dicandi. Senatus Academici erit illos 
proponere Consilio Moderatorum qui ad talium censuum 
fructus percipiendos admittantur. Qui autem illo gaudent 
privilegio, in eius usu Universitatis regulis obstringuntur. 

CAPUT UNDECIMUM 
De Coelestibus Universitatis Patronis. 

I. Beatissima Virgo Maria Immaculate Concepta, 
quae patrocinio fovet Ecclesiam Statuum Foederatorum 
Americae, erit etiam coelestis Patrona Universitatis, eius-
que dies festus solemni ritu VI Idus Decembris quotannis 
celebrabitur. 

II. Ad tramitem Litterarum Apostolicarum SSmi 
D. N. Leonis PP. XIII. prid. Nonas Augusti an. 
MDCCCLXXXVII. editarum, Universitas singulari etiam ve-
neratione colet Divum Thomam Aquinatem, Doctorem 
Angelicum, Catholicarum omnium in orbe scholarum 
coelestem Patronum. 

CAPUT DUODECIMUM 
De Constitutionum Observantia. 

I. Consilium Moderatorum, proponente Senatu Aca-
demico et Rectore, régulas dare poterit quae harum 
Constitutionum observantiam promoveant. 

II. Nulla hisce Constitutionibus induci mutatio, 
neve iis in quovis derogari poterit, sine adr>robatione 
Sanctae Sedis. 

VEGYESEK. 
*** Az egyházhoz ragaszkodó világiak az itt e 

földön küzdő anyaszentegyháznak legkedveltebb gyermekei 
közé tartoznak. Az egyház ügyeinek ápolása- és védelmeért 

- a mi tulajdonkép nem egyéb, mint köteles, lélekemeff" 
hódolat az Isten előtt — az egyház, az ily hithű, vallás-
gyakorló, egyházvédő világiakat élite-testületének, mintegy 
sacerdotium extraneum-nak tekinti, s tisztelete, szeretete, 
hálája jeleinek özönével árasztja el. A papi szeretet gon-
doskodásának ily özönébe került e tavaszon Esztergomban 
dr Balogh Sándor fővárosi ügyvéd, a katholikus hitélet-
nek itt Budepesten s innen országszerte oszlopos férfia, 
kivált mint a Szent-László-Társulat s a Szeut-Vincze-
Egylet elnökségének évek óta nagyérdemű tagja. Róma 
a sz. Gergely-rend lovag-keresztjével nyilvánítá e lelkes 
katholikus világi férfin buzgólkodása iránt elismerését és 
háláját. Esztergomban pedig Balogh Sándor régóta grata 
persona. Hogy mennyire szeretik és becsülik őt ott, 
most, hosszas,és súlyos betegsége alatt van bő alkalma 
tapasztalni. Érzi is ő ezt szive teljes erejével, egész 
melegével. Egy budapesti régi jó barátjához, a benczés-
rend egyik nagyérdemű ősz tagjához irt levelébe volt 
szerencsénk betekinteni. Ebből meritve, a történeti igaz 
ság érdekében kötelesek vagyunk konstatálni, hogy 
Balogh Sándort nem szélhűdés érte, hanem ő súlyos tüdő-
gyuladásba esett Esztergomban. Még márczius 3l-én ő 
emjánál, az ország biboros hg-primásánál ebédelt. Másnap 
már oly fokban kitört rajta a tüdő-gyuladás, hogy lehe-
tetlen volt hazamenekülnie Budapestre. Elképzelhetjük 
kedves családjának megrettenését és hétről-hétre húzódó 
keserves helyzetét. Voltak, kik már halál-hirét is terjesz-
teni kezdték. Annál tovább fog a derék férfiú élni ! Ismeri 
a közmondást. A korai, alaptalan halál-hir — hosszú éle-
tet jelent. Hogy ugy legyen, szivünkből kívánjuk. A 
halál-hirt valószínűleg az okozta, hogy már az utolsó 

kenetet is feladták neki. Balogh Sándor nem győzi leve-
lében dicsérni a biboros hg-primás rendkivüli kegyességét, 
a főkáptalan nemeslelküségét, s háziura dr Palástiig Pál 
püspök ur „buzgóságát és szeretetét," melyet „leírhatat-
lan "-nak jellemez. Mikor halálos veszedelemben forgott, 
a főkáptalan valamennyi tagja misézett érte. Ezt üzente 
neki maga a hg-primás is. Az utolsó kenetet nagy pom-
pával vitték hozzá. Mikor már tul volt a veszélyen s 
kissé erőre kapott, f. hó 17-én magas személyes látoga-
tásával tisztelte meg őt ő emja, ki a beteg ágyához leülvén 
sokáig vigasztalta a családja után epedő férfiút. Az ünnepek 
után 10—15 napra reményű, hogy már útra kelhet. Hozza 
Isten körünkbe mennél előbb ! 

-f- Ft. Handek Ágoston ur, pannonhalmi benczés, 
a római Anselmianum jeles tanára, mint egy budapesti 
rendtársához intézett levelében olvassuk, a tanári teendők 
után fönmaradó szabad idejét levéltári kutatásokra for-
dítja. Két irányban búvárkodik : kutatja a magyarországi 
szent Benedek-rendre és a magyar apostoli királyok kegy-
úri jogára vonatkozó adatokat. Amazokat illetőleg első r 
sorban a magyar szent Benedek-rendnek Tholnai Máté 
első főapát alatti története iránt érdeklődik. „De ha, 
úgymond, át akarom nézni az egykori pápáknak regestáit 
(1500—1530-ig, hogy lássam, mi foglaltatik azokban ren-
dünkre vonatkozólag: át kellene néznem 681 kötet kéz-
iratot, a mi vagy hat esztendőt venne igénybe!" — 
„Másik thémámra, folytatja, a magyar apostoli királyok 
kegyúri jogára vonatkozólag eddig kedvezett a szerencse, 
mert a politikai iratokat tartalmazó kötetben rábukkan-
tam olyan iratokra, a melyekből világosan meg lehet 
állapítani, hogy erre vonatkozólag a kúria miként gon-
dolkodott. Ugyanis 1661-ben üresedésbe jött a boszniai 
püspökség, és Lipót császár-király, hivatkozva a főkegy-
úri jogra, a mely őt mint magyar apostoli királyt meg-
illeti, püspököt akar oda kinevezni. A bécsi nuntiusnak 
erre vonatkozó jelentése folytán VII. Sándor pápa külön 
bíbornoki bizottságot küldött ki a császár-király ebbeli 
igényeinek megbirálására. Ezen bizottság tárgyalásainak 
jegyzőkönyvét, a pápának beadott jelentését, a nuntius 
leveleit stb. megtaláltam és legközelebb lemásolom." Ér-
dekesnek találjuk t. barátunk következő följegyzését is 
közölni : „Zalavárra vonatkozólag is találtam egy adatot. 
Az 1569-ki pozsonyi diaeta előtt egy magát meg nem 
nevező tanácsos előterjeszei Miksa császár-királynak, hogy 
mely püspöki székek volnának betöltendők, s azt java-
solja, hogy a kinevezendőknek a rendes tanácsosi fizeté-
sen fölül, engedtessenek át javadalmazásképen a szent-
gothárdi (!), kapornaki s borsmouostori benczés apátságok, 
a leleszi és jászói prépostságok. A kapornaki apátságról 
ezt mondja: „Abbatia Sancti Salvatoris de Kapornak 
eiusdem ordinis nuper tantum per consiliarios Camerae 
Regiae inscripta vagy impignorata mille florenis Reve-
rendo Francisco Abbati beati Adriani de Zalavár, diviti 
Abbati, quae inquam abbatia facile per suam Majestatem 
iure Regni recuperari posset bono modo." (Politicorum, 
tom. 68. fol. 179.) 

— Az Index congregatiója azt a röpiratot, melyről 
mai számunk római tudósításának pápai okmánya szól, 
külön dekretummal a tilos könyvek lajstromába iktatta. 
(Moniteur de Rome.) 

— A Moniteur de Rome" jelentése szerint (ápr. 
21.) legközelebb bíbornoki kalapot nyernek : Richard 
párisi, Foulon lyoni, Guilbert bordeauxi, Schönborn prágai, 
Goossens malinesi érsekek, Apolloni a római szentegyház 
vice-camerlengója, és de Ruggiero az apostoli kanczelíária 
regense. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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A vérrokonság bontó akadályának fizikai, vallás-
erkölcsi és társadalmi okai. 

(Folytatás.) 

A — Az okok közt, melyek a vérrokon-
ságnak, mint bontó akadálynak (mindenesetre 
bizonyos határokon belül) megállapítását szük-
ségessé tet ték, a legszembeötlőbb helyet foglalja 
el az a tapasztalati tény, hogy a vérrokonok 
közti házasság általában véve nem fér össze a 
házasság elsőrendű czéljával, t. i. a gyermek-
nemzéssel, mert az ily gyakori és folytonos há-
zasságokból származó gyermekek többé-kevésbé 
testileg és szellemileg elsatnyulnak, ugy hogy 
idő folytán a családok és az egész emberiség 
teljes elkorcsosodása következnék be. Ezt az okot 
a jogászok lizikai vagy fiziologiai oknak nevezik, 
s nagy súlyt fektetnek rá már csak azért is, 
mert valláskülönbség nélkül mindenki által el-
ismerendő, s ot t is, hol a házasségot az állami 
hatalom szabályozza, talán kisebb mértékben, de 
elkerülhetetlenül tekintetbe vétetik. 

Hogy a rokonok közti folytonos házasság, 
illetve copula carnalis, az utódokra a fennebb 
érintett rossz következményekkel jár, ezt orvos-
tanilag megállapítani eddig nem sikerült s való 
szinüleg nem is fog sikerülni, mert a fogamzási 
és növekedési életprocessust vizsgálat alá vonni 
nem lehet. Csakis a statisztika adataiból tudtuk 
meg, hogy az okok közé, melyek a nemzedé-
keknek, a szülőkről a gyermekekre történő át-
öröklés folytán, elsatnyulását idézik elő, — a 
vérrokonok közt folytatott belházasságok (inter-
marriages, endogamia) is sorolhatók. Korunk egyik 
kitűnő psychiatrája igy í r : „Als hereditär dege-

nerative Momente von Seiten der Erzeuger hat 
die Statistik Epilepsie, Hirnkrankheiten . . fort-
gesetztes Heirathen in der Blutsverwandschaf t . . . 
als besonders wichtig ermittelt.1)" 

Ennek mikéntje megállapítva nincs; de any-
nyit bizton állithatni, hogy a sperma és ovulum, 
a férfiúi és női termékenyítő és fogam zó töme-

; esek (vagy bárminek nevezzük e parányokat) 
magokban rejt ik a leendő embernek alkatelemeit, 

j ( U n e a m e n t a ) épugy, mint a buzaszem és a talaj, 
melybe vettetet t , tartalmazzák mindazon alkat-
részeket, elemeket, melyekből a búzakalász fejlő-
dik. A vérrokonság, a vérrokonok egyesülése 
tehát annyiban hátrányos és elkorcsositó, mert 
az egyedekben esetleg létező szervéleti fogyat-
kozások, betegségi csirák, kórhajlamok, homogén 
tényezőknek találkozása által az utódban még 
jobban megerősödnek, s igy utóvégre is magának 
a nemzetségnek gyöngitését idézik elő. 

A természet alsóbbrendű világában is ezt 
muta t ja a tapasztalás. A növényi tenyészélet egyik 
törvénye szerint minden, ami csirázik, idegen 
földet óhajt. A mag nem igen diszlik oly talaj-
ban, hol állott és növekedett az a szár vagy 
törzs, melyről maga is származik. Igaz, hogy 
ha a mag teljesen ép és a föld is jó, akkor 
2—3-szor is lehet ugyanazon növény után jól 
aratni, anélkül, hogy a gabonafaj silányabb voltát 
észrevehetnők ; de ha a mag vagy talaj nem 
egészségesek és jók, akkor a magnak vagy talaj-
nak cserélése válik szükségessé. Ezért látjuk, 
hogy a földmives nem ta r t j a előnyösnek ugyan-

Krafft-Ebing, Lehrbuch des Psychiatrie 1879. 
Stuttgart II. B. 
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abban a földben, ugyanazt a növényfélét hosszabb 
időn át termeszteni, mert tapasztalnia kellene, 
hogy nöyényzete silány lesz, s a dus tenyész-
életet tengélet vált ja fel. A fák nemesítését is a 
keresztezés törvénye szerint eszközöljük. Mi a 
szemzés és oltás más, mint a fák nedvkeringé-
sének felfrissítése és heterogén tényezőknek bele- s 
vonása abból a czélból, hogy a fát dúsabb életűvé 
s gyümölcsét élvezhetőbbé tegyük? Sőt mintha 
a Teremtő a növényvilágban a vérrokonság tilal-
mának mintegy hasonmását akarná szemeink elé 
állítani, s ekkép bennünket a hasonló liziologiai 
törvénynek tiszteletére okta tni : némely növé-
nyekre nézve ugy intézkedett, hogy nem ugyan-
azon virágnak himpora által, hanem egy másiké 
által termékenyittessenek meg. Ennek okát abban 
sikerült megállapítani, hogy ha az illető virág a 
saját himpora által termékenyit tetnék meg, az 
az egész fajra káros hatással lenne. A miért is 
ezeknél a himszálak előbb hintik ki porukat, 
mielőtt a nőszárak kifejlődnek és a termékenyí-
tésre alkalmasak lesznek, ugy, hogy egy másik j 
virágnak himporára van szükség s ily módon 
keresztezés történik. ') 

Az állatvilág éppen ezt a tüneményt mutatja. 
Buffon és mások megfigyelései alapján állitható. 
hogy az állatoknak, főkép a lovaknak fajait 
sokkal szerencsésebben és jobban sikerül fenn-
tartani , ha különböző vérű, éghajlatú stb. állatok 
egymással összevegyülnek.2) Ugyancsak egy tapasz-
ta l t gazdától hallottam, hogy a vérkeresztezés 
hiánya a juhoknál pár nemzedék után feltűnően 
megboszulja magát ; s ha mindig ugyanazon 
csoportbeli kosok és anyabirkák párosodnak, 
lassankint az egész birkaállomány elcsenevészik. 
Darwin sem huny szemet e tény előtt ; s bár 
azt állítja, hogy némely állatoknál i t t -ot t rész-
ben eltérő tünemények voltak észlelhetők, átlag 
elismeri, hogy a vérnek keresztezése az álla-
tokra szükséges. „Bei den Thieren giebt man 
allgemein zu, dass die Folgen von Begattungen 
zu nah Verwandter, wenn sie lange Zeit hindurch 
fortgesetzt werden, eine Einbusse an Grösse, 
Kraft und Fruchtbarkeit nach sich ziehen. In-
dessen ist es zweifellos, dass man beim schweren 
Vieh die Paarungen Blutsverwandter weit genug 
treiben kann, und zwar zum Vortheile des 
äusseren Baues und ohne erhebliche Nachtheile 

') Moufang, a „Katholik" 1863. évfolyamában. 
2) Cherrier, Enchiridion. Tom. II. 214. lap. 

für die Constitution." ') Tehát ez utóbbiakra 
nézve is csak bizonyos határig s csak annyi-
ban állhat a kivétel, amennyiben nagyobb 
ellenálló képességök van és kevesebb szervezeti 
fogyatkozásoknak vannak alávetve, tehát rájok 
nézve a vérközösség hátrányai alig észrevehető-
leg jelentkeznek. 

Bizonyára nem tévedünk, ha ezek után 
feltesszük, hogy az alsóbbrangu szervezetek 
életében érvényesülő e törvény, a magasabb 
fokú szervezetnél, az embernél is fennáll és kö-
telező annyival inkább, mert a pusztán tenyészi 
és testi élettel benne az értelmi és erkölcsi 
élet is a legbensőbben egyesülve van, miáltal 
szervezete bonyolultabbá válik, s a testi és 
lelki egymásrahatás következtében szaporodnak 
ama tényezők, melyek az állandó vérfertőzte 
tést az utónemzedékre mindig károsabb hatásúvá 
teszik. 

Azok a tudományos férfiak, kik a testi 
szervezetet tanulmányozták, és megfigyelték ama 
hatásokat, melyeket az emberi test és lélek egy-
másra kölcsönösen gyakorolnak, kétségtelenül 
megállapították, hogy vannak némely szervezeti 
s ennélfogva lelki betegségek, hibák vagy rossz 
tulajdonságok, melyek a szülőktől öröklés foly-
tán a gyermekekre is átszármaznak. Ilyenek a 
magtalauság, siketnémaság, hülyeség és más el-
fajzások. Ezeknek mintegy csirái a cupula, illetve 
megfogamzás alkalmával a magzatra átmennek, 
foetus -ban növekednek, és a szülöttben kifejlő-
désre jutnak. „Az embryó, sejtjeinek szaporodá-
sából fejlődik, s a sejtek e szaporodása nem 
m á s mint a nemzés folytatólagos tevékenysége, 
önnön erejükből sokasodván, sejtből sejtett ké-
pezvén ; igen természetes tehát, hogy a szerve-
ket összeállító sejtek összege vagyis a szervezet 
a magocska s az ondó alapsejtjeinek jellemét 
meg nem tagadhatja. Gyakran tapasztalták ugyan, 
hogy egynémely nemzedék, szülőinek kórhajla-
mától ment maradt, de többnyire bebizonyult, 
hogy az — alkalmasint kedvező életviszonyok 
következtében fejlődésében gátolt — kórhajlam 
csak rej tőzött s az amazt követő nemzedékben 
lappangó állapotából újra napfényre került.2) 
Ezek az örökölhető bajok természetesen még 
inkább meggyökereznek az utódban, ha a férfi 

1) Darwin ; — Dr Eulenburg, Real-Encycl. der 
gesammt-Heilkunde, Berlin. 

2) Dr Lesmer Itezső a „Term. Tud. Közi." 1876. 
évfolyamában 87. füzet. 
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és nő egyaránt abban a bajban szenvednek, 
mert a degeneráló hatás ezáltal megkétszere-
ződik és fokoztatik. „A kórhajlam fokozott 
erővel fogja a magzatot megragadni, ha a szü-
lők abban osztozkodtak. Egyöntetű természetű 
szülők biztosabban ruházzák át gyermekeikre 
tulajdonságaikat, mint a különböző természetűek, 
de kárára az ivadéknak, ha vérök kombináczi-
ója beteges alapon történik, ha nemzésök beteg-
séget kettőz. — Ellenkezőleg, ha csak az 
egyik fél van inficiálva, s a másik ép, illetve ugyan-
at tól az infectiótól ment, az elsőnek degeneráló 
hatása ellensulyoztatik, vagy hát legalább is 
csökkenik. 

Az utódoknak ily öröklés folytán történő 
testi-lelki elkorcsosulását tehát elősegíti az a 
körülmény, midőn a szülőkben homogen elkor-
csositó tényezők fordulnak elő, melyek összmű-
ködvén, az elkorcsosulást mintegy forceirozzák, 
miáltal azok a degeneráló tényezők folyton 
erősebbekké, a káros következmények pedig 
úgyszólván maradandókká lesznek. Miből ismét 
következik, hogy a vérrokonok közti copulát ós 
gyermeknemzést meg kell t i l tani és akadályozni, 
levén i t t állandó a veszély, hogy a közös csa-
ládi bajok, hibák és betegségek csirái kedvező 
körülmények közé jutva, sőt ugyanazon ténye-
zőkkel erősittetve, elhatalmasodnak, mély gyö-
keret vernek s igy a következő nemzedéknek 
gyöngülését, terméketlenségét, sőt kihalását okoz-
zák. Körülbelül igy iparkodik e dolgot megma-
gyarázni a fiziológia, bár bevallani kénytelen, 
hogy az e tekintetbeni górcsövi vizsgálatok töké-
letlenek, s az eddigi erre vonatkozó elméletek 
absolut becsüeknek éppen nem tekinthetők. De 
bárminő elméletek mellett is, a tudósok a sta-
tisztikai adatokra épitve, általában vallják azt 
a véleményt, hogy a vérrokonok közti állandó 
házasságok az utódokra káros hatással vannak, 
vagy legalább megengednek annyit, hogy káros 
hatással lehetnek. Az előbbiek is, mint Devay, 
Bewis, Morris, P. Lucas, Boudin stb., — az utób-
biak is, pl. Voisin, Bourgeois, Oesterlen, Keiner, 
Reich, Darwin stb. egyaránt a statisztikára hi-
vatkoznak. Sőt vannak, kik egyes ellenkező tü-
nemények miatt , a vérrokonok közti copulának 
az utódokra való direkt hatását mindenféle 
tekintetben tagadásba veszik. Ezek azonban ke-
vesen vannak, s csak kevés esetre hivatkozhat-

x) U. ott. 

nak '), ami arra mutat, hogy eseteik kivételesek 
c s u p á n , és az exceptio firmát regulám a z e r i n t a 
törvény megerősitésére szolgálnak. 

Sokkal számosabbak az oly adatok, melyek a 
hülyék, korcsszülöttek, görvélyesek, magtalanok, 
siketnémák, talókák, ideggyengék stb. nagy szá-
zalékának, vérrokon-szülőktől öröklés folytán 
tör tént elfajulása vagy betegsége mellett tanús-
kodnak. 

S ha mindezekhez hozzáveszszük, hogy szá-
mos vad népeknél is tilosnak tartat ik a vérro-
konok közti házasság, nem tulozunk, midőn az 
erre vonatkozó ti lalmat olyannak mondjuk, 
mint a mely a természet Alkotójától megálla-
pí tot t és a szervezetekre kötelező átalános fizi-

Legfőbb adatjuk Batz (Loire inf.) franczia köz-
ség, hol az ötvenes évek kimutatásai szerint a lakosság 
elszigeteltsége miatt igen gyakoriak voltak a vérrokonok 
közti házasságok, s mégis erőteljesek a családok. Azután 
emiitik Salpetriére és Bicétre párisi tébolydákat, hol 
akkoriban egyetlen egynél sem volt konstatálva, hogy az 
elmebaj oka az elődök vérfertőztető házassága lett volna. 

2) Devay Ferencz hires orvos tényekkel igazolta, 
hogy bizonyos családok emez öröklött bajainak nagyrésze 
az illető családok vérfertöztető házasságaiból keltezhető, 
mert a betegség csirái a spermával átmennek az ugyan-
azon betegségcsirákkal ellátott anyába s gyökereit ké-
pezik az utódok krónikus bajainak, sőt magtalanságának. 
Szerinte a „magsat szervi ismétlése szüleinek." Ugyanő 
emliti. bogy 121 ilven házasság közül 22 gyermektelen 
volt, tehát 28 w/o> 17 házasságból korcsszülöttek, 7-ből 
vízfejűek származtak. Bewis 34 vérrokonok közti házas-
ságot figyelt meg, melyek közül 7 magtalan maradt, 
27-ből pedig 191 gyermek származott. E gyermekek kö-
vetkezőleg osztályozhatók : 58 rövid időre születése után 
meghalt, 134 életben maradt s érett kort ért el. Közülök 
64 ép, egészséges, 32 gyenge termetű. 9-nek állapota 
nem volt kipuhatolható; a hátralevő 47 mind beteges 
vagy rendellenes testalkatú : 23 görvélyes, 4 nehéznya-
valyás, 2 néma, 4 hülye, 2 vak, 5 albinó, 6 gyenge sze-
mű, 1 vidatánczban szenvedő. Siketnéma intézetekben 
majdnem egy negyedrész vérrokon szülőktől való, pedig 
a házasságok aránya 1: 20. — Északamerika némely tá-
jain figyelték, hogy a feketék közt 47 gyermek közül 1 
siketnéma, a fehérek közt 4292 közül egy; oka: mert a 
feketéknél gyakoriak a vérfertőztető házasságok. Chinában, 
hol igen tilos a rokonok közti házasság, siketnéma alig 
található. Hasonló adatokkal bőségesen szolgálnak Bewis, 
Boudin és különféle szaklapok (Term. Tud. Közi.), útle-
írások, népismék stb. Az adatok persze némelykor egy-
másnak ellenmondók, de ez leginkább abból ered, mert 
felületes megfigyelésen alapulnak, s nem veszik eléggé 
tekintetbe a különféle népek kulturviszonyait, vagy egyéb 
társadalmi és közegészségügyi tényezőket, melyek itt-ott 
néha eltérő eredményeket hoznak létre. Az anyaggyűjtés 
bősége és nehézségei miatt a kérdés nyilt kérdésnek ve-
hető ; és ha teljes bizonyosságot itt elérni eleddig nem 
lehetett is, annyit mint minimumot minden orvos és 
fiziologus megenged, hogy a vérrokonok frigye, mivel a 
szülőkben meglevő és örökölhető (erblich) betegségek 
csirái (Krankheitsanlagen) az öröklés törvényei szerint 
kifejlődnek és erősödnek, — a magzatokra nézve felette 
káros befolyást gyakorolhat. Dr Eulenburg i. müvében 

I 238. 1. 
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ologiai törvénynek, az ember szellemerkölcsi 
természetéhez és társadalmi életéhez alkalma-
zott érvényesülése. 

Mindenesetre pedig eme törvénynek elis-
merése és követése, amennyire természetszerű, 
éppannyira jele a kulturának, a czivilizácziónak. 
Természetszerű volta mellett bizonyit némely 
műveletlen népek szokása, kik a vérfertőztető 
házasságtól tartózkodnak. Ez náluk ősi ösztönre 
vezethető vissza, aminthogy a műveletlen népek-
nél sokszor tapasztaljuk, hogy önként teljesíte-
nek sok olyast, amire i rot t törvényeik nincsenek 
s amit kulturnépek törvénykönyveiben szépen 
megfogalmazva szemlélünk. Utóbbiaknál ez a 
művelődésnek jele, mert az ősi ösztön öntuda-
tossá s a szivbe vésett természeti törvény irott 
jogszabálylyá vált s éppen azért senki sem állit-
hatja. hogy a vérfertőzet elleni intézkedések a 
czivilizácziónak önálló találmányai. A czivilizá-
czió csak körülírja, indokolja azokat, s igy meg-
szilárdítván, a társadalomnak, az emberiségnek 
javára szolgáló biztosítékkal lát ja el. Amig te-
hát ezt az ősi fiziológiai természettörvényt figye-
lembe nem vevő egynémely vad népeket bizonyos 
tekintetben menteni lehet : addig a kulturné-
pekre, melyek régente a vérfertőztető házassá-
gokat megengedték vagy ujabban a rájok vonat-
kozó ti lalmat minél szűkebb körre szorítani, sőt 
éppenséggel megszüntetni óhajt ják : méltán rájok 
lehet sütni a meggondolatlanság és könnyelműség 
bélyegét. 

„Minő szánandó vakság kell ahhoz, — mondja 
de Maistre gróf. — hogy egy férfi, aki az ő 
arab ménlovának normandi anyalóval való páro-
sítása végett rengeteg pénzösszeget áldoz, a 
legkisebb restelkedés nélkül képes a saját véré-
ből feleséget venni." (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, ápr. 26. A kormány húsvéti piros tojásai, — 

a mint raultkori tudósításunkban e helyütt már emii-
tettük, Szilágyi és Wekerle uj miniszterek húsvéti nyi-
latkozatában vannak az országnak szervírozva, magyarul 
mondva : feltálalva. Mi a tekintély tisztelői és a tekintély 
tiszteletének őrei vagyunk. De valamint a tekintélynek 
az igazság adja meg a tiszteletet gerjesztő és tápláló 
erkölcsi erőt, s a tekintély tiszteletének is csak akkor van 
erkölcsi alapja és értéke, ha annak forrása és inditó oka 
— az igazság : ugy tőlünk is ne várja senki, hogy bár-
mely tekintélyek kedveért az igazság kultusát cserben 
hagyjuk, s bárkinek szép szavait hallva annyira elragad-
tassunk az ékesszólás hatalma által, hogy teljesen elfeled-

jük a rideg valóságot, hogy most például ne lássuk az 
ország múltja, jelene és jövőjéből álló háttért, a mely előtt 
Szilágyi és Wekerle miniszterek a politikai athletika és 
bűvészet szinpadán fölléptek Magyarország figyelmének 
lekötése, és egy szomorú törvényhozási incidens után — 
a kedélyek felviditása végett. 

Lássuk tehát ezt a háttért, lássuk a rideg valósá-
got, a mely Szilágyi és Wekerle miniszterek programm-
szerü — fényes Ígéretek és szép reményektől ragyogó — 
nyilatkozatát igazi világításba állítja és teljesen kidom-
borítja. 

Magyarország a történettudósok általános véleménye 
szerint az 1889-iki évvel belépett a honalapítás évköré-
nek millenáriumába. Nagy szó ez, nagy valóság és nagy 
alkalom egy országnak megmutatni, hogy mi volt 1000 
év előtt, mivé fejlődött 1000 év alatt s mi most — 1000 
éves küzdelem után. 

Hogy mi volt Magyarország hajdan, az Árpád-ház, 
az Anjouk s Korvin Mátyás alatt, azt már az elemi isko-
lásoknak is kell, vagyis kellene tudniok Magyarországban. 
Nagyhatalom volt a Duna mentén, melynek itt, a hatal-
mas Duna mentén, nem volt oly vetélytársa, a mely vele 
sokáig kiállta volna a birkózást. A német-római csá-
szárok hűbéresükké igyekeztek tenni Magyarország ki-
rályát, be akarták olvasztani a német birodalomba Ma-
gyarország népét. Azonban minden igyekezetük kárba 
veszett. Magyarország itt a közép-Duna mentén mindig ön-
álló tényező maradt, a mely nem egyszer döntött magának 
a nagy Németország sorsának intézésében is. Habsburgi 
Rudolf trónjának meggyökeresedését például egyenesen 
annak köszönheti, hogy László királyunk d0,000 emberé-
vel segitett a császár 20,000 emberből álló hadseregének 
— Ottokár cseh királyt leverni s Németország és Ma-
gyarország közvetlen érintkezésének útjából eltenni. Nagy 
Lajos Európa leghatalmasabb birodalmává tette a magyar 
király birodalmát. Három tenger mosta e birodalom part-
jait. Ilyen birodalmat csak Attila, „az Isten ostora" vert 
össze pillanatnyilag közép-dunai székhelye körül. Az 
adriai, fekete és balti tenger szabott határt a szövetséges 
magyar-lengyel monarchiának. Óriási kár, hogy e biro-
dalmat, melynél nagyobbá azóta csak Oroszország növe-
kedett Európában, — Nagy Lajos és utódai nem tudták 
együtt tartani és megszilárdítani. Még egyszer feltűnt 
Magyarország nagyhatalmi állásának teljes ereje és di-
csősége Mátyás királyban. Hatalmas ellenfelekkel sikere-
sen megküzdve annyira vitte, hogy a német-római csá-
szárral szemben maga Bécs is hatalmába került. 

Alig. hogy meghalt Mátyás király, Magyarország 
rohamosan hanyatlott s Mohácsnál teljesen összeroskadt. 
Politikai és vallási belviszályok, török iga, feltámadott 
német urhatnámság Magyarország fölött — megtették a 
többit Mohács csapásának segítségére. Az ország két, sőt 
három töredékre szakadt szét : Erdélyre és csatolt részeire, 
török hódoltságra és — a koronás király országára. Népében 
megfogyva, műveltségében hátra vetve, iparában, gazdag-
ságában megkoppasztva, önállóságában megingatva, igy 
jutott el Magyarország az ébredés és újjászületés száza-
dába, a XIX. századba. Legújabban kölcsönös keserves 
tapasztalatokon okulva kiegyezett, megbékült, megszeret-
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ték egymást ország és királya. Van önálló, felelős kor-
mányunk ; sorsunk saját kezünkbe került vissza. 

Most a magyar nemzet európai létének ezredévi 
ünnepét kellene megülni. De nem meri senki, nem meri 
különösen az ország kormánya. Óhajtja minden hazafi, 
óhajtja az ország kormánya is ; de nem találja módját senki ! 
Miért? Mert Magyarországnak tekintélye, mert Magyar-
országban a magyar érzés, a magyar hazafiság oly gyenge 
lábon áll még mindig, s az különösen a hühós Tisza-aera 
alatt, mindenek fölött pedig ennek „német rendelete" és 
„német 25. §-a" következtében oly alacsony fokra szállt 
vissza, hogy Magyarország millenáriumának országos, 
központi jellegű, hivatalos megünnepelését — a más mint 
magyar nemzetiségűek közöl talán sokan kellemetlenül 
veszik, a fanatikusok sértésnek gondolják ; a magyar nem-
zetiségű vezérférfiak pedig gyávaságból kerülik még gon-
dolatát is. És ezt e gyávaságot — politikai eszélyesség-
nek nevezik ! 

De lássuk a háttér mélyét is. Eddig láttuk Magyar-
ország múltját és jelenét. Most lássuk jövőjét! Ez is 
háttere — Szilágyi szép levelének és Wekerle biztató 
beszédének. 

Magyarország szemhatára jövőnk felé be van bo-
rulva. Sötét, vészt hordozó felhők tornyosulnak az égen. 
A mennydörgés mind közelebb hallik. Villámok czikkáznak 
végig az ég boltozatján. Közeledik az európai történet-
nek egy nagy átalakulása, egy világtörténelmi dráma. 
Közeledik Isten Ítélete népek és nemzetek fölött. És 
Magyarország ez Isten-itélet szinterének kellő közepén 
fekszik : útjában a schismának Konstantinápoly felé, be-
szorítva, itatós papir gyanánt, a világuralomért élethalál-
harczra készülő német és szláv császárság irtóztató nyomása 
közé, hogy vagy beigya a szláv és német politika szennye-
sének piszkos levét, vagy pedig pusztuljon el a föld színéről. 
Irtóztató ez a nyomás ; mert az se Istent, se embert, se 
jogot, se igazságot nem ismer. Nem ismer semmi szen-
tet, — az egymás vérére szomjazó tömeg, az ágyú, a 
puska és kard millióinak erőszakán kivül. 

íme Szilágyi és Wekerle Magyarország kedvét kereső 
miniszteri nyilatkozatának háttere egész nagyságában. íme 
a rideg valóság és — a rettenetes jövő egész komor sötét-
ségében. E komor háttérhez Szilágyi levelének és Wekerle 
beszédének lelkes Tisza-támogatása és derült hangulata ugy 
illik, mint mikor az áprilisi időjárás egy alig elmúlt rette-
netes zivatar és egy közeledő, a tavasz minden reményét 
megsemmisítéssel fenyegető, jégverés háttere elé egy ragyo-
gó, verőfényes vidéket varázsol. Egyébiránt Wekerle beszéde 
nem is annyira államférfiúi, mindenre kiterjeszkedő nagy 
conceptio, mint inkább csupán egy szakminiszter bürójának 
köznapias munkaterve, melyben azonban a miniszter el-
árulja azt is, hogy az, a ki e tervet csinálta, az tud 
kitekinteni bürójának ablakán át az állam-politika más 
ressortjaira is. Szilágyi levele ennél sokkal több. Ez a 
levél több egy minisztérium gyárias munkatervénél. Az 
egy államférfiúi alkotás, az egy állampolitikai programm 
— dióhéjban, a politika csinálásának ritka finom tapinta-
tával és a magyar irály művészi hizelgésével, s mondhatni 
lelkesedésével megszerkesztve. 

Hogy észrevételeinket reá nézve megkezdjük, nekünk 

először is mód nélkül nevetségesnek látszik e levéllel 
szemben a Tisza-aera „Nemzet"-ének magatartása. A 
14. és 25. §§. korának, aranjuezi boldogságban uszó, trom-
bitás dicsőitője — valóságos czigánv-kerekeket hány örö-
mében ama dicsőség láttára, a mely Szilágyi beszédéből 
a Tisza-kabinet jövőjére lövel. Ám én nem tagadom, 
hogy Szilágyi levele fényes, és bemutatott körvonalaiban 
(mert léteznek ám politikus embereknél be nem mutatott 
körvonalak is) az ország előtt kedves húsvéti tojás lehet 
még a jövőben, ha t. i. Szilágyi megteszi azt, a mit igér. 
De kérem szépen az éremnek két oldala vagyon. Szilágyi 
beszéde is kétélű fegyver. Egyik élével takaróul akar 
szolgálni az államférfiú bölcseség utján kátyúba jutott 
Tisza-aera múltjára s jelenére és biztosítékul jövőjére 
nézve ; másik éle szerint azonban ez a levél, szerintünk 
kérlelhetetlen vádirat a múltra és jelenre nézye. sőt 
több, udvarias bár, de erőteljes kisöprüzése a Tisza-
aera ama rövidlátó, aprólékos taktikázásának, a mely 
a 14. és 25. §§-ig elvezette az országot. Mert Szi-
lágyi először is a „hagyományos elvekre épített nem-
zeti politika" zászlóját tűzte ki a pártpolitikai takti-
kázás kudarezot vallott, megtépett lobogója helyébe. 
Másodszor, Szilágyi az egyetlen egy ember önkényes 
felfogásától, legyen bár az a „szent meggyőződés" magas-
latára felemelve, eltérőleg kimondja, hogy „a politikai 
szabadságnak és az uralomnak egyaránt törvényesen meg-
határozottnak kell lennie. A hata lom. . . . legyen törvényes, 
gyakoroltassék törvényesen." Az altató személyes uralom 
helyett Szilágyi harmadszor kimondja, hogy a „nemzet 
erkölcsi és politikai ereje teljes mérvben felkeltessék és 
ébren tartassék." A bíróságok befolyásolásával szemben a 
bírói függetlenséget ; a közigazgatási slendrián helyett a 
közigazgatási bíróság megalkotását hirdeti és igéri. Tisza 
municipális közigazgatását az állami közigazgatással igéri 
eltemetni. Ha ez nem leszámolás a Tisza-aera szellemével: 
ugy nincs leszámolás e világon. 

Egyre vagyok fölöttébb kiváncsi. Arra, hogy melyik 
szellem lesz az erősebb: a Tiszáé-e vagy a Szilágyié, 
avagy talán nem fogja-e e két homlokegyenest ellenkező 
politikai szellemet egy mixtum compositummá testvéries 
egyetértésbe összeolvasztani — az a kálvinista bölcseség, 
mely a Tisza-aerát jellemzi, s a melynek titkosan sutto-
gott jelszava körülbelül igy szól : az Isten is jobban 
kedvez annak, a ki Tisza hitvallását köfeti, mint a ki 
pápista Magyarországban ! 

Mi egyelőre abban a reményben élünk, hogy Szilágyi 
nem lesz Tiszához hasonló agyafúrt taktikus és kálvinista 
politikai pártvezér, hanem lesz belőle egy igazi alkotó 
magyar államférfiú. Ehhez neki nem kell egyéb, mint 
csakis az, hogy tartsa meg — pozsonyi választóihoz intézett 
levelében — megirva adott szavát! 

Szilágyi programm-levelére még egyszer visszatérünk. 
? ? 

Vácz, ápril 24. A püspöki residentia restaurálása. — 
Schuster Konstantin megyés püspökünk ő exclja, ki, hogy 
egyebeket ne említsünk, székesegyházában emelt stylszerü, 
pompás püspöki trónusa által immár megörökité nevét egy-
házmegyénk évkönyveiben, — ujabban ismét püspöki 
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resideutiája nagyobb mérvű restaurálására forditá figyel-
mét. — A mult évben 10 ezer forintnyi költséggel uj 
ablakokat és ajtókat épittetett a terjedelmes palotán ; 
most pedig annak külső díszítését vette foganatba. A 
szép bejárat karcsú oszlopait megszabadítá az ízléstelen 
fölösleges burkolattól, melyet a kőműves meszelője rájuk 
kent, — s most eredeti, természetes szinükben díszlenek 
a magasra nyúló kőtámaszok. — A palota falainak alj-
zatába illesztett quadrát kőlapokról is folyton hámlik a 
piszkos, vörös mész, s helyette a kőfaragó kalapácsa nyo-
mán, ízletes reczézettel az eredeti szin és alak tűnik elő. 
— Az épület régi fagerendái nemsokára vas traversekkel 
fognak pótoltatni. A régi tetőzet is lebontatik ; az u j vala-
mivel alacsonyabb, de Ízlésesebb lesz, s díszét egy torony 
is emelni fogja. A farácsozat, mely a palota kertjét két 
oldalról körülfutja, szintén eltávolittatik, s helyébe öntött 
vasból készült uj rácsozat jő. — A már részben elkészült, 
s az idén teljesen foganatosítandó restaurálási munkálatok, 
36 ezer forintba fognak kerülni. Hiszszük, hogy a f. év 
őszén, az ódonság színezetétől menten, teljesen megujulva, 
tetszetős, valódi palotaként fog tündökölni püspöki resi-
dentiánk. 

Mint halljuk, püspök ő exclja a kissé rendezetlen 
székesegyház-tért is vasrácsozattal szándékozik köriilkerit-
tetni, s a székesegyháznak hatalmas, de már megromlott 
ablakait is megujittatni óhajtja. 

Ha egykori nagynevű püspökünk Migazzi sírjából 
kikelne: örömmel tapasztalná, hogy íme akadt egy utódja, 
a ki nem retten vissza a nagy áldozatoktól, a miket az ő 
két monumentális emlékének : a székesegyháznak és püs-
pöki palotának renoválása, illendő conserválása igçnyel. 
— Isten tartsa s éltesse sokáig Migazzi méltó utódját ! 

- y -

KATH. TANÜGY. 
A washingtoni egyetem hittudományi karának s a 
vele egybekapcsolt központi fő papnevelő intézetnek 

alapszabályai. 

CAPUT PRIMUM 
Quorsum haec Sacrarum Scientiarum Schola constituatur. 

I. Seminarium Principale, quod magni Americanorum 
Lycei esset initium, quodque maiori doctrinae copia et 
dignitate seminaria alia ceterasque scholas superaret, 
Episcopi collatis consiliis constituendum decrevernnt, ut 
Clericorum in dies numero crescentium utilitatibus pro-
spiceretur, deinde ut vota Patrum in Concilio Plenario 
Baltimorensi III congregatorum ad felicem exitum tandem 
aliquando perdu cerentur. 

II. In hoc proinde Sacrarum Scientiarum curriculo 
abunde per quatuor saltern annos tradentur ea omnia quae 
nosse Theologum decet ; Theologia nempe Fidei sive rerum 
credendarum, una cum Ethice sacra, História Religionis a 
primis inde temporibus, rerumque in Ecclesia gestarum 
ad nostram usque aetatem ; Leges Sacrorum Rituum, et 
accurata Sanctorum Patrum veterumque scriptorum co-
gnitio. Quibus accedent interiora et penitus abdita Philo-
sophiae arcana, ceteraeque eloquentiae et bonarum artium 
disciplinae, quarum ope auxilia ad sacram doctrinam optima 

parantur. Ante omnia vero auditores in sacrosanctis utri-
usque Foederis Libris interpretandis, exponendis, acerri-
meque tutandis instituentur. Quoad lus Canonicum, eri-
gentur Cathedrae Institutionum ac Textus, nec non Iuris 
Publici ecclesiastici : totum vero studium tribus saltern 
annis absolvetur. 

III. Cum Romana Petri Apostoli Cathedra sit ipsa 
petra immota in qua Christus Dominus Ecclesiae suae 
fundamenta posuit, Doctores sedulo curent oportet, ut ne 
latum quidem unguem a Romani Pontificis, qui in docendo 
falli nequit, doctrina et auctoritate deflectant. Unde opta-
tissimum illud facile continget, ut Ecclesia nostra certae 
quam docet Romana Ecclesia veritati constantissime 
adhaerescat. 

IV. In philosophicis quoque disciplinis tradendis D. 
Thomam quasi ducem fidissimum sequantur. Doctrinam 
ex eius scriptis haustam auditoribus suis eo modo propo-
nant, quo proposuisset ipsemet si in nostra rerum tem-
póra incidisset. Qua docendi ratione mentem D. Thomae 
melius et accuratius assequentur, ipsius laudem apud 
domesticos. et Leonis XIII. Pontificis Maximi, qui magni 
Aquinatis nomen ac scripta ad priscam dignitatem et 
auctoritatem revocavit atque vindicavit, voluntati et imperio 
optime obsecundabunt. 

CAPUT SECUNDUM 

De Collegio Doetorum. 
I. Collegium Doetorum, praeter Cancellarium (uti 

vocant) et Rectorem, complectitur tam Decuriales qui 
docendi munere funguntur, quam Collégiales seu supra 
numerum adlectos consentiente Consilio Moderatorum et 
Rectore, eaque lege ut nunquam Decuriales numero 
superent. 

II. Ex suomet ipsi numero Decanum ab Episcopis 
approbandum creabunt, cuius sit utilitati et bono com-
muni advigilare, conventibusque Doetorum, absentibus 
Cancellario et Rectore, praesidere. Snffragiis quoque suis 
Vicarium deligent qui Decano in gerendo munere praesto 
sit ; Scribam quoquo sive ab Actis, qui res in conventibus 
gestas accurate describat ac diligenter adservet. 

III. Praeter modo memoratos, Collegio adnumera-
buntur Doctores Emeriti ; Honorarii quoque, quos scilicet 
sive scriptis in vulgus editis claros, sive ingenii et doctrinae 
laude florentes, ex Episcoporum sententia Collegium sibi 
adciscere velit. 

IV. Singulis mensibus, vel saepius si visum fueritT 

Doctores Decuriales et Collégiales convenient ad delibe-
randum de lis quae ad utilitatem et commoda Lycei 
aliaque huiusmodi spectant. Negotium si fuerit ordinarium, 
plurium suffragiis expedietur. Quod si de re magni mo-
menti condenda, immutanda, aut refingenda agatur, licebit 
quidem sententiam suam libere dicere, sed res ipsa, modo 
duae ex tribus partibus consenserint, ad Senatum aut ad 
Episcopos deferenda est, ut eorum arbitratu definiatur. 

V. Statis diebus quibus auditores probandi sunt, vel 
certatim doctrinae suae specimen daturi quo honores in 
Magno Lyceo conferri solitos promereri studeant, inviten-
tur Doctores omnes ad assistendum probationi vel certa-
mini et ad sententiam suam de singulorum meritis dicendam. 
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lus tarnen suffragii fereudi penes solos Doctores Decuriales 
et Collégiales esto, quorum plurium suffragiis res decidatur. 

VI. Si in Magno Lyceo festus dies agatur vel so-
lemnia celebrentur, Doctores universi ad celebrationem 
vocentur; dumque adstant, si lubet, Ordinis sui insignia 
gérant. 

CAPUT TERTIUM 

De Doctoribus Decurialibus. 

I. In Collegium Doctorum Decurialium ii tantum 
cooptentur, sive seculares sint sive reguläres, quos 
integritás vitae et doctrinae fama commendat. Quibus 
adiungi poterunt socii et adiutores in docendo, quasi 
Praeceptores Sociati, quibus tarnen nullum ius ne locus 
quidem inter Doctores sit. Eorum autem ratio habeatur 
in novis Doctoribus deligendis, ita ut, si pares ingenio 
fuerint, ceteris competitoribus anteponantur. 

II. Episcoporum est Doctores deligere, audita prius 
Senatus et Collegii Doctorum sententia. Eorumdem Epi-
scoporum auctoritate dignitatis gradu movendi sunt, quo-
ties causa iusta vel Collegii utilitas id postulare videatur. 

III. Doctores quum primo docendi munus capessunt, 
deinde singulis annis, quo die post solemne Sacrum Deo 
Spiritui Sancto factum scbolae primo patent, sacramentum 
ex formula Catholicae professionis iussu Pii IV et Pii 
IX édita dicunto. 

IV. Doctoribus in memoria penitus insideat, se su-
scepto docendi munere obligasse quodammodo fidem suam 
Collegio et Reipublicae sacrae, eaque de causa lege ar-
ctissima adstrictos esse ad officium suum rite exequendum. 
Hinc statis diebus et horis in schola constanter adsint, 
postquam materiam ad docendum accurata meditatione 
paraverint. Quae vero scite sapienterque recentiori aevo 
docti homines industria sua protulerunt, ea discipulis suis 
accurate communicent, ostendantque ea nedum philoso-
phies scholae principiis esse contraria, quin et ipsi sacrae 
scientiae plurimum adiumento ac incremento esse. Disci-
pulorum honestam aemulationem ac diligentiam horta-
mento, laude, reprehensione provocent. An doctrinam 
traditam probe cognoscant penitusque percipiant, neque, 
saepe interrogando et disceptando experiri studeant. Ab-
sentes quoque, et eos in quorum moribus aliquid impro-
bandum forte deprehenderint, notent eorumque nomina 
ad Rectoris Vicarium déférant. 

CAPUT QUARTUM 

De Auditoribus et Honorim Gradibus. 

I . Ad banc Magni Lycei scholam admittentur Pre-
sbyteri, Clerici qui sacris initiari volunt, et Ordinum 
Religiosorum sodales, modo permissionem scriptam affe-
rant Episcopi sui aut Praepositi domui Religiosae in qua 
morabantur. Quoad autem studia praevia, omnes adver-
tant oportet ad leges Magni Lycei iam memoratas et ad 
monita Concilii Plenarii Baltimorensis Tertii. 

II. Qui scholam banc studiorum causa celebrant, 
debent in Collegio habitare et legibus quibus domus 
regitur parere ; iis exceptis de quibus Episcopi aliter sta-
tuant, vel qui Religiosam sui Ordinis domum incolant. 
Valde optandum est ut Religiosae huiusmodi domus prope 
Lyceum, imo in ipso eius fundo extruantur. 

III. Cursum studiorum nemo arbitrio suo eligat, sed 
Episcopi sui, aut si sodalis Religiosus fuerit, Praepositi 
sui voluntati et iussis obtemperet. Qui Magnum Lyceum 
sponte adeunt, Rectoris vel Praesidis consilio utantur. 

IV. Alumni qui in caeieris Lycei curriculis se exer-
cent, possunt etiam in curriculum sacrum pro studio 
aliquo particulari descendere, modo Rector consenserit. 
Hoc exteris quoque bene moratis licebit. 

V. Cum ex more et instituto maiorum disciplinae 
theologicae Latine tradantur, Doctores hortatu et exemplo 
suo discipulos ad copiam facultatemque Latine dicendi 
sibi comparandam alliciant atque excitent. 

VI. Qui, ex S. Sedis concessione, sine praevio cursu 
theologico in Lycei scholas theologicas admittuntur, pro-
bent necesse est per débitas attestationes se per duos 
saltern annos studiis philosophicis cum successu laudabili 
incubuisse. Hi, post secundum disciplinarum theologicarum 
annum, examina subire poterunt ad Baccalaurei (ut vocant) 
honorem consequendum ; post tertium vero annum, exa-
minandos se sistere poterunt ad Prolytatus honorem adi-
piscendum ; non autem nisi quarto saltern anno expleto 
ad Doctoratus lauream contendere licebit. 

VII. Qui post praevium cursum theologicum alibi 
laudabiliter factum studia superiora in Lyceo aggrediun-
tur, adhibitis attestationibus cursus cum profectu expleti, 
initio admitti possunt ad certandum pro Baccalaureatu ; 
post annum autem primum ad examina pro Prolytatu ; 
secundo ad minus expleto ad Doctoris honorem contendere 
fas erit. 

VIII. Ex Senatus Academici iudicio ad certamiua 
consulta admitti poterunt exterorum quoque Collegiorum 
alumni, qui, studiis paribus peractis, exhibitis ut supra 
attestationibus, ex permissu Antistitis sui aliorumve 
quibus iure sacrorum subiecti sunt ad honores Magni 
Lycei consequendos contendere cupiunt. 

IX. Ad gradus in lure Canonico adipiscendos requi-
retur ut, dato testimonio in scriptis de Institutionum cursu 
imo et de cursu theologico iam completo, quo et ad cer-
tandum pro Baccalaureatu ius merebitur, per duos insuper 
annos ad Textus Canonici et Iuris Publici Ecclesiastici 
studia assidue incumbatur; unde ad certandum pro Proly-
tatu post annum primum, et pro Doctoratu post secun-
dum, ius obtinebitur. 

X. Leges quibus utantur in periculo faciendo, dan-
doque ingenii ac studiorum specimine, a Senatu, probante 
Consilio Moderatorum, const i tuents ; ita tamen ut unius-
cuiusque examen pro Baccalaureatu per dimidiam saltern 
horae partem perduret ; pro Prolytatu, saltern per très 
quadrantes ; pro Doctoratu autem, ad minus per horam 
cum dimidio. Requiretur insuper pro Doctoratu ut theses 
saltern quinquaginta, totam veluti scientiam theologicam 
attingentes, praeclare defendantur, et ut tractatus aliqui.s 
veri solidique valoris in scriptis conficiatur. 

CAPUT QUINTUM 

De Disciplina Domestica. 

I. Quod Episcopi in Magno Lyceo constituendo sibi 
proposuerunt, ut nempe Clerici iuniores non solum am-
plissimam divinarum humanarumque rerum cognitionem 
sibi compararent, sed etiam ad integerrimam vitam 
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moresque sanctissimos instituerentur, et etiamnuru Epi-
scopis et Decurionibus magnopere cordi est Ii enim 
sunt alumni quos populus Christianus docentes aliquando 
suspiciat, et tamquam exemplar omnium virtutum intueatur. 

II. Visum est Episcopis, gravissimum hoc munus 
excolendi ac fovendi inter alumnos pietatem in Deum 
ceterasque virtutes quae Clericos maxime decent, Sodalibus 
Snlpitianis demandare. 

III. Itaque horuru erit instituere atque erudire, 
alumnos ad disciplinam sanctissimam, legi busqué quibus 
regi solet domus servandis diligenter incumbere. Eorum 
animos religione ac pietate imbutos ad maiora semper 
et altiora ducerere satagant. Eos etiam in studiis eligendis 
et prosequendis consiliis et hortatibus suis iuvent. Prae-
sideant quotidianis exercitationibus, quibus alumni medi-
tando et orando Deum sibi demereri student. Curabunt 
quoque ut alumni potioris vitae studio quotannis per sta-
tes dies, et sub magistro pietatis, religiosis exercitatio-
nibus dent operam. 

IV. Quicumque ex illis praepositus est, Praeses 
Collegii habebitur, locumque in Senatu habebit. Singulis 
mensibus de Collegii conditione ac statu ad Senatum 
röfsröt. 

CAPUT SEXTUM 
Be Festo Tut el a ri. 

Doctores Patronum sibi adsciscant Paulum Aposto-
lum. Cum vero dies III. Kai. lui. in ferias aestivas quo-
tannis incidat, Sacrum Solemne anniversarium celebretur 
die festo Pauli Apostoli Designati, VIII. Kai. Febr. 

CAPUT SEPTIMUM 
De Constitutionibus perpetuo observandis. 

A tervezet Csaplár Benedek, dr Fraknói Vilmos, 
Wenzel Gusztáv és dr Timon Ákos helyeslő felszólalásai 
után egyhangúlag elfogadtatott. — Az osztály a vállalat 
főszerkesztőjévé Bunyitay Vineze kanonokot, társszerkesz-
tőkké dr Rapaies Rajmund egyetemi és dr Timon Ákos 
jogakadémiai tanárokat választotta meg. 

Az elnökség pedig megbízatott: hasson oda, hogy 
a szerkesztőség a munkálátot haladéktalanul megkezdje, 
— s a munkálat számára az eszközöket ajánlja fel. 

Dr Breznay Béla a III-dik osztály előadója jelenté, 
hogy a szakosztály munkaprogrammot tervez, melyet 
a legközelebbi gyűlésen fog bemutatni. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek: dr Márky 
Sándor és Lévay Imre. 

IRODALOM. 
= A verrokonsagból származó házassági akadá-

lyok felfedezésére vezérfonal az, a mit Müllendorf 
„Methode zur Auffindung der Ehehindernisse bei mehr-
facher Blutsverwandschaft" czim alatt megjelent kis füzet-
ben tárgyal. Megjelent e fölöttébb praktikus művecske 
Grazban, a Styria nevü könyvnyomtató intézetben. Ara 
50 kr. A vérrokonságról szóló vezérczikkünk közlésének 
megindítása alkalmából utalunk rá, mint igen hasznavehető 
kalauzra. 

-f- Názáreti gyöngyvirág. Egyházi beszéd gyümölcs-
oltó Boldogasszony ünnepére. A ker. kath. hiveknek hejő-
csabai bucsuemlékül nyújtja Babik József r alsó-miskolczi 
segédlelkész. Miskolcz, 1889. 16-r. 16 1. Ára 10 kr. 

VEGYESEK. 
A spanyol katholikusok kongresszusa f. hó 

24-én ült össze. A székesegyházban tartott szónoklatban 
a pápa világi hatalma helyreállításának szükségessége 
proklamáltatott. A kongresszus első ülését a munka-
programul megállapítására fordították. A pápához inté-
zendő felirat a világi hatalom helyreállítása érdekében 
egyhangúlag elfogadtatott. 

— Nagy félelem támadt Berlin protestáns lakossá-
gában arra a hirre, hogy a müncheni nuntius oda fog 
menni s Űrnapján proczessiót fog vezetni a brandenburgi 
kapun át az oltáriszentséggel. A bátor lelkeket megnyug-
tatta a boroszlói hg-érsek nyilatkozata, mely kijelenté, hogy 
nemcsak olasz nuntius nem megyen Berlinbe processiót 
tartani, de sőt még német pap sem lesz egyelőre ber-
lini érsek. 

— A munka egyöntetű nemzetközi szabályozására 
tesz most javaslatot a svájczi szövetségtanács. Valamennyi 
iparos államhoz jegyzéket intézett e tárgyban s felszólítá 
őket konferencziára, a melyben egységes törvényhozás 
czéljából a következő programm-pontokat állítá fel: 1. a 
vasárnapi munka eltiltása. 2. Munkás-gyermekek mini-
mális korának meghatározása. 3. Ifjú munkások munka-
ideje maximumának megállapítása. 4. Ifjú és női munká-
sok foglalkozásának megtiltása életre és egészségre 
veszélyes üzletekben. 5. Ifjú és női munkások éjjeli mun-
kaidejének megszoritása. 6. Az esetleg elfogadott határo-
zatok végrehajtásának módjai. 

— Az osztrák katholikusok nagygyűlésével egyidejűleg 
a Szent-Vincze-egylet is közgyűlést fog tartani Bécsben,-
a kath. legényegylet házában, f. é. május hó 3-án. 

I. Episcoporum Coetus, proponente Senatu et Re-
ctore, leges condere potest, quae ab hisce Constitutionibus 
haud discordent, sed ad eaä accuratius servaudas ad 
meliorem Lycei administrationem utiles sint. * ' 

II. Nemini in hisce Constitutionibus quidpiam inimu-
tare aut tollere fas esto, inconsulto Romano Pontifice. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

tud. és irod. osztálya tavaszi osztálygyiilése 1889. ápr. 25-én. 
Számosan jöttek össze az osztály tagjai, messze 

vidékről is, a mai gyűlésre, a mely nagyfontosságú hatá-
rozatot hozott. 

Az elnöki asztal körül dr Steiner Fülöp páp. prae-
latus és Hummer Nándor titkár foglaltak helyet. 

Elnök hálás kegyelettel emlékezett meg a bibornok 
hg-primás fejedelmi ajándékáról, ki az osztály czéljaira 
10,000 frtot adott. Ezután üdvözölte az osztály uj tagjait 
8 felkérte őket, hogy munkásságuk által támogassák az 
osztály czéljait. 

Ezután Palotay László cz. kanonok lépett a felol-
vasó asztalhoz s felolvasta „ A kath. egyház és a gondolat-
s lelkiismeret - szabadság1' czimü bölcsészeti értekezését, 
melyet az osztály közhelyesléssel kisért. 

Majd Páli Ede „Az elhagyott templom" és „A pa-
csirta" czimü két remek költeménye került felolvasásra. 
Az osztály lelkesedéssel éltette a kiváló kath. költőt. 

Ezután dr Rapaies Rajmund a II-dik szakosztály 
előadója adta elő a szakosztály tervezetét az osztály által 
megindítandó okirat-vállalatra nézve. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és l'anulmányok : Világszemle. — A vérrokonság bontó akadályának fizikai, valláserkölcsi és társadalmi 
okai. — Egyházi. 'Tudósítások : B u d a p e s t : Az osztrák katholikusok II. nagygyűlése. — S z a t m á r : A hitélet köréből. — B r ü s s z e l : 
Nagy fontosságú társadalmi s erkölcsi reform-eszme. — L o n d o n : Az anglikán episeopalis egyház szerencsés innovatiói. — Vegyesek. 

Y I L Á G S Z E M L E . 
A párisi világkiállítás közeledő megnyitása 

világszemlére hivja ki az emberi szellem ügyeimét. 
Ez a párisi világkiállítás minden eddigi világ-

kiállítástól elüt szellemére, nézve. Mig az eddigiek 
csupán arra szorítkoztak, hogy bemutassák az 
emberi munkának haladását ós vívmányait és 
versenyre lelkesítsék a nemzeteket a további 
haladásban; szóval, mig az eddigi világkiállítá-
sok az egyetemes, keresztény czivilizáczió szolgá-
latában igyekeztek további szolgálatokat tenni 
az emberiség haladásának : addig a mostani párisi 
kiállítás tisztán csupán a franczia „gloire" egy 
aberratio]ának, az Isten iránt i kötelességek nél-
küli „emberi jogok" 1789-iki deklarácziójának, 
és természetesen e deklaráczió egetverő, vért és 
pusztítást árasztó következményeinek — dicsőí-
tését tűzte ki czélul. 

A világkiállítások czivilizátorius szelleme és 
működése ezzel tehát lesülyedt az eget ostromló, 
a földet folytonos lázban tar tó forradalom szol-
gálatába. 

Carlyle mondá valahol a forradalmakról, hogy 
azokat akár dicsőíteni, akár átkozni, oktalan csele-
kedet; ámde tanulmányozni, az nagyon szükséges. 
Bosszantó az emberre nézve, úgymond, követni 
őket sárban, piszokban, melyet okoztak; vesze-
delmes dolog szolgálatukba szegődni; kárba ve-
szett fáradság ellenök támadni ; azonban dicső 
dolog a romok között* a társadalomm ujjá épí-
téséhez a hit csiráit, erkölcsi eszméket, széthin-
teni s ez által az uj épülethez köveket szol-
gáltatni. 

A franczia kormány, a franczia köztársaság 
nem ez utóbbit cselekszi. Nem okulni akar a 
nagy forradalom iszonyain ; hanem dicsőíti az 
az elveket, a melyekből, és az embereket, a kik 
által a forradalom és ennek átka állandóvá lett 
Európában. Nem a hit csiráit, nem magasztos 
erkölcsi eszméket hint szét a romok között, hogy 
azokból egy ujabb, boldogabb társadalom keljen 
ki és virágozzék fel; hanem újra és ünnepélyesen 
szolgálatába szegődik a felforgatás szellemének 
s a nagy forradalom sarának, piszkának élveze-
tére meghívja Európát, meghívja a czivilizált 
nemzeteket mind. 

Francziaország kormányának eljárása az er-
kölcsi sülyedésnek, a szellemi elaljasodásnak 
netovábbját tünte t i fel az emberiség előtt. 

Fején találta a szeget az „Univers" most 
is, midőn a forradalom szellemének dicsőítésére 
szánt párisi ünnepélyekről egy pillantást vet vissza 
— a nagy forradalom ünnepélyeire. Ez a vissza-
pillantás csattanósan feltünteti, hogy a mult 
század nagy forradalmának ünnepélyei, bár nagy 
sülyedést jelentettek a keresztény czivilizáczió 
magaslatáról, még mindig dicső ünnepélyeknek 
nevezhetők tisztán emberi szempontból, — mig 
a mostani párisi világkiállítás megnyitása alkal-
mából rendezett ünnepély Francziaország kormá-
nyát s az egész uralkodó köztársasági pártot — 
az embertelenség csaknem kanibáli barbárságába 
sülyedetten muta t ja be. 

A nagy forradalom még gondolt az Istenre, 
a legfőbb lényre ; még imádkozott. A mai forra-
dalom már — alkotmánysértésnek tekint i — 
persze a kötelességek nélküli jogok elméletéből 

35 
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folyó szigorú bár, de gyászos következetességgel 
— az Istenhez való fordulást. A nagy franczia 
forradalom elkereszténytelenité a franczia álla-
mot: az uj köztársaság istentelenné teszi. 

De halljuk magát az . Univers "-t. A Mars-
mezőn van az 1789. ünneplésére a kiállítás. 
Ennek a Mars-mezőnek forradalmi emlékei között 
emlékeztet a „XIX. Siècle" czimü napilap a 
J<>aßbb lény"-nek ot t lefolyt ünnepére, „a forra-
dalom legnagyszerűbb ünnepére," a mely a forra-
dalom II. évének Floriál hó 19-én folyt le. 

„Ez, folytatja a nevezett lap, a virágok 
ünnepe volt. A felvonulásban a konvent tagjai, j 
a Dávid által tervezett fényes diszöltönyben, 
trikolór szalagtól körül fogva vettek részt. Ezt a 
szalagot ibolyás gyermeksereg, myrthussal ko-
szorúzott ifjúság, tölgykoszorus férfiuság és sző-
lőlomboktól árnyékolt öregség — tar tot ta kö-
röskörül. 

„Robespierre, mosolylyal sáppadt arczán, ég-
kék ruhájában, mezei virágokkal felbokrétázottan 
tüzet dobott az atheizmus szörny alakjára ; mi 
a la t t ifjú hajadonok Gossec és Chénier hymnu-
szát énekelték a legfőbb lényhez." 

íme, kiált fel az Univers, i t t van egy fórra- 1 

dalmi ünnep, a melyet a mi köztársaságunk 
1889-ben képtelen lenne megtartani, mert azon. 
Carnot (elnök) urnák okvetetlenül a legfőbb 
lényről kellene beszélnie és tüzet kellene dobnia 
Ferry és Goblet istentelen iskolai törvényeire. 

Ami 1793-ban szörnyűség volt • (az isten-
telenség) : ime, az ma már része a politikai 
rendnek. Köztársaságunk istentelen állam, feje 
istentelen államfő, a ki inkonstituczionális eljá-
rásnak találja — Istenről szólni." 

Mily óriási — szellemi és erkölcsi sülyedés 
— egy világkiállítás szemkápráztató, fejbóditó 
pompája — mögött! 

Európa nagyhatalmai — mert a büszke 
franczia nemzet kis hatalmakkal, másod-harmad-
rendű országokkal nem igen törődik — ugy van, 
Európa nagyhatalmai, melyek valamennyien bu-
sásan kivették részöket a franczia forradalom 
szelleméből s annak nem egy „vívmányát" meg-
honosították már vagy meg fogják honosítani 
otthonukban, — szégyenkezve, indignálódva vo-
nulnak félre a franczia köztársaság forradalmi 
ünnepélyeitől. Még Olaszország nagykövete is — 
risum teneatis ! — elhagyta Párist, hogy vala-
mikép meg ne szentségtelenítse a legitimitás elvét; 

ő, a kinek királya 7 korona elkobzásából él, a 
mely koronák közöl egyik legitimebb mint a 
másik, s melyek közt ott van a világ leglegi-
timebb koronája is, t. i. a pápa királyi koronája. 

Istentelenség a franczia köztársaság részéről, 
hypokrizis a nagyhatalmak részéről, indifferentiz-
mus az emberiség legfőbb javai iránt a népek 
részéről, — szóval : szellemi és erkölcsi sülyedés 
mindenfelé: ez a minden életet kiölő, általános 
lelki vízözön, ez signaturája korunknak, ez signa-
turá ja a jelenlegi párisi világkiállításnak is 
Fremunt gentes et populi meditantur inania. 
adversus Dominum et adversus Christum ejus. 

Hol vagy, oh szent kereszt ! te mentő deszka 
az általános lelki vizözönben, te égi szivárvány, 
mely isteni erővel sugallód az emberi elmének 
„in hoc signo vinces" : segits az emberiségnek 
az ő állig fegyverben álló, békétlen boldogtalan-
ságát. és világkiállitásos lelki czifra nyomorúságát 
megismerni! 

Yexilla regis prodeant, fulgeat crucis myste-
rium ! 

A vérrokonság bontó akadályának fizikai, vallás-
erkölcsi és társadalmi okai. ') 

B.— Az emberi szervezet ezen sajátsága, a 
vérnek és életnedveknek a copula carnalis foly-
tán történő keveredése és a magzatra való 
átszármazása, egyúttal magyarázatul szolgál ne-
künk azon másik tapasztalati tényhez, mely 
szerint az ember természetes érzésénél fogva a 
vérrokonnal való házasságtól idegenkedik oly-
annyira, hogy — eltekintve attól, mint akadálytól 
— hacsak más okok közre nem működnek (tanács, 
rábeszélés, anyagi helyzet, gyermekek stb.), ren-
desen a vérrokonok közül senki sem keres egy-
hamar élettársat magának. Ezt a természetes 
idegenkedést, mely, mint magától értetődik, csak 
akkor jelentkezik, ha az illetők rokonságukról 
tudomással birnak, némelyek egyenesen irtózásnak, 
undornak (horror sanguinis) nevezik: s bár talán 
ezzel kissé túloznak, alapjában véve mégis igazat 
mondanak, és a tapasztalás is mellettök bizonyit. 

E természetes idegenkedéssel rokon egy 
másik érzés, amely a vérrokonok közt, hacsak 
teljesen el nem vadultak és állatiasodtak, egymás 
iránt megvan, és ez bizonyos szeméremérzet 

') Ezzel a részlettel bevégezzük a bemutatást. Lát-
hatják t. olvasóink ennyiből is Páder könyvének mag-
vasságát. A szerk. 
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('verecundia), melynél fogva egyik rokon a má-
sikkal, habár szereti, a copula carnalist nem 
ta r t j a tisztességesnek. Az előbbi idegenkedést 
még állati érzésnek is vehetjük '), de a sze-
mérem- és tisztességérzet határozottan emberi 
vonást árul el ; nem csupán ösztön által vezetett 
lényre, hanem eszes lényre, emberre vall. Sőt 
amennyiben embernél, ki minden erkölcsi érzés-
ből ki nem vetkezett, eme természetes sze-
méremérzethez még erkölcsi elem is járul, az 
bizonyos tiszteletté (respectus) fokozódik, mely 
még inkább távol t a r t j a őt attól, ami a szemé-
remérzet megsértését képezhetné. 

Ez a természet-erkölcsi érzés az embernek 
egyik félreismerhetetlen tulajdonát képezi. Meg-
volt ez a teremtéstől kezdve mindig, megvan 
ma is, ha mindjár t az emberiség első éveiben, 
az emberi nem fenntartása és szaporítása a kö-
zeli vérrokonok egyesülését szükségessé tette, 
az emberek utóbbi romlottsága mellett pedig 
némely visszaélések keletkeztek. A vérrokonok 
iránti , eme természetes érzésnek megsértését, 
illetve tekintetbe nem vételét eleinte a világ-
szükség követelte, később az emberi gyarlóság 
és gonoszság te t te érthetővé és némileg ment-
hetővé. 

Azonban látjuk, hogy midőn az Isten külső 
tételes törvénynyel akarta felfrissíteni az em-
beri szivbe vésett természeti törvényt, egyúttal 
azt i« kivánta, hogy az emberben lappangó ter-
mészetes érzések is a maguk rendje szerint 
nyilatkozzanak és érvényesüljenek. Igy történt , 
liogy mikor a mózesi törvény a házasságot bi-
zonyos tekintetben szabályozta, ennek indokolása 
végett határozottan a szemérem- és tisztesség-
érzetre, valamint azon tiszteletre utalt, melylyel 
a vérszerinti rokonok egymás iránt viseltetni 
tartoznak. Csakis igy lehet érteni és magyarázni 
azon kifejezést, mely Móz. III. könyve 18-ik és 
egyéb fejezeteiben oly gyakran használtatik : 1 

non revelabis turpitudinem . . . szemérmét fel ; 
ne födözd . . . „Turpitudinem revelare" alatt 
ugyanis copula carnalis-t kell érteni, a házasság-
ban vagy azon kivül, mely bizonyos vérrokonok 
közt természettől fogva már turpis, szégyenlendő 
cselekménynek bélyegeztetik. Máskép e kifejezés-
nek nem volna meg kellő súlya és mint inditó 
oknak, megkívántató ereje. 

') Mert természettudósok megfigyelései szerint né-
mely állatok is, legalább az első fokban, a vérrokonságot 
ösztönszerűleg ismerik. 

Phillips azt állítja, hogy eme kifejezéseknek: 
„non revelabis turpitudinem ejus", és „quia tur-
pitudo tua est", „turpido enim tui patris est", 
„quia caro est patris tui", — csak ugy lehetett 
kellő hatásuk az izraelitákra, mert okvetet-
lenül megvolt bennök a tudat és érzés, hogy 
a vérrokonokkal való copula carnalis még 
a házasságban is bizonyos rendetlenség, tehát 
elég ok arra, hogy a rá vonatkozó isteni tilal-
mat indokoltnak ismerjék el és szentül meg-
tartsák. „Es war von den ältesten Zeiten her 
den Menschen eine natürliche Scheu von den 
Ehen unter sehr nahen Verwandten eingepflanzt.." !) 
mondja az előbb említett jogtudós; és egyúttal 
idézi maga mellett Berardi (Comment.) következő 
szavait: „Naturali cuidam honestati consentaneum 
est post naturam peccato originis labefactatam. 
ut nemo ejus conjugio fruatur, in cujus usu 
ipsam nativitatis suae maculam quodam modo 
praesentem menti suae facérét, quod contingeret, 
ubieam duceret uxorern, aut illi viro jungeretur, in 
cujus persona facile sibiparentum suorum vividam 
imaginem ob oculos positam adspiceret, quo 
pertinere puto phrases illas sacrarum veterum 
literarum, queis praestituitur, ne paterna vel 
materna turpitudo revelaretur." 

A tudós Bellarmin is, midőn védelmébe 
veszi az egyház vérrokonsági tilalmát, mintegy 
természetes sorrendet tar tva érvei közt első 
helyen a következő okot hozza fel : . . . honor 
debitus consanguineis; docet enim ipsa natura 
parentibus, et consequenter aliis consanguineis 
et affinibus deberi peculiarem verecundiam, 
reverentiam, seu cultum et observantiam. Huic 
autem reverentiae répugnât maxime conjugalis 
actus, qui sine turpitudine quadam et irreverentia 
exerceri non potest . . De qua re sic loquitur 
Augustinus (lib. 15 civ. Dei cap. 10.): „Nescio 
quo modo inest humanae verecundiae quiddam 
naturale, atque. laudabile, ut cui debet caussa 
propinquitatis verecundiam, ab ea contineat. 
quamvis generatricem, tarnen libidinem, de qua 
erubescere videmus et ipsam pudicitiam conju-
galem." ") — Sanchez hasonlókép i r : „Propter 
reverentiam, quam cognati sibimetipsis exhibere 
debent, ob originem ab eodem stipite t ractam 
et sanguinis communionem. Cui reverentiae 

J) Phillips, Lehrb. d. Kirchenrechts 2. kötet, 1033 
1. jegyzet. 

-') Disputationes. Ingolstadt 1588. Lib. I. Cap. 
XXIV. 
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valde detrahit actus conjugalis, habetque turpi-
tudinem quandam ipsi contrariam. Quamobrem 
ipsimet conjuges (consanguinei) pudore quodam 
suffunduntur, et verecundia quadam inter seipsos 
concepta, actu illo utuntur." ') — Szent Tamás 
is ezt az érvet alkalmazza, és az ő, valamint 
számtalan mások tekintélyére támaszkodva hozza 
fel egyik ujabbkori egyházjogi tanulmány is. 
„Praecipua huj us impedimenti ratio petitur ex 
verecundia et subjectione, quam ipsa natura 
inspirât erga parentes, quae familiaritati et 
aequalitati conjugali valde répugnât . . . Haec 
eadem ratio militât, quoque, proportione servata, 
pro linea collaterali seu pro sanguine junctis, 
qui satis propinque ab eodem aliquo parente 
descendunt . . . 2) 

Végre, mivel oly szépen összefoglalja a fenn-
tebbieket, ide igtatjuk Knoppnak erre vonatkozó 
szavait is : „ Es ist eine unwiederlegbare Thatsache, 
dass der geheimnissvolle Zug natürlicher Decenz, 
welcher durch alle gebildeten Völker hindurch-
geht, die Fortpflanzung des menschlichen Ge-
schlechtes durch dasselbe Blut naturwidrig und 
verabscheubar erkennen las st." 3) 

Hogy ez csakugyan tény, arról minden 
egyes lelkész megfigyelés után meggyőződhetik. 
Rendszerint idegen családbeli nő után néz a 
férfiú, s igazán resteli, ha ilyet nem talál, s 
valamelyik rokonával kell szerelmi ismeretséget 
kezdenie. Az a természetes tisztességérzet ugyan 
nem egyformán nyilatkozik az egyeseknél, de 
mondhatjuk, hogy átalában véve mindenkiben 
megvan. És ha vérrokonok közt mégis oly sok 
házassági frigy keletkezik, annak oly okai vannak, 
melyek ama tisztességérzetnél és rokoni tiszte-
letnél erősebbek, hogy ugy mondjam, követelőbbek. 
Egyiknél a család előkelősége, nagy rangja, a 
másiknál a vagyoni viszonyok, ennél a közjó, 
amannál a magánkörülmények, i t t a társadalmi 
tekintetek, amott a személyes jó hirnév meg-
őrzése vagy a bünveszély elháritása teszi erköl-
csileg szükségessé vagy legalább előnyössé, hogy 
a vérrokonok, félretéve természetes vonakodá-
sukat, egymással házasságra lépjenek. Ez mind-
azonáltal csak kivétel s nem rontja le a szabályt, 
mely az embernek állati szervezetében, de még-
inkább értelmi és erkölcsi mivoltában gyökerezik. 

') De Sto. matr. sacramento. Tom. I. Lit. VII. 
Disp. 53. 

2) Kutskernél : Eherecht 3. B. 307. 1. 
») Vollständiges kath. Eherecht I. köt. 233 . . . 1. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 1. Az osztrák katholikusok II. nagy-

gyűlése — a kitűzött időben megnvilt és fényes közönség 
részvéte mellett nagy sikerrel folytatja működését. Ezzel 
az osztrák katholikusok elfoglalták azt az állást, melyet 
Ausztriában, Európában, a keresztény népek versenyében, 
Isten egyházának, a katholiczizmusnak érdekei számukra 
kijelöltek. Ausztria katholikusai a protestáns Beust és a 
borravalós minisztérium gazdálkodása óta sokat szenved-
tek, sokat vesztettek. A pápával kötött Concordatumot a 
Beust-Giskra-Herbst-féle liberalizmus, a zsidó sajtó öröm-
ujjongásai között széttépte, visszaállítván ekkép Ausztriá-
ban a vallással és egyházzal szemben a josephinisztikus 
állam-omnipotencziát, a parlamenti és miniszteri önkényt. 
Az iskola elvesztette hitvallásos jellegét ; vallásosság és 
istentelenség, hitbuzgóság és hitközöny összekeverve kiál-
tattak ki az osztrák nevelés és tanitás főelvének. A lel-
keket, a családi életet, a társadalmat, megtámadta a libe-
rális „felvilágosodás," melynek hatalmas és befolyásos 
szócsöveket alkotott a keresztény lelkek, a keresztény 
emberek, a keresztény családok lelki és gazdasági pusztu-
lásán, mint saját maga jólétének emeltyűin — dolgozó 
zsidóság. Közel volt egy angol államférfiú jóslata a be-
teljesedéshez : hogy Ausztria „zsidó" betegségben fog 
kimúlni. 

Az osztrák katholikusok sokat szenvedtek, sok meg-
aláztatáson estek keresztül, sokat tapasztaltak. De le is 
vonták a tapasztalatokból a tanulságokat. A „katholikus 
Ausztria" az életben szemük láttára összeomlott. Össze-
omlott az iskolában a hitvallástalan iskolai törvény, a 
családban a josephinisztikus házasságjog visszaállítása, a 
tudományban a bécsi egyetem dekatholizácziója. a nem-
zetközi viszonyokban a Concordatum megszegése és a 
pápaságnak a protestáns Beust által az olasz forradalom 
kezébe való kiszolgáltatása által. Königgratznél a „politi-
kai Ausztriát" egyszerűen kidobták Németországból, és 
30 millióig megsarczolták. A „katholikus Ausztriával" 
gyalázatosabban bántak el. Megalázták, arczul verték, 
kezeit lábait megkötözték s oda dobták az istentelen 
olasz forradalomnak eszközül, lábai zsámolyául, hogy a 
pápai Rómáig kezével felérhessen. 

Ámde az osztrák katholikusok sem voltak restek a 
lefolyt negyedszázad alatt. Mint mondám, levonták a 
keserű tapasztalatokból a tanulságokat. Nem pihentet-
ték sem az eszöket, sem az akaratukat, sem a nyel-
veiket, sem a kezeiket. Gondolkodtak, határoztak, meg-
szólaltak, beszéltek, hatottak, alkottak, sajtóban, egyletek-
ben, társadalomban, a tartományok gyűléseiben és a 
parlamentben. Csináltak katholikus közvéleményt, ön-
töttek ebbe katholikus egyetértést, s ebben lángra lobban-
tották a katholikus lelkesedést : és most, körülbelül egy 
negyedszázad fáradozásai után, most ott aratják az érett 
gyümölcsöket Bécs egyik legfényesebb és legnagyszerűbb 
dísztermében, a Musikvereins-Saalban, a világ egyik leg-

I fényesebb gyülekezetében, melyre az egész katholikus 
világ tisztelettel, a hitetlen világ pedig megdöbbenéssel és 
mérgelődéssel tekint. 

Az osztrák katholikusok nagygyűlése, körülbelül 
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2000 részvevő taggal, egészen a német katholikusok nagy-
gyűléseinek mintája szerint van szervezve s munkarendje 
is hű másolata ama gyakorlatiasul bevált német gyűlé-
sekének. A német katholikusok nagygyűlésének szelleme 
egyébiránt más alakban is érvényesült az osztrák katho-
likusok nagygyűlésén. A német katholikusok nagygyűlése 
hivatalosan van azon képviselve az ő állandó biztosának, 
Löwenstein hgnek jelenléte által. Maga Windhorst is 
képviselőt küldött. Hogy külföldről ezen felül miképp 
és mily arányban vannak képviselve, — természetesen 
mint vendégek — a nagy és kisebb kath. nemzetek, azt 
majd a hivatalos jelentés fogja feltüntetni. 

S ezzel elérkeztünk oda, a honnan kiindultunk, 
haza, Budapestre. Az osztrák katholikusok velünk, ma-
gyarországiakkal szemben nagy tapintatlanságot, mond-
hatni meggondolatlanságot követtek el. Nekik tudniok 
kellene az egész világ katkolikus nagygyűléseinek történe-
téből, hogy egy-egy ily katholikus nagygyűlés, ha az 
nem vidéki, hanem általános, országos akar lenni, — egy-
egy politikai individualitás, egy-egy állam polgárainak 
jogkörében kell gyökereit szétterjesztenie. Szomszéd po-
litikai individualitás, szomszéd állam számára csinálni 
akarni vallási, iskolai, társadalmi, egyházi politikát, — ez 
a katholikus nagygyűléseknek sehol sem szokása, mert 
politikai lehetetlenség. Magyarország nem tartománya 
Ausztriának. Magyarországnak egészen önálló egyházpo-
litikája van. Ennek egészen önálló katholikus nagygyűlés 
felel meg Magyarországban. 

Az osztrák katholikusok nagygyűlésének intéző 
férfiai erről az oly közel fekvő, természetes igazságról 
megfeledkeztek. Se baj ! Hibájokat kiköszörültük mi 
Magyarország katholikusai, megunktartása által, kik szi-
vünk legmelegebb érzelmeivel örvendünk osztrák katho-
likus hitrokonaink sikerei fölött s igyekszünk tanulni 
tőlök munkát, állhatatosságot, egyetértést, de Ausztria 
számára nem tartjuk magunkat illetékeseknek egyház-
politikát csinálni. 

Az osztrák katholikusok nagygyűlése most próbára 
tette hazafiságunkat ; a jövőben azonban üdvös ösztökéül 
fog szolgálni a katholikus szellem kezében, hogy ha van 
még bennünk — Magyarország katholikusaiban — katho-
likus életrevalóság, katholikus remény, katholikus köteles-
ségérzet : akkor tartsunk nagygyűlést magunknak mi is, és 
csináljunk egyházpolitikát hazánknak, addig mig késő nem 
lesz, addig mig ellenségeink el nem készülnek a marsch-
route-tal (magyarul : a mars ki-uttal) egyházunk számára ! 

? ? 

Szatraár, ápril 26. 1889. — Nem közönségesen 
folyának le nálunk és reánk nézve a legközelebb mult 
szent időnek napjai. Óhajtom emiéköket megújítani, meg-
örökíteni. Klolmsiczhj P. szatmári püspökké neveztetvén 
ki. püspöki székfoglalás előtt, mint vendégszónok, jött 
meg Szatmárra Kalocsáról, megtartván itten a nagyböjti 
szent beszédeket; és e buzgó szép szokását püspökségé-
nek egész idején, 14 éven át, hiven tartá meg, minden 
évben ugyanő, és senki más nem végezvén a nagyböjti 
szónoklatokat. Az idén Péter szellemében Gyula püspök 
lépett a böjti szent idő alatt vasárnap-délutánonkint a 

szószékre, a nagy sokaságnak Jézust hirdetvén, a szenve-
dőt ; virágvasárnapján végezvén be a nagyböjti szent be-
szédek ciklusát. — „Vájjon ki fog nagypénteken prédi-
kálni?" kérdé egyik-másik kíváncsian. De határozott 
feleletet e kérdésre adni senki sem tudott; a kandidáltak 
is mind nem-mel válaszoltak, interpelláltatván. A nagy-
péntek meghozta végre a kérdésnek megoldását, midőn a 
főpásztor a leggyászosabb szertartás végeztével ismét szó-
székre lépett, hirdetvén Jézust, a fölfeszítettet. De hát 
ki fog már most húsvét vasárnapján beszélni, amely nap 
eddig is praeferenter a püspök napja vala ? Nem más 
szónokolt akkor sem, mint ismét a püspök, hirdetvén 
Jézust, a feltámadottat s az örvendetes Alleluját. 

Nagyon óhajtanék a főpásztori szónoklatokból pár 
beszédtöredéket e b. lapban közölni. Például, e szónak 
„donavit" magasztos, nagyjelentőségű fejtegetéséről, mely-
lyel t. i. Pilátus Jézusnak a keresztről levett testét ari-
máthiai Józsefnek odaajándékozá, és nem csupán oda-
adá, odaveté, mint egy halálra itélt gonosztevőnek a 
testével tenni szokás ; és hogy ennélfogva minő ajándékot, 
minő kincset birt arim. József és birunk általa mi is 
Jézus szent testében, mit Pilátus maga is bár öntudat-
lanul elismert és tanúsított a „donavit"' nagyjelentőségű 
kifejezéssel . . . 

Vagy az „involvit illud sindone" amily egyszerű, 
oly gyakorlatias és megható magyarázatáról ; hogy e 
gyolcs nem elavult, beszennyezett, de tiszta és ujonvásárolt 
vala ; s hogy ennélfogva mily tisztának kell azon szivnek 
is lennie, mely Jézusnak imádandó szent testét befogadja, 
eltakarja ! stb. stb. Ámde, hogy ezen és a hasonló épü-
letes beszédrészleteket itt bővebben ismertessem, a tér 
szűke nem engedi meg. Legyen ennyi elég Ízelítőül s egy 
kis üdvös elmélkedés anyagául ; szőjjük tovább gondola-
tainkat fölötte ; nyomukban az üdv virágainak egész 
paradicsoma nyilik meg előttünk. — Ilv lelki táplálék-
ban részesülénk a nagyböjti és húsvéti sz. napokon. Szent 
Márk napján a testi táplálékot, a mindennapi kenyeret 
megadó vetéseinket és szülőinket áldá meg a kegyes 
főpásztor. Es igy nem mondhatók panaszkodva: non erat, 
qui panem frangeret nobis. Imo perfecit, ut et vinum 
laetificet cor nostrum, et exultemus in Christo Jesu. 

Nagycsütörtökön vevők azon örvendetes hirt, hogy 
ft. Urge Ignácz, lázárista-atya, chinai hitterjesztő, váro-
sunkat is fogja szerencséltetni látogatásával; ki szombaton 
este ide meg is érkezett, a jezsuiták konviktusában száll-
ván meg, hol éppen ft. Schlick János, az ő egykori ta-
nulótársa a ház főnöke. Húsvét másod napján tartott az 
isteni tisztelet után nem annyira predikácziót — amint 
mondá — mint inkább a chinai pogány és keresztény 
állapotokat ismertető beszédét a szó teljes értelmében 
zsúfolásig megtelt székesegyházban. Szivünk nagy szo-
morúságára emlité meg beszéde folyamán, hogy a 400 
millió chinai az igaz Istent még nem ismeri, (azon keve-
sek kivételével ama tengernyi számhoz képest, kiket kö-
zülök a hitterjesztőknek az igaz Isten ismeretére elvezet-
hetni sikerült,) — hogy bálványokat imádnak, hogy 
templomaik nincsenek : hogv a valamilyes isteni tiszteletet 
a háznál végzi a család feje, amidőn őseik szellemét illetik 
ama legfőbb vallásos tisztelettel, mely tőlük kitelik. E végett 
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két oldalán több helyütt átfúrt táblácskákat aggatnak a 
szoba falára, névjegyzékével az ő őseiknek, kiknek lelkeik, 
hitök szerint, e tábla likacsaiban lakoznak és bujkálnak. 
E szegény teremtmények tehát nem ismerik az Istent; 
ámde nem tudnak ellenni Isten gondolata, eszméje nélkül. 
Keresik tehát az Istent s nem találván meg őt, bálványt 
készítenek magoknak s az elköltözött ősök lelkében vélik 
a hiányzó Isten eszméjét feltalálhatni. Sejtenek valamit. 
A régi ősök Ádám és a patriarchák birták vala az Istent. 
Közel járnak tehát az Istenhez, midőn őseik lelkeit a leg-
főbb tisztelettel illetik, hisz az ő lelkeik is bár eltorzított 
képmásai az Istennek. S az ősöknek eme fali táblácskák 
likacsaiban lappangó szellemek képzelt jelenlétében végzik 
aztán gyermekszületési, házassági szertartásaikat és azon 
szellemeket is megvendégelő örömlakomáikat. íme, igy 
vonja ki a profán cselekmények köréből maga a pogány 
nép is a mi keresztelésünknek, házassági esketésünknek s 
a szentmise-áldozati vendégségnek megfelelő pogány szer-
tartásait. Tessék ebből mindenkinek levonni a következte-
tést a kath. egyház s az állam közötti viszonyt illetőleg. 

A test elhunyta után az emberi lélek, a chinaiak 
hite szerint, három helyen fordul meg: 1. az emiitett 
tábla likacsaiban, 2. az elhunyt test sirja fölött és 3. ke-
resve nyugalmát és boldogságát. Ez elferdített, babonás 
hit is utal a katholiczizmusnak a menny, pokol és 
tisztitóbelyről szóló kinyilatkoztatott tanára. Ez évezre-
des, megrögzött babonát le kell győznie, gyökerestől 
kiirtania a hitterjesztönek ; úgyszólván kivetkőztetnie a 
szegény, sajnálatraméltó, de amellett eredetére elég büszke 
chinait a maga nemzetiségéből, melyet babonás hitével, 
szokásaival azonosít s amelyhez oly szívósan ragaszkodik, 
mint talán senki a föld kerekségén. Nem áll tehát modern 
politikusainknak a tapasztalás által különben nálunk is 
minduntalan megczáfolt amaz állítása, mintha a vallásnak 
a politikával általában semmi köze nem volna. Még a 
legvallástalanabbnak bizonyult kebel sem képes a vallást, 
legyen az bárminő, és annak értékét, teljesen megtagadni, 
ignorálni. Másrészt fölöttébb tévesen jár el az oly politikus 
és államférfiú, aki intézkedéseiben a vallási momentumot 
számításaiból kihagyja, vagy csak felekezeti érdekből 
veszi számba. 

Vessük aztán hozzá még következményeit is az 
ilyen megtérésnek : a gúnyt, a megvettetést, a társadalom-
ból való kiközösítést, a munkaadás megtagadását; végül 
ama megbélyegzését a megtértnek, hogy elhagyta őseit, 
megtagadta nemzetiségét s idegenekkel szövetkezik, kiket 
a chinai barbárosnak tart és ellenségül tekint ; sőt olykor 
életének is koczkáztatását ; — és el keilend ismernünk, 
hogy ily körülmények között emberi erőt felülhaladó is-
teni kegyelem csodája eredményezheti csak a chinai 
pogánynak megtérését, melynek a hitterjesztő csupán 
gyarló eszköze a mindenható Isten kezében. Es szemlélve 
a kereszténységnek, mideme leküzdhetetleneknek látszó 
akadályok mellett, bár lassú, de folyton-folyvást való ter-
jedését : meg kell arról mindenkinek győződnie, hogy a 
ker. tan, a katholiczizmus, korántsem szúette, korhadt, de 
erőteljes, élő fa, mely ágat ág után hajt, virulót és ter-
mőt, s hogy az valamint a halál árnyékában ülő pogá-
nyok között éltető, ugy a keresztény államokban fenn-

tartó erejét még nem vesztette el és nem is fogja soha-
sem elveszteni. 

A kereszténységnek biztosb terjedését Chinában 
gondviselésszerüen a rendkívüli gyermekszaporaság moz-
dítja elő. A családi szeretet a chinaiaknál közel áll a 
fagyponthoz. A családfőt, az apát, elhunyta után, a teme-
tés alkalmával siratni tartozik a nő, az anya és minden 
leánygyermeke. A fisarjadék ezt nem köteles megtenni s 
nem is teszi. Az anyát ellenben, a chinai bevett szokás 
szerint, a családnak egyetlen tagja sem siratja. Az a női 
és leánysiránkozás is — missionariusunk előadása szerint 
— csak amolyan mondva csinált, erőltetett. Amint kezdő-
dik, ugy végződik is nyomban, minden utójele nélkül az 
igazi szomorúságnak. Habár a chinaiak magatartását és el-
méjét műveletlennek mondani épen nem lehet, de ügyessége 
leginkább az álnokságban és hamisságban nyilvánul; szive, 
lelkülete azonban parlag, mivel nem hatja át a ker. hit 
szelleme. A chinai csakis a jelennek él : enni, inni, élvezni 
s az arra szolgáló eszközöket megszerezni, életének egye-
düli czélja és feladata. De hát ez a materialis irányzat, 
fájdalom, nálunk is egyik ismertető jeleíil kezd mutat-
kozni a jelen kor szellemének, világos tanúsága gyanánt 
annak, hogy pogányosodunk. Azért nem is törődik sokat 
a chinai a maga gyermekeivel, sőt könnyen is túlad raj-
tuk. Az anya, ha csecsemőjét megtartani nem akarja, 
nem szoptatja s az éhhalálnak adja át ; vagy egyszerűen 
kiteszi ; vagy, ha fáradságát nem sajnálja, elviszi, vagy 
elküldi valamelyik közelben levő hittéritőhez, s megaján-
dékozza őt vele. Ekkép Chinában évenkint 300 ezer gyer-
mek vétetik fel és kereszteltetik meg, melyek közöl 200 
ezer elhal, mint életre már nem való, 100 ezer azonban 
életben marad és keresztény módon neveltetik. Ezek ké-
pezik aztán idővel a kovászt Isten országának terjeszté-
sére a chinai birodalomban. Igy lőn, hogy jelenleg 50 
kath. püspökség létezik Chinában. 

A többnejűség csakúgy meg van Chinában engedve, 
mint a törököknél. A nőnemnek azonban vajmi kevés itt 
is a becsülete. A menyasszony csakis lakodalma napján 
étkezik vőlegényével külön szobában egy asztalnál. Azon-
túl soha többé, hanem vagy a szomszéd kamarában, vagy 
szegényebb helyen a szoba valamelyik szegletében gyer-
mekével. Nem is csoda a nőnek e megvettetése ; hisz ők 
nem ismerik a szent családot. A megváltásnak szent ma-
lasztja, Mária által, még nem hatotta meg az ő keblöket. 
Éva bűnsulya nehezül még az ő szívökre, az ő lelkökre ; 
habár van is némi homályos sejtelmök, régi könyveik 
nyomán, a nyugatnak, vagy az égnek egy virágjáról, egy 
leányáról, a fába átment Istenről, a fának tanításáról ; 
az egy-röl, mely a kettőt, s a kettőről, mely a hármat 
szülé, s amely három az egy-hzx\ egyesül. A hagyomány 
nyomán némi szenteltvíz és rózsafüzér-féle is található 
némely törzsnél. Orvosaik rendesen vízzel nedvesítik bete-
geik homlokát, mi szükség esetén (in articulo mortis) 
megkönnyíti a hittéritőknek a szent keresztség feladását. 

A hagyomány azt is tartja Chinában, hogy szent 
Tamás apostol is megfordult ottan, mint az evangélium-
nak hirdetője és hogy egy Komának (Thomas) nevezett 
bálványszobruk merőben elüt a chinai typust magánviselő 
valamennyi bálványszobroktól. 
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Ez vala szellemi élményeinknek egy kicsi része azon 
megható egyházi beszédből, valamint a polgári és szint-
úgy a kath. kaszinóban is tartott érdekes előadásból is, 
melyeket ft. Ürge Ignácz chinai hitterjesztő hazánkfia a 
nagy közönségnek tartott, amely előadások elsejét a szé-
kesegyházban és utolsóját a kath. kaszinóban kegyes 
püspök urunk ő misága is meghallgatá. 

Van azonban a szegény chinaiaknak egy súlyos átka 
is : a mákonynak szertelen élvezete, mely sokkal kegyet-
lenebbül pusztít az ő soraikban, mint nálunk az iszá-
kosság. 

E szomorú állapot az angol nemzetnek esik rová-
sára, mely ezt az életpusztító szert velők megismertette, 
mintegy rájok erőszakolta s annak termelését Chinában 
tényleg meg is honosította. Romboló hatását iszonyatos 
színekkel ecseteié hitterjesztő hazánkfia, mely állapot a 
szánandó chinai népnek egy második megváltását teszi 
szükségessé s a miért, misszionáriusunknak ítélete s óhaj-
tása szerint, egész Európának kellene és volna keresztény 
kötelessége is föllépni e testet-lelket ölő mérgezés meg-
gátlására, mely Chinában a kegyetlen mákonyháboru által 
lőn a kapzsi és nyerészkedő Anglia részéről legalizálva. 
Adná a jó Isten ! 

Áldja meg az Eg, fáradhatatlan, buzgó hitterjesztő ha-
zánkfia szent czélu gyűjtését és munkásságát, gazdag és 
üdvös sikerrel! 

Brüsszel, ápril 18. Nagy fontosságú társadalmi s 
erkölcsi reform-eszmét pendített meg a belga kath. párt, 
annál nagyobbat, minél általánosabb a baj ma, melyet 
azzal bizonyos tekintetben orvosolni szándékozik. E reform 
azonkívül hivatva van a fennálló törvénykönyvek egyik 
legsajnálatosabb hézagát pótolni. 

A mai laza erkölcsök, inkább erkölcstelenség korá-
ban minden gondolkodó ember megállapíthatta, hogy mi 
sem könnyebb manap, mint a nőcsábítás és mi sem nehe-
zebb, mint az atyasági kereset. 

Kényes a kérdés, nem is lehet a részletekkel a nyil-
vánosság terére lépni, de kivált a papságnak van módja 
fájdalommal észlelnie, hogy nincs meg a lehetőség a jóvá-
tételt törvényes módon kieszközölni, amikor a vétkesség 
úgyszólván köztudomásu. A törvénytelen gyermekek szá-
mának borzasztó emelkedése, de főkép a gyermekeihajtá-
sok üzletszerű gyakorlása, továbbá a gyermekgyilkosságok, 
valamint megesett leányok öngyilkosságának nem kevésbé 
ijesztő elszaporodása, amit úgyszólván statisztikailag lehet 
kimutatni, mind megannyi tátongó sebet tüntet föl társa-
dalmunk testén. 

A baj orvoslása azonfelül politikai tekintetben is 
parancsoló szükség, melyet nem is kell bővebben indokolni. 

A belga kath. politikusok érdeme, hogy e kérdést 
anpirendre ki tűzték. Lammens belga kath. jogtudós pendí-
íette meg azt a parlamentben, és Lejeune belga igazság-
ügyi miniszter azt magáévá tette. Ez utóbbinak nyilat 
kozatát annál inkább ki kell emelnem, mivel a baj álta-
lános elterjedettsége a lehető legnagyobb publiczitást 
igényli e reformjavaslat minél szélesebb körökben való 
megismerése czéljából. 

A belga igazságügyminiszter nagy vigyázattal, de 

nem kevesebb határozottsággal nyilatkozott ; beszédének 
legjellemzőbb része igy szól : 

„A kicsapongás — úgymond — a hivatalos kimuta-
tások szerint borzasztó nagy contingenst szolgáltat a bün-
fenyitő igazságszolgáltatás számára, és a leányok elcsábí-
tása viszont a kicsapongásoknak nyújt tápot. Ez ama 
kérdéshez vezet, melyet a tiszteletreméltó Lammens ur 
a neki sajátos, nagy s jogszerű tekintélylyel az imént 
kifejezett. Szólni akarok tehát az atyasági keresetről. 
Tétova nélkül csatlakozom a tiszteletreméltó Lammens 
ur nézetéhez. Nem lehet eléggé ismételni: a kicsapongás, 
a leánycsábítás, a gyermekek corruptiója s az alkoholiz-
mus ama kiszökellő sebei a jelen társadalomnak, melyekre 
mindazok figyelmének irányulnia kell, akik joggal nyug-
talankodnak a bünfenyitő cselekedetek elszaporodásán. 

„Aki a polgári törvényhozás elveit tanulmánya 
tárgyává tette, nem fog égetőbb szükséget ismerni ama 
vészes tévedés s hiány pótlására, melyről szó van, az által, 
hogy a Lammens senator által jelzett intézkedések segé-
lyével megkönnyittessék az atyasági kereset, a polgári s 
magánjogi jóvátétel a csábítás eseteiben. 

„Azt hiszem azonban, hogy a törvénytől nem lehet 
több szigort követelni a gyermekgyilkosságokra nézve : 
amig a törvény nem teszi megfelelőbbé az atvasági kere-
setet, a biró könyörülete jogosan s bőségesen fog nyil-
vánulni a gyermekgyilkosságok s elhajtások ügyeiben." 

Nem kell ehhez bővebb magyarázat. Kiki önkényt 
érzi Lejeune igazságügyminiszter szavainak s szándékának 
kihatását. 

0 különben a jogtudomány egyik neves képviselője ; 
t ö l f származik a töltételes szabadon bocsátás eszméje, 
mely a gyakorlatban oly erkölcsnemesitőleg hat. 

íme, ilyenek a kath. igazságügyminiszterek. 
A kérdés maga most beható tanulmányok tárgya és 

nem sokára mint kész törvényjavaslat kerül a belga parla-
ment elé, amikor alkalmat veszek magamnak arra bőveb-
ben visszatérni. 

London, ápril hó derekán. Az anglikán episcopalis 
egyház szerencsés innovatiói, illetőleg renovatiói közé 
joggal számítottuk ama tényt, liogv mintegy két év előtt 
a londoni (anglikán) sz. Pál templom oltárára a katho-
likus szokás utánzásával feszület és gyertyatartók lőnnek 
helyezve. Ez a tény óriási feltűnést keltett egész Nagy-
Britanniában, sőt az összes protestáns világban, mert 
mindenki emlékezetében él még a puseysmus, vagyis 
Pusey anglikán pap esete, aki a protestáns szabad vizs-
gálódás elve daczára hasonló cselekedetért mindennemű 
zaklatásoknak volt kitéve, sőt hivatalától is megfosztatott 
volna, ha idején el nem hárítja magától ennek bekövet-
kezését. 

Még nagyobb feltűnést keltett azonban az, hogy a 
feszület s gyertyatartók fölállítása az anglikán vakbuzgók 
siralmai s tiltakozásai daczára sem szült visszatetszést a 
közönségben, sőt ellenkezőleg a Pál-templom egyházi 
hatósága megelégedéssel közölte a lapokban, hogy szám-
talan levélben köszönetet szavaztak neki amaz intézke-
désért. 

Ez szolgálhatott ösztönzésül arra, hogy az episcopalis 
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egyházi főhatóság legutóbb ujabb lépést tett e téren. Sz. Pál 
bazilikája ma ugyanis katholikusoknak mondható szobrok-
kal van diszítve : és pedig egy Mária-szoborral, karján a 
kisded Jézussal, fehér márványból sötét márvány talapzaton, 
ugy szintén egy feszület a Megváltóval, egyik felől a 
boldogságos Szűz, másik oldalon Mária Magdolnával lát-
ható hasonló anyagból mesteri kivitelben. Megragadó be-
nyomást tesz e szobor-csoport a szemlélőre, mind a három 
pedig együttvéve hangos s ékesszóló tiltakozás a pro-
testantizmus kedélyt fagyasztó ridegsége ellen, valamint 
látnivaló tanúbizonysága annak, hogy a katholiczizmus 
lelket szivet betöltő s kielégítő befolyása egyre terjed 
Angolországban. 

Nagy viták előzték meg e „pápista ujitások" beho-
zatalát a sz. Pál bazilikába, és ha az anglikán felekezeti 
hatóság nem is igen hajlandó bevallani, hogy a katholikus 
szokásokat utánozza, a nagy közönség mélyen érzi, hogy 
nem lehet azt másként magyarázni és sokan röstelkedve 
emlékeznek meg ama protestáns vádról, mely a katholi-
kusokra kép- és szobor-imádást szereteti ráfogni. 

Még egy másik ily tény érdemel hasonló figyelmet. 
Nem régiben tatarozták a Westminster-Abbey egyik bejá-
ratát és az ajtó fölé gránitkőből vésett Mária-szobrot a 
gyermek Jézussal helyeztek. Ez hihetetlennek látszik, 
mégis valóságos tény. 

Vájjon e külső cselekedetnek van-e és lesz-e benső 
átalakító hatásuk. Korai volna erre nézve föltevéseket 
koczkáztatni : egyet azonban meg lehet s meg kell álla-
pítani, azt ugyanis, hogy e tények tömérdek begyökerezett 
protestáns előítélet eloszlatására szolgáltak már eddig is, 
aminek jó eredményében nem lehet kételkedni. 

Egyébiránt különb tények bizonyítják a katholicziz-
mus terjedését Angolországban. Közelebb napvilágot látott 
statisztikai adatok szerint Manning bibornok s westmin-
steri érsek, ki most éri el félszázados áldozópapi 
jubileumát, negyven év alatt 1200 templomot s kap V '!, 
épített, 40 kolostort alapított, 322 konventet látott emel-
kedni, 9 papnevelő intézetet, 10 kollégiumot létesülni, 
azonfelül 2000-nél több plébániai hitközséget, 30 kath. 
kereskedelmi egyesületet és 10 keresztény felebaráti szere-
tet-intézményt alakulni. Anglia és Éjszak-Amerika ama 
két ország, hol a katholiczizmus a legrohamosabban hódít, 
és ha ezekhez hozzáveszszük az angol gyarmatokat, hol a 
kath. egyház szintén hihetetlen gyorsasággal terjed, biz 
vást azt lehet mondani, hogy az angol világ-kereskedelem 
egyike ama legfőbb eszközöknek, melyekkel a gondvise-
selés földi országának határait kiszélesbíti. 

Ezelőtt ötven évvel az angol nyelvet beszélő 60 
millió lélek közöl csak 3—4 millió volt katholikus ; ma 
80 millió angol ajkú közt huszonöt millió katholikus van, 
és tekintve a többiek felekezeti szakadozottságát, ők képe-
zik az angol faj vallásának zömét. 

VEGYESEK. 
*** Az érdemek hosszú sora nyert f. hó 28-án 

ujabb elismerést és koszorút dr Bimcly Károly apát-
kanonok ur személyében. E napon választotta meg ugyanis 
ő ngát Pozsony szab. kir. város katholikus községének 
gyűlése egyhangúlag pozsonyi plébánossá, ki ezt a nagy 
hatású hivatalt elfogadta, átadván a választás eredményét 
vele tudató küldöttségnek 3000 frtot a koronázási dóm külső 
restaurácziójára. Rimely Károly született 1825. febr, 4-én 
Esztergomban. Áldozópappá 1848. jun. 21-én szenteltetett 
s előbb Patakon majd nemsokára Budapest-Krisztina-

városban működött mint segédlelkész. 1849-ben Budavár 
ostroma alatt a legnagyobb életveszélyek közt hiven tel-
jesítette lelkipásztori kötelességeit. 1850-ben a Pazmaneum-
ban tanulmányok felügyelője lett, 1851-ben hittudori ko-
szorút nyert. 1853-ban a főpásztori bizalom theologiai tanár-
ságra hivta meg Esztergomba. 1861-ben újra felment 
Bécsbe mint a Pazmaneum alkormányzója. Itt voltunk 
szerencsések őt, a nagyműveltségű férfiút, sok pályatár-
sunkkal egyetemben, megismerni. Az áldott emlékű Mészá-
ros Imre kanonok, mint rektor halála után Rimely Károly 
vezette ideiglenesen a rektori interregnumot. Egy triász 
állt ekkor a Pazmaneum élén, melyhez fogható ritkán 
kerül egyszerre seminarium élére: Rimely, Lollok. Mally, 
mindhárom typikus alakja a nagyszellemü, lelkes papne-
velő szakembernek. Rimelyt a bécsi egyetem is kitüntette 
bizalmával és megtisztelésével. Egyidejűleg a Teréziánum-
ban is mint magyar vizsgáló biztos müködék. Nagy tevékeny 
séget fejtett ki sok irányban. Még most is halíani véljük 
egyik magyar szónoklatát, melyet a bold. Homoky Imre 
meghivásJra a Wieden egy kápolnájában tartott. A lelkek 
mélységes mélyére hatott le avval az óvó intésével, hogy a 
magyar nemzet igyekezzék erősen ragaszkodni a keresz-
tény valláshoz és a kath. egyházhoz, — máskülönben 
aufereretur, igy szólt, a nobis regnum Dei, et dabitur 
genti facienti fructus ejus ! Ezek a szavak most is élénken 
csendülnek meg emlékezetemben, — s azóta számtalanszor 
szolgáltak lelkem előtt vezércsillag gyanánt. 1868-ban 
rendkivüli megtisztelés érte a már nagy hirre emelkedett 
férfiút. 0 felsége, Homoky Imre piarista atya utódjául, 
Rudolf trónörökös mellé a magyar nyelv és irodalom 
tanítójává nevezte ki. Pozsonyi kanonokká már 1867-ben 
neveztetett ki; a lekéri reális apátságot 1870-ben ado-
mányozta neki az apostoli király. Rimely Károly apátur 
1887 óta őrkanonokja a pozsonyi káptalannak, és birtokosa 
a Lipót-rend lovagkeresztjének. A papi műveltség e ritka 
alakja nyugton pihenhetett volna babérain Pozsonyban ; 
de ő az egyház, a haza, a társadalom s Pozsony váro-
sának javára szüntelenül tevékeny maradt. E közelisme-
réssel találkozó tevékenységnek jutalma a pozsonyi ka-
tholikus hivek s a főpásztori kegy öszhangzó bizalma, 
mely Rimely Károlyt nemcsak az esztergomi főmegye, de 
mondhatni az egész ország egyik legelőkelőbb s leg-
jelentékenyebb lelkipásztori hivatalára emelte. Ad multos 
annos! 

— A berlini érseki szék ügye, a Courrier de Bru-
xelles tudósítása szerint, miután a tervhez minden készen 
volt, a porosz kormány ama javaslatán bukott meg, mely 
szerint a gnesen-poseni érsekség ketté lett volna szakítandó. 
A szentatya Lengyelország primási székének e lerombo-
lásához a berlini német érsekség kedveért nem akart 
csatlakozni. A pápa a katholikus Lengyelország felosztá-
sát száz év után is hibának tartja s nem akar hozzájá-
rulni a három éjszaki nagyhatalom által száz év előtt 
elkövetett erőszak és jogtiprás szentesitéséhez. A pápa-
ságnak semmi közé Lengyelország gyilkosainak törekvé-
séhez. 

— Éppen jókor történt! Hire jár, hogy az olasz 
trónörökös számára Klementina belga kir. hgnőt akarják 
megszerezni nőül. Hogy ettől minden vallásos női kebel 
elrettenjen, arra nézve éppen jókor jött a következő eset. 
Margit olasz királyné a hires Padre Agostino szentbeszé-
deit szintén meg akarta hallgatni. Megkérdezte királyi 
férjét, hogy lehet-e ? Ez megkérdezte mindenható minisz-
terét Crispit, hogy szabad-e ? A válasz tagadó volt. Crispi 
megtiltotta Olaszország királynéjának, hogy vallásos szive 
sugallatát kövesse. Szegény királyok ! szegény királynék ! 

Kiadótulajdonos e's felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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H I N N I É S TUDNI. 1 ) 
,,Istenben élünk, mozgunk, és vagyunk.'1 

Apóst. Cselek. XVII. 28. 

Ünnepet ül ma a tudomány, s a mai nap 
határkő lesz egy intézet százéves fejlődésének, 
mely e város és messze terjedő vidékének szel-
lemi haladására, művelődésére s erkölcsi önérze-
tének emelésére hathatós befolyást gyakorolt. 

Egy magasztos lelkületű királyné teremtet te 
a magyar kulturának ezen közzéppontját, és lehe-
tővé tet te , hogy Szent László városában tovább 
fűződjék az ősök hagyománya, mely a jogérzet 
ébrentartásához kötötte a vallást midenha; mind-
kettő által pedig fen t a r to t t a a magyar ifjúságban 
a nemzet kegyeletét, mely a trón iránti hűségben 
s a haza iránti szeretetben nyilvánúl. 

Az ünnephez csatlakozik az egyház is. Meg-
nyitja a tudomány előtt szentélyét, oda vezeti 
az oltárhoz, és égre mutatván megjelöli a kút-
forrást, a honnan fakad minden tudás, s a hová, 
mint a legfőbb ideálhoz van kötve minden szel-
lemi fejlődés (evolutio). — Mert a hitnek és 
tudománynak egy a forrása ; és azért az egy-
háznak mindig elve volt : „hogy legyen a hit 
észszerű, a tudomány pedig legyen hivő." 2) 

Az elmélet elválaszthatta e ke t tő t ; de az 
élet és az egyház mindig összekötötte azokat. 

Athene legfőbb Ítélőszéke az Areopag volt. 
Birák csak azok lehettek, kik már a legfőbb 

') Egyházi beszéd, melyet a nagyváradi királyi jogakadémia 
százéves jubilaeuma alkalmából 1889. évi márczius hó 17-én a pre-
montreiek templomában tar tot t dr Schlauch Lorincz. váradi püspök. 
Budapast. 1889. 8-r. 22 1. 

2) Clemens Alex., Stromat. I. II. 4. 

államhivatalokat viselték, s a kik állhatatosság, 
szigor és tiszta lélek által kitűntek. Ezen Ítélő-
szék oly jó hirben állott, hogy Demosthenes 
mondása szerint soha Ítéletet nem hozott, mely-
lyel mind a két fél nem lett volna megelégedve. 
Ülései a szabad ég alatt, a sötét éjnek idején 
ta r ta t tak ; nem lehetett tehát a birák szivét meg-
vesztegetni, nem az irgalmasság részrehajlását 
felkölteni. Sem a vádlott megtört alakja, sem 
halvány arcza, sem kitörő könnyei nem lehettek 
hatással a bírákra. Egyszerű kérdésekre és rövid 
feleletekre fehér és fekete golyókkal tör tént a 
szavazás. Kísértetiesen, mint a nép lelkiismerete, 
hallgatagon, mint a sir, működöt t ; ítélete, let t 
légyen az fölmentő vagy sújtó, a nép által, mint 
áz istenek ítélete fogadtatott . 

Ezen Ítélőszék előtt jelent meg Sz. Pál. mint 
a, keresztény világ lelkiismeretének képviselője, a 
természetrend elhalványuló lelkiismerete előtt. 

A görög philosophiának jelszava: „ismerd 
meg önmagadat'1, már ekkor üres szójátékká vált ; 
a társadalmi közerkölcsiség nem volt már képes 
megőrizni az érzelmek tisztaságát, megnyugtatni 
a felzaklatott sziveket, leküzdeni az ismeretlen 
sorstól való félelmet ; az erény és bűnnek fogal-
mai összezavartattak. 

It t , az akkor ismert világ legműveltebb nem-
zetének kitűnőségei előtt körvonalozta Sz. Pál 
rövid, de velős szavakban a kereszténység nagy 
eszméit; i t t mondotta azon örökké emlékezetes 
szavakat: „In Deo vivimus, movemur et sumus", 
„Istenben élünk, mozgunk és vagyunk";1) és ezekkel 
felállította a keresztény vallás alapeszméjét, hogy 

') Apóst. csel. XVII. 28. 
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ne mondjam alapdogmáját, — bogy tudnillik: 
az ész és sziv életének, a hitnek és a tudománynak, 
az emberiség életének s tevékenységének és egész 
lételének központja az Isten; — felállította ezen 
elvet az akkori görög philosophia ellenében, mely 
azt mondta: az ember minden, a fejlődés csak 
az önismeret fokozása, a morál az önzés, a végezel 
a megsemmisülés a természetben. (Heraclitos.) 

Midőn tehát Sz. Pál ezt t e t t e : felállította a 
válaszfalat, mely a pogány és a keresztény fel-
fogás közt uralkodott. 

0 két táborra osztotta az emberiséget ; az 
egyikhez tartoztak azok, kik kizárva minden 
temészetfölötti befolyást, pusztán a természeti 
erőkben, ezek fejlődésében és azon tapasztalati 
tényekben, melyek az ember szemei előtt folynak 
le, keresték ama törvényeket, melyek a világot 
kormányozzák; — a másik táborban állottak 
azok, a kik éppen a természeti erők csodálatos 
működéséből következtették azt, hogy' e magasztos 
világszerkezetnek van egy mindenható, egy véghe-
tetlen bölcs Teremtője, kinek véghetetlen akarata 
képezi a természeti törvényeket és erőket ; kinek 
hatalma fentart ja a világot; kinek gondviselése 
vezeti, neveli és boldogítja az emberi nemet. 

A müveit Európa Sz. Pál mellé állott ; a Krisztus 
által megállapított keresztény világrend kivének vallottá 
magát ; küzdött a művelődésért, de küzdött a kereszt 
szent jelvénye alatt ; haladt a tudományban, de nem lökte 
el magától a hitet, hanem e kettőnek harmóniájában 
találta fel az emberi méltóságnak fényét. 

Tizennyolcz század történelme igazat adott a keresz-
ténységnek ; nem létezik magasztos gondolat, nincs nemes 
•érzelem, nem jelezhető fönséges ideál, melyet az nem 
teremtett vagy el nem fogadott volna. Tények beszélnek; 
— rossz fának ilyen gyümölcsei nem lehetnek. 

Ma azonban a tudományos kutatás terén ismét egy 
oly törekvés kezd nyilvánulni, mely ellentétbe akarja 
helyezni a tudományt a vallással ; újra el akarja foglalni 
a régi álláspontot, mely már egyszer tarthatatlannak 
bizonyult a kereszténységgel szemben ; s igy ismét föl-
venni akarja a soha teljesen meg nem szakadt fonalat, 
— tudniillik : egyedül és kizárólag a természeti erők 
végzetteljes működésében keresni az emberi nem fejlő-
dését és haladását, kizárván a művelődésből mindazt, a 
mi Istenhez vezet, és semmi súlyt sem kölcsönözvén a 
vallásnak a művelődés terén. 

Ezen tudományos törekvésnek jelszava: tudni és 
nem hinni, látni és nem sejteni; a kereszténységnek ezek 
ellenében jelszava : hinni és tudni, a sejtelemben pedig 
keresni a fonalat, mely a megismeréshez vezet. 

E kettőnek összefoglalása képezi az észszerű haladás 
alapját, a közerkölcsiség nélkülözhetlen föltételeit. 

Erről fogok beszélni. 
* 

* * 

A ki már komolyan foglalkozott az élet kérdéseivel ; 
a ki maga tanult és nem mások után beszél : az bizo- . 
nyára azon meggyőződésre jutott, hogy számtalan kérdés 
van, melyre a tudomány egymaga feleletet nem adhat, s 
nem is fog soha adhatni. 

Mi vagy ki hozta létre a nagy világot ? Isten ? 
vagy önmagától lett az ? — Ha képzelhetnők is, hogy e 
nagy világ, ős állapotában, véghetetlen kis parány okból 
állott, kérdés : mi vagy ki adott e parányoknak erőt, 
mozgást, meleget ? és ha valamikor e világ ismét véghe-
tetlen parányokra szétfoszlik : mi volt a czélja ezen pom-
pás színjátéknak, vagy ezen borzalmas drámának, mely 
évezredeken át lejátszódott ? Mi az anyagnak és az erőnek 
lényege ? hogyan támadt a földön az első élet ? mi az 
élet ? mi a halál ? hogyan jött létre az első gondolat, az 
első érzelem ? 

Mindezen kérdésekből lehet szépen és nagy tudo-
mányos készültséggel okoskodni ; lehet a mai tapasztalás-
ból következtetést vonni arra, hogy mi történhetett évez-
redek előtt; de vájjon csakugyan ugy történt-e? — arra 
tényeket felhozni nem lehet ; pedig a gyakorlati ész ténye-
ket követel. 

Az ember szellemi tehetségei sokkal korlátoltabbak ; 
a föld, és rajta az ember sokkal kisebb pont a nagy vég-
telenségben, mintsem hogy azt bármi eszközök segélyével 
átölelhetné ma, vagy bármikor. Lehet itt sejteni, lehet itt 
gyanítani ; de az élet nagy titkai mindig hét pecséttel 
elzárt könyv leend, melyet a szentírás szavai szerint, 
„senld sem a mennyben, sem a földön meg nem nyithat", 
csak Az, a ki ,,megöletett és megváltott minket az Istennel 
an 0 vérével".l) 

A léghajósok állítják, hogy fölemelkedvén a föld 
színéről, minél magasabbra szállanak, annál inkább eltű-
nik a földi zaj ; a halotti csend növekszik, s a léghajó-
sokat egy sajátságos érzés fogja el. Letekintve a földre, 
az emberek mint egy hangyaboly látszanak, mig végre 
összeolvadván a földdel, nyomuk sem látszik többé. És 
ez történik alig egy mértföldnyi emelkedésnél. 

S most képzeljünk magunknak a nagy, végtelen és 
sötét űrben egy, parányok által meg nem tört fénysuga-
rat. Képzeljünk magunknak egy fénysugarat, mely az örök 
gondolatnak, az örök értelemnek, szóval a szellemi és 
anyagi élet titkait foglalja magában. 

Képzeljük magunknak az embert, a ki évezredek óta 
keresi e fénysugarat, a sötétben itt-ott véletlenül érinti 
azt, de annak birtokába nem ju that ; mert a sötét űrben 
ismét eltéved. 

Képzeljük, hogy az ember hatalmas eszével birto-
kába ejti e fénysugárnak egy részecskéjét, egy szikráját, 
melyre építi okoskodásait, tudományos rendszereit : építi 
mindazt, a miről értelem, tapasztalás, bölcselet, természet-
tudomány fölvilágosítást nyújthat. (Guyeau.) 

S akkor kérdezzük: fel van-e jogosítva a tudomány, 
mai álláspontján, kárhoztató vagy megsemmisítő Ítéletet 
mondani reánk, kik a tudomány mellé a hitet állítjuk ? 
a kik azt mondjuk : dicsőség az emberi észnek, dicsőség 
a tudománynak, mert az embert Istenéhez emeli ; de mert 

') Sz. János Jelenések könyve V. 3, 9. 
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az ész csak egy része az ember szellemi életének ; a tudo-
mány csak egyik oldala az emberi lélek tevékenységének : 
adjon helyet a szív, az érzelmi, a kedélyéletnek is, .és ne 
feledje, hogy a természeti világ mellett ott áll az erkölcsi 
életrend. 

Igen ; az erkölcsi életrend, mely magában foglalja 
az emberi nem legdrágább kincseit: a szabadságot, a 
szeretetet, az önfeláldozást, melyeket az élettan (phisiologia) 
hiába akar a nyers természetből vagy az idegek öntudat-
lan működéséből magyarázni; mely életrendnek titkai 
sokkal mélyebben rejlenek, hogy sem az ész valaha oda 
hathasson ; mely életrendnek legpraegnánsabb kifejezése a 
hitben nyilvánul, „a hol az ideál valósággá válik, és a hol 
a valóság ideális". (Hettinger.) 

S mivel a tudomány soha sem fogja földeríteni az 
élet titkait, mi tovább is megyünk és azt mondjuk : a 
hitnek, a vállásnak kell átömölnie a tudományos kutatá-
sokon, hogy figyelmeztesse korlátaira, hogy megmentse a 
tévedésektől, hogy vele karöltve járván, vezessék és nevel-
jék az emberi nemet, és létesítsék a lelki élet azon ideál-
ját, mely kiemelvén az embert a föld szűk keretéből, az 
Istennel való egyesüléshez közelebb vigye, — azon ideált, 
mely után az emberi nem eseng. 

Ezen ideál mindig élt az emberi nem lelkiismere-
tében ; s midőn egyrészről hosszú szenvedéssel telt éle-
tében mindig e fölvilágosodás után törekedett, tanult, 
dolgozott, bő vitette ismereteinek körét ugy, hogy ma 
már a tudomány bámulatos magaslaton áll : egyúttal 
szívósan ragaszkodott a valláshoz is, és soha nem en-
gedte, hogy az lelkiismeretéből kiszakíttassék. — Eldobta 
időnkint magától, de ismét visszatért hozzá; az emberi 
ész hullámzásai meg nem ingathatták azt. A vallás oly 
magas sphaerákban lakott mindig és lakik ma is ; más-
részt oly mélyen gyökerezik az ember életében, hogy a 
tudomány mozgalmai azt nem sérthetik. 

A tudomány hiában támaszkodik a természet rideg 
törvényeire, hogy kiűzze az ember lelkéből a vallást ; 
mert a vallás is a természet szava. Hiába törekszik az 
embert lenyomni oda, a hol csak az öntudatlan és kérlel-
hetetlen természet törvényei uralkodnak és működnek ; 
mert az emberiség érzi, hogy ezen rendszer őt az állatias-
ságba sülvesztené és megakasztaná a művelődés menetét ; 
az emberiség érzi, hogy a véghetetlennek sejtelme, melyet 
lelkünkből ki nem űzhetünk, nem álom ; hogy sorsunkban 
a jó Isteni Gondviselés kezeit keresni nem pusztán képze-
let vagy gyermekded áhitat ; érzi, hogy az igazságnak 
érzete, mely bennünk lakik, nem megszokás vagy az ata-
vismus szerzeménye, hanem egy absolut hatalomnak nyo-
mása ; hogy az ellentéteket, melyek e világon uralkodnak, 
nem a tudomány fogja kiegyenlíteni, hanem azon kéz, 
mely a halál által megszakított jónak és rossznak jutal-
mát az örök életben adandja. 

Az ember, bármit mondjanak is egyesek, soha sem 
fog a megsemmisülés gondolatával megbarátkozni ; gondo-
lataiban, érzelmeiben, terveiben, egész tevékenységében 
ott áll a háttérben az elenyészhetlen élet eszméje. 

Az emberi szív oly annyira ragaszkodik az örök élet 
gondolatához, hogy a porladozó hulla láttára felháborodik 
és képzeletében elűzi magától még a csontváz képét is. 

A csonthoz hozzá képzeli a testet; a fejnek visszaadja a 
velőt; az elhomályosult szemnek a fényt; és soha sem 
fog megbarátkozni azon gondolattal, hogy a természet 
annyira vihesse az iróniát, miszerint az emberi életre 
annyi terhet és annyi nyomort rakjon a nélkül, hogy az 
megjutalmaztassék. (Renan.) 

I t t a tudomány néma; de annál hatalmasabban emeli 
föl a vallás megnyugtató szózatát. 

* 
* * 

Müveit embernél az ész és a szív egyensúlya jelenti 
a boldogságot-, de ezen egyensúlynak előfeltétele a tudo-
mány és a vallás összhangzata. 

Nagy szellemek egyszersmind mély szellemek ; de 
ha a lélek a dolgok mélyére hat, mindig megtalálja ott 
hasonmását — az Istent. (Hettinger.) 

Felületes lelkek megelégednek a tapasztalati tények-
kel, megelégednek azzal, a mit látnak, a mit érinthetnek ; 
mert könnyebb a tényekkel elbánni, mint mélyebbre ható 
lélektani tanulmányokat tenni, mihez mindig nagy ké-
szültség kívántatik. 

De ha az ember egyszer önlelkének tanulmányozására 
tér, akkor ott ugyanazon ellentéteket fogja találni, melyek őt 
a nyilvános életben is oly nagyon nyugtalanítják; s azt fogja 
találni, hogy az ember esze és szíve közt örökös küzde-
lem foly, mely küzdelemben — meg kell vallani — nem 
mindig az ész a győztes. — Csak néhány, ily ellentétet 
kivánok elősorolni : igy ha az ember a polgárosodás leg-
magasabb fokán áll, — erkölcsi tekintetben sokszor a 
legalsóbb lépcsőn van ; ha nincs nevelése, és szabad. — 
durva ; ha finom műveltséggel bir, — önmagának ková-
csolja a társadalmi illem lánczait ; ha tudós, — rideg lesz, 
és képzelete elhalványul, elveszti az élet poësisét ; ha 
költővé válik, — a hideg észszel nem mindig számol ; ha 
hatalomra jut, — viselkedésében száraz és kemény ; ha 
érzékeny szívvel bir, — jelleme gyengévé válik ; ha gazdag, 
— büszke; ha szegény, — irigy; ha boldog, — könnyen 
elbizakodik ; ha a sors sújtja, — kétségbe esik. (Chateau-
briand.) 

És mindez nagyobbára ugy van ; de ha igy van, 
akkor méltán kérdezhetjük : mi az, vagy ki az, a ki ezen 
ellentéteket kiegyenlíteni képes az ember lelkében ? az 
ész? a tudomány? — Bizonyára nem; mert akkor, a 
tudomány mai előhaladott állapotában már nem volna 
szabad szerencsétlen embernek léteznie. 

A tudomány és a vallás közt e tekintetben az a 
különbség, hogy a mai positiv bölcsészet a boldogság 
elérhetését e földön, bár hosszú küzdelmek után, határo-
zottan kilátásba helyezi ; igér tehát olyasmit, a mit meg 
nem tarthat ; — ellenben a vallás sohasem mondja, hogy 
az ember nem fog szenvedni, sőt inkább azt állítja, hogy 
mig ember ember lesz, a földön, sarkában mint egy ár-
nyék mindig ott lesz a szenvedés, a fájdalom. „Pauperes 
semper habebitis vobiscuni", „Szegények mindig vannak 
veletek", ') legyenek azok testi vagy lelki szegények. 

Ne mondják, hogy művelt embernek nincs szüksége 
a vallásra; sőt állíthat ni, hogy neki sokkal nagyobb 

') Máté XXVI. 11. 
33* 
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szüksége van arra, mint a tompa egyformaságban élő 
közönséges embernek. 

Mert először is : a leereszt szent vallása oly igazsá-
gokat hirdet, oly magas szempontokra emeli az embert, 
melyeknek teljes felfogására a lelki és erkölcsi műveltség 
nagy foka kívántatik. 

Azután a keresztény vallás az igaznak, a jónak, a 
szépnek oly mély eszméit tartalmazza, melyek az ember 
összes szellemi és erkölcsi tehetségei elé nem közönséges 
követelésekkel lépnek. 

Ismerni kell azt, és akkor ki fog tűnni : hogy az, 
valamint a tanulatlan embert szeretettel emeli magához, 
ugy a művelt ember kedély életében is csak ő képes a 
sokszor megzavart harmóniát visszaállítani. Mert hiszen: 

a müveit emberre nézve is vannak számnélküli meg-
oldatlan életkérdések, a melyekre az erkölcsi érzelem 
feleletet kiván ; és bármily szépek legyenek is e tekintet-
ben az észnek sugalmazásai, az ember lelkiismerete nem 
nyugszik meg oly könnyen. 

Van-e nehezebb kérdés a „szabad akarat" kérdésénél? 
A természet törvényei kérlelhetlen következetességgel 
működnek az emberen kivül és az emberen belül ; igy 
állítja ezt a mai tudomány. 

Most legyen tehát szíves a legműveltebb ész is meg-
magyarázni : miként lehet az ember szabad a kényszerítő 
természeti törvények uralma mellett? Pedig a szabadság 
az emberiség legbecsesebb kincse, melyet a megfeszített 
Isten-ember ezen szavakkal hirdetett az emberi nemnek : 
„az igazság tesz titeket szabadokká !" — erre van ala-
pítva a kath. anyaszentegyháznak ama dogmája, mely 
felelőssé teszi a lelkiismeretet a jó és a rossz tettekért ; 
— erre vannak alapítva a müveit európai nemzetek bün-
tető törvényei. Vagy a szabadság is a nem szabad ter-
mészetből fejlődött ? 

Magyarázza meg magának a legműveltebb ész is, ha 
tudja : miképen fejlődhetik az életnélküli anyagból az 
élet ? — miként támadhat az érzéketlen természetből az 
érzelem, mely örömet vagy fájdalmat szül ? — miképen 
jön létre a velőben az ész, az értelemben az öntudat? 

Mindez mindmegannyi rejtély, melyet a bölcsészeti-
leg kiművelt ész sem képes megfejteni. Rejtélyek, örökös 
rejtélyek veszik körül az észt. 

Évezredek óta igyekszik azokat megoldani, hogy 
felfogja a megfoghatatlant. Keres, kutat, járatlan utakon 
keres ; ha eltéved, ismét visszatér az elhagyott útra ; 
sokszor önmagát kárhoztatja, hogy csalódott, és mégis 
minden csalódása után ismét újra kezdi a munkát, hogy 
formát találhasson arra, a mit neki nem lehet tudni, — 
csak sejteni, és a miről még sem maradhat le, — hogy 
megismertesse. 

És azután ! Megszünt-e az ember lenni azért, mert 
művelt ? A müveit embernek nincsenek szenvedései ? és 
éppen azért, mert müveit, nem érzi-e kétszeresen a fáj-
dalmat ? 

Az egyszerű ember nyugodt megadással tűri a sors 
csapásait, neki egy szilárd kősziklája van, a melyhez 
ragaszkodik s a mely nem hagyja őt kételkedni a jó 
Isten bölcseségében. 

') János ev. VIII. 32. 

De hol van a művelt emberben ezen megnyugvás ? 
nem dulnak-e lelkében a kételkedés furiái, melyek nem 
engedik, hogy megnyugodjék ? vagy talán szerencsésebb 
állapot-e, ha a lélek túltéve magát minden tudományos 
kutatáson, elvetvén minden hitet, egyszerűen a közöny 
karjaiba dobja magát, mondván : reám nézve csak az 
létezik, a mit tudok, — a többi ábránd? Az ily nyuga-
lom nem erőltetett e? s nem alszik-e el a hit világa után 
a tudás fáklyája is? 

Mit nyújt az embernek a ma oly virágzásnak örvendő 
természet-bölcsészet ? Arra tanitja : hogy az ember élet-
ezélja az igaznak és jónak szeretete, és hogy ennek kell 
magát teljesen föláldoznia ; e kettőben fekszik az élet egész 
boldogsága és jutalma. 

De a tapasztalás azt mutatja, hogy az élet mezején, 
hol az érdekharcz dühöng, az ész és a jog kemény tusát 
vívnak a szenvedélyekkel, és itt vajmi gyakran az erőszak 
határoz ; hogy ot.t, a hol maga a természet-bölcsészet 
által fölállított „létért való küzdelem" elve csakis az 
erősebbnek biztosítja a gyengébb feletti túlsúlyát, — az 
igaznak és jónak s a szép fogalmai nagyon alárendelt 
hatást gyakorolnak ; — hogy tehát a természet-bölcsészet 
hangjai szirén hangok, melyek csábítanak és üres kézzel 
küldik az embert az élet rideg mezejére, hogy küzdjön 
az igazságtalanság ellen, küzdjön a hazugság ellen a 
nélkül, hogy győzhessen. Ha tehát nincsen megtorlás a 
túlvilágon; ha itt nincs győzelem: hol van a boldogság? 
és mi a jutalom? — a reménytelenség ! 

A természet-bölcsészet quintessentiája az élet és a 
halál titkait is Ígérte előttünk fölfedezhetni ; és irne ! 
eltünk, és soha az iránt nem nyertünk felvilágosítást: mi 
az élet? s a midőn az utolsó óra közeledik, éppen ezen 
bölcsészet zavarodva, akadozva mentegeti magát ; és az 
ideál, melylyel a positiv bölcsészet kecsegtetett, s a me-
lyet egész életünkön át kergettünk, szemeink elől eltűnik. 

Legyen tehát az ész bármennyire művelt, az az élet 
nagy kérdései iránt soha sem lesz képes az embert eléggé 
fölvilágosítani ; az élet terhes küzdelmeiben pedig vajmi 
csekély támpontot, s annál kevesebb vigasztalást nyújthat. 

Álljon a tudomány bármily magaslaton ; az az élet 
számtalan változatú viszontagságai között egyedüli irány-
adó nem lehet. A bölcsészet száraz tanai, valamint élet-
szabályul nem szolgáltak ezelőtt, mert ritkán mentek át 
az életbe : ugy nem fognak szolgálni ezután sem, mert a 
léleknek nemcsak tudomány kell, hanem vannak egyéb 
igényei is, melyeknek kielégítését csak azon erkölcsi 
világrendben találhatja, melynek szálai a túlvilágban 
gyökereznek. 

A művelődést és a haladást is nem pusztán az ész 
és a tudomány eszközölte ; azok az összes szellemi és 
erkölcsi tényezők műve. A vallás már létezett, midőn még 
nem volt tudomány ; abból fejlődött ez, és együttesen 
haladva teremtették a civilisatiot. 

Ne helyezzük tehát ellentétbe a tudományt az erkölcsi 
életrenddel, melyet a vallás képvisel. Tartsuk magasra a 
tudományos haladás zászlaját ; de hajoljunk meg azon 
érdemek előtt is, melyeket a Krisztus által alapított s az 
Ö egyháza által fejlesztett keresztény életrend kivívott az 
által, hogy közelebb vivén az embert az örök élet kútfor-
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rásához : tökéletes/tette az erkölcsöket, nemesítette az ízlést, 
fokozta a felebaráti szeretetet, emelte az emberi méltóságot, 

Az ember lelke, minden műveltség daczára, keresni 
fogja mindig a kútforrást, melyből lelki élete csergedez ; 
s nem leend hatalom, mely tökéletesen elszakítsa a szála-
kat, melyek őt Istenéhez fűzik. Érezni fogja mindig Sz. 
Pál, mondatának igazságát : „ Istenben élünk, mozgunk és 
•vagyunk11. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 2. Katholikus és protestáns állam-

férfiaink nemzeti politikájának trilógiája századunkban, ki-
váló tekintettél arra, hogy mily befolyással voit e kettős 
politika a kath. egyház helyzetére, nemzeti befolyására és 
bensőleges felvirágzására hazánkban. I. — 

Megigértük minap, hogy Szilágyi Dezső igazság-
ügyminiszter programm-levelére még egyszer visszatérünk. 

íme, beváltjuk szavunkat, ebben a nagy történeti 
epochát felölelő keretben, századunk, e hazánkra nézve 
ujjászületéses század eseményeinek legkimagaslóbb alakjai 
körében. 

Ugy hiszem, elég nagy keret, elég diszes környezet 
egy Szilágyi Dezső nevének méltó elhelyezésére hazánk 
történetében. 

Lássuk a történeti keret körvonalait egész nagy-
ságukban ! 

Magyarországban e század első két évtizedében, az 
állami, társadalmi, politikai élet csak vegetált. A nemzeti 
irodalom terén mutatkozott csupán egy kis tavasz. A 
harmadik évtizedben egyszerre megjelent gróf Széchenyi 
István, és három évtizedet betöltő félisteni, az őskor 
hőseiéhez hasonló tei-emtő erővel felrázta az országot 
hosszú álmából s lángeszének hol termékeny napsütése, 
hol mennydörgő villámcsapásai, hol közönséges, de vérig 
ható ostorozásai által, no de meg magával ragadó lel-
kesedése és századokra szóló alkotásai által is, ráterelte az 
újjászületés, emelkedés és „nagyiét" gondviseléses útjára 
— nemzetünket. 

A „legnagyobb magyar" nemcsak szóval mondta, 
hanem meg is mutatta, hogy „Magyarország nem volt, — 
hanem lesz !" Nem volt Magyarország, csak szétszórt 
anyagok voltak hozzá, mikor gr. Széchenyi I. az újjá-
születés harsonáját megfújta. Megvolt, és máris Európa 
két nagy hatalmasságával vette fel a küzdelmet Magyar-
ország, — mikor Kossuth Lajos a nemzeti szellem irányí-
tásának gyeplőit az államalkotó Széchenyi István kezeiből 
kikapkodván, lángba borította e hazát s csaknem elveszité 
azt alkotmányában s nemzeti örökségében mindnyájunk 
számára. Kossuth maga most, a független Magyarország 
kormányzójának büszke, de üres czimével, mythosi monda-
kört készít a jövő nemzedékek phantasiája számára, a 
részben önkéntelen, részben önkéntes, mert önmaga által 
előkészített száműzetés derengő-borongó olympusi fény-
ködében. 

Gróf Széchenyi István szive megszakadt, lángesze 
kialudt a magyar államiság pusztulásának láttára. Azt 
hitte, hogy ő volt oka a világosi katasztrófának s az 
ennek nyomában szétáradt nemzetirtó, állambontó vizözön-

nek. Azt hitte, hogy mert ő ébresztette fel a nemzetet 
uj életre, ő volt oka — a nemzet halálának. Mert ő 
Világos után csak halált látott és temetőt. Ez volt láng-
eszének legnagyobb tévedése. 

Igy végződött két, katholikus és protestáns magyar 
államférfiú politikai szereplése nemzeti történetünk jelen 
századbeli trilógiájának első részében. 

Széchenyi és Kossuth szellemének küzdelme adja meg a 
világosi katasztrófának, az aradi bitófáknak s az országra 
ránehezedett nemzetietlen uralomnak, — signaturáját 
értelmét, magyarázatát. Kossuth sziv-politikája megbuk-
tatta Széchenyi ész-politikáját, s kiszorítván útjából az 
ész-politikát, sziv-politikájával, azaz vakbuzgó hazafisá-
gával megbuktatta Magyarországnak önálló államiságra 
törekvő igen komoly és fényes első kísérletét — e szá-
zadban. 

Széchenyi Magyarország létalapjait nem bolygatta. 
Az ország szervezetét nem szétbontani, hanem izmosí-
tani, megifjítani akarta, oly lassan, mint az idő szokott 
minden intézményeket megérlelni. Kossuth Lajos politikája 
ellenben megtámadta az ország létalapjait; régi szerve-
zetét néhány tollvonással gondolta szétszedhetni, s ugyan-
annyi tollvonással és néhány nagyhangú frázissal vélte 
uj szervezetét összeállíthatni — rögtön uj irányban induló 
nagyhatalmi aspirácziókkal. 

Széchenyi katholikus volt ; nem bolygatta a katho-
lika egyház közjogi és társadalmi állását; de a katholikus 
szellem ébresztéséhez és izmositásához sem járult talán egy 
jótával sem. A protestantizmusnak nem csak nem ártott sőt 
használt, a maga tevéketlen katboliczizmusával, vagyis avval, 
Hogy mig ő folytatta katholikus államférfiaink hagyomá-
nyos, békés, a katholika egyház közjogi állását inkább dara-
bonkint feláldozó, mintsem a protestantizmussal szemben 
aggressziv, attól tért foglalni soha nem óhajtó táblabirói 
politikáját: addig Kossuth Lajos egy modern liberális 
államférfiú buzgóságával igyekezett a kath. egyház ha-
gyományos állását hazánkban megcsonkítani, a katholi-
czizmus haladása elébe akadályokat gördíteni, ellenben a 
protestantizmust közjogi állásának emelése által a nemzeti 
hegemónia kormányrudjának közvetlen közelébe juttatni. 

Kossuth szorgalmazta, s talán ő inspirálta is leg-
főbb fokról, a 48-iki interkonfessziónális törvényt, a mely 
Magyarországban megkezdte a katholika egyházat az 
ősi, hagyományos, alkotmányos, uralkodó, nem „bevett" 
vallás magaslatáról a „bevett vallások"-kal való „töké-
letes egyenlőség és viszonosságu" állás színvonalára lesü-
lyeszteni ; ellenben a protestantizmust, hozzá véve kovászul 
a híres unitária vallást, a törvényesen bevett, de közjogilag 
sőt némi tekintetben magánjogilag is szűkebb körre szo-
rított felekezet alacsony fokáról, az ősi, uralkodó kath. 
vallással való tökéletes egyenlőség nimbusába felemelni. 

Ez a XIX. századbeli magyar állampolitikai trilógia 
első részének — katholikus és protestáns duetteje Széchenyi 
és Kossuth között, mely az országnak katasztrófájával, a 
kath. egyház közjogi állásának felforgatásával, nemzeti 
befolyásának megnyirbálásával, ellenben a protestantiz-
musnak közjogi és politikai emelkedésével záródott le. 

A kárt e gyászos végű duetteből a katholiczizmus 
vallotta és vallja ; a hasznot belőle a protestantizmus 
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húzta és huzza — napjainkban, és fogja húzni beláthatatlan 
messze — a jövőben. 

Ismeretes e lapok nem mai olvasói előtt az a vitatkozás, 
mely a nagyeszű Lonovics és Kossuth között — a dekatho-
lizálásnak indított, 5-felekezetűvé vált magyar állam 
josephinistikus szolgaságával szemben, a kath. egyház 
kánoni szabadságát, az uj idők uj viszonyaihoz alakítandó 
autonómiáját bírta tárgyául. Kossuth, a ki államjogilag a 
protestantizmusnak egész uj, az előbbinél sokkal kedve-
zőbb és fényesebb helyzetet teremtett a 48-iki interkon-
fessziónális törvény által, kijelentette Lonovicsnak, hogy 
a kath. egyház -— bár újjáalakultak az interkonfessziónális 
viszonyok, ne számítson semmi ujitásra, semmi autonomiára ; 
javai, iskolái, ügyeire nézve épp oly egyoldalulag fog intéz-
kedni legfőbb fokban ezentúl a felekezetlen vagyis inkább 
az öt-felekezetü kultuszminisztérium, mint intézkedett 48-ig 
a katholikus Magyarország királyi helytartótanácsának — 
„katholikus bizottsága;" melyben legalább annyi biztosi-
téka volt még szerintünk a katholiczizmusnak, hogy 
tagjai katholikusok valának, feje pedig maga a hg-primás 
levén, nem egy könnyen válhatott protestáns velleitások 
kezében baba-játékká, mint vált később a kultuszminisz-
térium a kath. és prot. magyar nemzeti trilógia — má-
sodik részében, a melyben a katholikus és protestáns 
vallású emberek politikai duettirozásának főszereplői Deák 
Ferencz és Tisza Kálmán. 

Mielőtt Széchenyi és Kossuth kevés akkordból, szám-
talan disszonancziából álló, és egy majdnem végzetessé 
vált hangszer-katasztrófával végződött duettejétől meg-
válnánk, meg kell jegyeznem még kettőt, mint feltűnő 
történeti nevezetességű jelenséget : 

1. hogy a Széchenyi és Kossuth-féle katholikus és 
protestáns irányra oszlott nemzeti szellem birkózásánál 
már ott szerepelt, mint sokban vezértényező, a magyar 
nemzeti politikai trilógia második felvonásának egyik fő-
alakja, — Deák Ferencz. 

2. Hogy van Magyarországban egy igazán geniális 
államférfiú, a ki magyar nemzeti politikánk trilógiájának 
mind a három részében szerepel, mint — providencziális 
férfiú az országra és trónra, ellenben eddig csak mint 
nulla a kath. egyházra nézve. Genialitása és szerencséje 
9.000,000 katholikus elé tette őt így ni: 09,000,000, — 
holott talán ha a tevékeny hivők közé sorozná be magát 
a közéletben, talán százezres, talán millió számba menne 
egymaga, katholikus hiveink körében. 

S ezzel ma, terem szűk volta miatt, kénytelen va-
gyok befejezni a magyar nemzeti politika trilógiájának 
ismertetését, a festendő kép körvonalainak teljessége vé-
gett röviden csupán annyit bocsátván a következők elé 
futárul, hogy nemzetünk politikai hangversenyében az 
intonatio katholikus és protestáns részről ime igy követ-
kezik : 

gr. Széchenyi István — Kossuth Lajos ; 
Deák Ferencz — Tisza Kálmán ; 
gr. Apponyi Albert — Szilágyi Dezső. 
Azt hiszem, bogy a folytatás lesz oly érdekes és 

tanulságos, mint a milyen volt Széchenyi és Kossuth 
birkózása — és különféle módon egyaránt bekövetkezett 
elbukása. 

Széchenyi meghalt : megölte hazaszeretete. Kossuth 
Lajos szintén meghalt, erkölcsi halott, élő halott, nem 
jöhet haza. Megölte hazaszeretete. 

Mily különbség a két hazaszeretet között. 
Amaz alkotott; emez lángba borította amannak 

alkotását ! 
Mily csapás egy nemzetre k é t , ennyire e l l e n t é t e s 

szellem élethalálharcza — a nemzet életében. ? ? 

Bécs. 1889. ápril 29.—május 2. A II. osztrák kath. 
nagygyűlés. I. — 

Nehéz feladatot rótt rám a „Religio" nagyérdemű 
szerkesztője, midőn azzal bizott meg, hogy osztrák kath. 
testvéreink szép napjait irjam le a „Religio" számára. 
Igaz, hogy szorgalmasan járok a gyűlésekre s reporterhez 
illően kérdezgetek mindenkitől és mindenről, — de ilyen 
napokat leirni gyakorlott tollat is erős próbára tesz, 
Számitok azért kegyes elnézésre. 

Bécsnek egyik legszebb részén, a „Hotel Imperial" 
és a képzőművészeti csarnok szomszédságában van a 
zeneegyesület imposáns szép háza, hol a kath. nagygyűlés 
összes üléseit tartja. Meglepő szép látványt nyújtott ennek 
nagy terme a megnyitás napján (különben még mindig 
igy van feldiszitve). A belépővel szemben a nagyterem 
másik oldalán hatalmas orgona van, melyről barna selyem 
függ le, rajta egy hatalmas feszület, melynek aljában 
ő szentsége és király ő felsége mellszobrai foglalnak he-
lyet, a déli növények valóságos erdejétől véve körül. 
S itt a szinpadon, hosszú zöld asztal körül és mellett, az 
osztrák kath. világ szine-java! A püspöki kar, élén a 

I bécsi biboros érsekkel és Galimberti nuntiussal csaknem 
teljes számban ; az osztrák arisztokráczia jelesebbjei : 
Windischgríitz, Liechtenstein, Lobkoviz, Löwenstein her-
czegek, Fürstenberg, Hoyos, Brandis, Pergen, Blome, 
Belcredi stb. stb. grófok és bárók, udvari tanácsosok és 
képviselők, praelatusok, szerzetes főnökök stb. stb. A 
nézőtér tömve a kath. nagygyűlés közvitézeivel, — saj-
nálattal kell azonban megjegyeznünk, hogy (bár nem oly 
mértékben, mint Magyarországon) még itt Ausztriában 
is a papi elem a túlnyomó. A páholyokat a bécsi előkelő 
világ hölgyei töltötték meg és — forgatták szüntelenül 
a legyezőt és gukkert. A galéria sem maradt üresen, ott 
voltak a bécsi seminarium (Stephaneum) növendékei is. 

Kevéssel esti 7 óra után hangzott el Pergen gróf 
ajkairól a legszebb megnyitó beszéd : Dicsértessék a J. K ! 
Szerencsés ember a fáradhatatlan gróf, hogy 12 év után 
annyi nehézség leküzdésével megnyithatta a II. nagy-
gyűlést is. Az ő ajánlatára egyhangúlag Blome gróf 
választatott meg elnöknek. Az uj elnök csinos beszédben 
foglalta el székét, hangsúlyozván a II. kath. nagygyűlés 
jelentőségét és osztrák, vagyis egyetemes jellegét, mely-
nek végén elnök fölszólitására a gyűlés háromszoros, 
lelkes „hoch"-ot kiált ő szenségére és ő felségére. 
Utána az alelnök Horn, prágai érseki helynök kö-

') Majd kifelejtettem egy nevezetes decoratiót. A terem osz-
lopain vannak elhelyezve az uralkodó ház, a pápa és a korona-
tartományok czimerei. — Hogy Magyarország czimere is i t t van 2 
tricolor, 2 feketesárga és egy aranysárga zászlók közt, az osztrá-
kok elfogult felfogását jellemzi. 
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szőni meg megválasztását Másodelnök lett báró Hip-
politi Alajos, volt tiroli helytartó; jegyzők: Klun, 
laibachi kanonok, Hagenauer Simon, bécsi ügyvéd és dr 
Ebenhoch képviselő. A nagygyűlésnek 5 osztálya van : 
iskola, egyletek, tudomány-művészet és irodalom, társa-
dalmi kérdés és sajtó ; elnökök lettek : Karion praelatus, 
Chorinsky Károly gróf, Helfert br., Beleredi gróf és dr 
Schindler Ferencz a bécsi egyetemen az erkölcstan tanára. 
Elnök inditványára általános óriási tetszés közt a követ-
kező sürgöny küldetett ő szentségének : 

„A II. ált. osztr. kath. nagygyűlés tagjai mint Isten 
segítségének zálogát szentséged áldását kérik tanácsko-
zásaikra. 

Megújítják egyúttal az előbbi osztr. kath. gyűlések 
tiltakozását az egyház elidegeníthetetlen jogainak megsértése 
ellen, legfőbb pásztoruk szabadságának korlátozása ellen, 
"valamint az ő sz. hivatása gyakorlására szüksége birtok 
elvétele ellen. 

Hitükhöz való megtörhetetlen állhatatossággal, Krisz-
tus földi helytartójához való hű ragaszkodással követelik 
a legfőbb tanítói és pásztori hivatal gyakorlásához feltét-
lenül szükséges teljes souverainitást oly mértékben és oly 
garantiákkal, melyeket egyedül a pápa határozhat meg; 
és ünnepélyesen felemelik szavukat a sz. szék helyzetének 
bármely oldalról jövő megoldása ellen, mely enélkül tör-
ténnék meg." 

Erre Gangelbauer bibrnok-érsek üdvözölte a nagy-
gyűlést s Isten áldását kérte működésére, különösen hang-
súlyozta az egyetértést. (Szükségesnek tartjuk kiemelni, 
hogy ő eminencziája egyedül említett osztrák-magyar 
monarchiát.) 

Folytonosan meg-megujuló óriási tetszészaj között 
beszélt utána dr Lueger bécsi képviselő, ki mint bécsi 
ember üdvözölte a nagygyűlést. Kiemelte, hogy egy 
miniszter, helytartó, rendőrfőnök vagy polgármester sincs 
itt, de nincs is szükség rá, mert itt a nép bajairól van 
szó, mely egyedül a kath. egyháztól várja bajainak orvos-
lását. Mikor a pogányok álltak Bécs kapui előtt, nem a 
liberálisok, hanem a pápa és a császár mentették meg ; — 
ezektől várják ma is a segélyt a liberalismus és szabad-
kőművesség által okozott bajok orvoslására. — Utána 
Tarnovski Szaniszló gr. krakkói egyet, tanár beszélt a 
lengyel katholikusok nevében, — azután dr Haller, a salz-
burgi érsek coadiutora beszélt s a salzburgi kath. egye-
tem ügyét ajánlotta lelkesen a nagygyűlés figyelmébe és 
pártfogásába. 

Végül az érkezett sürgönyöket olvasta fel dr Hagen-
auer jegyző. A bibornok herczeg-primás üdvözlő sürgö-
nye ismeretes a napilapokból ; óriási tetszést aratott. Még 
nagyobb tetszésben részesült azonban Strossmayer püspök 
és Stadler, serajevói érsek sürgönyei (ez utóbbiak helyet-
teseket is küldöttek.) 

Magyarországból összesen 8-an vannak itt, valameny-
nyien tanulmányozás czéljából, egyik közőlük a „Magyar 
Állam" tudósítója. 

A következő napokon (egyrészt saját hajlamomat 
követve, másrészt hiszem a nagyérdemű szerkesztő ur 
intentiójának is megfelelőleg) a sajtó-osztály üléseit fogom 
látogatni (természetesen az összes üléseket is) s ezekről 

lehetőleg teljes képet nyújtani, — de mellőzni azért a 
többieket sem fogom. 

Kiváló tisztelettel 
Vucskics Gyula. 

IRODALOM. 
-4- A budapesti katholikus kör czélja és társa-

dalmi jelentősége. Tanulmány. A budapesti kath. kör 
alapszabályainak szemmeltartásával irta : Kánter Károly, 
budapest-lipótvarosi káplán, főreáliskolai hittanár. Buda-
pest, 1889. Hunyadi Mátyás nyomda-intézet. VIII. és 96 1. 

Napjainkban, midőn a „concordia res parvae cre-
scunt" elvet egyházunk ellenségei a mi kárunkra oly 
szilárd következetességgel és bámulandó eredménynyel a 
gyakorlati életben keresztül viszik, végre a mi szemünk-
ről is leesett a közöny hályoga és sokféle kísérletek 
tétettek, melyek mind a főváros katholikusainak tömörí-
tését és szétszórtságunkból eredő gyászos következmé-
nyeknek megszüntetését vagy legalább is csökkentését 
czélozták. De a sokféle kísérleteket még többféle okokból 
csekély vagy éppen semmi siker sem koronázta. De az az 
egy hasznuk mégis volt, hogy legalább észrevehetővé és 
általánossá vált az óhaj, hogy a jelen tarthatatlan és 
lealázó állapoton okvetlenül segíteni kell. És a várt 
segítség hamarább érkezett, mintsem hittük volna, mert 
az 1887. év deczember végén megpendített eszme, hogv 
Budapesten katholikus kört kell szervezni, ma már meg-
testesülve áll előttünk, és szép jövővel kecsegtet, mert 
— a mint halljuk — a minisztériumtól nyert megerősí-
tése után, rövid másfél hónap alatt háromszáznál több 
l e ï ^ s tagot sikerült eddig zászlaja alá toborzani. 

A budapesti kör megalakulása alkalmából Íratott 
a jelen munka is, melyre szives olvasóink figyelmét fel-
hívni legszentebb kötelességeink egyikének tartjuk, és 
a hosszadalmasság vádjának még árnyéka sem érhet ben-
nünket, ha ismertetésével bővebben foglalkozunk, mert 
magasztos és szent, és ugy egyházunk mint hazánk jövő-
jére nagy kihatással biró ügyről szólunk, midőn a buda-
pesti kath. körről és annnak programmját minden oldal-
ról megvilágitó műről nyujtunk tájékoztatást. 

Szerző legelső sorban a nagy közönség, a világi 
elem számára irta munkáját; innen van, hogy az egyes 
alapigazságokat ex professo tárgyalja és következtetéseit 
ezekből vezeti le következetes, mindenkit megygyőző 
logikájával. Könyvének legnagyobb része már megjelent 
a ,Magyar Állam" hasábjain, hol a kör alapszabályainak 
szemmeltartásával a kör szükségességét bizonyítja, ennek 
mint életképes, életerős mozgalomnak lelkes felkarolását 
sürgeti jelenlegi helyzetünk megvilágítása czéljából pár-
huzamot von a haza és egyház között, és más val-
lású polgártársaink társulásából a mi összetartásunk 
jogosultságát vezeti le. Kimutatja továbbá, hogy mennyire 
indokolatlan volna, hogy a körbe való belépéstől bárki 
is bármely okból is tartózkodnék. Körvonalozza a meg-
alakult körnek czélját és társadalmi jelentőségét és az 
egyes pontok tárgyalásai közben mindez eddig megtett 
vagy megtehető ellenvetésre férfiúhoz illő komolysággal 
és talpraesetten megfelel. 

A VIII. és IX. fejezetek, melyek már nem jelentek 
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meg az említett napilap tárczarovatában a körnek az 
ifjúsághoz és munkáskérdéshez való viszonyáról szól. 
E két fejezetben — ugy hiszsziik nem hangoztatunk 
frázist — országra szóló és a keresztülvitelre minden tekin-
tetben méltó eszméket hangoztat, — a mennyiben szép 
programmot ad a kath. egyleti élet mikéntjére nézve, és 
feltünteti a vállvetett és összhangzó működés módját, 
melylyel az összes kath. egyletek és körök a közös czél 
elérését lehetővé tehetik. 

A mi az ifjúság kellő felkarolását illeti, arra nézve 
a kezdetet, már a középiskolákban kell megtenni katho-
likus önképzőkörök megalakítása által, melyekben a hit-
tanárokra nagy feladat vár, mert első sorban ők vannak 
hivatva arra, hogy a kezeik alatt levő itjuságot az egye-
temi kath. kcrre előkészítsék, és az abba való belépésre 
már eleve figyelmeztessék, buzdítsák. A középiskolák hit-
tanárai az ifjúságot tehát mintegy átadják az egyetemi ka-
tholikus önképző körnek, a mi a szülőkre, ugy mint a 
hittanárokra nagy megnyugvást fog hozni. — Az ifjúsági 
egyletek mellett a munkáskérdés helyes megoldását is a 
kör által látja megvalósíthatónak, mint a melynek keretébe 
a kath. munkásszövetkezetek alakítása is tartozik. És mi-
vel nagy dolgok keresztülvitelére „ember kell a gátra," 
a hivatott férfiakat a most megalakult egyetemi kath. 
körből várja. „Nem tudok — mondja szépen — nem 
tudok megszabadulni, és nem is akarok azon reménytől, 
hogy a „Szent-Imre-egylet"-bői fognak majdan a hivatott 
és képzett férfiak a polgári élet szinterére lépni." És 
mivel az egyetemi és műegyetemi hallgatók ugy társa-
dalmi állásuknál, mint netaláni nagybirtokos voltuknál 
fogva egykoron a munkások és iparosokra közvetle»í**ís » 
nagy befolyást fognak gyakorolni, kívánatosnak tartja, 
hogy a műegyetem kath. hallgatói számára is feltáruljanak 
a kath. egyetemi önképző-körnek ajtai. ') 

Mindezeknek betetőzése a kath. kör, mert „ebben 
fogják, mint széleskörű társadalmi egyesületben részt véve, 
az ifjúsági és egyetemi körök segítségével eszméiket leg-
könnyebben megtestesíteni, és a társadalmi életnek lehe-
tőleg másfelé is irányt adni." 

Ezek után még csak azt említjük fel, hogy a lendü-
letes előszót Lévay Imre, kegyesrendi igazgató és a kath. 
kör elnöke irta, és hogy függelékül a könyv végére a 
budapesti kath. kör alapszabályai vannak csatolva. 

Adja Isten, hogy a nemes szellemben és zamatos 
magyarsággal megirt könyvben elszórt magasztos eszmék 
katholikusaink szivében termékeny talajra találjanak, és a 
katholikus egyleti élet hazánkban minél előbb fölvirágoz-
zék és a legszebb gyümölcsöket teremje A siker eléré-
sében minden esetre nem csekély érdeme lesz az általunk 
ismertetett munka lelkesedéssel teli és fáradhatlan buz-
galmu tudós szerzőjének. Dr Purt Iván. 

— üdvözlégy Mária! Imakönyv a bold. Szűz tisz-
teletére. Irta dr Walter Gyula. Az esztergomi ftdő főegy-
házm. hatóság jóváhagyásával. 2. tetemesen bővített kiadás. 

') Kezdet óta nyitva állnak. A szerk. 

Esztergom, 1889. A szerző tulajdona. 32-r. 449 1. Ara 
fűzve 50 kr. 

Zsebben hordozható gyönyörű kis imakönyv. Rend-
kivüli olcsósága terjesztését igen megkönnyíti. 

Előfizetést hirdetnek: 1. Dr. Csápori Gyula a 
következő munkára: Az 1789-iki franczia forradalom 
századik évfordulójára. I r ta Freppel Károly Emil angersi 
püspök. — 10 ivre fog. terjedni. Megrendelhetni 1 fr tért 
Esztergomban Buzárovits Gusztáv könyvkereskedésében. 

Az eredetit ismerjük, a fordítást lelkes pártolásra 
ajánljuk. 

2. A csanádi növendélcpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája Temesvárról előfizetést hirdet „A szertartástan 
kézikönyve' czímü, dr. Probst Nándor (boroszlói) egye-
temi tanár német eredetije után fordított munkára. A 
16—18 ívre terjedő mii ára 1 f r t 80 kr., növendék-
papoknak 1 fr t 40 kr. 

VEGYESEK. 
*** Az egész ország figyelmére méltó az a sok 

megköszönés és lemondás, mely az Akadémia két elnöki 
székének betöltése alkalmából e napokban szemeink előtt 
lejátszódott. Előre megköszönték ,az akadémiai elnökségre 
való jelöltséget, a mi pedig hazánkban egyike a legnagyobb 
megtiszteltetéseknek, gr. Széchen Antal és gr. Széchenyi 
Béla. Lemondott a jelöltségről gr. Andrássy Gyulával 
szemben Kállay Béni közös pénzügyminiszter. S miután 
ünnepélyesen kijelöltetett, megköszönte a kijelölést és 
azt el nem fogadta maga gr. Andrássy Gyula is, habár 
a Vay-Tisza-Szász-féle társadalmi nagyhatalom azt neki a 
leghizelgőbb formában ajánlotta fel, mint olyannak, a ki 
történelmet ugyan nem írt, de csinált történetet. Andrássy 
elutasító magatartása meglepte az Akadémiát; és méltán. 
Következménye először is abban mutatkozott, hogy Zichy 
Antal viszont lemondott az alelnökségre való jelöltségről. 
Uj kombinácziók kerültek tehát előtérbe. Elnökségre szóba 
hozták b. Eötvös Lorándot, Than Károlyt, némelyek 
Vámbéry Ármint, a nagy utazót. Az alelnökségre Fraknói 
Vilmos mellett, Zichy A. lemondása után, csak gyéren 
emlegettek másokat. Az Akadémia végre tegnap, május 
3-án ejtette meg a választást. Elnökké 27 szavazattal 48 
közöl b. Eötvös Loránd, alelnökké 36 szavazattal 50 közöl 
Fraknói Vilmos eddigi főtitkár választatott meg, kik a 
megválasztást elfogadták. Az adott körülmények között 
— a lehető legjobb választás! Legnevezetesebb esemény 
az egészben Andrássy Gyula gróf visszalépése. Ha sze-
rénység Andrássy Gyula gróf tartózkodása, akkor az 
nagyszerű jellemvonás. Ha politikus cselfogás, hogy utána 
államférfiú, a ki nem iró s nem szaktudós, akadémiai 
elnökké, bárha maga Tisza K. is az, ne lehessen : akkor 
ez geniális előrelátás. Csakhogy ki biztosithatja a nemes 
grófot arról, hogy mások birni fognak az övéhez hasonló 
szerénységgel, és lelki erővel —a dicsőségről való lemon-
dásra ? 

— Az osztrák katholikus iskolaegylet az osztrák kath. 
nagygyűlés alkalmából m. hó 28-án tartá 3. rendes köz-
gyűlését. Képviselve volt 70 kör 82 megbízott által és 
1100 tag. Igy van ez, a hol a kath. egyleti élet virág-
zik. A nagy kath. kongresszusok alkalmul szolgálnak a 
különféle egyleteknek gyűlések tartására. 

— Luzernból jelentik a „Moniteur de Rome"-nak, 
hogy Lavigerie bibornok mgr Mermillod püspököt bizta 
meg a rabszolgaságellenes nemzetközi congressus vezeté-
sével, a melyet e nyáron Luzernben fognak megtartani. 

Kiadótulajdonos e's felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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AZ AKADÉMIA GYÁSZNAPJA. 
A magyar Akadémia ezidei nagygyűlése or-

szágos gyászülés jellegét öltötte magára. 
Mint egyik képviselője a sajtóban és iroda-

lomban annak a katholika egyháznak, a mely a 
magyar műveltség bölcsőjét ringatta, én is el-
mentem részt venni -— az Akadémia, részt venni 
a magyar művelődés, a magyar nemzet gyá-
szában. 

Három nagy halot t emléke került lelkem 
elé. Keleti Károly emlékbeszédet olvasott fel 
Trefort Ágostonról. Jókai Mór visszaemlékezést 
mondott el szintén Írásból Rudolf trónörökös 
fölött. A harmadik halott maga az Akadémia, a 
régi, az eddigi Akadémia volt, melytől a gyen-
gélkedő alelnök Stoczek helyett Pulszky Ferencz 
által felolvasott elnöki megnyitó beszéd búcsúz-
t a t t a el a jelen és jövendő nemzedéket. 

Az eddigi, kezdetben jobbára csak encyklo-
paedikus műveltségű s később is többnyire dilet-
táns tagokból álló Akadémia megújulásának 
korszakát, Stoczek József lelépő elnök a ham-
vaiból kikelő Phönix-madár mondájára emlékez-
tető eme sorokban hirdeté beszédje végén: 

„Hadd legyek, t. Akadémia, úgymond, én 
az első, a ki a meggyőződés szilárd hangján 
mondja ki azt a szót, mely nemsokára az egész 
országban visszhangozni fog, azt a szót, mely 
még nekem is (a szaktudós természetbúvárnak) 
mintegy uj erőt adva, rebben el ajkaimról: 

„A m. tud. Akadémiának uj aerája kez-
dődik!" 

Adja Isten ! Szivünkből kívánjuk, hogy ugy 
legyen. S hiszszük is, hogy ugy lesz. Andrássy 

Gyula gr. magasztos szellemű lemondása a dilet-
tantizmusnak az elnökségben megörökítéséről, — 
keltette ki a hamvaiból a Phönix-madarat. 

A felületes dilettantizmust és a szűkkeblű 
klikk-uralmat ezentúl kötelességszerűen fel fogja 
váltani a dolgok mélyére ható szaktudomány, és 
a nemzeti szellem egyetértésére, összhangzósá-
ságára törekvő irodalmi műveltség uralma — a 
keresztény elvek kultuszának és Magyarország 
életében való megvalósításának szentelve. 

A mi ezentúl másképp és más szellemben 
fog történni az Akadémiában, az vagy anachro-
nizmus lesz e megújhodásnak indult nagy nem-
zeti testületben, vagy visszaélés az Akadémia 
czéljával s az akadémikusok legfőbb kötelességé-
vel, a mi nem egyéb mint a keresztény czivili-
záczió áldásainak fokozása hazánkban a tudo-
mány és irodalomnak összhangra törekvő nem-
zeties müvelése által. 

Nagy figyelemmel, lelkem teljes érdeklődé-
sével, nyugtalan ós fájdalmas lelkesültségével 
hallgattam Keleti emlékbeszédét Trefort felett, 
és Jókai Mór, a legcsábosabb magyar stylista 
visszaemlékezését a gyászos emlékű királyfira. 

Trefort Ágoston szelleme sokoldalú vala. A 
boldogult sokat tanult, sokat tudott , sokat te t t . 
Keleti egy statisztikusnak a részletek iránt ki-
váló sagacitással biró, finom érzékével kuta t ta 
fel és mutat ta be Trefort szellemi fejlődésének 
és tevékenységének részleteit. Ecsetje alat t az 
igazságnak megfelelően, élethíven lát tuk lelki 
szemeink előtt megjelenni Trefortot mint orszá-
gunk és nemzetünk javáért, haladásáért kezdet 
óta haláláig lelkesülő hazafit, mint tudóst, irót. 

37 
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politikust, nemzetgazdászt, képviselőt, tisztviselőt, i 
államférfiut. Lát tuk őt mint embert, lá t tuk mint 
minisztert is. De nem láttuk az egész embert, és 
nem lát tuk az ő államférfiúi szellemét, nem lát-
tuk az ő miniszterségét — hatáskörének egész 
nagyságában. Nem lát tuk az egész embert; mert 
nem láttuk őt mint vallásos, istenismerő és 
istenfélő embert. Nem láttuk az egész államfér-
fiut s minisztert; mert nem lát tuk a nemzeti 
közoktatás- és közművelődésügyi jeles miniszter 
mellett, nem láttuk őt mint nemzeti va l l á sügy i 
minisztert, szóval : nem láttuk Trefort Ágostont 
mint egyházának fiát, mint katholikust, nem 
lát tuk azt, hogy micsoda állást foglalt el Trefort 
és miféle tevékenységet fe j te t t ki, miféle hiva-
tást töl töt t be, Magyarország vallásügyi, egyház-
politikai nagy átalakulásának történetében. A 
vallásosság nem cryptogám növény. Isten szabad 
ege alatt tenyészik : hatások eredménye, hatások 
szülője, élet. A ki életet akar festeni, annak val-
lást is kell ismernie és festeni tudnia. Mi lesz a 
magyar nemzetből, a magyar műveltségből, ha 
neki mindig csak fél vagy 7«-rész emberek csonka 
a lakjá t fogják mutogatni minta-képül, ha katho-
likusról van szó ; ellenben protestáns nagyjaink 
protestáns életök és dicsőségök egész nagyságá-
ban tündökölhetnek az Akadémiában a nemzet 
előtt ? ! 

Azt mondja erre valaki, hogy a vallás a 
magyar tudományos Akadémia hatáskörén kivül 
esik. Am legyen ! De akkor ezzel el van ismerve 
az is, hogy az Akadémia nincs hivatva Ítéletet 
mondani az egész ember fölött. Ember vallása 
nélkül feltüntetve nem az egész ember. Mert 
az egész ember eszméjéhez kétségtelenül oda tar-
tozik a vallásos ember fogalma is, vagyis meg-
határozása, feltüntetése annak, mily állást foglalt 
el valaki e hazában egyházának megbecsülésével és 
vallásának gyakorlásával. Az, hogy az Akadémia 
vallással nem foglalkozik, még egyszer mondom, az 
adot t körülmények között talán még jól is van 
igy. Mert katholikus ember vallásossága felett 
Ítéletet mondani csakugyan csakis a kath. egy-
ház ós az ő tudománya bir hivatással. Ámde 
evvel világosan el van ismerve az Akadémia 
részéről jogosultsága egy másik igazságnak is : 
annak, hogy a Sz.-I.-Társulatnak mint tudomá-
nyos és irodalmi intézetnek létezése és műkö-
dése a nemzeti művelődés teljességi érdekében 
jogos és indokolt, mert e társulat hivatva van 
pótolni az Akadémia által parlagon hagyott 

vallásos tér művelését, vagyis a többi közt 
kifejtését és feltüntetését a tudományos és 
irodalmi működés minden terén annak, mily 
hivatást töl töt tek be a nemzet katholikus nagy 
fiai az ő vallási és egyházi kötelességeik érde-
kében is, amidőn hazánkat a közügyek terén 
szolgálták és tör ténetünk határköveit előbbre 
vitték. 

Én ismételve azt mondom, és hirdetni fo-
gom lelkem szakadtáig azt, hogy ember az ő 
vallása nélkül nem az egész ember, és katholi-
kus ember az ő katholikus tevékenységének 
feltüntetése nélkül nincs teljesen feltüntetve. 
Egyrészt, megvallom, szinte jól e:ett Keletinek 
e, különben ügyesen és mint mondám élethíven 
szerkesztett, de hiányos beszéde után, a melyben 
a fatumot és végzetet láttam, de az Istent nem 
hallottam, jól esett, mondom, egyrészt Szász K. 
mélabús, lendületes ódája Trefortról, a melyben 
nemcsak az Istent lá t tam megjelenítve, hanem 
azt is, hogy Trefort, szellemének szakadatlan 
mozgékonysága által bebizonyította, mennyire 
hasonló volt ő a — folyton mozgó tengerhez, 
és ez által „mint mindig tevékeny, mindig nyug-
hatat lan" — hogyan vala „képe-mása* az Isten-
nek. De ez a költemény sem elegitett ki, mert 
nem lehetett képes kielégíteni egészen : hiszen 
benne sem lát tam az egész Trefortot, az egész 
embert ; nem lá t t am benne azt, hogy mennyire 
valósult meg az Isten képére teremtet t Trefort 
kath. vallású életének tevékenységében is az Isten 
„képe-mása" és akarata. 

Az Akadémia naturalisztikus alapon áll ; 
ezen az alapon parentált Trefort emléke fölött. 
Kötelességét alapszabályai értelmében teljesítette. 
A keresztény czivilizáczió magaslatait tekintete 
kerüli ; csak mintegy lopva vet fel odáig olykor-
olykor egy-két pillantást. — 

Ha lekötötte figyelmemet a Trefortnak szen-
tel t emlékezés: Jókai Mór dicsbeszéde Rudolf 
trónörökös, mint a magyar tud. Akadémia tisz-
teleti tagja fölött, lázassá fokozta kíváncsiságo-
mat, valamint tárgyának rendkivüli nagyságánál 
és kényességénéi, ugy a szószékre lépett ember 
írói bűvészeiének ismert hatalmánál fogva. 

Rudolf trónörökös, mint az Akadémia tisz-
teleti tagja, páratlanul áll hazánk és a felséges 
Habsburg-dynasztia történetében. A trón örököse, 
a jövendő magyar király a Habsburg-dynasztiából, 
mint perfekt magyar tudós és író, a magyar 
Akadémia babérkoszorús tagja : — ez eddig csak 
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költemény lehetett, a jóságos Ferencz József fia 
óta mint történeti valóság áll szemünk előtt. 
Fraknói V., Magyarország története nagy esemé-
nyeinek egyik leghivatottab megörökítője, mint 
az Akadémia főtitkára, következő egyszerű, de 
sokat mondó szavakkal ir ta fel az Akadémia év-
könyveibe e páratlan dolog nagyságát: „Gyászol-
juk, úgymond ozf, ki a nemzet állami életének 
vezetésére, születése jogczimén, hivatva, lelke 
nemes ambicziójával, az eszményi érdekek vilá-
gában is uralkodó állásra vágyott ; szent István 
k o r o n á j a örökösét , k i a költök legmerészebb ál-
mait tvlszárnyálra, a magyar irodalomnak nem-
csak ismerője, tisztelője és pártfogója vala. ha-
nem tevékeny munkása és jelentékeny tényezője 
is kivánt lenni." 

Vegyük ehhez a boldogult tragikus, rejté-
lyes halálát : és előttünk áll, az óriás feladat a 
szellemóriás Jókai erejére bízva! 

Mi fog i t t történni? Mily kép fog i t t lel-
künk előtt fe l tá ru ln i? . . . Az Akadémiában, mond-
hatni, ot t volt e beszéd alat t az egész nemzet 
figyelme — ós bámult. Bámulta Jókait, a magyar 
beszéd művészét ; bámulta a képet, melyet festett. 
Hellásznak, Rómának ékesszólása után, élvezve 
Jókai magyar beszédének varázsát, nem bámul-
juk a franczia ékesszólás ragyogását, nem talá-
lunk semmi különös fensőséget a német ékes-
szólás tengernyi széles ömlengésén. Jókai meg-
hatott , exaltált, elbűvölt; — pedig ő is csak az 
Akadémia hagyományos naturalisztikus kereté-
ben mozgott. De hogyan ? ! Valamennyi múz«a, 
minden pompájukkal a mit a halotti gyász meg-
engedett, odaszegődött a magyar költő ékesszólá-
sának diadalkocsija elé, röpitni azt a halhatatlan-
ságnak és lelkesedésnek örökzöldje és rózsájából 
font virágfüzéren. Mint egy regény, oly fantasz-
tikus, mint egy idyll oly szép, mint egy világ-
tragédia oly kebelrázó, mint egy éposz oly hősies 
és tündéries, mint egy felhőszakadás oly bőséges 
könyfakasztó, s mint maga a rideg valóság — 
oly egyszerű ós világos volt minden, a mit elő-
adott, még föltevéseiben és konjekturáiban is, 
melyeket az elhunyt öngyilkosságának tulajdon-
képpi okára nézve felállított. Minden, akár ra-
gyogó pompája, akár keresetlen valódi nagysze-
rűségei fölött azonban erkölcsi értékre nézve 
magasan kiemelkedik e beszédben Rudolf két 
nyilatkozata, melyekben az öldöklést, a gyilkos-
ságot képletesen, az öngyilkosságot pedig vilá-
gosan és egyenesen elitélte. Az előbbi igy szól : 

„Nem mernék a kis leányom szeme elé kerülni. 
ha egy verébnek a halála Urhelné lelkemet.'1 A 
második, gróf Széchenyi István öngyilkosságára 
nézve egy művészi becsű képre vonatkozólag 
igy szól: „Egy ilyen dicső hazafit, mint öngyil-
kost nem szabad nekünk e munkában (Az osztrák-
magyar monarchia Írásban és képben) bemutat-
nunk. Bármi magas indoka volt is e te t tének: 
az öngyilkosság nem megdicsíiitésre hivatott cselek-
vény. " 

E nyilatkozat megörökítésével nagyobb szol-
gálatot t e t t Jókai Rudolf trónörökös élete erköl-
csi értékének, mint egész óriás beszédének szép-
ségével, igazságaival és találgatásaival együtt 
véve. Rudolftál mondatot t Ítéletet maga felett. 
Elégtételt szolgáltatott az erkölcsi érzésnek — 
fejedelmi módon! 

Jókaival, a ki ismer „szent keresztséget s 
isteni bűnbocsátást" és a ki köteles néma imá-
dással megáll ott , a hol az Isten Ítélete kezdő-
dik, — ember többet, szebbet, dicsőitőbbet Rudolf-
ról, az öngyilkosról, valóban uem mondhatott . 
„Tettéről, úgymond, nem volt öntudata már, — 
mindentudó Isten tudja azt csupán és Isten 
bocsáthatja meg." 

A magyar ékesszólás Jókai ajkain felül-
multa a világon hírét. A lehetetlent te t te majd-
nem lehetővé! 

Az elnöklő protestáns Pulszky, a t i tkáros 
protestáns Gyulay, a szónokló protestáns Keleti, 
az ódát szavaló protestáns Szász, és a Rudolf 
királyfit az ékesszólás tündöklő fényében ragyog-
tató protestáns Jókai szereplése pedig az Aka-
démia nagy gyásznapján, — hogy mindent ki-
mondjak a mi szívemen fekszik, — vájjon nem 
kihivása-e a mi kath. iljuságunk nevelőinek arra, 
hogy ezt az itjuságot irodalmi ambitióra, ver-
senyfutásra és győzelemre tanítsák magyar nem-
zeti tudományunk, irodalmunk és ékesszólásunk 
protestáns minden művelőjével szemben, — ma-
gában az Akadémiában ? ! 

Az anyakönyvek kezelése születési törvényesség 
szempontjából. 0 

Irta : Fozsgay József. 

„A születések anyakönyvezése" (Religio 1886. 
máj. 0.) feliratú czikknek canonistára valló szak-
avatottsága muta t ja éppen, hogy írója e kérdést 

') Régibb keletű de mindig aktualitással biró dolgo-
zat. A szerkesztőség kéziratai tárából szerző megsürge-
tésére elővettük. A szerk. 
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inkább szellőztetés czéljából fölvetni, mint ki-
meríteni akarta. 

Edénybe több vizet szorítani, mint a mennyi 
bele fér, óriási nyomással sem lehet ; mert e 
nyomással inkább lesz a vizből jég, mely fagyaszt, 
de az edénybe bele még sem szorítható ; hisz a 
jéggé vált viz terjed, s hogy kényelmesen elfér-
jen, még nagyobb edényt kér. 

A felvett kérdés is nagyobb keretet kér. 
Ujabb hozzászólás, ha alapos, tisztázza, ha 

alaptalan, alaposabb felszólalások rostáján tisztáz-
ta tásra segíti a kérdést. 

Több szem többet lát. 

I. A születési törvényesség anyakönyvi bejegyzésének 
irányelvei. 

A) Valamely gyermeknek születési törvé-
nyesség tekintetébeni minemüségét két tényező 
állapítja meg: nemzőinek jogérvényes házassága 
ós a gj^ermeknek e házasságon belüli leszárma-
zottsága, vagyis a természete s nemzöiségnek a tör-
vényes nemzőiséggel való egybevágósága. Az első 
jogi, a második ténybeli mozzanat. 

Az elsőnek meglétét maradandó okmány, 
vagy más módon könnyen szerezhető bizonyos-
ság igazolhatj B, j másodiknak meg- vagy meg-
nemlóte nehezebb ellenőrzés alá esik. 

E végre lett elfogadva a jogászvilágban a 
kisegítő elv: Paler est, quem, iustae nuptiae de-
monstrant; vagyis ki a gyermek anyjának tör-
vényes férje, az a gyermeknek törvényszerű a tyja 
is. Törvényszerűt mondottam, és nem természetest, 
bár a gyermek törvényességének megállapítására 
a természetes és törvényes apaságnak egybeesése 
szükséges. Éppen ez mutat ja , hogy i t t csak kise-
gítő jogvélelemről van szó, mely a valódi jognak 
beigazolását nem zárja ki. 

Az anyakönyvelőnek tehát a születés törvé-
nyességének bejegyzésénél kettőre kell vigyázni: 
megvolt-e a copulatio, megvolt-e és mikor a 
copula? Ha a copula a házassági együttélési kö-
telezettségnek kezdő és véghatárai közé esik, a 
gyermek törvényes, különben törvénytelen. 

A conceptiótól az orvosi tudomány 9 hóna-
pot számit, de a jog, tekintettel a kivételesen 
gyorsabb vagy lassúbb szervi fejlődésre, a házas-
ság kezdete után 6, a házasság megszűnte után 
10 havi időközt vélelmez. Annálfogva a házas-
sági együttélés kötelezettségének elején hat hó-
napnál nem korábban és a házassági együttélés 
kötelezettségének megszűnte után tiz hónapnál 

nem későbben született gyermek fogantatása a 
„iustae naptiae" kezdő és véghatárai közt tör-
téntnek vélelmeztetvéu, a copulatio utáni hat 
hónapnál nem előbb, és a halál vagy ítélet 
által felbontott házasság, vagy megszüntetett 
együttélési kötelezettség után tiz hónapnál nem 
később született gyermek mindig törvényesnek 
vélelmeztetik és mint ilyen vezetendő is be az 
anyakönyvbe. 

Az önkényü elválás csak a tényleges házas-
sági együttélés megszakítása, nem pedig ez együtt-
élési kötelezettség megszűnése levén, a tényleges 
együttélés és önkényü különélés közt a jog kü-
lönbséget nem ismer. Pater est, quem iustae 
nuptiae demonstrant. Az önkényü elválás a „iustae 
nuptiae" jogi létét le nem ronthatja. Hol a jog 
nem distinguál, ot t nekünk sem kell distinguálnunk. 

Ennélfogva, ha valamely anyakönyvvezető lelkész 
tudja, hogy az anyakönyvelendő újszülött anyjának mái-
hat hónap előttről van, vagy ha most nincs, de tiz hónap 
előtt még volt törvényes és törvényesen el nem választott 
férje, akkor az anyakönyvvezető lelkész a gyermeket 
minden körülmény közt, tekintet nélkül az apa, vagy 
anya, vagy ezek együttes tiltakozására, tekintet nélkül a 
házastársak együtt, vagy különélésére, bármennyire tudná 
is, hogy a természetes apaság a törvényes apasággal 
egybe nem vág, saját meggyőződése ellen, a törvényes 
férj, mint apa nevére törvényesnek köteles bejegyezni. 

Az anyakönyvvezető lelkészt ugyanis a copulatio és 
a jogvélelem szerint feltételezendő copula iránti jogmoz-
zanatok szabályozzák. Az ő működése tisztán administra-
tiv, tiszti működés levén, és pro foro externo joghatóság-
gal egyáltalán nem birván, a mennyiben még a copulatio 
sem joghatósági, hanem tiszti minőségbeli cselekménye, a 
jogvélelem megdöntésére, illetve a törvényszerű és ter-
mészetes apaság egybevágósági kérdésének elbirálásába 
bocsátkozni jogosítva nincs. Ily fontos kérdés eldöntése 
nem egy ember esetleges önkényének, hanem komoly 
megfontolásra hivatott birói testületnek van fenntartva. 

Azért már hat hónapon tul házassági együttélés 
kötelezettsége alatt álló, vagy e kötelezettség alól tiz 
hónapnál nem korábban feloldott anyának gyermekét, 
tekintet nélkül arra, hogy az anya törvényes férjével 
együtt él-e vagy nem, minden tiltakozás daczára is a tör-
vényes férj nevére, mint törvényest köteles bejegyezni, 
bár, mint pl. a férj katonáskodás miatti három évi sza-
kadatlan távolléte következtében alaposan van is az ellen-
kezőről meggyőződve. 

A fenti jogvélelem ugyanis a jogi eligazodáson kivül 
létrejöttének indokát a gyermek javában és a családok 
tisztességének megóvásában is birja. A családi névnek 
szenytelen megőrzése, illetve e szenyfolt elpalástolása a 
férjnek, ha önmegtagadó lemondásra szánja el inkább 
magát, jogában áll; çem szabad tehát a lelkésznek, bár-
mily alapos is meggyőződése a gyermek tényleges tör-
vénytelensége iránt, a családi szentélyt meggyalázni s a 
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férj gyalázatát annyival magasabb fokra emelni, mint a 
hány egyénnek e gyalázatot az anyakönyvi kivonat által 
hiteles formában tudomására hozná. De sőt talán nem 
alaptalan véleményünk, hogy az ily lelkész, tekintettel 
ilynemű eljárásának illetéktelenségére, méltán vonhatná 
esetleg magára a családi szentély ellen irányzott merény 
czimén hivatalos hatalommali visszaélés folytán ellene 
indítható eljárásnak az 1879. XL. t. cz. 60. §. 1. pontja 
értelmébeni következményeit. 

Még a férj tiltakozása esetén sem szabad a lelkésznek 
a jogvélelemtől eltérőleg a gyermeket törvénytelennek 
bejegyezni, mert az anyának tisztessége s a gyermeknek 
e tisztességen kivül, netán mégis lehetséges törvényessé-
gének esetére az apa utáni örökösödés- és más jogkövet-
kezményekben! részesülésének szempontjai mind megannyi 
indokok arra, hogy különben is illetéktelen jogügyletben 
az illetékes biróság Ítéletének elejébe ne vágjon. 

Áll ez még akkor is, még pedig minden consequen-
tiában, ha a házasfelek tényleg nem élnek együtt, bár-
mennyire igaznak valósulna, sőt éppen már azért is, 
ha igaznak valósulna azon állítás, hogy erre nézve hiány-
zanak positiv-jogi intézkedések. Hol a jog nem distinguât, 
"nekünk sem kell distinguálnunk. Éppen azért az önkénytes 
elválásban élő anyának gyermekét sem szabad, annál-
kevésbbé köteles az anyakönyvvezető lelkész a törvényes 
férj egyszerű tiltakozására törvénytelennek bejegyezni. 
Ily tiltakozásnak a helye csak a házassági együttélési köte-
lezettségnek beálltától számított első hat hónap határain 
innen született gyermekre nézve van, még pedig tekintet 
nélkül arra, éltek-e együtt tényleg a szülőkr vagy nem. 
Ily gyermeket az anyakönyvvezető lelkész a törvényes 
fér j egyszerű tiltakozására nemcsak beírhatja, de sőt 
köteles is törvénytelennek beirni, bár tiltakozáson kivül 
mint quasi utólagos házasság által tacite törvényesített 
törvényesnek lenne bejegyzendő. De e törvénytelenség 
sem a férj részéről közbetett tiltakozásnak bizonyító 
erejéből, sem a házassági együttélés önkényü megszün-
tetésének fényéből, hanem a szóban forgó születésnek a 
törvényességi jogvélelem körén kívüli helyezettségéből 
következik. 

A házassági együttélés kötelezettségének tartama 
alatti fogantatásból történt születés mellett törvényességi 

jogvélelem szól, épp ugy mint a házassági együttélési 
kötelezettség jogi szünetelésének tartama alatti fogantatás 
születései mellett a törvénytelenségi jogvélelem. — De 
azért a jogvélelemnek a való gyanánt bizonyult jog előtt 
hátrálni kell, valahányszor ez bizonyittatni igértetik és be 
is bizonyittatik. Mert a törvényesség legfőbb elve : érvé-
nyesen copuláltak copulájábóli test szerénti leszármazás. 
Azért valamint a házassági együttélés kötelezettségének 
tartama alatt született gyermek lehet törvénytelen, ugy 
a jogérvényes Ítélettel megállapított ágy- és asztaltóli 
elválás után született gyermek lehet törvényes, mert az 
első esetben az anya törvénytelen copulája törvényteleniti, 
a második esetben pedig a törvényes copula törvényesiti 
a gyermeket. 

Ha tehát a jogvélelem ellen biróilag elfogadhatókép 
bebizonyittatik, hogy a házassági együttélési kötelezettség 
tartama alatt született gyermeknek nem a törvényes férj I 

a természetes atyja, vagy, hogy a házassági elválasztási 
Ítélet után született gyermeknek a törvényes férj a ter-
mészetes atyja, vagyis ha beigazoltatik, hogy amaz való-
jában törvénytelen, emez pedig valójában törvényes 
gyermek, akkor ez biróilag is kimondható, sőt a jogosí-
tottak keresetére ki is mondandó s maga a jogvélelmezett 
törvényesség is a valóságnak megfelelőleg módosítandó s 
az anyakönyv kijavítandó. 

Miként történjék ez ? 
Mielőtt e kérdés tárgyalásába bocsátkoznánk, hogy 

a fenti jogvélelmet a vegyes házasságok szülötteire alkal-
mazhassuk, előbb a vegyes házasságokat kell érvényesség 
szempontjából bírálat alá vennünk. 

B) A törvényes szülöttségnek a jogi és tényalkat-
elemekre fentiekben adott irányelvei teljes alkalmazást 
nyernek a vegyes házasságból szülöttek 'törvényességének 
megállapitásánál is. A két rendbeli szülöttek közt tehát 
nem megkülönböztetést teszünk, hanem csak elkülönítést. 
A különbség alapja nem belmivolt, hanem a körülmények 
különbözőségében áll. A tisztán kath. házasságból szü-
lötteknél a törvényesség kérdése a jogi elem könnyebb 
felismerhetőség mellett a tényalkatelem körül forog. A 
vegyes házasságnál fordítva áll a dolog, itt a törvényes-
ségi kérdés súlypontja a jogi alkatelem körül forog. 
Azért mielőtt a vegyes házasságból szülöttek törvé-
nyességi bejegyzésénél követendő eljárást meghatároznék, 
vizsgálat alá vesszük a vegyes ker. házasságok egyházi 
és polgári érvényességének kérdését. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, máj. 8. Gazdátlan alapítványok ! — Nem 

mi mondjuk ezt, sőt tiltakozunk az ily felfogás ellen. A 
mi katholikus országos alapítványainkról van szó. Az 
ezek kezelését ellenőrző bizottság legújabb üléséről a 
P. Napló-ban olvastunk egy, ugy látszik, hivatalos jellegű 
jelentést. Ennek a czime egyszerűen ez volt : „Közalap-
jaink kezelése.11 Ez a czim keltette fel bennem s kelti 
fel okvetetlenül minden katholikusban azt a gondolatot, 
hogy — hát már Magyarországban a katholikus országos 
alapok gazdátlan közalapok-e csupán, vagy az állam már 
teljesen elkonfiskálta őket — a Rothschild csoport zsebe 
reményének táplálására? 

Reánk a nevezett ülés, a róla szóló jelentéssel 
együtt, azt a hatást tette, mintha a mi katholikus köz-
alapítványainkat bizonyos helyen, bizonyos emberek csak-
ugyan gazdátlan jószágnak tekintenék, a melylyel gaz-
dálkodni lehet a gazda, — ez esetben a katholika egyház 
nélkül. 

Mert miről van szó ? 
A budai, II. kerületi kir. kath. főgymnáziummal 

kapcsolatosan egy a bécsi Terézianumhoz hasonló finö-

') A hivatalos jelentés esak mint budai II. ker. főgymnasiu-
mot ismeri. Ha mi katholikusok köteles figyelemmel kisérnők a 
mi kir. katholikus tanintézeteink sorsát : néha oly dolgok nyomára 
jönnénk, a melyekre szemünk-szánk feltárulna, kath. őseink pedig 
bizonyára megfordulnak sírjaikban. Minap például az Egyetértés-
ben olvastam egy tanügyi czikket, a mely a mi kir. katholikus 
tanitó-képző-intézeteinket — vérig ható gunynyal egyenesen — csak 
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velde (Rudolfinum) terveztetik, melyre nézve az elvi jóvá-
hagyást ő felsége már megadta. 

Részletesen is fogjuk ezt a dolgot s általában a 
kath. országos alapok kezelését ellenőrző bizottságnak 
egész ülését ismertetni. Most csak annak feltüntetésére 
szorítkozunk, hogy mire is adta meg az elvi jóváhagyást 
az apostoli legfőbb kegyúr? 

Az ellenőrző bizottság tárgyalásából kitűnik, hogy 
oly valami intézet létrehozására, a melynek felállítása, a 
bátor és lelkes Bartha Béla ellenőrző-bizottsági tag eszes 
felszólalása szerint, „a kath. tanulmányi alapnak nem fel-
adata,* s a mely intézetről s a vele kapcsolatba hozandó 
II. ker. főgymnáziumról Bartha Béla az ellenőrző-bizott-
sághoz érkezett miniszteri átiratban „nem látja megóva a 
gymnasium s amellette felállítandó finövelde kath. jellegét." 

Schuster Konstantin váczi püspök ur, ellenőrző-
bizottsági tag, magáévá tette Bartha Béla felszólalását, 
sőt egy lépéssel tovább ment. Miben, majd meglátjuk 
legközelebbi közleményünkben. 

Mi minden jót lelkesen pártolunk. Pártoljuk a Ru-
dolfinum felállítását is. De azt elengedhetetlennek tartjuk, 
hogy a jó — jól terveitessék és jól létesítették, és ka-
tholikus alapítványokból csak katholikus jelUgü és igazi 
katholikus nevelést adó intézetek felállítására legyen csu-
pán szabad és szokásos járulni elvi jóváhagyás végett a 
szent korona elé. 

Nekünk ugy látszik, hogy az egész eljárásnak szelleme 
Klamarik osztálytanácsos ur müve, a ki a bizottságban 
részletesen ismertette a felállítandó intézet tervét. 

Feltűnt az is, hogy „a miniszter, igy szól a 
„P. Napló"-ban megjelent hivatalos jellegű jelentés, az 
intézet felállitásának szükségét azzal indokolja, hogy a 
létező konviktusok részint nem elégségesek, részint nem 
állanak a modern nevelés színvonalán.1' 

Nem rejlik ebben a „modern nevelés"-ben egy kis 
nemkatholikus, talán egyúttal nemkeresztény ágaskodás 
is, a hagyományos katholikus nevelés, kivált pedig a 
jezsuiták — nevelése ellen ? 

Meglehet, hogy a „modern" szónak igen jámbor 
értelme van a kultusminiszteriumban ; de az is meglehet 
ám, hogy ez a „modern nevelés" egy kis kakuktojás 
akar lenni a katholikus nevelés hagyományos fészkében. 

Vájjon erre is megjött-e már az apostoli legfőbb 
kegyúr elvi jóváhagyása? 

Egyébiránt már megmondtuk, hogy a Rudolfinum 
felállítását pártoljuk, annak katholikus jellegét követelve. 

Gróf Csáky Albin kultusminister ur nemes szelleme 
és katholikus lelke van biztosítékul felállítva, hogy 9 
millió katholikus érdeke és joga nem fog országos sérel-
met szenvedni. ' ? ? 

BéCS. 1889. ápril 29.—május 2. A II. osztrák kath. 
nagygyűlés. A sajtó-ügyi osztály ülései. II. — 

ígéretemhez képest a sajtó-osztály ülésein voltam s 
erről fogok most részletesen referálni. E tekintetben még 

a n. kir. kath. intézeteknek nevezte 8 kimutatta, hogy az a gond, 
melyekben ezek áz intézetek részesülnek, valóban csak ugynevezttt 
— kir. kath. gond. Hát a mi kath. jogaink már csakugyan csak 
u. n. jogok, s azoknak érvényesülés csak u. 1I. érvényesülés ? ! 

a legfőbb tenni való van nálunk Magyarországon (ámbár 
mint illetékes forrásból örömmel értesültem, rövid időn 
elhatározó lépés fog történni), azért talán leginkább igy 
fogok megfelelhetni a tudós szerkesztő ur szigorú köve-
telményének, hogy „tanulságos" leirást adjak. 

Minden osztály között leglátogatottabb volt mindig 
a sajtó-osztály gyűlése. Hjah ! Itt vannak és perlekednek 
a journalisták, — ide vonzzák ezek a közönséget. Ausztria 
első kath. publicistái : Wiesinger, Brunner utódja, a 
„Gemeinde Zeitung" szerkesztője, Opitz, két derék lap 
(Warnsdorfer Zeitung" „Hausblätter für d. christ. Volk") 
nagyérdemű alapitója és szerkesztője (kinek fáradozására 
a csehországi németek már 2 kath. nagygyűlést tartottak !), 
Egger, a „Correspondenzblatt" szerkesztője, Jehly, tiroli 
szerkesztő, Hauser, linczi lapszerkesztő vállvetve, nemes 
versenyre kelve, tiszta szivvel, önzetlenséggel működnek 
azon, hogy az osztrák kath. sajtót felvirágoztassák. Isten 
áldása kisérje törekvésüket ! 

A tapintatos elnök : dr Schindler egyetemi tanár 
(morális) (a ki még csak két éve van Bécsben, de már 
is vezérszerepet játszik Bécs minden kath. mozgalmánál) 
szép beszéddel nyitotta meg a tanácskozást. Kiemeli álta-
lában a sajtó hatását és befolyását, körvonalozza a kath. 
sajtó feladatát; áttér ezután a sajtó-osztály feladatának 
ismertetésére, végül bevezeti és részletezi az előkéízitő 
bizottság által kidolgozott s a gyűlés tagjai közt nyom-
tatásban kiosztott határozati javaslatokat. Még e beszéd 
előtt megválasztattak alelnököknek dr Kaas és Helle 
(világi hirlapirók, egyik Gloggnitz, másik Salzburgban) ; a 
beszéd után pedig bemutatta elnök az előadót: dr Schnabl 
Károly (udvari káplán, a művészi lapok szerkesztője) 
személyében. 

Ami a tárgyalás menetét illeti : a határozati javaslat 
5 pontból áll, mindegyiket az előadó vezeti be igen 
rövid beszédben, s utána megindul előbb az általános,, 
majd a részletes vita. Szólásra jelentkezhetik bárki bár-
mikor a vita berekesztése előtt. 

A határozati javaslat rövid bevezetése indokolás gya-
nánt tekinthető a következő pontokhoz. A felemiitett 
indokok a következők : a sajtó befolyása, az olvasási 
kedv folytonos növekedése, és a szabadkőművesség ádáz 
működése és vészes hatása e téren. Az első pontban 
szükségesnek tartja a nagygyűlés, hogy a már létező és 
üdvösen működő „Fressverein"-ok mintájára minden egy-
házmegyében a püspökök védnöksége alatt sajtó egyletek 
alakíttassanak, különösen pedig Bécsben.1) Karion praelatus 
képviselő kezdi meg a vitát s ajánlja, hogy a Pressverein 
tágabb körű legyen, mint a klagenfurti Hermagoras-
Verein, mely az összes slovénekre kiterjed. Hasonló ér-
telemben nyilatkoznak a többi szónokok, kik közül Jehly 
hangsúlyozza, hogy az egyletek különösen a politikai 
sajtót támogassák. 

Heves vita fejlődött ki a 2. pontnál, mely a kath. 
sajtó anyagi és erkölcsi támogatását ajánlja a katholikusok 
figyelmébe s az időszaki iratok kiadásának szükségességét 
hangsúlyozza. Kiemelkedő az első szónok : Opitz beszéde. 

') A Pressvereinra vonatkozólag legyen szabad itt utalnom 
Müller püspöknek értekezésére, mely a M. Á. 1883. jun. 13. 15. 17. 
számaiban s külön is megjelent fordításomban. V. Gy. 
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Erkölcsi támogatás alatt tudósítások beküldését érti 
szónok. Ebből azonban nem szabad kényszernek kifej-
lődni; nevezetesen nem követelheti senki sem a szer-
kesztőtől, hogy barátságból olyan dolgokat közöljön, mely a 
beküldőn kivül senkit sem érdekel. Ezek a harangszentelési 
hirek („Kirchthurmsnachrichten") csak ártanak a lapnak. 
Ellene van szóló a kisebb lapok szaporításának. — Más 
mederbe terelte a vitát msgr. Knab tartománygyűlési 
képviselő, birlapiró, a kath. gyűlés egyik kimagasló alakja; 
igen jó szónok, de túlságos tűzzel és szenvedélylyel beszél. 
0 az ujságbélyeg eltörlését és a hirdetési adó (négyszög-
czentimeterenként) behozatalát üdvös eszköznek tartja a 
kath. sajtó emelésére, sőt egyedül a bélyegilletékben 
látja az okot, miért áll az osztr. kath. sajtó annyira a 
németországi mögött. Erre hosszas vita indult meg, mely 
nemcsak a gyűlés végéig elhúzódott, de még a másnap 
(máj. 1.) reggeli gyűlés jó idejét is igénybe vette. Koller 
a Vaterland munkatársa (Budapesten bizonyos körökben 
ismert egyéniség, mert eddig budapesti lapnál dolgozott) 
a szállítási illeték (minden számtól fél kr.) eltörlésének 
kérését is ajánlja a gyűlésnek, Jehly pedig arra figyel-
meztet, hogy Németországban bármely postahivatalnál 
elő lehet fizetni a lapra, anélkül, hogy utalványt kellene 
irni. Többen ez ügyben a kath. képviselőket akarják a 
nagygyűlés által utasíttatni, hogy ez ügyben a parla-
mentben lépéseket tegyenek, de az ügy végre szövegezés 
végett bizottsághoz utasíttatott. E szöveget (kimondja a 
kath. nagygyűlés abbeli meggyőződését, hogy az ujság-
bélyeg eltörlése és az ujságrendelés és szállításnak a 
postahivatalok által más államok példájára való meg-
könnyítése alkalmas eszköz a conservativ sajtó emelésére) 
— hosszas vita után a másnap (máj. 1.) reggeli gyűlésen 
fogadta el az osztály. 

A délutáni ülésen (apr. 30.) a javaslat 3. pontja 
került tárgyalás alá. E fontos szakasz 3 részből áll : 
első részben kimondja a gyűlés a bécsi kath. napisajtó 
emelésének szükségét s ennek lehető elősegítését minden 
kath. kötelességének és becsületbeli dolgának mondja ; a 
második részben óhaját nyilvánítja a k. n. gy. . egy nagy 
kath. közlöny mielőbbi létesítése iránt, mely mig egyrészről 
„az osztrák monarchia minden királyságát és tartományát 
képviselné, másrészről eleget tenne a kath. olvasó közön-
ség óhajainak politikai, társadalmi, nemzetgazdasági és 
szépirodalmi tekintetben is." Végül miután a Vaterland 
tulajdonosai ilyenné akarják átalakítani lapjukat, ezt a 
n. gy. minden katholikusnak a legmelegebben ajánlja. E 
javaslat második és 3. részénél heves vita fejlődött ki. 
Ausztria első kath. publiczistái : Wiesinger és Opitz ki-
mondták meggyőződésüket, hogy ilyen lapot irni Ausztriá-
ban lehetetlen, mert politikai tekintetben Ausztria minden 
népének eleget tenni nem lehet. (Osztrák monarchia alatt 
szónokok „természetesen" a magyart is értik, sőt néhány-
szor tényleg említették is. Mit szólnak a magyarok hozzá, 
ha ez a lap a politikában a cseh-szlávok közlönyéül kel 
ki a kath. bábból? stb. Osztrák kath. testvéreink tehát 
abban a jámbor véleményben vannak, hogy a Vaterland 
Magyarország katholikusainak is vezére lesz, mint az — 
szerintük — a liberálisoknak a N. Freie Presse. Csak 
hadd álmodjanak, — egyszer majd kiábrándulnak !) 

„Katholikusok és osztrákok vagyunk valamennyien 
— mondá Opitz (a nagygyűlés egyik legjobb szónoka) 
— itt nincs semmi különbség (jó hogy a magyarok csak 
mint vendégek voltak jelen), — de amint nemzetiségi 
térre lépünk, utaink eltérnek." A Vaterland leghevesebb 
védői voltak: Knab praelatus, Jehly szerkesztő és Koller; 
Jehly Bernt világi hirlapiró azon vádja ellen száll sikra. 
hogy a Vaterland csak a „felső 10000" részére van irva, 
s azzal érvel, hogy vezető közlönynek ilyennek kell lennie. 
Koller az egészben csak technikai nehézséget lát ; 3—4 
ember nem végezhet annyit, mint a liberális lapoknál 
20 - 30. Hogy a jövőre biztosítékot nyújtson, bemutatja 
röviden a tervezetet és elárul egy szerkesztőségi titkot, 
hogy t. i. a Vaterland tulajdonosai Belcredi és Blome 
grófok és Liechtenstein herczeg. A gyűlés erre csaknem 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

A 4. pont első része hangsúlyozza a köteles tisz-
teletet, melyet a hírlapíróknak hit és erkölcs dolgában 
a pápai szék és a püspöki kar tekintélye iránt kel! tanu-
sitniok. E rész közfelkiáltás utján fogadtatott el, elnök 
azonban egy kis gyakorlati magyarázatot adott hozzá, 
hogy t. i. mikor szabad a katb. sajtónak a püspökök 
esetleges ballépéseit tárgyalni, ha t. i. a tett nyilvános, 
a püspöki tekintélyt sértő és a pápa Ítélete elhangzott. 
Hasonlókép egyhangúlag vita nélkül fogadtatott el a 
2. rész, mely a kath. publicistáknak ajánlja és szükséges-
nek tartja, hogy a controvers napi kérdéseket kölcsönös 
becsüléssel és szeretettel intézzék el. A 4. pont 3. része 
már máj. 1-én délelőtt tárgyalfatott. E rész ajánlja az 
osztr. kath. hírlapíróknak, hogy állandó összeköttetést, 
egyletet alakítsanak, vagy legalább gyakori összejövetele-
ket tartsanak, mely egyrészt a kath. journalistikába na-
gyobb egységet hozna, másrészt saját anyagi érdekeiket 
is segítené. Häuser praelatus a linczi Volksblatt (napilap) 
szerkesztője, Jehly, Koller és Regner linczi világi hirlapiró 
szóltak igen szépen a kérdéshez ; különösen Häuser hangsú-
lyozta egy ilyen egylet szükségességét, mely a világi hírlap-
írókra nélkülözhetetlen, miután azonban a világiak kevesen 
vannak, a pap Írókat pedig nem lehet e czélra megadóz-
tatni, ajánlja, hogy e dolog a Pressverein körébe vonassék. 

Rendkívül fontos az utolsó pont; ez kívánatosnak 
tartja, hogy a vallási igazságokról elterjedt téves felfo-
gások és hamis hirek lehető gyorsan és alaposan meg-
czáfoltassanak s azért szervezni kell a levelezést. Az 
előbbi szónokok szóltak a kérdéshez, mindnyájan hang-
súlyozzák egy kath. Coréspondenz-Bureau felállításának 
szükségességét, de egyúttal beismerik, hogy most lehe-
tetlen, mert rengeteg pénzbe kerülne. Azért megnyugosz-
nak benne, hog; alapos tudósítások szerzése az újonnan 
szervezendő Vaterland körébe tartozik. 

Ezután msgr dr Chotkowsky tanár és képviselő 
fejezi ki óhaját, hogy jövőben a kath. lapok minden 
ország kath. mozgalmait és az egyház elnyomatását 
részrehajlatlanul ismertessék. (Ez a Vaterlandnak szól, mely 
cseh irányánál fogva az oroszországi lengyelek egyházi 
ügyeiről mitsem irt, nehogy az oroszok ellen kelljen irnia!) 

Végül az elnök zárbeszédében utal arra, hogy az u j 
kath. közlönytől elvárjuk, hogy politikai tekintetben pártat-
lan legyen, vigyázzon e két jelszóra: katholikus és osztrák. 
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Zallinger (világi) képviselő mondott még köszönetet 
az elnöknek tapintatos vezetéseért, s ezzel a sajtóügyi 
osztály befejezte működését. 

Adja Isten, hogy az üdvös határozatok ne maradjanak 
papiroson, hanem legyen az osztrák kath. sajtó katekizmusa ! 

Előbbi levelemben megígértem, hogy nem fogom 
mellőzni a többi osztályok üléseit sem. Az osztály-ülések 
azonban többnyire összeestek s igy csak itt-ott maradt 
időm néhány perezre más ülésbe menni. Azért e tekin-
tetben kénytelen vagyok a Religio szives olvasóit a napi 
lapokra utalni, hacsak más, — aki a többi osztályok va-
lamelyikének üléseit látogatta — nem vállalkozik a tudó-
sító e szerepére Tudomásom szerint u. i. egy erre igen 
alkalmas ember látogatta a tudomány, művészet és iro-
dalom, másik pedig az egyletek osztályát, — nagyon jó 
lenne, ha a szerkesztő ur megnyerhetné őket e czélra. 

Az összes ülésekről azonban még egy rövid czikk-
ben — becses engedelmükkel —^aeszámolo^. 

Bécs, máj. 2. 1889. «Ymskics Gyula. 

Róma, ápril hó közepén. Zarándoklatok a Szent-
földre.— A Rómába s Jeruzsálembe tervezett nagy franczia 
zarándokatok ügyében a sz. atya következő brevét adta ki : 

XIII. LEO PÁPA. 
Kedves fiunk, üdv s apostoli áldás. 

Örömmel értesülünk leveledből, hogy a folyó év 
május havának kezdetén vezetésed alatt a hivők ujabb 
zarándoklata indul útnak a palesztinai szent helyekre. 
Ez a nyolezadik zarándokjárás, melyet te kiváló gondos-
kodással néhány év alatt rendezesz. 

Helyeseljük a megállapított utitervet ama szent 
helyek látogatására, valamint ama jámbor szándékot, hogy 
eljöttök ide, e városba, kimutatandók hódolatotokat a 
fenséges és szent emlékű apostol fejedelmek iránt. 

Örvendünk a hivők kegyeletének, akik e zarándok-
járáshoz csatlakoznak, annál inkább, mivel tekint*"" az 
idők nehéz járását és a közügyek állapotát, fölöttébb sok-
ban hozzájárul a közjó s közüdv biztosításához, kegyes 
erőfeszítéssel, hő imával és jóvátévő cselekedetek által 
kiérdemelni az isteni irgalmasságot. 

Ami illeti kérésedet, kedves fiunk, azt mi a legjobb 
indulattal fogadjuk. 

Az összes zarándokoknak ugyanazon feltételek alatt 
ugyanazon búcsúkat s kiváltságokat engedélyezzük, melye-
ket 1882. évi márczius 6-án kelt levelünkkel adtunk vala 
ama zarándokoknak, akik a Szentföldre utaznak ; de azon 
különbséggel, hogy a május l-jétől az Ur mennybemene-
tele, vagy Pünkösd napján vagy Űrnapján nyerhető teljes 
bucsu ad libitum áthelyezhető a zarándoklat első napjáfól 
kezdve valamely ünnepnapra annak lefolyása alatt. 

Hasonlókép átruházzuk reád mindama hatalmat s 
kiváltságokat, melyeket előző alkalmakkor neked, mint a 
zarándokjárás vezetőjének adtunk vala és megengedjük, 
hogy szükség esetén alkalmas áldozópapot választhass, 
hogy helyetted teljesíthesse ama tisztet a neked adomá-
nyozott teljes hatalommal és kiváltságokkal. 

Adja a kegyes Ég, hogy e zarándoklat mindennemű 
gyümölcsöt hozzon Isten dicsőségére, az egyház javára s 
a lelkek üdvének előmozdítására. És hogy mindez szeren-
csésen s teljesen bekövetkezzék, teljes jóindulattal az 
Urban az apostoli áldást neked, kedves fiunk, a zarán-
doklat összes tagjainak, azoknak, kik erről gondoskodnak 
és mindazoknak, kiknek a számára azt kérelmezed. 

Adatott Rómában, a sz. Péternél, 1889. évi ápril 
9-én, pápaságunk tizenegyedik esztendejében. 

XIII. Leo pápa. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
4- A fővárosi katholikus kör f. hó 7-én délután 

5 órakor tartotta meg első közgyűlését a kegyes-rendiek 
dísztermében. Nagy és fényes közönség jött össze, külö-
nösen világiak nagy számmal. A gyűlést Lévay Imre 
főgymnáziumi igazgató nyitotta meg nagy hatást keltő 
beszéddel, melyben a kör czélját vázolta s a szervező 
bizottság működését adta elő. E szerint a körnek, noha 
az aláirási iveknek egy jó része még vissza sem jött, már 
is 260 rendes, 95 pártoló és 5 alapitó tagja van. A köz-
gyűlés ideiglenesen elnöknek ismét Lévay Imre igazgatót 
választotta meg, s megválasztotta az igazgató választ-
mányt. 

= A budapesti jobbparti kath. legény-egyesület 
vasárnap, f. hó 12-én reggel, a buda-vizivárosi t. kapu-
czinus atyák plébánia templomában szentbeszéd és ünne-
pélyes szentmisével hálaadó ünnepet tart 21 éves szeren-
csés fenállása alkalmából. 

VEGYESEK. 
*** A budapest-belvárosi plebánia-templom res-

taurálására vonatkozólag igen érdekes eszmecsere folyt le 
a fővárosi egyesület f. hó 7-én tartott értekezletében, 
Kamermayer polgármester elnöklete alatt. Morlin Imre 
emelt szót a templom restaurálása kérdésében. Magyar-
ország, úgymond, általán nem nagyon gazdag műemlékek-
ben, a főváros pesti oldala pedig igen szegény. A 
belvárosi templom 1100—1200 közt épült; egyik tornyá-
nak (a délinek) egy része, mely most el van födve, gyö-
nyörű románstilü fal, mely 1100 körül épült. De nemcsak 
müépitészeti, hanem históriai emlékek is nagy érdekűvé te-
szik e templomot. Ebben történt thüringiai szent Erzsébet el-
jegyzése, itt tartottak bálaadó istentiszteletet Mátyás 
király megválasztásakor, itt tartottak országgyűlést Róbert 
alatt, mikor kimondták, hogy csak a Szent-István koro-
nájával történt koronázás érvényes stb. E templomnál 
tehát figyelemmel kell lenni arra, hogy régi karaktere 
meg legyen óva. Mert az egyszerű befestés és aranyozás 
nem sokat ér. Kamermayer annyi felvilágositást adott, 
hogy szakértő bizottság felügyelete alatt készülnek az 
újjáalakítás tervei. Ott bizonyosan figyelemmel voltak a 
Morlin ur által említett dolgokra is. De följegyzi a tett 
kérdést, s utána néz. Bobula János, Morlin Imre, Vidéky 
János megjegyzései szerint a templom teljes stílszerű 
helyreállítása százezrekbe kerülne, tudomásuk szerint csak 
a szanktuárium fog góth stílben helyreállíttatni. A többi 
vakolat-munka lesz, pedig az alig tiz évre való. — Talán, 
mondjuk mi, mégis meggondolandó volna, hogy nem 
lenne-e jobb az alig tiz évre szóló vakolásos munka helyett 
teljes stílszerű helyreállítást venni tervbe, ha ez több időt 
és pénzt is venne igénybe. Ez aztán monumentális hely-
reállítás volna, századokra és nem tíz-tíz évre szólna. 

— A III. osztrák-magyar szentföldi zarándoklat f. 
hó 2-án szerencsésen visszaérkezett Triesztbe. „Isten gaz-
dag áldása volt rajtunk." E jelszó alatt oszlottak szét a 
tagok. A IV. zarándoklat f. é. decz. elején indul Bécsből. 
Ezúttal III. oszt. jegyek is lesznek — szegényebb sor-
suak számára. Az utazás Konstantinápolyon át egyenesen 
Jeruzsálembe fog történni és csak a szentváros környé-
kére fog szorítkozni. Jelentkezhetni Woerl Leónál, Bécs 
I. Spiegelgasse 12. 

= Az uj tanulmány-felügyelő a közp. papnevelő 
intézetben, dr Robitsek Ferencz volt budai kir. palotai 
káplán ur, május hó 1-én foglalta el uj állását. Áldás és 
szerencse kisérje nagyhatású uj pályáján ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Az anyakönyvek kezelése születési tö: 
szempontjából. 

Irta : Po z s g ay József. 
(Folytatás.) 

1. Elméleti szempont. 
Tétel: A magyar polgárjog szempontjából 

csak oly vegyes házasság lehet érvényes, mely 
egyúttal mindakét házasfél hitelvei szerint is 
érvényes házasság. 

Ervek : 
a) Miután a házasság még kath. szempont-

ból is, bár semmi szin alatt sem polgári, sem 
tisztán természeti, de egy a maga nemében 
sajátlagos, a természeti jog szempontjából há-
zassági, ker. jog szempontjából pedig szent-
ségi rangra emeli s a szentségi kegyelemmel 
minden izében áthatot t házassági szerződés, 
tehát mégis csak szerződés; polgárjog szem-
pontjából pedig szerződésnél nem is egyéb, 
annál fogva érvényes lótesüléséhez mindazon kel-
lékek szükségesek, melyek érvényes kétoldalú 
szerződés létesülésétől elmaradhatatlanok. Érvé-
nyes kétoldalú szerződés pedig nem jöhet létre 
a mindkét szerződő fél cselekvő és szenvedőleges 
szerződés kötési képessége nélkül. E kelléknek 
bárcsak az egyik félnél való hiánya a szerződést 
a másik félre nézve is lehetetlenné teszi, mert 
hiányzik a jog és kötelezettségek viszonyossága. 
Örült, részeg, vagy gyámság alat t álló féllel kö-
tö t t szerződés, bár a másik fél részéről semmi 
hiány sincs, ipso facto semmis. Ha áll ez elv a 
közönséges dolgokra nézve, annál inkább áll 
magokra a személyekre nézve. Miután pedig a 
házasság bármely jog szempontjából a „secundum 

quid" hangsúlyozása mellett nem egyéb, mint a 
szerződőknek saját személyiségöket alkotó tes-
teik és lelkeik természetes egységének, tehát két 
egységnek a házassági szerződés egységébe való 
egyesítése, világos dolog, hogy a személyi egysé-
geknek a házassági egységbe való olvasztása csak 
ugy és annyiban valósul meg, amennyiben a 
saját személyiségre vonatkozó rendelkezési ké-
pességben hiány az egyik részéről sem forog 
fenn. Egyik felnek teljes őrültsége vagy az ér-
telmi fejlettség teljes hiánya a saját személyiség 
fölötti rendelkezést a természetjog szempontjából 
kizárván, az ily egyénekkeli szerződés egyáltalán, 
de házassági szerződés különösen lehetetlen. 

Ámde a saját személy fölötti rendelkezés 
hiányát a természetjogon kivül a positiv jog is 
megállapíthatja. E jogosítványnak folyománya a 
polgári törvényhozásnak a magyar jog terén 
házassági tiltó (védkötelezettség) vagy az osztrák 
jog terén plane e polgárjogi érvényre nézve 
bontó akadályok körüli rendelkezése. Ezen alap-
szik a kath. egyházjognak a t i l tó és bontó há-
zassági akadályai körüli intézkedése. Igy van ez 
más felekezeteknél is. 

Már most : a mely törvényhozás valamely 
polgárát valamely felekezethez tartozandónak 
elismeri, sőt az azon vallásfelekezethez való tar-
tozását rá nézve kötelezőnek tekintetni követeli, 
ugyanazon törvényhozás, ha csak önmagával ellen-
mondásba keveredni nem akar, kell, hogy egy-
szersmind ugyanazon vallásfelekezet összes elveit 
azon polgárára nézve kötelezőleg irányadóknak 
tekintse. Ha tehát polgárjog szempontjából sza-
bad valakinek Magyarországon katholikusnak 
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lenni, sőt aki annak született, vagy azzá lett, 
mig a vallásváltoztatásra törvényileg megszabott 
feltételeknek eleget nem tet t , kell is katholikus-
nak lennie, akkor, ha azon vallásfelekezetnek, 
mint a katbolikusnak, vannak olyan elvei a 
házasság körül, melyek a saját személyiség fölötti 
rendelkezést megszorítják, vagy plane megsem-
misítik (tiltó-bontó akadályok), önként követke-
zik, hogy az ily vallású egyéniségek házasságaik 
érvényessége is az ő saját személyiségük fölötti 
rendelkezési képesség mértékének foka szerint 
ítélendő meg. 

Miután pedig az 1868. LIII. t. cz. nem a kath. 
vallás elnyomására, hanem a többi ker. felekezetek fel-
emelésére, a vallási egyenjogúságnak megállapítására ho-
zatott, de sőt miután a hivatolt törvényczikk 8. §-a a 
bármelyik ker. felekezetből a másikba áttértnek cseleke-
deteit azon egyház elvei szerint határozza megítéltetni, 
melybe áttért, vagyis rá nézve az általa elhagyott egyház 
elveinek kötelező voltát megszűntnek mondja ki, ipso 
facto kötelezőknek feltételezte rá nézve, mielőtt áttért 
volna, az előbbi egyház elveit. Ugyanazért valamely kath. 
félnek egy más ker. felekezetű féllel bontó akadály mel-
lett kötött házassága, ha mindjárt prof. forum előtt köt-
tetett legyen is, a magyar törvény szempontjából is kell, 
hogy érvénytelen legyen az egyik félnél fennforgó házas-
ságkötési képesség hiányánál fogva. Mert ugyanazon tör-
vényczikk önnönmagának nem mondhat ellen. Az 1868. 
LIII. t. cz. 11. g-a értelmének szükségkép az ugyanazon 
t. cz. 8. §-a szerint kell módosulnia. Midőn tehát az" 
1868. LIII. t. cz. 11. §-a mondja: „Vegyes házasságok 
bármelyik fél papja előtt érvényesen köthetők ezt csak 
azon hallgatag záradék határai közt kell értenünk : 
amennyiben ezt a mindkét félnek vallási elvei megenge-
dik. Mert ha e záradékot irányadónak nem tekintjük, 
akkor a 68-as magyar törvényhozást nemcsak a házasság 
lényegéből folyó anyagi jog körüli erőszak, hanem egy-
szersmind az ugyanazon törvénynek önmagávali nyilt 
ellenmondásánál fogva még alaki jogtévely vádjától sem 
lehetne tisztázni. Vallási elveket valakire polgári szem-
pontból kötelezőknek decretálni és az elvek ellenére, 
tehát polgárilag is érvénytelenül létrejött házasságokat 
polgárilag érvényeseknek kikiáltani, ez fából vas karika, 
jogi absurdum. Vagy kötelező a kath. házasságjogi hitelv 
a kath. félre még prot. féllel szemben is, s akkor bontó-
akadály mellett bár prot. téllel és forum előtt kötött 
házasság érvénytelen, vagy érvényes ily házasság, de a 
házasság-kötéskor a kath. félre nézve a kath. hitelv nem 
kötelező, — tertium non datur. Ámde az 1868. LIII. 
t. cz. 8. §-a az áttértnek áttérése utáni minden, tehát 
házasság-kötési cselekedeteire nézve is az elhagyott egy-
ház elveinek kötelező volta megszűntét csak akkor mond-
hatta ki, ha egyszersmind ugyanazon elveknek az áttérés 
előtti minden, még házasságkötési cselekedeteire nézve is 
fönnálló kötelező voltát feltételezte. Aut — aut. 

Azért áttért kath. pap, szerzetes, apácza köthet 
polgárilag érvényes házasságot oly ker. felekezetű féllel, 

melynek elvei szerint az ordo, votum solenne nem bontó 
akadály, de kath. féllel semmi esetre sem. Mert habár az 
az apostatált félre nézve megszűnt is az ordo- vagy 
votumnak házasság-akadályi joghatálya, de e joghatály 
megszűntét tulajdonképen nem a polgári törvény erejéből, 
hanem illető hitfelekezet elveiből veszi, mely azokat házas-
sági akadályoknak nem tekinti, vagyis az 1868. LIII. 
t. cz. 8. §-a az áttértnek uj hitelvét veszi ótalmába. Ámde 
a kath. féllel szemben érvényesül az ordo vagy votum 
házasság-akadályi joghatálya még polgárjogi szempotból 
is; mert a kath. felet polgárjogilag is házassági ügyekben 
saját hitelvei kötelezik, ami tehát a kath. hitelv szerint a 
a kath. félre nézve lehetetlen, annak polgárjogi szem-
pontból is lehetetlennek kell lenni, mert a kath. félre 
nézve a polgárjog a kath. elvet veszi oltalmába. Két 
ellentétes elv védelme nem állhat az egyik elnyomása 
mellett a másik érvényesítésében. Hanem mindkettőre 
alkalmazott egyenlő mértékben : a mi az ily házasságok 
kötésének tilalmával, vagy ha megköttettek érvénytelení-
tésével összevág. Ennélfogva prot. jog, sőt az ezt oltal-
mába vevő magyar polgárjog szempontjából érvényesen 
venné el az apostata pap a kath. nőt, vagyis abbeli szán-
dékát, hogy a kath. nőt feleségül veszi, érvényesen nyil-
vánítaná ; és ha ebben állana a házasság, hát létre is 
jöhetne érvényes házasság ; ámde ez a házasságnak csak 
fele, vagy jobban mondva csak akkor fele, ha vele a 
másik félnek házassági szándék-nyilvánítása kapcsolódik, 
enélkül nem is fele, hanem semmi. Ámde a kath. fél a 
kath. jog és az ezt rá nézve kötelezőnek rendelő magyar 
polgári törvény szerint ily apostatával szemben abbeli 
szándékát, hogy hozzá nőül megy, érvénytelenül nyilvá-
nítaná, igy tehát házasság létre nem jöhet. Az apostata 
pap mondhatja : elveszlek. A kath. nőnek mondani kell : 
nem megyek. S mind kettő a magyar polgári jog szem-
pontjából. Már pedig e két szó nélkül : elveszlek és el-
megyek, nincs házasság. 

b) Hogy az 1868-ki törvényhozás szellemében pol-
gárilag is érvényes vegyes házasságok, a bármelyik háza-
suló fél hitelvei szerint fenforgó bontó akadály mellett 
nem lehetségesek, az kitűnik még az 1868. LIII. t. cz. 
4. §-ból is, mely szerint a vegyes házasságból született 
gyermekek közöl a fiuk atyjok, a leányok anyjok vallását 
követik. 

A gyermek létének physikai oka szülőinek az ő 
nemzésére irányított cselekedete, jogi formája, szülőinek 
házassági összeköttetése. A nemzésre irányított cselekedet 
az ok, a gyermek az okozat. Nincs joga létezni az oko-
zatnak, ha nincs joga létezni az oknak. A tűz ég a ke-
menczében, ég a háztetőn. Mindkettő physikai oka az első 
szikra, melytől meggyuladt. A kemenczében joggal ég a 
tűz, a háztetőn nincs joga égni a tűznek. Ámde a gyer-
meknek, mint okozatnak előidézésére irányított nemzési 
ténynek, mint oknak előidézésére irányított nemzési tény-
nek, mint oknak tételére jogot találni csak a házasságban 
lehet. Házasságon kívüli nemzésnek okozatja létjoggal 
biró nem lehet, ez oly tény, melyet nem mondom, hogy 
megfojtani kell, vagy szabad, de melynek létezni nem 
kellene. 

Ezt a jog igy fejezi ki, hogy törvénytelen. 
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Már pedig, ha valamely törvényhozás valamely 
gyermeket törvényesnek lekint, szülőinek házasságát is 
olyannak tekinti. 

Ámde a magyar törvényhozás a törvényesnek fel-
tételezett vegyes házasságból született törvényesül tekin-
tett gyermeknek azonkívül vallását is a házasságba állott 
szülők vallása szerént állapítja meg. 

Ha e törvény a vallásilag és polgárilag érvényes 
házasságok létesülésének szabad folyást engedni akart volna 
az által, hogy a vegyes vallásúak házasság-kötésének 
polgári érvényességét is nem a mindkét házasuló fél hit-
elveinek érvényesülése mellett rendelte volna megralósul-
hatónak, vagyis : ha polgárilag érvényesnek ismerne el 
házasságot, melyet valamely hitfelekezet hitelveinél fogva 
érvénytelennek kénytelen tekinteni, és mégis kényszerí-
tené, amint a magyar törvény tényleg kényszeríti is eset-
leg az ily házasságból született összes gyermekeket azon 
vallást követni, azon vallási tekintélynek hódolni, minden 
gondolatát, érzését, szavát és cselekedetét azon vallás 
korlátai közé vetni, mely azon gyermekeket oly lények-
nek, törvényteleneknek kénytelen tekinteni, kiknek e vilá-
gon sem kellene lenni, akkor a legnagyobb ellenmondást 
követné el. 

Midőn tehát a törvényhozás a törvényes gyermekek 
vallását érvényes házasságban élőknek feltételezett szülők 
vallása után állapítja meg, okvetetlenül következik, hogy 
azon vallási elveket, melyeknek kötelező voltát a gyerme-
kekre nézve elrendeli, már a gyermekek jogi (házasság) 
és physikai (nemzés) okainak tételénél is kell, hogy irány-
adóknak tekintse. Vagyis: nem lehet magyar polgár-jo-
gilag érvényes házasság, mely a házastársak eredeti és 
gyermekeik törvény szerinti vallásánál fogva érvénytelen 
legyen. Azonkívül: 

c) Az 1868. XLVIII. t. cz. a vegyes házassági váló-
perekre nézve igy rendelkezik : „A vegyes házassági váló-
perek az alperes bírósága előtt indítandók meg s 
miután az alperes felett kimondott ítélet jogerőre emel-
kedett: a per átteendő a felperes illetékes birósá-
gához, mely viszont a felperes felett hoz Ítéletet. Minde-
nik félre nézve, egyedül saját illetékes bíróságának az 
illető fél saját hitelvei alapján hozott jogerejü Ítélete 
kötelező." 

A 68-as törvényhozás tehát vegyes házassági perek-
ben a kath. félre polgárjog szempontjából is irányadóul 
tekintendő ítéletet a kath. fél saját hitelvei alapján és 
birósága által rendeli megállapíttatni. 

Ámde jogi absurdum nélkül gondolni sem lehet, 
hogy valamely jogügylet érvényessége és jogkövetkez-
ményeinek megállapítása vagy megszüntetése más törvény 
szerint biráltassék el, mint a mely törvénynek már ugyan-
azon jogügylet jogi keletkezésénél döntőleg befolyni kel-
lett. Mert ugyan hogyan lehetne a kath. hitelvek kötelező 
voltát valamely házasság érvényességének, vagy érvény-
telenségének , az együttélés kötelezettségének, vagy e 
kötelezettség megszűntének megítélésénél a megkötött 
házasság után zsinórmértékül decretálni, hacsak már azon 
kath. hitelvek kötelező voltát a házasságkötés pillanatától 
el nem ismerte. 

A házasság minden jogkövetkezményeivel beáll 

azon pillanatban, a melyben a házassági beleegyezés köl-
csönös nyilvánítása és elfogadása jogérvényes kifejezést 
nyert. Ámde a házasság mint nem elmúló valami, hanem 
inkább maradandó szövetség az ő tova szőtt lételének 
minden pillanatában valamint a létesülés első pillanatában 
birja fenlétének ható okát, ugy egyszersmind a házasság 
létfolyamatának 50 év utáni pillanatában nem más, mint 
létének első folyamában volt. A különbség csak a lét 
egymásutánjában, vagyis : a kezdet, folyamat és vég 
időbeli különbözőségében, nem pedig a lét lényeg-válto-
zásában áll. 

Ennélfogva, miután főkép köteléki perekben a házas-
ságkötés első pillanata lényegileg egy szempont alá esik 
a felbontásának pillanatával, megtagadni a kath. hitelvek 
kötelező voltát a házasság létesülésének pillanatában és 
decretálni a kath. hitelvek kötelező voltát a házasság fel-
bontása, illetve jogkövetkezményeinek bármikori elbirá 
lásánál, éppen annyi, mint valaminek létét ugyanazon 
időben és szempont alatt elismerni is, tagadni is, vagyis 
azt mondani, hogy a lét = nem lét, a mi fából vas-
karika. 

Ha a vegyes házassági perekben a kath. hitelvek 
alapján hozott szentszéki itélet érvényességében az egy-
házi és polgári szempont összeesik, akkor a házasságkötés 
pillanatában sem lehet a két szempont között ellentét, 
vagyis a vegyes házasság polgárilag is érvényes csak 
akkor lehet, ha egyházilag is az. 

Gyakorlatilag véve a dolgot, kath. féllel kath. egy-
házjogi bontó akadály mellett, tehát szentszéki felfogás 
szerint érvénytelenül kötött vegyes házasságot polgárilag 
érvényesnek tekinteni s azután in ultima analysi e polgári 
érvényesség megítélését a szentszékre bizni, micsoda el-
járás ? Hát hozhat a szentszék ily házasság érvényességi 
kérdésében 10 év múlva más Ítéletet, mint a milyent az 
első pillanatban hozna ? Ily jogrendnek inaugurálása nem-e 
a házasság lényegének megtagadása? Megköttetik 
az ily házasság, (állítás szerint) polgárilag érvényesen, de 
azután kivettetik a polgári jog oltalma alól s egy e kér-
désben ellentétes felfogású szentszéknek szabad zsákmá-
nyul vettetik, vagyis vogelfreijá tétetik ! ! ! Hát a házasság 
czéljait annak tartós fönmaradása nélkül megvalósítani 
lehet? Az élet terheinek kölcsönös könnyítése, a lelkek-
nek kölcsönös egymásra hatása által tökéletesedése, a 
szenvedélyek fékezése, gyermekeknek nemzése, testi-lelki 
nevelése nem inkább követelik-e a házasság föntartását, 
mint annak létrejövetelét ? 

És mi történik itt? 
A mely pillanatban a megkötött házasság a kath. 

félre nézve nehéz kővé változott lelkiismeretén, vagy fö-
dővé, mely a szivedény szenvedélyeinek szabad párolgását 
akadályozza meg egy kérvény — bármi legyen 
sorsa az alperes fórumánál, honnét az ügy hivatalból 
megy a felperes forumához — tehát mindössze egy 50 
kros bélyeg megszabadítja őt a házassag polgári kötelé-
kétől, mivel az vallásilag kezdettől nem is létezvén, a 
szentszék minden további eljárás nélkül érvénytelennek 
nyilvánítja. 

Ugyan lehet-e az a polgári törvényhozás blamiro-
zása nélkül házasság, melynek polgárjogi érvényét az 
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egyik félnek 50 kros bélyeggel indokolt szeszélye szét-
tépheti ? Én a 68-as törvényhozást ily felszegség vádjával 
nem illethetem. 

Házasságnak jobb létre nem jönni, mint fönn nem 
maradni ! 

A mely felfogás ily absurd következményekre vezet, 
az a felfogás a 68-as törvényhozás intentiójával egyező 
nem lehet. (Folytatjuk.) 

A kath. tanuló ifjúság érdekeinek felkarolása 
a budapesti kath. kör által.x) 

A „bp. kath. kör," ha valahol, bizonyára a kath. 
ifjúságnak fölkarolásában fejthet ki mélyreható és kiváló-
lag áldásos tevékenységet. A „bp. kath. körnek" ezen 
irányban való nemes hivatását, a körnek érdemes elnöke 
teljesen átérezte. Ugyanezért nem is mulasztotta el a 
kath. közönségnek figyelmét az alapszabályoknak többé 
vagy kevésbé idevonatkozó szakaszaira (a 3-ik és 6-ik 
§-ban) már eleve is felhívni. 

Igen ! egyházunknak és hazánknak létérdeke köve-
teli, hogy as ifjúság egyetlen-egy irányban se legyen 
magára hagyatva'. A kör tagjai nem is fognak azért 
semmiféle áldozattól sem visszariadni, hogy az ifjú nem-
zedéknek szellemi ugy, mint anyagi érdekeit elősegítsék. 

Hiszen az ifjú nemzedék van hivatva arra, hogy 
soraiból az egyháznak hü fiai, a hazának pedig egykori 
munkásai kerüljenek ki. 

A körnek tagjai karjaiba veendik az ifjú nemzedéket, 
mely arra van hivatva, hogy az öregebbnek helyébe 
lépjen, és kezébe vegye a munkának eszközeit, midőn 
az öregebbeknek karjai, a természetnek törvényei szerint, 
talán már el fognak lankadni ; hogy, ha majd „a vén fa" 
kidől, ott legyenek a fiatal csemeték, melyeknek amaz 
adott árnyat és enyhülést. 

Nem láttál-e vájjon már fiatal csemetét a vén fának 
árnyában ? Nem láttad-e, miként ölelik át emennek gyö-
kerei a föld alatt, és ágai a föld felett a fiatal ivadékot ? . 

S miként a fa gyökereivel táplálja a csemetének 
életét, ágaival pedig védi a viharok ereje és a napnak 
perzselő heve ellen, ugy akarja és fogja a kör is — a 
maga hatáskörében — éltetni és ótalmazni a kath. ifjú-
ságot. Hiszen a meglett koruaknak egyik legszebb és 
legnemesebb kötelessége, hogy a fiatal nemzedéket, főleg 
a serdülő és nem ritkán a megélhetésnek terheivel küz-
ködő években, ótalmába, gondjaiba vegye. 

A „bp. kath. kör," miként azt már elnevezése is 
mutatja, természetszerűleg : „a katholikus11 ifjúságot és 
ennek érdekeit kivánja fölkarolni. 

De hát miért éppen „a katholikus" ifjúságot? fogja 
talán egyik-másik kérdezni. Mire való es „a partikula-
rismus" még a felebaráti szeretetnek terén is! 

E kérdésekre megfeleltem ugyan már czikksoroza-
tomnak Il-ik és III-ik részében. Mégis, mert czikkeim első 
sorban nem a papi, hanem a nagy és vegyes világi közön-
ségnek vannak szánva, megfelelek azokra ujolag is. 

A „kath. körnek" úgynevezett „partikuláris" jellegű 

') Mutatvány Kánter K. ily czimü művéből: „A budapesti 
kath. kör czélja és társadalmi jelentősége." 

jogát és kötelességét senki sem vonhatja kétségbe. Csak 
a felebaráti szeretetnek parancsolatával kell tisztában 
lennie. 

A felebaráti szeretetnek parancsolata arra kötelez 
ugyan mindenkit, hogy bárki iránt is szeretettel viseltessék, 
bárki legyen is az fölsegítse; mindazonáltal szüksé-
ges, hogy a felebaráti szeretet terén is bizonyos sorrendet 
kövessünk. Hiszen az egész világot felsegítenünk — kép-
telenség. 

A hol közérdekű czélokról, vagy közszükség és 
nagy csapások idején, közös áldozatokról van szó, ott a 
katholikuso kat bizonyára mindig az elsők soraiban fogjuk 
találni. Kórházaink, iskoláink stb. nyitva állanak a más-
vallásuak számára is. Adót mi is csak ugy fizetünk, sőt, 
egy vagy más tekintetben talán többet is, mint a más-
vallásuaknak egynémely osztályai. 

Ha ezenfelül a saját hitfeleinkről különösen is gon-
doskodunk, azt a helyes felebaráti szeretet nem csak 
megengedi, hanem követeli is. Ily értelmű „partikulariz-
mus" volt mindig és lesz is mindaddig, a mig többféle 
vallásúak lesznek, vagy más szóval, a mig csak vallási 
tekintetben „egygyé" nem leszünk. 

Oly módon természetesen nem leszünk „egygyé" 
soha, mint azt némelyek szeretnék, kik a katholikus és 
nem kath. ifjúságot oly módon kívánnák egybeolvasztani, 
hogy egyik is másik is engedjen valamit vallásos elveiből, 
hogy azután ne lehessen többé szó sem kath., sem pro-
testáns, sem zsidó ifjúságról ; hanem hogy létrejöjjön ama 
„mixtum compositum"-féle sótalan, íztelen keverék, mely-
ben a partikularizmus eltűnjék. Hiu ábrándok ! hiábavaló 

' erőlködések ! 
Ily értelmű alkut a kath. egyház soha sem fog el-

ismerni. Hanem igenis tenni, küzdeni, áldozni fog fiaiért, 
ifjúságáért, hogy az „katholikus" maradjon. S ha ezt 
„partikularizmusnak" nevezik is, ugy ez bizonyára nagyon 
is indokolt, nagyon is észszerű „partikularizmus." 

Ilyféle „partikularizmus" értelmében cselekszenek a 
másvallásuak is, miként azt a mindennapi tapasztalás 
napnál világosabban bizonyítja. 

Igy, hogy egyebet ne említsek, a saját vallásukbeli 
ifjúságnak védelmére, fölsegitésére épp ugy vannak a 
zsidóknak, mint a reformátusoknak avagy a lutheránusok-
nak stb. is, saját külön segély-egyleteik, és alapitványaik. 
Miért ne segitenők tehát mi is a kath. ifjúságot különösen ? 

Vagy vájjon csak minekünk kel l jen-e beérnünk 
azokkal az „általánosnak" nevezett segély-egyletekkel, me-
lyeknél nem egyszer esik meg, hogy javarészben a ka-
tholikusok a „a betevők," és aránytalanul kisebb részben 
a katholikusok „a kivevők." 

Ugy hiszem fölösleges, miszerint példákat hozzak 
fel ! Hiszen a legközelebbi múltban történtekre még 
mindnyájan élénken emlékezünk. 

Önerőnket becsülni, és vele saját ifjúságunknak javára 
élni nekünk is kötelességünk, hacsak a talajt lábaink alól 
elveszíteni nem akarjuk. Minden elvesztett pillanat — 
ugyanannyi kötelességmulasztás. 

Évek jőnek, évek mennek ; és minden évvel egy-
egy uj generáczió lép az iskolákba, és ugyanannyi lép 
ki az életbe. . . . 
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De tekintsük a dolgot közelebbről ! A tanulóifjúságot 
az elemi, a közép és a fensőbb iskoláknak növendékei 
képezik ; közbeszámitva a különböző szakiskoláknak ifjú-
ságát is. Azokról, kik még mindig az ifjúsághoz tartoz-
nak ugyan, de tényleg már elhagyták az iskolát, ezúttal 
nem akarok szólani. 

A többieket illetőleg pedig, hogy mindjárt fölülről 
kezdjem, először is egy nagy „Éljent" akarok mondani. 
Éppen ezen soroknak irása közben értesülök ugyanis, 
miszerint „az egyetemi kath. ifjúság önképzőkörének* 
alapszabályai a nmélt. minisztérium által jóváhagyattak. 
És igy elvégre teljesült a régóta táplált óhaj : bárha az 
egyetemi kath. ifjúság birjon oly körrel, melyben a val-
lásos szellem menedéket és ápolást találjon ; aminthogy 
fog is találni. Hiszen a vezérlet jobb kezekbe már nem 
is juthatott. 

Bizonyára nem csak a középiskolák hittanárainak, 
hanem a kath. szülőknek szive is nagyot könnyebbült a 
„Sz. Imre Önképzőkör" megalakulásának hirére. „Ha 
nines kath. egyetem, legalább lesz egyetemi kath. önkép-
zőkör !" 

Távol van tőlem, hogy „a kath. önképzőkörnek" 
ügyeibe csak távolról is avatkozzam, vagy hogy „az ön-
képzőkörnek" magasztos hivatását fejtegetni merészeljem. 
Hiszen, midőn már a hajnalnak pírját, sőt mi több a 
napnak első sugarait látjuk, nem gyujtunk akkor többé 
gyertyavilágot. Ezen okból némultam el tavai is, midőn „egy 
kath. egyetemnek szükségessége" felől irott czikksoroza-
tomat a M. A. Istenben boldogult szerkesztőjétől „a kath. 
önképzőkör" felől vett értesítés után, egyszerre félbe-
szakítottam. Ezen okból hallgatok azokról ma is. 

Egy körülményt azonban mégis lehetetlen, hogy 
legalább közbevetőleg ne érintsek. Reménylem, hogy az 
önképzőkörnek m. t. vezéreit nem sértem általa, s ma-
gának az ügynek sem ártok ; még pedig azért, mert a 
miről szólani akarok, az inkább csak a középiskolai 
hittanárokat, tehát tanártársaimat érdekli, ha ugyan 
érdekli. És mert másodszor — egy már nyilvánosságra 
jutott, és közérdekű ügynek, a több oldalról való hozzá-
szólás, nem lehet ártalmára. 

Nagy paloták építésénél inasok is dolgoznak. Nagy 
palotákhoz nem csak márványt, hanem téglát és homokot 
is használnak. A templom építése alkalmával Salamon a 
szidonbelieket sem vetette meg. Ezek szolgáljanak ment-
ségemül, ha netalán szükségem volna mentségre. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 11. A kath. országos alapok keze-

lését ellenőrző bizottság legutóbbi üléséről — megígértük, 
hogy közölni fogjuk a kimerítő jelentést, mely a ,P. 
Napló' közlése szerint igy szól : 

„A közalapokra felügyelő s azok kezelését ellenőrző 
bizottság a főrendiház földszinti tanácskozási termében 
Szlávy József koronaőr elnöklete alatt f. hó 4-én rendkivüli 
ülést tartott, melyben részt vettek : Schuszter Konstantin 
váczi püspök, Bartha Béla, Hajnik Imre, Muzslay Sándor, 
Forster Gyula, Prileszky Tádé, Kárffy Titus, Boncz 

Ferencz, Hanzély János, Klamarik János és br. Rud-
nyánszky József, mint a bizottság előadója. 

Felolvastattak és tudomásul vétettek gr. Csáky Albin 
vallásügyi miniszter amaz átiratai, melyek szerint ő fel-
sége a bizottság mult évi működéséről szóló jelentést és 
az 1888-ki zárszámadásokat, valamint az ez évre szóló 
költségvetést tudomásul vette s helyben hagyta ; — felol-
vasásra került továbbá a miniszter abbeli átirata, mely 
szerint az alapok eddigi költséges kezelésében az által 
kiván megtakarításokat eszközölni, hogy a felesleges ura-
dalmi tisztségeket megszünteti, az egyik főtisztséget, mely-
nek hatásköre ugvis leginkább az erdőterületekre terjed 
ki, szintén megszünteti, az erdészeti külső tisztség és a 
minisztérium közt közvetlen érintkezést létesit s ennek 
következtében a főtisztségeknek az erdei ügyekbeni hatás-
körét, valamint a fennálló erdőhivatalokat is feloszlatja ; 
öt számtartóságot és két ispánságot megszüntet, az eddig 
létező 17 erdőgondnokságot 10-re szállítja, mindeme és 
egyéb kezelési változtatások által a kezelési költségeket 
54,629 frttal apasztja ; sőt azt is jelzi, hogy egy központi 
igazgatóság életbeléptetését megfontolás tárgyává tette, 
minek felállítása által még további megtakarításokat és az 
eddigieknél jobb kezelést remél elérni. 

A bizottság a miniszter ebbeli intézkedéseit tudo-
másul vette; viszont a miniszter is arról értesítette a 
bizottságot, hogy az angol kisasszonyoknak a vallásalap 
irányábani tartozásuk leíratása s a budapesti vallásalapit-
ványi faraktári helyiség értékesítése iránt tett javaslatait 
figyelembe fogja venni, az alapoknak a kincstár elleni 
több rendbeli követeléseit illetőleg pedig vegyes bizottsági 
tárgyalásokat kezdeményez. 

Az ülés legfontosabb tárgyát azonban a miniszter 
abbeli értesítése képezte, mely szerint a budai II. ker. 
főgymnáziummal kapcsolatosan egy finövelde (Rudolfinum) 
felállítását határozta el s erre ő felségének elvi jóváha-
gyását már ki is eszközölte s az e czélra megkívántató 
szomszédos telkeket is megszerezte. 

A miniszter az intézet felállításának szükségét azzal 
indokolja, hogy a létező konviktusok részint nem elég-
ségesek, részint nem állanak a modern nevelés szinvona-
lán. Az említett telkeket az intézet kértjéül a tanulmányi 
alap terhére vásárolta ugyan meg, a mi azonban az alap-
nak, törlesztés utján vissza fog téríttetni. A felállítási és 
berendezési költségek nem nagy összegre fognak rúgni, 
mert a gymnáziumi épület a czélnak teljesen megfelelő 
elégséges helyiségekkel rendelkezik 40 benlakó ifjú, to-
vábbá a tanárok, felügyelők és a szükséges cselédség 
számára. A költségeket akkép részletezte, hogy a telkek 
megvásárlása 27 ezer, az épületek átalakítása 10 ezer, a 
belső berendezés szintén 10 ezer s igy az intézet felállí-
tása összesen 47 ezer forintba kerülne, az évi költség 24 
ezer forintot tenne, minthogy pedig egy növendék 800 
frt fizetés mellett fogna felvétetni, már ez magában véve 
32 ezer forintnak felelvén meg, nemcsak az évi költsége-
ket fedezné, hanem az évi törlesztésre is elegendő alap 
léteznék. Különben a miniszter reméli, hogy alapítványi 
helyek is fognak létesülni és hogy a tanulmányi alap 
minden tehertől mentesítve legyen, azt a tervet is szel-
lőzteti, hogy ha az emiitett bevételek a szükséglet fede-
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zésére elégségesek nem lennének: akkor a növendékek 
tápdijait és a tandijakat is megfelelőleg felemelnék. 

Mindez intézkedéseit és terveit a miniszter tudomásul 
kérte vétetni, ellenben Hartha bizottsági tag azt az ész-
révételt tette, bogy a tanulmányi alapnak nem feladata a 
növelclék felállítása, hanem a gymnasium ok segélyezése, 
különben is a miniszteri átirat által nem látja megóva a 
gymnázium s a mellete felállítandó íinövelde kath. jellegét. 
Schuszter püspök is magáévá tette Bartha felszólalását s 
egyúttal kiemelte, hogy a közerkölcsök mostani hanyat-
lási időszakában súlyt kiván fektetni az intézetben az 
ifjak erkölcsi nevelésére, tehát hogy a tanárok mellett 
lelki vezetésről is gondoskodva legyen ; azon felül pedig 
ingyenes és félingyenes helyek is legyenek az intézetben. 
Hanzély számvevőségi igazgató pedig kijelentette, hogy 
tart a veszélyektől, mely az intézet felállítása által a 
tanulmányi alap vagyonát fenyegetik ; a tanulmányi alap-
nak más a rendeltetése ; azt javasolja, hogy a konviktus 
a Mária Terézia által 1784-ben alapított budai nemesi kon-
viktus 6720 frtnyi vagyonából, a Széchenyi-féle alapból, a 
konviktusi alapból kézi ösztöndijakul évenkint kifizetett 
16.100 frtból más hasonló alapítványokból állíttassák fel. 

A bízottság azonban e nézetben nem osztozott, mert 
az alapítványok a kitűzött czélra forditandók ; — végre 
még Boncz ügyigazgató lépett fel azzal az indítványnyal, 
hogy a tervezett intézet felállítási költségei ne a tanul-
mányi alap készpénz készleteiből vétessenek, hanem a 
regále megszűnése következtében feleslegesekké vált épületek 
eladási árából s csak ha ez nem lenne elégséges, akkor 
vétessék törlesztési kölcsön igénybe, mely nézetet a bi-
zottság magáévá tevén, miután még Klamarik osztályta-
nácsos részletesen ismertette a felállítandó növelde tervét, 
az elnök határozatilag kijelentette, hogy a bizottság a 
miniszter átiratát annak hangsúlyozásával, hogy az intézet 
katholikus jellege megóvassék, hogy továbbá az ifjak vallás-
erkölcsi nevelésére kiváló gond fordíttassék és hogy a 
felállítás költségei a fennebbi értelemben fedeztessenek — 
tudomásul vette." 

BéCS, 1889. ápril 29.—május 2. A 11. osztrák kath. 
nagygyűlés. A határozati- és diszülések. III. — 

Utolsó czikkemben megígértem, hogy az osztr. kath. 
nagygyűlés határozati és diszüléseiről is fogok referálni. 
Nem lehet e sorok feladata ezen ülésekről részletes leirást 
adni, annál kevésbé az órákig tartott hosszú beszédeket 
részletesen ismertetni, vagy plane közölni ; — mindez a 
napilapok kötelessége ; én csak egyes kiemelkedő mozza-
natokat fogok érinteni. 

Az első diszülés apr. 30 án este volt. A Musikverein 
nagy terme igazán kicsi volt a közönség befogadására, — 
pedig csak olyanok mehettek be, kik bátran bevallották, 
hogy katholikusok, sőt anyagi áldozatot is hoztak érte. 
Ugyan mennyi embert lehetne ilyen áron Budapesten 
összegyűjteni ? A páholyok még jobban tele voltak mint 
az alakuló gyűlésen a legelőkelőbb hölgyközönséggel. A 
Vaterland mai (máj. 3.) száma közli a jelenvolt hölgyek 
névsorát ; persze nem teljes, — de legalább 100-at név-
szerint említ fel, valamennyi a legmagasabb arisztokráczia 
köréből. S nálunk ? — Még egyet: első czikkemben irtam, 

hogy az alakuló gyűlésen túlnyomó volt a papi elem ; a 
következő napokon azonban már legalább is tisztes egyen-
súly volt ! 

A gyűlés legkiemelkedőbb, igazán lélekemelő moz-
zanata volt ő szentsége válaszának felolvasása. Mint egy 
ember állt fel helyéből nemcsak a nézőtér és tribün, de 
a páholyok és a galériák közönsége is. Közöltük a gyű-
lés sürgönyét a pápához, adjuk tehát a választ is : 

„A szentatya a II. osztr. kath. nagygyűlés tagjaira 
teljes szivéből adja a kért áldást. A sürgönyükben kife-
jezett érzelmek tanujelei azon odaadó szeretetnek, mely-
lyel a hivők közös atyja iránt mint hű, engedelmes fiai 
viseltetnek. Teljesen méltányolva a kath. nagygyűlés nyi-
latkozatát és tiltakozását, melyet a szentszék jelen hely-
zetére vonatkozólag tett, mely (szentszék) meg van fosztva 
a szükséges szabadságtól és függetlenségtől, e gyermeki 
szeretet nyilatkozatában ő szentsége rendkívüli vigaszt 
talált." 

Másik szép jelenete volt e gyűlésnek a németországi 
katholikusok küldöttének, Cahensly centrum-párti képviselő-
nek megjelenése. Óriási lelkesedés fogadta s egész beszédén 
át kisérte. (Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy e kül-
földi ember többször osztrák-magyar monarchiát említett. 
Mint a sz. Rafael-egylet titkára a kivándorlók ügyével 
foglalkozott beszédében, a statisztikai adatok említésénél 
mindig külön szólt Ausztriáról s külön Magyarországról. 
Utána dr Müller, a bécsmegyei seminarium (Stephaneum) 
rektora s az egyetemen a fundamentális tanára, a bécsi 
kath. élet egyik kimagasló alakja s a kath. ünnepélyek 
rendes diszszónoka beszélt nagy hatás közt a katho-
likusok teendőiről, különös tekintettel Ausztriára. Végül 
Kathrein, tiroli képviselő beszélt még a kath. sajtóról. A 
beszédek tartalmát illetőleg a napilapok közléseire uta-
lom a szives olvasót. 

Máj. 1-én este 7 órakor volt az első határozó-gyűlés. 
A gyűlés jellege hozta magával, hogy a páholyok állandó 
fényes hölgyközönsége elmaradt s a páholyokat is a tagok 
foglalták el. A gyűlés elején felolvasta az alelnök ő szent-
sége válaszát az egyetemi „Ausztria" egylet (katholikus 
egylete az egyet, hallgatóknak) sürgönyére. Utána pon-
tonkint felolvasták az előadók a sajtó és a tudományos 
osztály határozatait, melyek pontonkint lettek megsza-
vazva. Két pontot emelünk itt ki, melyek közfelkiáltással 
lettek elfogadva. Egyik a Vaterland ajánlása (1. utolsó 
czikkünket). Másik fontosabb dolog : a tudományos osz-
tály azon határozata, mely egy pápai természettudomá-
nyi intézet felállítását pendíti meg s az erre szükséges 
pénz előteremtésére az egész világ katholikusai közt meg-
indítandó gyűjtést ajánl. Őszintén kívánjuk, hogy legyen 
foganatja s reméljük, hogy e nagy czélra Magyarország 
katholikusai is meg fogják nyitni erszényüket. (Az intézet 
természetesen Rómában lenne felállítandó.) 

A második és utolsó határozati gyűlés máj. 2-án 
délután 2 órakor volt. A sajtó-osztály határozataikhoz 
pótlólag még egy csatoltatott : Chotkovsky képviselőnek 
utolsó czikkünkben említett inditványa. Ezután Abel, 
jézustársasági atya Kalksburgból, mint az iskola-osztály 
előadója terjesztette elő ez osztály határozatait. Beszéde 
elején reflectál a N. Fr. Presse tegnapi (máj. 1.) számára, 
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melyben az ő (Abel) beszédje rosszakaratú elferdítéssel 
volt közölve. A gyűlés természetesen nagy tetszéssel 
fogadta a rokonszenves jezsuita atya helyreigazítását. 
Utána az elnök zugó tetszés-zaj közt nyilatkoztatta ki, 
hogy az osztrák kath. büszkék a jezsuitákra, külö-
nösen a kalksburgi collegiumra. Majd Helfert báró, mint 
a tudomány-osztály elnöke jelentette be, hogy az emiitett 
pápai természettudományi intézetre egy karinthiai plé-
bános : Häuser János 200 ftot adományozott. Végül msgre 
Knab adott, elő két javaslatot ; egyik a politikai egyletek 
alakítását sürgeti, másik indítványozza, hogy 1890-ben 
is tartsanak kath. nagygyűlést. Az utóbbi természetesen 
óriási lelkesedéssel lett elfogadva, s mindjárt meg is vá-
lasztották az előkészitő bizottság elnökének a derék 
Pergen grófot, ki igen kedvesen köszönte meg s kijelen-
tette, hogy ezt élete legkedvesebb feladatának tekinti. 

Egyről kell még beszámolnom : e szép napok méltó 
befejezéséről, az utolsó diszülésről. A tagdaLnagyobb 
számban jelentek meg, mint valaha ; itt - B ^ g y - egy 
egyenruha is felcsillámlott ; a páholyok az molsóig mind 
tömve, ugy szintén a galériák. (Érdekesnek tartjuk itt 
felemlíteni, hogy a bécsi egyházmegyei papnövendékek 
minden közös ülésen ott voltak a karzaton, még az esti 
üléseken is, melyek rendesen ValO-ig húzódtak el. Ma-
gyarországon ezt már meg nem engednék a seminariumi 
elöljárók, — s miért ? — Na de hagyjuk, nem ide tar-
tozik ezt fejtegetni.) — Első szónok Meixner ügyvéd volt, 
kit dr Porzer fiatal ügyvéd, a bécsi kath. ünnepélyek 
ismert szónoka váltott fel. Fejtegette Marco d'Aviano 
kapuczinus atya érdemeit, melyeket a kereszténység s a 
birodalom védelme körül fejtett ki a török háborúk al-
kalmával (a Kath. Szemle 1888. 3. füzetében irt róla 
Fraknói kanonok) s kéri végül a püspöki kart. hogy tegye 
meg a szükséges lépéseket Marco d'Aviano atya szentté 
avatása ügyében. Utána dr Kahn gurki herczeg-püspök 
beszélt az iskola-kérdésről. Ut követte az osztrák katho-
likusok, lelkes, népszerű vezére, Liechtenstein Alajos her-
czeg. Óriási lelkesedés üdvözölte a herczeget s kisérte 
beszéde egész folyamán. Szép beszédjét reméljük a ma-
gyar napi sajtó egész terjedelmében fogja közölni, kár is 
volna kivonatolással elrontani. Beszédje a társadalmi kérdés 
körül forgott; beszámol, mit tett pártja a birod. gyűlésen 
az első osztrák kath. nagygyűlés (1877) óta s mi lesz 
programmja a második után ; majd összehasonlítja a régi 
római birodalom pénz-gazdasági és társadalmi viszonyait 
a modern viszonyokkal, mely után utal a viszonyok javu-
lására s a liberaüsmus hanyatlására, különösen Bécsben. 
— Az utolsó szónok dr Bauer, brünni püspök volt; kezdte 
az osztrák benczések reformatiójával, majd áttér a társa-
dalom reformátiójára, melyet a népek az Istentől rendelt 
hatalmaktól s különösen az egyháztól várnak, melynek 
Isten XIII. Leo pápa személyében oly bölcs kormányost 
rendelt. Szónok felhívására a gyűlés lelkes „hoch'-okat 
kiáltott ő szentségére és az apostoli felségre. Végre elnök 
kérésére Gangibauer biboros érsek áldást adott a jelen-
voltakra. 

A nagygyűléssel egyidejűleg több bécsi kath. egye-
sület tartott ünnepélyt, vagy közgyűlést. Mi itt csak 
egyet akarunk kiemelni, a kath. egyetemi hallgatók 
„Ausztria" egyesületének ünnepélyét (Festcommers), mely 
Bécs egyik elegáns restaurátiójában. folyt le máj. 1-én 
este 9—1 óráig. Sajnálatunkra nem vehettünk részt az 
ünnepélyen, de egy jelenvolttól hallottunk egyet-mást 
róla. A közönség az asztalok körül foglalt helyet, be 
volt töltve az utolsó hely is. A tanulók — kik teljes 
diszben voltak — dal, mutatvány, szavalat és tosztok-
kal ; ez utóbbinak vége a „Salamanderreiben." (Érdeke-
sen ir a németországi burschok egy ilyen ünnepélyéről, 
hol Windthorst, Schorlemer stb. is jelenvoltak Pro-
hászka „Esztergomtól — Münsterig" czimü útirajzában.) 

mulattatták a közönséget. Sürgönyt kaptak Rampolla 
bibornoktól ő szentsége nevében, Windthorsttól, stb. A 
tanulók beszédeinek szellemére azt mondta az illető 
résztvevő: „Ultramontán papnak tartom magamat, de 
magam is félve rukkolnék elő ilyen ultramontán be-
szédekkel : a pápa függetlensége, a püspökök tekintélye, 
az igazi felvilágosodás és haladás stb. ilyen thémákról 
beszéltek." Küldöttségek voltak nagyon sok helyről; ugy 
volt, hogy a budapesti sz. Imre-egylet is meg fog jelenni, 
— de nem jöttek. Ertjük és méltányoljuk, miért nem 
jöttek, — de sajnáljuk, hogy nem voltak itt, mert sokat 
tanulhattak volna. 

Igazságos és tanulságos leirást kivánt tőlem a 
szerkesztő ur a II. osztr. kath. nagygyűlésről. íme, ezek-
ben iparkodtam adni. Sikerült-e megfelelni ? —- az érde-
mes szerkesztő s az olvasó közönség ítéli meg. ') Ha 
csak valamennyire világos képet adtam, ugy hiszem már 
el van érve a czél, mert sokat tanulhatunk osztrák test-
véreink e szép sikeréből. 

Magyarországnak sajátságos egyházi viszonyai vannak. 
Hogy kath. nagygyűlések vagy más eszközök által lehet 
és kell-e segíteni e bajokon és elhárítani a veszélyt ? — a 
magyar Sión őrei itélik meg. 

Mi megnyugszunk Ítéletükben. 
Bécs, május 5. 1889. Vucskics Gyula. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A budapesti katholikus kör tagjai. 

Mult számunkban már felemiitettük a kör első köz-
gyűlésének lefolyását. Jelenleg pedig utólagosan a jó ügy 
érdekében itt adjuk a f. hó 8-áig jelentkezett tagok névsorát. 

I. Alapitól;: Heuthaler József, Mendl István, dr 
Mészáros Károly, Spett Vincze, Szent-Ivány Zoltán. 

II. Rendesel;: Agárdy János, Akantisz János, Alkér 
Emil, Almássy Jenő, Anderlik Ede, dr Aschenbrier Antal, 
Axaméthy J., Bally János, nagyalásonyi Barcza Gábor, 
Baris Ferencz, báró Barkóczy Sándor, Barsy Adolf, Bérczy 
László, Beck Alajos, Belchradky Ádám, Bellovics Imre, 
Benke Gyula, Benkő Kálmán, Benkő Vilmos, dr Berger 
János, dr Bognár István, Bohus János. ifj. Boncz Ferencz, 
dr Borhó Antal, Borszéky Soma, Bozóky Bonaventura, 
Bozóky József, Bölcskey Tivadar, Brenner Vilmos, Bres-
tyensky János, Brunner Flórián, Brunner Géza, Buda-
hegyi P. Leo, Bundala Mihály, Burg Lajos, K. Császár 
Ferencz, Csiky József, dr Csillagh Gyula, Csiszár János, 
Czigler Győző, Daubek János, Dedek Lajos, Déry József, 
Drajkó Béla, Drechsler Miksa, dr Dreiszker József, Drex-
ler Antal, Éberling József, Éberling Antal, Fandl Aladár, 
Farkas György, dr Farkas Mihály, Fazekas Mihály, Fábián 
János, Lukse Fábry Béla, dr Fábry István, Fehérpataky 
Kálmán, dr Ferenczffy István, Fésűs Mihály, Fischer 
Ágoston, Fritz Péter, dr Fuhrmann Ferencz, Füredi János, 
Gaszner Béla, Gábler Lajos, Geiszier Arthur, Geszler Jó-
zsef, dr Géczy Dezső, Glatz András, dr Gombár Tivadar, 
Göcze Tivadar, Göttinger Kelemen, Götz Géza, Gubits 
György, Gulyás ..Béla, Gyagyovszky Endre, Györgyi Kál-
mán, Gyiirky Ödön, dr Hajduska Emil, Hajnal István, 
Halász Gyula, Heidrich László, Herald Ferencz, Hiesz 
Bonifáez, Holczmann Antal, Holczvarth Ferencz, Hollmann 
Károly, Hollósy Géza, Horváth Aladár, Horváth József, 
Horváth Pius, Horváth Sándor, Hulde József, Hummer 
Károly, Hummer Nándor, Husszy György, Iby Dezső, 
Jakabffy Ferencz, Jankovics István, dr Jankóvics János, 
Jeny József, dr Jordán Ferencz, Kanovics Aladár, Kano-
vics Béla, Kanovics Zoltán, Kánter Károly, Kántor Lajos, 
Kaposi József, Katzer Antal, Keller F. Antal, Keresztes 

i) Teljesen kielégített s hálára kötelezett mindannyiunkat. 
A sserk. 
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Károly, dr Kerékgyártó Árpád, Kirn er Károly, Kirschoff'er 
Károly, Kirch István, dr Kisfaludy A. Béla, Kiss Károly, 
Kiss Aladár, Klenovits György, dr Klinda Teofil, Knolen-
schmied János, Kollerich P., Köves György, Kövér Kálmán, 
Krizsán M., Kulcsár Ernő, Kun S., Kurtz V.. Kutschera 
Ede, Kürz Antal, Landau Gusztáv, dr Lengyel Béla, Lévay 
Imre, Majorossy Géza, Makay Dezső, Malatinszky Lajos, 
báró Malcomes Jeromos, Manger Gáspár, Markus Gyula, 
Cs. Marton Béla, Matlaszkovszky István, Mátray József, 
Medrey Zsigmond, Mihálovics Antal, Molnár Lajos, Mol-
nár Pál, dr Morzsányi Károly, Mustó Ágoston, Müller 
Béla, Müllner Pál, Návay Kálmán, Néger Adolf, Nobilis 
Ferencz, Oltai Károly, .Ott Antal, Özarovszky Henrik, 
Pacséry Károly, Panek Ödön, Pap ev. János, Párvy Ist-
ván, Peller Ágoston. Petrus János, dr Petheő Richard, 
Perczel Gyula, Pfeifer István, Pintér Kálmán. Pintér 
Zsigmond, Pirhalla János, dr Pirkler Jenő, dr Pohl Jó-
zsef, Pokornyi Emmánuel, dr Pongrácz Sándor, dr Poór 
Imre, Pribék László, Próbáld Lajos, Pruzsinszky Pál, dr 
Purt Iván, Rapaies Radó, Rapaies Raymund, Rauchbauer 
János, Rauchbauer József, Ráth Aladár, Reviczky Konrád, 
Rédly Sándor, Réti Ferencz, Richter Ferencz, Rieger 
György, Romeiser József, Romeiser Vilmos, Romeiser Fr., 
Romeiser Béla, Romsits Imre, Rókay Imre, Rózsa Kál-
mán, Ruiz de Roxas József, Rumbach Géza, Sagmüller 
József, Sarang József, Scharff Alajos, Schmalkhofer Fe-
rencz, Schneider Alajos, Schneider József, Schneider Lajos, 
Sibelka János, Spuller Ferencz, dr Steiner Fülöp. Sto-
ckinger Gyula, ankerstoki Stokinger János, Stróbl János, 
Suján Ferencz, Stacke István, Szabó Gábor, dr Szadov-
szky János, Szányi Béla, Szelke József, Szeljényi Gusztáv, 
Szent-Ivány Zoltán, Széki Antal, Szirovy Károly, Szöl-
gyémy János, Szokol János, Szüts Emil, Szüts Frigyes, 
Tabódy József, Tahy István, Takács Mihály, Tálos Gyula, 
Thezarovich Ágost, Tillmann Lajos, Tolnai Antal, Tomor 
Ferencz, Tóth György, Tőkey Ferencz, Trautwein János, 
Trautwein Sándor, TJ hl Alajos, Újhelyi Sándor, Urbá^vi 
Gyula, Vadász Károly, Vay Kázmér, Vajdafy Gusztáv, dr 
Való Simon, dr Vámos Károly, Vehner József, dr Velits 
Antal, Venczel Antal, Vetier János, Vinczehidy Ernő, 
Virkler Endre, Vörös Kálmán, Vörös László, Vörös Sándor, 
Walter Ferencz, dr Wayand Géza, Weigang József, Weisz 
Frigyes, Zachár Antal, gr. Zichy Jakab, Zsivkovics Tib. 

Az igazgató-választmány 60 rendes és 10 póttagból 
áll, kik a keddi közgyűlésen titkos szavazás utján lettek 
megválasztva. A szavazás eredménye a következő : 

Rendes tagok : báró Barkóczy Sándor, Bárczy László, 
Borszéky Soma, Bellovich Imre, Benkő Kálmán, Bundala 
Mihály, K. Császár Ferencz, Csiszár János, Daubek János, 
Drajkó Béla, Eberling József, Gábler Lajos, Glatz András. 
Gyürky Ödön, dr Gombár Tivadar, dr Hajduska Emil, 
Horváth Pius, Horváth Sándor, Kanovics Béla, Kánter 
Károly, Kanovich Aladár, dr Kerékgyártó Árpád, Kis-
faludy Á. Béla, Kun Sándor, Kurtz Vilmos, dr Klinda 
Teofil, Köves György, Kürz Antal, B. Malcomes Jeromos, 
Malatinszky Lajos, Müller Béla, Mihálovics Antal, dr 
Morzsányi Károly, Párvy Iván, dr Pirkler Jenő, dr Poor 
Imre. dr Pohl József, dr Purt Iván, Rózsa Kálmán, 
Rieger György, Rapaies Radó, Romeiser József, Rédly 
Sándor, Schneider Alajos, Spett Vincze, Széky Antal, 
A. Stokinger János, dr Steiner Fülöp, dr Szadovszky 
József, Schmalhoffer Ferencz, Tabódy József, Tomor 
Ferencz, Újhelyi Sándor, Vörös László, dr Wolafka 
Nándor, Venczel Antal, Vörös Sándor, Wirkler Endre, 
Vörös Kálmán, Vajdaffy Gusztáv. 

Póttagok-. Bally János, Baris Ferencz, Brestyenszky 
János, Göcze Tivadar, Matlaszkovszky István, Müllner 

Pál, Molnár Lajos, Ozarovszky Henrik, Szüts Emil, ifj-
Zachár Antal. 

Még csak azt az egyet tartunk szükségesnek felem-
líteni, hogy a tagok kötelezettsége f. é. julius hó l-ével 
kezdődik. 

H I V A T A L O S . 
A „Religio" Tekintetes Szerkesztőségének. 

Az egri érseki egyházmegye növendék papjai közé 
felvétetni kívánó ifjak csődvizsgálatának ideje ez évben 
julius hó 2-ik napjára tűzetvén ki, felkéretik a Tekintetes 
Szerkesztőség annak szives közzétételére, hogy a pályázni 
óhajtó VI, VII, és VIII. gymn. osztályú ifjaknak, kereszt-
leveleikkel és ez évi iskolai bizonyítványaikkal ellátva 
Egerben, az egyházmegyei hivatal irodájában folyó évi 
iulius hó 1-ső napján a délutáni órákban kell jelentkezniük. 

I ^ ^ E g e r b e n , 1889. évi május hó 9-én. 
Érseki iroda. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa brevével tisztelte meg mgr Bo-

nonielii cremonai püspököt, a ki a római kérdésről irt 
röpiratával az egyház érdekeibe ütközvén, a szentatya 
rosszalását vonta magára, melynek hatása alatt hibáját 
hivei előtt nyilvánosan és példásan jóvátette. E nagy 
öngyőzelem dicsőitésére irt hozzá XIII. Leo pápa ápril 
29-én egy levelet, mely a cicerói ékesszólás fénysugarai-
nak koszorújába foglaltan mutatja be a Bonomelli püs-
pök tettében rejlő magasztos erényt. 

— Simor János bibornok, Magyarország hgprimása 
f. hó 7-én maga investiálta, kitüntető beszéd kiséretében, 
Rimely Károly lekéri apátot s pozsonyi őrkanonokot 
pozsonyi plébánossá. F. hó 8-án ő emja Budapesten volt 
s budavári palotájának kápolnájában a Károlyi, Széchenyi, 
Bánffy, Szapáry családok több ifjú tagját a bérmálás 
szentségében részesítette. 

= A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem 
újjáalakításának 109-ik évfordulója alkalmából 1889. évi 
május hó 13-án d. e. 11 órakor a lipót-utezai városház 
dísztermében ünnepélyes közgyűlést tart, melyet az egye-
temi templomban 10 órakor ünnepélyes isteni tisztelet előz 
meg. Tárgyak: I. Ünnepi beszéd, mondja dr Klinger 
István, rektor. II. A pályamunkák rövid bírálatának s a 
pályanyertesek neveinek kihirdetése dr Aschenbrier Antal, 
hittud. dékán által. III. A pályadijak kiosztása dr Klinger 
István rektor által. 

— Nagyvárad törvényhatósága f. hó ,9-én tartott 
közgyűlésében elhatározta, hogy egyik utczáját Pável 
Mihály püspök 10,000 ftos adományának emlékezetére a 
nagylelkű főpap nevével fogja nevezni. 

— Országszerte bizonyára forró imák szállnak az 
élet Urához Pauer János székesfehérvári püspök ur 
egészségének visszaállításáért. 

— A rabszolgaságellenes nemzetközi kongresszust f. 
évi aug. 3-án mgr Mermillod lausanne-freiburgi püspök 
nyitja meg egyházi szónoklattal a szent-János tiszteletére 
szentelt luzerni társaskáptalani templomban. Hol van a 
rabszolgaságellenes magyar kath. bizottság? Hol késik 
az éji, homályban Wrede hg? Mi megsürgettük ezt az 
ügyet annak idején. Jelszavunk : Wrede hggel, vagy 
nélküle, nekünk magyar katholikusoknak kell tudnunk 
kötelességünket teljesíteni. 

Szerkesztőségi telefon. 
Dr L. A. Nagyvárad. Most szerdán fog megjelenni egyszerre. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az anyakönyvek kezelése születési törvényesség szempontjából. — A kath. tanuló ifjúság 
érdekeinek felkarolása a budapesti kath. kör által. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Nagy dolgok történnek. — N a g y v á r a d : 
A kath. vallás és az 1848. XX. t. cz. — R ó m a : XIII. Leo pápa levele Bonomelli cremonai püspökhöz. — Irodalom: A vérrokonság 

mint házassági akadály. — Római katholikus káté. Stb. — Vegyesek. 

Az anyakönyvek kezelése születési tö 
szempontjából. 

Irta : Pozsgay József. 
(Folytatás.) 

2. Gyakorlati szempont. 
Ezek után méltán csodálkozhatni, miként 

ju thatot t gyakorlati érvényre azon jogvélemény, 
hogy kath. házasság-jogi bontó akadály mellett 
kath. és prot. felek közt prot. forum előtt kötött 
házasság polgár-jogilag érvényes. 

Tagadhatatlan tény ugyanis, hogy polgári 
bíróságaink egyes concret esetekben az ily házas-
ságok érvényességi kérdését kedvezően döntötték 
el, inaugurálván ezáltal kerülő uton a szükség-
beli polgári házasságnak egy sajátságos nemét, 
az egyházra annál sérelmesebbet, a vallásos meg-
győződésre minél kártékonyabbat. 

Mert bármily előnyös legyen is a kath. 
egyházra nézve, ha benső életfájáról a bomlasztó 
elemek, szilárd meggyőződés nélküli tagjai más 
hitfelekezetbe vándorolnak anélkül, hogy ennek 
hitelvei iránti meggyőződést megszereznék és ez 
uj hitfelekezeteknek ne bomlasztó, mert meg-
győződés nélküli tagjai lenni kezdenének, vagyis 
bármily előny a kath. egyházra, ha a bomlasztó 
elemek belőle más hitfelekezetbe tétetnek át, 
nincs ez hatás nélkül a hitszilárdak megtánto-
rítására sem s mindkét esetben arra szolgál, 
hogy a vallásos meggyőződés, mely éppen minden 
kísértésnek kell, hogy ellensutya legyen, egyene-
sen csalétekké s a legszentebb a bűnös szenve-
délyek menedékévé legyen. A vallási képmutatás 
vagy éppen vallástalanság formát cseréljen, az 

eddigi vallásosság képmutatást öltsön, hitközöny 
terjedjen, jellemszilárdság pusztuljon. 

E körülménynyel tehát az anyakönyvvezető 
lelkésznek számolni kell. 

Az egyházi elvnek lehetőleges érvényesíté-
sére törekedni, de a magyar büntető codex kör-
mei közé nem esni, sokszor nehéz feladat. Tojás-
táncz. A kérdés az, ismer-e a magyar törvény 
különbséget a házasságok egyházi és polgári 
különbsége közt, vagy nem ? és meg vannak-e 
valahol a magyar törvényben e különbségnek 
criteriumai határozva vagy nem? 

Erre a felelet ez : Tudtommal az első 
magyar törvény, mely a házasságok polgári ér-
vényességét megpendíti, az 1879. XL. t. cz. 60. 
§. 1. pontja, mely igy szól: „A ki az állam tör-
vényei szerint érvényes házasságból született 
gyermeket — noha e körülményt tudta — az 
anyakönyvbe, mint az állam törvényei szerint 
törvényest be nem jegyzi, vagy viszont a tör-
vénytelen gyermeket törvényesnek jegyzi be, az 
egy hónapig terjedhető elzárással és háromszáz 
forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő." 

Hogy ezen törvény a házasságok egyházi és 
polgári érvényessége közti különbséget meg nem 
állapítja, az nem szenved kétséget; de hogy ily 
különbségnek létezését feltételezi-e, az dispu-
tabilis. 

E törvény nagyon általános, ós megérzik 
I rajta, hogy kerüli a forró kását, hogy a farbával 

kirukkolni nem mer, vagy nem akar. A polgári 
érvényességet nem szegezi határozott szavakkal 
az egyházi érvényességnek ellent, csak sejtetni 
engedi, éppen azért nem tudni, vájjon az egyházi 
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és polgári érvényesség közti különbséget törvény-
hozás vagy törvény-magyarázat utján már a 
múltban megállapítottnak feltételezi-e, vagy csak 
a folyton fenyegető polgári házasság megvaló-
sulása esetére a jövőben contemplálja-e megál-
lapítandónak, vagy hogy e kettő közöl egyiket 
sem czélozta, hanem csak egyáltalán, miután az 
eddigi magyar polgárjog értelmében a házasság 
polgári érvényessége az egyházival összeesik, a 
törvényes és törvénytelen szülöttség önkényü 
összezavarását akarta csak büntetések sanctiója 
mellett megakadályozni. 

Idézett törvény a házasság egyházi és polgári érvé-
nyességének különbségét az előző törvények nyilt szavai-
ban gyökerezőnek nem föltételezheti, mert az előző tör-
vények e különbségről nemcsak hallgatnak, hanem azt 
fenti fejtegetéseinkből kitetszőleg egyenesen kizárják. 

Ha bivatolt törvény a szóban forgó különbséget az 
előző törvényhozás szellemével ellenkezőleg lábrakapott 
gyakorlatban rejlőnek feltételezte, melynél fogva prot. 
lelkészek vegyes házasokat kath. jogi bontó akadály 
daczára egybe adnak, miből a kath. szempontból érvény-
telen, prot. szempontból érvényes házasság származik, 
kérdés támad, hogy a polgári érvényesség a házasság jel-
zett két szempontja közöl melyikkel coincidál ? az sujtan-
dó-e idézett törvény következményeivel, ki az ily házas-
ságból született gyermeket törvénytelennek jegyzi be, 
vagy inkább, a ki törvényesnek ? 

Vagy talán inkább azon törvényszéki gyakorlat 
lebegett a hivatolt törvény alkotóinak szemei előtt, mely 
a kérdést egyoldalulag a prot. szempont javára döntötte 
el. E törvényszéki gyakorlat ismét két szempontot invol-
vál: a) magát a jogerős harmadfokú Ítéletet, mely ultima 
ratio lehet az 1879. XL. t. cz. 60. §. 2., 3. eseteiben az 
anyakönyvek törvényességi bejegyzéseinek javitásával, de 
speczialis esetre szólván, magánál a bejegyzésnél zsinór-
mértékül szolgáló nem lehet, a mennyiben valaminek 
hatálya létét nem előzheti meg, b) az ennek esetleg az 
1881. LIX. t. cz. 4. §-a értelmében alapjául szolgáló 
curiai teljes ülés elvi megállapodását. Nekem e kérdésben 
a curia teljes ülésében hozott elvi megállapodásról tudo-
másom nincsen. De ha ily megállapodás léteznék is, nem 
hiszem, hogy egyes felmerülő esetekben az anyakönyv-
vezető lelkész kötelezve legyen, vagy jogosított ez elvi 
megállapodást zsinórmértékül tekinteni. Mert eltekintve 
attól, hogy a curiai teljes ülés elvi megállapodása a tör-
vény határain belül ezt magyarázólag mozoghat, de annak 
korlátain tul ezt módositólag ki nem csaphat, tehát nem 
uj törvényt hoz, hanem a régi törvénynek helyes irányt 
szab, ez elvi megállapodás hatálya czélján tul nem terjed-
het ; a törvény világos szavai szerint pedig a curia e 
jogosítványa „az igazságszolgáltatás egyöntetűségének 
megóvása végett" állapíttatott meg, tehát szól a bíráknak, 
ügyvédeknek, perben álló feleknek és ily megállapodás 
folytán lehet előre tudni, hogy hasonló concret esetben 
miként fog már az alsó fokú bíróságok Ítélete hangzani, 
de nem szól az anyakönyvvezetőnek, ki nem birói, ha-

nem administrativ közeg, s ennélfogva működése egészen 
más szabályok alá esik. 

Ennek folytán oly vegyes házasságból szülöttek, 
mely mindkét házasfél hitelvei szerint érvényes, mint 
polgárilag is kétségtelenül törvényesek, törvényeseknek 
jegyzendők be. Oly vegyes házasságból született gyerme-
ket pedig, mely a szülők valamelyikének vallási elveibe 
ütközőleg érvénytelenül köttetett, miután előbocsátott 
fejtegetéseim szerint a 68-as törvények értelmében érvé-
nyes polgárjogilag sem lehet, törvénytelennek irnám be 
az anyakönyvbe és csak az 1879. XL. t. cz. 60. §. 2. 
pontja értelmében birói Ítéletre vezetném be az illegitim 
szó alá, hogy „az állam törvényei szerint törvényes." 

Nagy fát bolygatok. E kérdés a gyakorlati életben 
horderővel bir. 

Véleményem lehet téves. A tévelynek is van egy 
érdeme, hogy czáfolatot provocál, tisztul, szilárdul általa 
az igazság. 

Ha tévedtem, ily szempontból tévedtem. 
Érdemnek ez ugyan kevés. De örülni tudni annak, 

ha egyházjogászaink alaposabb hozzászólásai az én netáni 
tévelyem ellen a valót kitalálják, nagyobb érdem. 

Az én tiszteletem az igazság iránt nagyobb, mint 
szeretetem önmagam iránt. 

Kérek alapos hozzászólást. 
Több szem többet lát ! ! 

(Folytatjuk.) 

A kath. tanuló ifjúság érdekeinek felkarolása 
a budapesti kath. kör által. 

(Folytatás.) 

Az egyetemi kath. önképzőkör a középiskolai hit-
tanároknak működésével szoros összefüggésben van. A kör 
megalakultával a hittanárokra nézve bizonyos kötelességek 
keletkeznek. 

A hittanárok nem lesznek többé kénytelenek aggódó 
szívvel megválni a középiskolákból kilépő tanítványaiktól, 
mert biztosak lesznek, hogy tanítványaik az „Önképzőkör-
ben" fenkölt lelkű vezérekre, tehát jó kezekbe, és nemes 
gondolkozású tagtársakra, tehát jó barátokra, fognak 
találni. Miért is, ha a középiskolák hittanárai egyenként 
és összesen tudomást nyernek arról, hogy az önképzőkör 
megalakult, valamint arról is, hogy mily magasztos czé-
lokat tűzött az önképzőkör maga elé, ugy bizonyára fel 
fogják használni minden befolyásukat és ügybuzgóságukat, 
hogy saját, és igen természetszerű hatáskörükben „az 
önképzőkör" iránt érdeklődést keltsenek. 

Hogy „az önképzőkör" minél szélesebb körii, minél 
áldásosabb működést fejthessen ki, ahhoz bizonyára éppen 
a középiskolák hittanárai járulhatnak igen sokkal. Hiszen 
az egyetemi ifjúság, tehát az önképzőkörnek leendő tagjai 
is, a középiskolákból kerülnek ki. 

A középiskolák hittanárai első sorban vannak hi-
vatva arra, hogy a kezeikből kikerülő kath. ifjúságnak 
főleg jobb indulatu és nemesebben gondolkodó tagjait, 
mielőtt tőlük megválnának, már eleve is figyelmeztessék, 
buzdítsák, hogy ha az egyetemre kerülnek, ne mulasszák» 
el, hanem lépjenek be az egyet. kath. körbe, és hogy e 
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czélból bizalommal forduljanak a körnek, előttük még 
talán ismeretlen vezéreihez. A középiskolák hittanárai 
bizonyára legjobban ismerik tanítványaikat, és ezeknek 
egész lelkületét. A VIII. osztályból kikerülő ifjak csak-
úgy, mint más halandók, nem mind egyenlők. 

De mindig vannak és lesznek olyanok, kik a meg-
kívántató finomabb lelkülettel, mélyebb vallásos érzülettel 
vagy legalább is jóindulattal birva, indulnak ki az egye-
temi életnek szélesebb körű és szabadabb világába. S 
bizonyára az ilyenek lesznek leghajlandóbbak arra, mi-
szerint az egyet. kath. önképzőkörbe lépjenek ; még pedig 
mindjárt az egyetemi életnek kezdetén. Mert hogy azonnal 
belépjenek, azt már csak azon okból is óhajtani kell, 
nehogy lelkületüknek himpora addig is, főleg az egyetemi 
eletnek első izgalmaiban, elkallódjék. A megkezdett épü-
letet könnyebb egyszerűen tovább épiteni, mintsem a 
rombadőltet ujolag öszszeilleszteni. Miért is a hittanárok 
bizonyára buzgón fogják érvényesíteni befolyásukat, és 
készséges szívvel fognak hatni búcsúzó tanítványaikra. 
Ezek pedig szívesen fognak hallgatni tanáraiknak jó szív-
ből eredő buzdításaira, és készségesen fogják fölkeresni a 
kath. önképzőkört, még pedig azonnal, mihelyt az egye-
temre kerülnek. 

Az ilyeneket azután a kath. önképzőkör bizonyára 
szívesen fogja fogadni, hiszen ezek személyében jó indulatu 
tagokat fog nyerni. És igy bizonyos tekintetben joggal 
lehet mondani, hogy a középiskolák hittanárai az ifjú-
ságot mintegy átadják a kath. önképzőkörnek, ami ugy a 
szülőkre, mint a hittanárokra sok megnyugvást fog hozni ; 
és pedig oly megnyugvást, a milyen után már régóta 
sóhajtoztak. Bizalommal fognak gondolni a kath. önkép-
zőkörre, bizalommal gondolni egykori tanítványaikra ; 
mert élni fog bennük a remény, hogy a tanítványaik 
szivébe évek során át elhintett mag nem fog a fiatalabb 
kor tüzében és az egyetemi élet „szabadságában" meg-
semmisülni, hanem igenis meg fog termékenyülní, és 
azután mindinkább növekedve erősbülni. 

És igy a férfiúvá lett egykori tanítvány bírni fogja 
a szükséges lelkierőt, hogy majdan, az élet küzdelmei és 
esélyei között, mint az életerős tölgy a viharokkal szem-
ben, ő is képes legyen szilárdan állani meg helyét. 

A „kath. öntudat" át fog menni mintegy az ő vé-
rükbe ; és kath. voltukat nem fogják a véka alá rejteni, 
hanem bátran és szabadon fogják a világ előtt bevallani. 

A „kath. önképzőkörre" nagy és magasztos feladat 
vár ; a középiskolai hittanárok pedig tudni fogják, mivel 
kelljen hozzájárulniok. 

Mindez, a mit most mondottam, édeskevéssé látszik 
ugyan összefüggésben lenni a „bpesti kath. körrel," de 
hogy mégis van a kettő között bizonyos összefüggés, az 
az alábbiakból eléggé ki fog tűnni. 

Előbb azonban „a bpesti kath. kör" programmjának 
egyik kiváló fontosságú pontjáról kell egyetmást elmon-
danom. A programmnak ezen pontja a középiskolák ifjú-
ságának „a bp. kath. kör" által felkarolandó szellemi 
ugy mint anyagi érdekeiről szól. Nem is szükséges mon-
danom, de azért mégis megjegyzem, hogy a középiskolai 
ifjúságnak a kör tagjai között semmi helye sincs. Az ő 
helyük az iskolában van. Itt csak segélyezésről van szó. 

A nevezett iskolák ifjúságának soraiból kerülnek ki az 
egyetemeknek hallgatói, ezeknek soraiból pedig „az egyet, 
önképzőkörnek" tagjai. 

Addig is azonban, mig odajutnak, kell, hogy róluk 
is, főleg itt a fővárosban, lehetőleg gondoskodva legyen ; 
hogy ők is találjanak menedéket, segélyezőket, tanács-
adókat, jó barátokat, „atyákat", még pedig főleg az 
iskolai évnek kezdetén, de meg annak folyamán is. 

Nem szólok itt, legalább nem első sorban, a kath. 
jellegű és szellemű középiskoláknak ifjúságáról, noha a 
többi oldalról való gondoskodás ezekre nézve is csak 
előnyös lehet. Annál előnyösebb, annál kívánatosabb azon-
ban a gondoskodás a többi közép- és szakiskoláknak kath. 
tanulóira nézve, kikről, mint „katholikusokról" vajmi 
gyakran csak nagyon is mostohán van gondoskodva. Pedig 
éppen ezek szorulnak kiváló támogatásra, ők is csak épp-
úgy hozzánk tartoznak, mint az előbb emiitettek. A jó 
szülők nem csak azon gyermekeikről gondoskodnak, a kik 
bizonyos tekintetben „a házon kiéül" vannak. 

De nem részletezek tovább ! Az ifjúságnak egé-
széről akarok csak, ugy általánosságban, szólani. A miből 
azután könnyű lesz levonni a tanulságokat, és a bp. kath. 
kör idevonatkozó nemes szándékainak kiváló horderejét 
is. Ami azután ismét legbensőbbb összefüggésben van „a 
kath. kör" vezetéséinek minőségével. 

Csak egy kis türelmet kérek, és a dolog világosabb lesz. 
(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 15. Nagy dolgok történnek! — 

Kálvin János és Luther Márton megfordultak a sirjokban, 
és Debreczenben félre verték a nagy harangot. Miért ? 
Mert — irtózatos csak hallani is ! — Földeákon jezsuiták 
mutatkoztak, sőt prédikálni is merészkedtek. Az erről 
szóló Hiób-póstát Földeáki vitte meg Debreczenbe az 
ottani „Prot. Lap"-nak. Földeáki ur levele igen becses 
adalék a magyar protestantizmus szemességének és élet-
revalóságának, no meg egy kicsit elme- és szívbeli kul-
túrájának is történelméhez. A szemesség és életrevalóság 
abban nyilvánul ez esetben, hogy a makói ref. egyház-
tanács Földeákon leány-egyházat alapított és tart fenn, 
— vévén annak házat s viselve az előimádkozó tanítói fize-
tés terhét egészen. A finom keresztyén műveltség pedig ott 
kezdődik Földeákon is Debreczenben is, a hol azt a XVI. 
század véres és mocskos szájú „reformátorai" Luther és Kál-
vin elhagyták. Furcsa emberek is ezek a mi protestáns em-
bereink ebben a XIX. században ! Ajkaik csak ugy ára-
doznak a szeretet és türelem dallamától; szivök azonban 
telve van gyűlölettel minden ellen, a mi katholikus, 
és koponyájukban az igazság helyét százados kéreggel 
bevont balitéletek és hiedelmek tartják elfoglalva. 

De halljuk a földeáki kálvinista baktert. Levele igy 
kezdődik : 

„A jézsuiták Földeákon." 
„Igy változik a világ! Ezelőtt mintegy 200 eszten-

dővel kiverték volna őket, de ma tárt karokkal fogadták. 
Ugyanis ezelőtt mintegy 200 esztendővel e község 
lakosai, — egy megyei okirat szerint, — mind tiszta 
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református, Debreczenből ide telepi tett kertészek voltak, 
s ma egyetlen régi ref. vallású család sincs. A kik itt 
vannak, mintegy 300 lélek, a közeli, szomszéd városokból 
költöztek ide. Egy darabig szép békességben és háborit-
lanul éltek itt réf. hitsorsosaink, de 1885. táján egy Né-
meth Sándor nevű vakbuzgó (ne neked !) adminisztrátor 
rendeltetett ide, s ez szent buzgalmában annyira hábor-
gatta és üldözte (borzasztó) az itteni reformátusokat, 
hogy ezek végre megunták a hajszát s panaszaikat 
bejelentették a makói nt. egyháztanácsnak. Az áldozat-
készségéről ismert makói nt. egyháztanács s annak bölcs 
vezetői meghallották az elzüllés szélén állók panaszait 
és pártfogásukba véve, összegyűjtötték, és 1885-ben meg-
alakították a földeáki ev. ref. leányegyházat. A makói 
anyaegyház nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támogatást 
is adott, még pedig olyat, mely ritkítja a párját a jóté-
konyság terén. Ugyanis, imaház és iskola czéljára egy 
szép házat vett 1500 írtért, s azt megfelelően átalakítva, 
a földeáki ref. leány-egyház rendelkezésére bocsátotta. 
De még itt sem állapodott meg. Egyik tanitóját Makóról 
kiküldte, hogy az a hivek lelki gondozását vezesse. Es 
azon időtől fogva ez előimádkozó tanitói fizetés terhét is 
a fent nevezett nemes lelkű egyház viseli. Ilyen áldozat-
készség, ilyen nemes tett nem szorul dicséretre ! Mert a 
hála mélyen be van vésve azon kicsinyek szivébe, kiknek 
gondját felfogta a nemes lelkű egyház ! 

„A megalakulás, 1885. óta ezen kis egyház küzd itt 
e veszélyes ponton a sötétség ellen, s iskolájában éven-
ként 36—50 növendék előtt hirdeti a világosságot, hir-
deti az igaz vallást, melyben örök élet vagyon. 

„A fenn tisztelt adminisztrátor azonban, látván, hogy 
ő egymaga hasztalan ostromolja a mi kis erős Sionunkat, 
a mult hóban jezsuitákat hozott ide, hogy a mi kis egy-
házunkat szétrobbantsa. De a mi áldott híveink mintha 
sejtették volna a veszélyt : annál szorgalmasabban és 
nagyobb számmal jelentek meg a mi szokásos isteni-
tiszteletünkön, pedig volt csábítás, rábeszélés az atya-
fiak által megbízott ágensek részéről, hogy az ő tem-
plomukba menjenek. Tíz napig tartott a nagy hű-hó, 
ennyi ideig hirdették a sötétséget, vakították a népet! 
(Rettenetes ! Talán gyilkoltak is !) Állitásom igazsága be-
bizonyítására közlök néhány szemelvényt : 

„Az első, beköszöntő beszéd azzal kezdődött, hogy 
teljes búcsút adnak mindenkinek, a kik a „Missió" alatt 
templomba mennek, vagy kápolnát látogatnak meg, és 
ott „a tévelygések kiirtásáért és az egyedül üdvezitő ke-
resztény anyaszentegyház fölmagasztalásáért Istent kérik." 
(Ily olcsón bizonyára nem adták azt a búcsút !) Továbbá : 
azok is teljes búcsút nyernek, kik a missiói kereszt föl-
állításánál és beszentelésénél jelen lesznek stb. stb., és a 
mi persze fődolog és elmaradhatatlan : meggyónnak ! (íme 
tehát bűnbánatot kell tartania, — a ki bűnbocsánatot s 
büntetés leengedést = búcsút akar nyerni.) Legyen — úgy-
mond — valaki oly veres a bűntől, mint a karmin, jöj-
jön és gyónjon meg, oly fehér lesz, mint a fehér gyapjú, 
mint a hó. Mi protestánsok erősen kikaptunk, a miért 
nem gyónunk, sőt egyik szentatya lelki vakságában (sze-
gény !) elfogulva, szent hevében nem átallotta azt mon-
dani : Magyarország azóta szerencsétlen, azóta látogatja 

Isten csapásokkal, mióta ebben a protestautismus el van 
terjedve. Sic ! Szerencse, hogy a történelmet nem lehet 
könnyen meghamisítni ! (Igaza van Földeáki urnák.) 

„A nagy tan nagy hirdetője egyik beszédében azt 
is kisütötte, hogy az öngyilkosság nem bűn. (No ezt már 
bizonyosan nem valamely jezsuita, hanem Földeáki ur sütötte 
ki). íme az állítás bebizonyítása: Egy nagy bűnös nem bír-
ván tovább lelkiismerete furdalásait, elhatározta, hogy 
öngyilkossá lesz, de mielőtt ezt végrehajtotta volna, el-
ment meggyónni, a pap feloldozta őt, de a bűnös lelke 
nem talált nyugalmat, befűtötte tehát jól a kemenczéjét, 
azután belebujt és természetesen összeégett ! Mit gondol-
tok — folytatá a nagy moralista — elkárhozott ez em-
b e r ? ? Nem! Sőt megtisztulva bűneitől, egyenesen a 
mennybe jutott ! (Már ez az eset, engedje meg Földeáki 
ur, valószínűleg nem igy történt, ha megtörtént : hanem ugy, 
hogy az a szerencsétlen ember előbb, öntudatos lelkiállapot-
ban, kitisztulván a bűnből, utóbb őrülési rohamban öngyilkos 
lett : mit persze se Isten se ember, tehát jezsuita sem 
tudhat be az eszeveszettnek bünül, kivéve Földeáki urat). 
Állította továbbá, hogy a kath. vallás az egyedül üdvö-
zítő, a többi, kivétel nélkül mind attól szakadt el. (Nos, 
hát ez nem igaz ?) A protestánsok gyermekei nincsenek 
megkeresztelve, s a limbus infantum tele van ilyenekkel. 
Luther Márton kicsapott kath. pap volt" stb. stb. 

Summa sumarum : Földeáki ur, a mily rettegést 
állott ki a jezsuiták miatt, annyira meglehet elégedve 
velők, ha igaz az, a mit levele végén mond, hogy „sokan 
a saját feleikből megrótták őket s megvetéssel és azon 
elhatározással mentek ki a templomból, hogy többé soh-
sem fognak gyónni." 

Ha azok a jezsuiták csakugyan igy működtek s ily 
eredményt tudnak felmutatni: akkor hát ugyan miért 
félnek tőlük? Szegény jezsuiták! Calumniare audacter, 
semper alíquid haeret ! 

Nagyvárad. A kath. vallás és az 184S. XX. t. ez. — 
A „Religió"-nak „? ?" jegvü budapesti egyházi tudó-

sítója, ezen kath. egyházi folyóirat 1889. évi május hó 
4-iki (36-ik) számában dr Szilágyi Dezső igazságügymi-
niszternek minapi programm-levelével foglalkozva, tarta-
lomdus fejtegései közben azt is hangsúlyozza, hogy „Kos-
suth szorgalmazta, s talán ő inspirálta is legfőbb fokról, 
a 48-iki interkonfesszionalis törvényt, a mely Magyaror-
szágban megkezdte a kath. egyházat az ősi, hagyományos, 
alkotmányos, uralkodó, nem „bevett" vallás, magaslatáról 
a „bevett vallások "-kai való „tökéletes egyenlőség és viszo-
nosságu" állás színvonalára lesülyeszteni." 

Hogy azonban csakugyan Kossuth volt-e az, akinek 
„szorgalmazása" vagy éppen „inspirálása" folytán kelet-
kezett „a 48-iki interkonfesszionális törvény" : annak 
eldöntését a jelen czikk keretéből kizáratnak kívánom 
ugyan tekintetni ; de, hogy maga az 1848. XX. t. cz. az 
„avita, haereditaria, constitutionalis, non recepta" kath. 
vallást, ennek ebbeli ezredéves „közjogi minőségé"-től 
eltérőleg „bevett szektá"-vá degradálta volna : azt már 
határozottan tagadnom kell. 

Mert, igaz ugyan, hogy, amire, ugy látszik, czik-
kező is támaszkodik, az 1848. XX. t. cz. 2. §-a szerint : 
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„E hazában törvényesen levett minden vallásfelekezetekre 
nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonyos-
ság állapíttatik meg." De, ha a kath. vallás, amint azt 
czikkező is oly fényesen konstatálja, az 1848-iki időt 
megelőzőleg, annak ,.közjogi minőség"-ét tekintve, nem 
„bevett szektá"-nak, hanem „ősi, hagyományos, alkot-
mányos, uralkodó vallás"-nak volt tekintendő : nagyon 
természetes, hogy midőn az 1848. XX. t. cz. 2-ik §-a azt 
a „tökéletes egyenlőséget" és „tökéletes viszonyosságot" 
az e hazában „törvényesen bevett vallásfelekezetekre 
nézve" állapította meg, — csak olyan „vallásfelekezeteket" 
kontemplálhatott ezen törvény, a melyekre a „törvényesen 
bevett" jelző, hazai törvényeink szótára szerint, tehát 
„közjogilag" ráillik, nem pedig azon „vallást" is, amely-
nek ismert törvényes jelzői azt a „törvényesen bevett val-
lásfelekezetektől" épen közjogilag különböztetik meg. 

Hiszen, amint azt már „Egyházpolitikai Helyzetünk" 
czimü füzetkém első czikkében is (18. 1.) hangsúlyoztam, 
egészen más „fogalom" az, hogy valamennyi törvényesen 
bevett vallásfelekezet egyenjogusittasék, és az, hogy vala-
mely „nem bevett" vallás, akár „bevett vallás" -sá promo-
veáltassék, akár pedig „bevett vallás"-sá degradáltassék. 
A jelzett t. cz. 1. §-a nyiltan szól ugyan az unitária 
vallás pvomoveáltatásáról, mert : „Az unitaria vallás tör-
vényes bevett vallásnak nvilvánittatik." De a már törvé-
nyes és közjogi minőségének is megfelelő elnevezés ezred-
éves birtokában volt kath. vallásról egy szóval sem mon-
datik az, hogy a kath. vallás, abból, ami addig volt, 
„bevett szektá"-vá degradáltatott volna. Pedig, ha a tör-
vény egyik irányban hangsúlyozta a promotiót, a másik 
irányban mulhatlanul hangsúlyoznia kellett volna a degra-
datiót is, mert mind az egyik, mind a másik intézkedés, 
az illető vallás „közjogi minőségé"-ben beállott „változást" 
fejezi ki. 

No de ezek, — magam is belátom, — csak „nega-
tiv" érvek; habár máskülönben nem egykönnyen volná-
nak megdönthetők ezek, „positiv" érvek hiányában sem. 

De vannak ám „positiv" érveink is, amelyek egye-
nesen azt bizonyítják, hogy az 1848. XX. t. cz. a kath. 
vallásnak eddigi „közjogi minőségén" nemcsak hogy 
mitsem változtatott, hanem azt inkább a „bevett felekeze-
t eké tő l megkülönböztetve, addigi „közjogi minőségé"-ben 
megerősítette. 

Erre nézve azonban „postulatum" gyanánt, megen-
gedtetni kivánom magamnak azt, ami amúgy is oly 
könnyű szerrel bizonyítható be, hogy t. i. az 1848. XX. 
t.-czikkket megelőzőleg, nevezetesen pedig az 1844. III . 
t. cz. alapján, a kath. vallás közjogilag még mindig „avita, 
haereditaria, constitutionalis, non recepta Religio"-nak 
volt tekintendő; mert, habár az 1844. III. t. cz., annak 
bevezető sorai szerint: „A bécsi és linczi békekötés alap-
ján" egyben-másban módosította is „az 1791. 26. törvény"-t: 
de azt nem „abrogálta", hatályon kivül nem helyezte. 
Amiben tehát az 1844. III. t. cz. nem módosította az 
1791. 26.' t.-czikket, — hatályban maradt meg az azon-
túl is. 

Már pedig az 1844. III. t. cz., eltekintve a 3. és 
4. §§-ban foglalt ismert átmeneti intézkedésektől, az 
1791. 26. törvényczikket csak annyiban módosította, hogy; 

a) mig az 1791. 26. t. cz. 15. §-a értelmében, a 
vegyes házasságból született gyermekek, ha az apa katho-
likus, nemre való tekintet nélkül, mindannyian a kath. 
vallásban nevelendők, ha pedig az anya katholikus, csak 
a figyermekek követhetik, de azok sem tartoznak követni 
apjok nem kath. felekezetét : addig, arra való tekintettel, 
hogy miért, miért nem ? felette felszaporodott volt már 
azon gyermekek száma, akik ezen törvény ellenére a 
protestáns felekezetek valamelyikében neveltettek, az 1844. 
III. t. cz. 1. §-a a múltra nézve kijelenté, hogy „azok, 
kik 18 éves koruk eléréséig az evangelika vallásban 
neveltettek, a nőszemélyek pedig férjhezmenetelök után, 
habár még ezen időkort el nem érték is, sem magok, sem 
maradékaik, vallásos kérdés alá többé nem vétethetnek" ; 
de ezen intézkedés is azt jelzi, hogy a jövőre nézve azon-
ban a vegyes házasságokból született gyermekek, mely 
vallásbani neveltetését illetőleg, még mindig csak az 
1791. 26. t. cz. szabványai fogják képezni a követendő 
irányadót ; 

b) mig továbbá az 1791. 26. t. cz. jelzett 15. §-a 
értelmében a „vegyes házasságok" csak a kath. lelkész 
előtt voltak megköthetők: „quae (matrimonia mixta) 
semper coram parochis catholicis ineunda erunt" : addig, 
az 1844. III. t. cz. 2. §-a szerint „A jelen törvény kihir-
detése után keletkező azon vegyes házasságok is, melyek 
evangelikus lelkipásztor előtt köttetnek, törvényesek" ; — 
anélkül azonban, hogy ezen intézkedés, a gyermeknevelést 
szabályozó iménti törvényen valamit változtatna, még ezen 
esetekben is ; 

'c) mig végre az 1791. 26. t. cz. 13. §-a értelmében: 
„Qnum transitus a Catholica religione ad alterutram ex 
evangelicis, in sensu pacifieationum receptis, Catholicae 
religionis principiis adversetur ; ne ÍS temere fiat ; occur-
rentes eiusmodi casus ad Sacratissimam Suam Regiam 
Maiestatem referendi venient" : addig az 1844. III. t. cz. 
5-ik és összes következő §§-ai „A római katholika vallás-
ból az evangelika vallások bármelyikére leendő átmenet"-et 
szabályozzák, anélkül, hogy a gyermeknevelést illetőleg, 
a jelzettől eltérő intézkedésekkel találkoznánk. 

Ennyiben módosítja az 1844. III. t. cz. az 1791. 26. 
t.-czikket, csak. A többire nézve pedig érintetlenül hagyva, 
— ezt egyebekben hatályon kivül nem helyezi. 

Nem helyezi tehát hatályon kivül az 1844. III. t. 
cz. azon a „kath. vallás" és a „törvényesen bevett vallás-
felekezetek" között fennállott törvényes különbséget sem, 
amelyet az 1791. 26. t. cz. imént idézett 13-ik §-ból 
csak a vak nem olvashat ki ; mert, amint azt már jelzett 
füzetkémben is (17. 1.) volt alkalmam hangsúlyozni: 1. 
Amely törvény szembe állítja a kath. vallást a „bevett 
felekezetekkel," az a kath. vallást nem sorolja a „bevett 
felekezetek" közé, hanem azoktól épen megkülönbözteti. 
De az imént idézett törvény a kath. vallást szembe állítja 
a „bevett felekezetekkel." Tehát ugyanaz a kath. vallást 
nem sorolja a „bevett felekezetek" közé, hanem azoktól 
épen megkülönbözteti. — 2. Amely törvény azért tiltja 
meg a kath. vallásról a „bevett felekezetek "-re való át-
térést, mert ez a kath. vallás elveivel ellenkezik; az a kath. 
vallást a „bevett felekezetek" felett állónak jelzi. De az 
idézett törvény azért tiltja meg a kath. vallásról a „be-
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vett felekezetekére való áttérést, mert ez „catholicae 
religionis principiis adversatur." Tehát ugyanaz a kath. 
vallást a „bevett felekezetek" felett állónak jelzi. — 
3. Amely törvény, szemben a kath. vallással, mint „teme-
rarium'-ot, mindent megtilt, a mi a kath. vallás elveivel 
ellenkezik, az azt is megtiltja, nehogy a kath. vallás bárki 
által is holmi „bevett szektá"-nak tekintessék. De az idé-
zett törvény, szemben a kath. vallással, mint „temera-
rium"-ot, mindent megtilt, ami a kath. vallás elveivel 
ellenkezik. Tehát, mint „temerarium"-ot, azt is megtiltja, 
nehogy valaki a kath. vallást, holmi „bevett szektá"-nak 
merje tekinteni. — Ebből pedig az is megérthető, hogy 
mi annak az oka, hogy ama „in sensu pacificationum 
receptae" felekezetek, a részökre, a bécsi békekötés által 
megengedett szabad vallásgyakorlatot is, csak „absque 
tarnen praejudicio Catholicae Romanae Religionis" élvez-
hetik, mert t. i. amint az már csak ebből is nyilvánvaló, 
a kath, vallás, mint közjogilag „avita, haereditaria, con-
stitutionalis, non recepta religio", a magyar törvény-
hozásnak mindenkor olyannyira szemefényét képezte, hogy 
azzal a „bevett felekezetek" soha sem voltak összeté-
veszthetők, sem pedig vele egy kategóriába nem voltak 
sorolhatók. 

Nem szenved tehát kétséget, hogy az 1848. XX. 
t.-czikket megelőzőleg, nevezetesen pedig az 1844. III. 
t. cz. alapján, a kath. vallás „közjogi minőségéi-ben nem 
állott be semminemű oly változás, amelynél fogva a kath. 
vallás akkoriban már „bevett szektá"-nak lett volna 
tekintendő. 

Nem is azért domborítottam én ki ennyire ezen 
történeti „axiomau-t, mintha czikkezőről ellenkező meg-
győződést táplálnék, sőt inkább készségesen sietek konsta-
tálni, hogy őszerinte is, csak az 1848-iki interkonfesz-
szionalis törvény „kezdte meg" (tehát addig ilyesmiről 
csakugyan még szó sem volt) a kath. vallást jelzett „köz-
jogi minőségé"-ből kiforgatva, a „bevett szekták" kate-
góriájába „siilyeszteni" ; — hanem azért, mert ez lévén 
hivatva, kilátásba helyezett „positiv" érvem sarkpontját 
képezni, nem lehetünk közönyösek azt iránt, hogy az 
1844. III. t. cz. a kath. vallást illetőleg mit tartalmaz, s 
hogy ennek „közjogi minőségét" illetőleg, minő állást 
foglal el az. 

Most azonban, minden megczáfoltathatástól való féle-
lem nélkül, egész könnyűséggel bizonyítható be az is, 
ami czikkem tulajdonképeni feladata, hogy t. i. az 1848. 
XX. t. cz. ahelyett, hogy a kath. vallásnak, addigi „köz-
jogi minőségén" változtatva, azt a „bevett felekezetek" 
közé sorolta volna : ugyanazt inkább a bevett felekeze-
tek"-tői megkülönböztetve, annak éppen addigi „közjogi 
minősége" mellett tanúskodik. 

Kitetszik ez mindenek előtt abból, hogy az 1848. 
XX. t. cz. 6-ik §-a szerint: „Az 1844. 3-ik törvényczikk-
nek rendelete a görög nem egyesült vallásuakra ÍS kiter-
jesztetik." — Ebből ugyanis világos, hogy az 1848. XX. 
t. cz. nemcsak, hogy nem helyezi hatályon kivül az 1844. 
évi azon III. törvényczikket, amely a kath. vallásnak a 
a törvényesen bevett protestáns felekezetekhezi viszonyát 
ugy szabályozza, amint azt az iméntiekben bővebben ki-
fejtettem, hanem azt a törvényesen bevett protestáns 

felekezetekre nézve egész terjedelmében fenntartva, egy-
szersmind a görög nem egyesültekre is kiterjeszti, ugy, 
hogy ugyanazon 1844. III. t. cz., amely addig csak a 
kath. vallás és a törvényesen bevett protestáns felekezete!; 
közötti viszonyt szabályozta, az 1848. XX. t. cz. 6. §-a 
értelmében hivatva lesz szabályozni azontúl, a kath. val-
lásnak a görög nem egyesült felekezetekhezi viszonyát is. 

Ugyanazon alapon szabályozza tehát az 1848. XX. t. cz. 
is a kath. vallásnak a törvényesen bevett felekezetekhezi 
viszonyát, mint azon 1844. III. t. cz., amelyről, a kifej-
tettek során, tudvalevő, hogy a kath. vallás „közjogi 
minőségén" mitsem változtatva, azt nem sorolta a „tör-
vényesen bevett" felekezetek közé. 

Midőn tehát az 1848. XX. t. cz. a törvényesen be-
vett összes vallásfelekezetekre nézve „különbség nélkül" 
tökéletes egyenlőséget és viszonyosságot" állapít meg : a 
kath. vallást nem csak hogy nem sorolja ama törvénye-
sen bevett vallásfelekezetek közé, hanem azt ezektől 
„positive" éppen az által különbözteti meg: hogy a kath. 
vallás és a megnevezett bevett felekezetek közötti viszonyt, 
továbbra is oly törvény (már mint az 1844. III. t. cz.) 
által kivánja szabályoztatni, amely, amint láttuk, a kath. 
vallás és a bevett felekezetek között, sem „tökéletes 
egyenlőséget," sem „tökéletes viszonosságot" nem állapít 
meg, hanem éppen ugy, mint az 1791. 26. t. cz., folyvást 
csak a kath. vallás és a bevett felekezetek közötti köz-
jogi különbségről tanúskodik. 

Hiszen ha már az 1848. XX. t. cz. 6. §-a értelmé-
ben, ugy a görög nem egyesülteknek, mint a törvényesen 
bevett protestáns felekezeteknek a kath. valláshozi viszo-
nya az 1844. III. t. cz. szerint birálandó el: világos, 
hogy ugyancsak az ezt elrendelő 1848. XX. t. cz. értel-
mében : mind a kath. felet érdeklő vegyes házasságokból 
származó gyermekek mely vallásbani neveltetését és ne-
veltethetését, mind pedig a vallásváltoztatásokat illetőleg 
is, a kath. vallásnak olyan, törvényben gyökeredző elvi-
tázbatlan előnyeivel találkozunk, amelyek kizárják még a 
gondolatát is az olyan „tökéletes egyenlőség és viszo-
nyosság"-nak, aminőt az 1848. XX. t. cz. 2. §-a máskü-
lönben a „törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre 
nézve különbség nélkül" csakugyan megállapít. Mig 
ugyanis a vegyes házasságból születendő gyermekek, ha 
az apa katholikus, nemre való tekintet nélkül, mindannyian 
a kath. vallásban nevelendők az 1848. XX. t. cz. 6. §-a 
szerint is, s a figyermekek csak akkor nevelhetők, de nem 
nevelendők a nemkatholikus felekezetek valamelyikében, ha 
az apa nemkatholikus felekezetű : addig, ugyancsak az 1848. 
XX. t. cz. idézett 6. §-a szerint, a vallásváltoztatásokat 
illetőleg is, a kath. lelkész, minden megszorítás és törvé-
nyes formaság nélkül a kath. egyház kebelébe bárkit is 
szabadon felvehet ; ellenben, a kath. vallásról a törvény-
ben megnevezett, s ez jól jegyzendő meg, hogy csak a 
törvényben különösen megnevezett bevett felekezetekre való 
„defectió"-t, kivétel nélkül, tüzetesen előirt oly szigorú 
formaságok szabályozzák, amelyek szemlátomást arra va-
lók, hogy a kath. vallásróli „defectió"-t lehetőleg meg-
nehezítsék. — Azért hangsúlyoztam itt a különösen meg-
nevezett felekezetekre való „defectió"-t, mert az 1848. 
XX. t. cz. értelmében a kath. vallásról, mint már péld. 
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az unitária felekezetre, közvetlenül senki sem térhetne 
át. Ha ugyanis arra nézve, hogy valaki a kath. vallásról 
a görög nem egyesült felekezetre áttérhessen, az 1848. 
XX. t. cz. 6. §-a szükségesnek tartotta azt, hogy az 
1844. III. törvényczikknek rendeletét „a görög nem egye-
sült vallásuakra is kiterjeszsze" : világos, hogy a kath. 
vallásról az unitária felekezetre azért nem lehet közvet-
lenül áttérni, mert habár az 1-ső §. szerint „Az unitaria 
vallás törvényes bevett vallásnak nyilváníttatik," de az 
1844. III. törvényczikknek rendelete az unitária vallá-
suakra ki nem terjesztetett. — Hol van hát itt az a 
„tökéletes egyenlőség és viszonyosság," amelynél fogva a 
kath. vallás a bevett felekezetekkel azonos „színvonalra 
sülyesztetett ?" Csakugyan merész fantázia kell ahhoz, 
hogy valaki az 1848. XX. törvényczikkből ilyesmit is ki-
olvashasson ! . . . 

Ha csak tehát nem akarjuk az 1848. XX. t.-czikket 
értelemnélküli szóhalmaznak tekinteni : be kell hogy lás-
suk, hogy az 1848. XX. t. cz. 2-ik §-a „a törvényesen 
bevett minden vallásfelekezetekre nézve különbség nélkül 
tökéletes egyenlőséget és viszonyosságot" állapítván meg: 
a „törvényesen bevett felekezetek" elnevezés alatt, a kath. 
vallás kizárásával, mint amely közjogilag uem „bevett 
felekezet," hanem „avita, haereditaria, constitutionalis 
religio," csakis a „törvényesen bevett nem kath. vallás-
felekezetekkel" foglalkozott. 

Ennek adott kifejezést dr Szilágyi Dezső is, midőn 
pozsonyi választóihoz intézett minapi programm-levelében 
,.A szent koronát, mint a magyar államnak és alkotmá-
nyának jelképét" emiitette fel. Már pedig sz. István 
„Decretumu-ának cap. I. ez áll: „Quoiiiam ad Regalis 
dignitatis ordinem, non oportet nisi fideles et C'atholica 
fide imbutos accedere; idcireo sanctae fidei in nostris 
mandatis primum damns locum." 

Hogy azonban a kath. egyháznak Magyarországon, 
tényleg mégis oly alárendelt helyzete van, mint aminőt 
mindannyian fájlalunk: annak nem a „törvény" az oka; 
hanem azok mondhatják el miatta a „mea culpa"-t csak, 
akiknek vétkes mulasztása volt a jelenlegi türhetlen, s 
egyszersmind törvényellenes állapot megteremtője. 

Dr Lauran Ágoston. 

Róma. XIII. Leo pápa levele Bonoméili cremonai 
püspökhöz — a római kérdésről irt röpiratának vissza-
vonása alkalmából : 

VENERABILI FRATRI 

1EREMIAE EPISCOPO CREMONENSI 

LEO PP. XIII. 
VENERABILIS FRÁTER, 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Libentes intelleximus, id quod te facere aequum 
erat nec dubitamus facturum, summa te voluntate potes-
tatis legitimae decreto paraisse, judicioque Nostro recentem 
illam lucubrationen tuam teque ipsum submisisse cum 
obsequii reverentiaeque testificatione débita. Qua in re 
eminet profecto virtutis exemplum, nominatim in Episcopo 
laudandum : idque etiam insignius, quia maxima populi 

coronâ libéré editum. De illa vulgo cognita modestie 
Fenelonii nondum fama conticuit : quo ipso confirmatur, 
non tarn esse miserum aliqua in re opinione delinquere, 
quam deliquisse fateri gloriosum. — Habes igitur, vene-
rabilis frater, iu ipsa facti conscientia praecipuum fructuni 
consolationis : quamquam videri tibi iucunda ac perhouorifica 
debet etiam approbatio hominum sapienter iudicantium. 
Horum erga te voluntas illam quoque animi molestiam 
facile absterserit, quam debes ex eorum clamore plausuque 
cepisse, qui tua illa scriptura in suffragium caussae suae 
avidius abutuntur. — Ceterum intelligis quanti sit videre 
diligenter, ne caussa romani pontificatus in angustiorem 
campum disceptando cogatur. Videlicet oportet in negotio 
tam gravi non iudicium ex eventis rerum mutabilibus 
facere, sed repetere altius rationes, seroque perpendere 
quid iustitia postulet, quid Sedi Apostolicae ad divinum 
munus suum desideretur. — Quod enim saepe diximus 
saepiusque est dicendum, in civili principatu non humana 
quaedatn res, sed libertás vertitur officiorum apostolicorum 
ac iurium : quae libertás alienae obnoxia esse potestati 
arbitrioque non debet. Idcirco decessores Nostri omnes 
incolumitatem tueri principatus sui omni contentione 
studioque conati sunt, Nosque ipsi conamur vindicare 
perseverantia pari, quantarum rerum contineat ille prae-
sidium, aestimantes. Hoc iudicio dirigenda opinio est: 
hoc idem accurate animis inculcandum praesertim cum 
apud multos, cetera laudabiles, liberiorum sententiarum 
plus aequo creverit favor. — Te interim paternae 
caritatis sinu complectimur, constanterque fore ut ipse 
benevolentiae Nostrae voluntate mutua tuorumque vicis-
situdtae officiorum respondeas, certo scimus. Divinorum 
vero munerum auspicem, animique in te Nostri testem 
accipe Apostolicam benedictionem, quam tibi peramanter 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, "die XXIX Április 
An. MDCCCLXXXIX Pontificatus Nostri duodecimo. 

LEO PP. XIII. 

IRODALOM. 
-f Beküldettek: A vérrokonság mint házassági 

akadály. Irta Páder Rezső, győrszabadhegyi plébános. 
Győr, 1889. 97 1. 

Igen jó szolgálatot tesz a lelkészkedő papságnak. 
== Római katholikus káté. Irta Deharbe József 

Jézus-társasági atya. Az eredeti, német IV. kiadás után 
fordította Bépássy János képzőintézeti tanár. Az egyház-
megyei hatóság jóváhagyásával iskolai és magán haszná-
latra kiadta Tóthfalussy Dániel ; képzőintézeti hittanár 
stb. Szatmáron, 1889. I. füz. 8-rét 130 lap. Ára 60 kr. 

4 - Három zemplénvármegyei költőről. Szemere 
Miklós, Boruth Elemér, Darmay Viktor. Irta Paszlavszky 
Sándor. Budapest, 1889. 8-rét 53 lap. 

= A mathematikai alap-fa és az ujabb mértani 
fe l fedezések. Symmetrikus rendszerben irta Sulykos J. 
Szombathely, 1889. 8-r. 16 1. Ára 50 kr. 
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VEGYESEK. 
x*^ A polyklinikai egyesület közgyűlésén, f. hó 13-án, 

dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök ur nagyhatású 
elnöki beszédet mondott a társadalmi tevékenységnek 
szeretetből kiinduló kötelességérzetéről. 

= A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem 
kiegészítésének és újjáalakításának 109. évfordulóját f. hó 
13-án ünnepelte az itt már közlött terv szerint. Az ünne-
pélyen végig jelenvolt gr. Csáky Albin vallás- és közok-
tatásügyi miniszter is. Dr Klinger István e. i. rektor 
az emberi akarat természeti szabadságát fejtegette és 
védelmezte a modern deterministákkal szemben. A pálya-
díjjal koszorúzott egyetemi hallgatók sorából kiemeljük a 
mi karunk koszorúsainak neveit. Ezek : Tóth János (40 
frt), Zahoránszky István 40 frt, kik egyenlően osztoztak 
a pályadíjon, Szusza Antd (20 frt szónoklati díjat), 
Hartsár István (80 frt), Pallagi Gyula (40 f r t ) 

— A bécsi Vaterland-ot Bauer briinni püspök be-
széde miatt, melyet az osztrák katholikusok nagygyűlé-
sén mondott, utólagosan lefoglalták. (Bravo katholikus 
Ausztria !) 

= Az a politika, az a politika : furfangos egy játék 
az! Egy-kettő tudja csak, hogy mit s miért játszik s né-
hány statiszta bámulja ; a nagy közönség pedig fizeti a 
játék árát, azért, hogy szórakoztatták és egy kissé bo-
londdá tették. Minap a főváros több előkelő férfia, az 
alatt a czim alatt, hogy Ráth Károly főpolgármestert, 
a kinek menesztési híre járt a fővárosban, fogják fetírozni, 
ünnepélyt rendeztek az Andrássy-uti kör fényes helyisé-
geiben. Az egész azonban nem volt egyéb, mint alkalom 
Tisza Kálmán rekonstrukcziójára a fővárosban. Dicsérte is 
Tisza Kálmán a főváros magyarosodását, — ő, a ki az 
ország virágát, a katonaképes ifjúságot az elnémetesedés-
nek kiszolgáltatta. Lelkesen támogatták Tiszát rekon-
strukcziónális kirándulásában gr. Szapáry Gyula és Szilá-
gyi Dezső miniszterek. 

— Rudolfinum. Balvégzetű név. Meggyült vele gr. 
Csáky Albin közoktatásügyi miniszternek a baja. A sza-
badelvű kormánypártban Tisza Kálmán intimusai köréből 
támadást intéztek a Rudolfinum ellen. Hegedűs Sándor a 
protestáns bakter, és Ivánka Imre az ő szabadkőműves 
secundansa, valóságosan megfenyegették a minisztert azért, 
mert katholikus alapok felhasználásáról levén szó, a 
miniszter kötelességszerűen az apostoli király mint a 
kath. egyház legfőbb patrónusának beleegyezését előbb- és 
feljebbvalónak tartotta a zsidó, protestáns, szabadelvű, sza-
badkőműves érdekek szájas szóvivői kegyes tetszésének 
alázatos kikérésénél. Tiszát rekonstruálni kell a szab ad-
elviiség hírében, rekonstruálni kell protestáns hitfelei 
előtt: azért kell ez a tüntetés a Rudolfinum katholikus 
jellege ellen. Tegnap, hirszerint, Csáky Albin grófot a 
rekonstrukczió már annyira háttérbe szorította a szabad-
elvű kormánypártban, hogy feltette a miniszteri tárcza-
kérdést. Kilencz millió katholikust orránál fogva hurczol 
a protestáns rekonstrukczió ! Nevezetes, hogy valamennyi 

liberális lap ma erről a cause célébre-ről vezérczikkez, 
kivéve a „Nemzet' l-et, mely mélységesen hallgat mint hal 
a vizben s ugy tesz, mintha semmit sem tudna az egész-
ről. Kezd a dolog érdekes lenni. 

Francziaország katholikus népének józan Ítéletén 
még a pokol sem nyerhet diadalmat. Ez a nép a végle-
tek közt vergődik, de többé nem engedi magát az isten-
telenség kultusára csábittatni. Bámulatra méltó az a maga-
tartás, melyet a franczia nép, s első sorban Páris lakos-
sága, a világkiállítás megnyitása alkalmából rendezett 
kettős ünnepélylyel szemben tanúsított. A május 5-én 
Versaillesben tartott politikai ünnepély, mely az Isten 
iránti kötelességek nélkül gondolt emberi jogok dicsőíté-
sének volt szánva, hidegen hagyta a franczia, a párisi 
népet. „Május ötödike politikai ünnepély volt, igy ir a 
P. N. párisi tudósítója, de a francziák a szó szoros értel-
mében megutálták — a politikát." Persze, hogy nem a 
politikát utálja a franczia, hanem a mostani Istentelen, 
haszonleső, szellemtelen, lelketlen politikát, a melynek 

« se Istene, se vallása, se morálja. Annál fényesebben, 
rokonszenvének és lelkesedésének teljes kitörésével, min-
den rendzavarás nélkül, példás egyetértéssel ünnepelte a 
világkiállítás megnyitását. Itt, a keresztény szellem által 
szült és megtermékenyített munka versenyének dicsőségét 
a franczia nép tele tüdővel szívta magába, hisz megvan 
az az öntudata, hogy a keresztény czivilizáczió haladásá-
ban Francziaország mindenha első rangú tényező volt. 

— Nem rossz gondolat. Bajorországban, a Placetum 
regium virágzásának honában, az Augsb. Postz. felele-
veníti egy értekezés emlékét, melyet Wanner egyet, tanár 
1782-ben adott ki az akkor szédelgésének tetőpontjára 
emelkedett placetum regium-mal szemben irt „Placetum 
ecclesiasticum" czim alatt. Mi ez a placetum ecclesiasticum 
a placetum regiummal szemben ? Joga az egyháznak 
minden állami törvényt és rendeletet előzetesen egyházi 
vizsgálat alá vonni, nem foglal-e magában valamit, a mi 
a hitelvekkel ellenkezik. Persze ez bizalmatlansági szavazat 
az államhatalommal szemben, melylyel azonban az egy-
ház soha sem élt. Nem is fog élni, mert fenntartja a 
vélelmet, a praesumtiót, hogy az állami törvények és 
rendeletek kötelességszerűen jönnek létre, vagyis összhang-
ban készülnek Isten és az egyház törvényeivel. Utóla-
gosan, ha kitűnik, hogy ez az eset nem forog fenn : 
akkor protestál és igyekszik oda hatni, hogy a rossz 
törvényeket és rendeleteket jókkal váltsák fel. 

— A franczia forradalom százéves évfordulója 
alkalmából számos franczia vidéki község elhatározta, 
hogy a kormány fölhívására egy centime-ot se szavaz 
az évforduló ünneplésére; többen közőliik azzal indo-
kolták ezt, hogy a forradalom nem javított, ellenke-
zőleg rosszabbított helyzetükön, és ünneplés helyett inkább 
a munka s kereset nélküli munkásoknak nyújtanak sege-
delmet, hozzátévén, hogy a forradalom előtt soha sem 
volt hiány munkában s keresetben. 

Kegyeletes adakozás. 
Ariim Mihály becherói plebáno?, hívei részéről péterfillérül 3 f r t . 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Előfizetési dij: 
fé lévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
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2., hova a lap szellemi 
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R E L I G I O . 
KATB. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt , hova a ne-
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ben, in tézendôk. 

Budapes t en , m á j u s 18. 40. I. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : f Pauer János sz.-í'ehérvári püspök. — Nm. és i t . dr Schlauch Lőrincz püspök ur beszéde. — 
Az anyakönyvek kezelése születési törvényesség szempontjából. — Egyházi Tudósítások: f Pauer János. — B u d a p e s t : II . Vilmos 
császár rága lmazta tása a „P. Nap ló" -ban . — Kath. Egyleti Elet : A Szent- Is tván-Társula t . — A budapes t i ka thol ikus kör. — A Szent-

Imre-Egyle t . — Vegyesek. 

f 
PAUER J Á N O S 

székesfehérvári püspök. 

1814—1839. 
Budapest, május 16. 

Minap olvastam egy gyászjelentést egy német püspökről. A münsteri püspökről 
szólott. Irta a münsteri Pastoralblatt szerkesztője s gyászkeretben adta ugy, hogy lapjá-
nak egész első oldala betelt vele. Feltűnt e gyászjelentésben a nagy, mondhatni katakombai 
egyszerűség. Joannes Bernardus Brinkmann Episcopus Monasteriensis : natus —, presbyter 
ordinatus —, episcopus consecratus —, mortuus —, requiescat in pace sancta! Ez volt 
az egész. Annyira elbűvölt ez a katakombai egyszerűség, hogy elhatározám : ime igy 
fogok legközelebb én is parentálni, ha az Isten közölünk az életből valakit kiszólit, a 
kit a homlokán kell ennek az egyházi lapnak meggyászolni. 

A Székesfehérvárról tegnap érkezett gyászhir porba sújtotta le szándékomat. 
Lehetetlen néhány rideg szóba foglalni a veszteség nagyságát, mely a Religiót érte, és 
a fájdalmat, melyet e lap szerkesztőjének s bizonyára olvasóinak szivében is Pauer 
János, az angyali szelidségü püspök, a jóságos ember, az atyai jóbarát, e lap nagy ala-
pitója első munkatársának, a Szaniszló-Somogyi-Pauer szelleméből alakult szerkesztőségi 
triász életben maradt utolsó tagjának halála keltett és kelteni fog. 

Nos tehát már ő sincs többé köztünk itt a földön ! Elhagyott bennünket, az 
önzést lábbal taposó, a közérdeknek munkát lelkesedéssel áldozó 48 előtti nagy időszak 
egyik legszebb papi és hazafiúi alakja. Elhagyott most, mikor egyszerűségének s jóságos 
önzetlen lelkének tisztitó hatására napról-napra nagyobb lesz a szükség. De nem, nem 
hagyott el ó minket még sem ! Nem fogjuk ugyan többé látni Pauer Jánost itt a földön 
testben ; de Pauer János szelleme itt fog mindenha lebegni Magyarország papságának 
lelke előtt, ama jóságos és nagylelkű főpapok sorában, kiket sz. Gellért apostoli alakja 
vezérel, s kiknek nyomában Isten áldása, lelki tökély, béke, boldogulás szállt le hazánk 
szép földére. 

A z ö, v . f . n . 

40 
t 
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Nui. és ft. dr Schlauch Lörincz püspök ur 
beszéde, 

melylyel mint védnökhelyettes a poliklinilcai-egylet közgyűlését 
f . hó 13-án megnyitotta. 

Tisztelt közgyűlés ! 
A szeretet és a kötelesség képezi kettős kiindulási 

pont ját azon társadalmi tevékenységnek, mely az élet 
viszonyai által teremtett egyenlőtlenségeket kibékíteni s 
a nyomort enyhíteni hivatva van. 

Hogy pedig e tevékenység sikeres lehessen, szüksé-
ges, miszerint a szeretet önzetlen legyen, s az emberben 
csakis az embert keresse, kit Isten testvéreül rendelt. A 
kötelesség pedig érezze, hogy az isteni gondviselés azokra, 
kiket az élet javaival megajándékozott, parancsolólag 
terheket is rótt. 

Ne csak önmagát szeresse és becsülje az ember ; 
hanem tisztelje más, szegényebb sorsú embertársaiban is 
az emberi méltóságot. Legyen az ember kész e méltóság 
védelmére kelni, ha az önszemélyében támadtatik meg ; 
de legyen e védelem serényebb és buzgóbb, midőn e 
méltóság más embernél l'orog veszélyben. 

Ezek oly igazságok, melyeket a mai philantropikus 
kor készséggel elismer. S összehasonlítást véve a mult és 
jelen között, ha nem is tagadhatjuk, hogy az emberi 
szellem hatalmas tényezője volt e haladásnak : de azt 
sem fogjuk kétségbe vonhatni, miként azon erkölcsi té-
nyezők, melyek a sziv- és kedélyéletre oly mély befolyás-
sal vannak, mint például a vallás, — legtöbbet tettek 
arra, hogy az embernek felebarátjához való viszonya" ma 
sokkal szeretetteljesebb. 

Mintha az isteni gondviselés, mely engedte az emberi 
szenvedések fokozását, éppen idejében gondoskodott volna 
arról is, hogy az emberi szivben gyarapítsa a részvét s 
irgalom érzeteit. 

A jólétnek is van árnyoldala. — a nagy gazdagság 
mellett áll a nagy szegénység. 

De valamint a tudomány feltalálta a testi szenvedé-
sek enyhítésére szolgáló eszközöket, mint például az 
anesthézis szereit az idegek bajai, az antiszeptikus eljá-
rást a súlyos testi sérülések ellen : ugy a hit, a vallás, a 
felebaráti szeretet ma találékonyabbaknak mutatkoznak a 
nélkülözések, a szegénység, a nyomor enyhítésére. 

A czivilizáczió haladása az élvezeteket szaporította 
és a módokat ezeket megszerezhetni könnyítette ; de fo-
kozta ez által az igényeket is, és — sajnos — fokozta 
éppen azon osztályoknál, kik szerényebb életmód mellett 
ezelőtt viszonylagos jólétnek örvendettek. 

A rang-nagyzás, az összehasonlító irigység és az 
ebből származó egyenlőségi inger nagyban öregbítették a 
mai czivilizáczió árnyoldalait: tudniillik a növekedő el-
szegényedést. 

A lázas birvágy vakmerő vállalkozásra ösztönöz, a 
csalódás, mely a vállalat sikertelenségét követi, rendesen 
a nyomort, tán a kétségbeesést szokta maga után vonni. 

A szellemi túlbecsülés, mely mindenhez érteni akar, 
elégületlenséget szül, a pazarlási hajlam, mely ma a szel-
lemeket megragadta, nem ritkán a bűn ösvényére sodorja 

a szerencsétleneket, kik aztán a szegényházakat, a kóro-
dákat s nem egy esetben a börtönöket népesitik be. 

De ezek még nem egyedüli kutforrásai a társadalmi 
nyomornak. 

Van ugyanis meg nem érdemelt szegénység is, mely 
súlyos, csak a jó Isten előtt ismert szerencsétlen körül-
mények összehatása alatt teremti számtalan emberekre 
nézve a szenvedések és nélkülözések azon lánczolatát, 
melynek utolsó szeme a kétségbeesés. Nem az a legsze-
gényebb, ki bázról-házra koldul, vagy az utczán vonszolja 
nyomorát ; fájdalmasabb a szegénység, mely nem szólhat 
és néma s csak üres négy fal közt panaszolja el baját a 
láthatlan Istennek. Az elzárkozottságban siró szegénység 
— ez a legfájdalmasabb. 

És ha talán a szocziális nyomor okait még mélyeb-
ben fürkésznők, tán nem csalódunk, ha azt abban talál-
juk, hogy az emberi haladást eszközlő erkölcsi és anyagi 
tényezők közt az egyensidy meg van zavarva. 

A szocziális szenvedések nem hatalmasodtak volna 
el tán annyira, ha az anyagi fejlődés túlsúlya az erkölcsi 
tényezőket nem szorította volna teljesen háttérbe, ha az 
erkölcsi haladás lépést tar thatot t volna az anyagi tevé-
kenységgel, lia a lázas hírvágyat mérsékelte volna szere-
tet és a kötelesség. 

Mindezek láttára tán nem indokolatlan az aggodalom, 
mely a szocziális kérdések megfejthetése iránt nyilvánul 
és az emberi elme nem is késik ebből kifolyólag körül-
tekinteni, hogy honnan jöhetne a segítség. 

Hogy vájjon az államhatalom, vagy a törvényhozások 
egymaguk képesek lesznek-e ezen megzavart egyensúlyt 
helyreállítani ? — igen kétes. Mert az egyensúlyt az élet 
zavarta meg, az életnek kell tehát azt helyreállítani. A 
társadalomnak magának kell ezt tennie ; nem a szocziális 
utópiák inkább bontó, mint fejlesztő utmutatásai szerint, 
hanem — szerény véleményem szerint — akként hogy a 
haladásnál első sorban állanak az erkölcsi szempontok s 
csak másodsorban az anyagi érdekek. 

A társadalom mintegy ösztönszerűleg érzi, hogy 
mely utón kellene pótolni az élet hibáit és hol kellene 
keresni a szocziális bajok enyhítését. S ezért az önsegit-
ség s további vonalban a közös támogatás szükségességé-
nek érzete ; és ismét tovább a jótékonysági hajlam ma 
mindinkább nagyobb tért foglal el s a számtalan és na-
ponta ujabb és ujabb alakban létesülő egyesületek is 
mind ezen czélra törekesznek. 

Az embereket szeretet által egymáshoz közelebb 
vinni ; az emberben keresni az embert s rajta, ha szenved, 
segíteni: ez jelszava minden ilynemű törekvésnek. 

Az ellentéteket az életben nem lehet kiegyenlíteni, 
ha mindig az érdeket állítjuk előtérbe. 

Szerény egyesületünk is ez irányt tette magáévá ; s 
a több jótékonyczélu egyesületek között, mint egyenjogú 
társ külön téren ugyan, de egy czél felé törve megjelent. 

Senki sem látja az emberi nyomort oly közelről, 
mint az orvos ; senki sem hatol be oly mélyen a társada-
lom szenvedő osztályainak titkaiba, mint az orvos ; — s 
hacsak a tudományt nem alacsonyítja le közönséges üzletté : 
legjobb barátja lehet a szenvedőnek. Lehetlen közönyös-
nek maradnia s ő benne támadhat legtermészetesebben 
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azon óhaj, hogy a mit tudományával egyedül el nem 
n-het. azt erkölcsi uton, mások segélyével tegye lehetővé, 
tudniillik: a szegényeknek, kik e mellett még betegek is, 

jobb sorsuak általi segélyeztetését. 
E gondolat vezérelte egyesületünk jeles orvosait, 

midőn a „Poliklinika" név alatt egyesületté alakultak oly 
czélból, hogy a szegényeknek, kik nem fizethetnek orvost, 
ingyen kezelést, és ha szükséges, ingyen orvosságot biz-
tosítsanak. Gyógyszerészek csatlakoztak e nemes válla-
lathoz ; s a közönség megértvén e nemes czélt, rokon-
szenvvel karolta fel azt, és e rokonszenv hatása alatt 
szerény társulatunk már is szép lendületet vett. 

Es ami ma már a sikert biztosítja, ez az : hogy 
nemeslelkü hölgyek csatlakoztak hozzánk és semmi kétség, 
miként egyesületünk teljes virágzásnak fog indulni. A jó 
isten küldte őket közénk s én mély tisztelettel üdvözlöm 
e közgyűlés kebelében. Nemes lelkük itt fog mutatkozni 
a maga teljes fönségében : gyengéd, de hathatós befolyá-
suk szélesebb körben fogja terjeszteni a szeretet és irga-
lom eszméit s a szenvedék iránti szeretettől átszellemülve 
itt isteni munkát fognak végezni. 

A közgyűlést ruegnyitottnak nyilvánitom. 

Az anyakönyvek kezelése születési törvényesség 
szempontjából. 

I r t a : Pozsgay József. 

(Folytatás.) 

II. A szüle tés i tö rvényesség anyakönyvi j av í t á sa . 
A születés törvényességének elve az anya törvényes 

férjenek a gyermek természetes atyjávali személyazonos-
sága levén, ha e joggal egybekötött tény valamely születés 
törvényességének a jogvélelem szerénti anyakönyvi be-
jegyzésével ellentétben állónak vitattatik, az anyakönyv 
törvényességi rovata kijavításának van helye. 

E javítás foganatba vétele azonban a jogvélelem és 
tényleges jog közti különbség bizonyosságát feltételezi. 

E bizonyosság elbírálása pedig a külforumi jog-
hatóság hiányánál fogva az anyakönyvvezető lelkész ha-
táskörén kivül esvén, kérdés támad, kihez utasitandók a 
felek e bizonyosság elbiráltatása czéljából és ebből f'olyó-
lag kinek utasítása folytán foganatosítható a születési 
törvényesség anyakönyvi javítása — elméleti szempont; 
a másik kérdés, mely eljárás szerint bonyolítandó le ily-
nemű jogügylet megoldása — gyakorlati szempont. 

1. Elméleti szempont. 
Az anyakönyvnek rendeltetése keletkeztökben ki-

zárólag egyházjogi jellegű volt. 
Az egyházi jogrend fejlődésében sokkal előbb érte 

• el a kifejlettség megállapodottságát, mint az állami. 
A törvényes szülöttség alapjául vétetett bizonyos, 

az egyházjogi téren pl. a rendi és joghatósági hierarchia 
fokozataira való képesültség, — az államjogi téren pl. 
az örökösödés, polgári rang, születési előjogok, előnév, 
betegápolási költségek kirovása körüli jogkövetkezmé-
nyeknek. 

Ily módon az anyakönyvnek, mint legéletbevágóbb 
jogok alapjául szolgáló jogi ténynek örökös bizonyságai a 
legfontosabb okmányok jellegét öltötték fel. 

És ma már, tekintettel az egyházjognak a benne 
nagy számmal rejlő jogelvek változatlansága következté-
beni lassabb fejlődésére, nemkülönben a koronkint fel-
merülő igények- és napjainkban szinte rohamos átala-
kulásoknak az állami jogrendre irányuló behatásaira, az 
anyakönyvnek jogszerepe az államjog terén az egyházi 
fölött hasonlitatlanul túlnyomóvá lőn. Innét az állam-
hatalomnak az anyakönyvek körül az egyházénál sokkal 
nagyobb mérvben nyilvánuló érdeklődése teljesen érthető. 

Hajdan az állam a törvényes szülöttséget megálla-
pító jogi (copulatio) és ténybeli (copula) mozzanatoknak 
egyházi megálapitottságát a maga hatáskörét érintő jog-
következményekre nézve is irányadónak vette és az egy-
liázjogilag megállapított törvényes szülöttség ipso iure 
a polgári jog minden következményeivel is birt. 

Manapság európaszerte ez ügyben gyökeres változás 
állott be, melynek hullámcsapásaitól a magyar egyházjog 
sem maradt érintetlen. 

Az 1868: LIY. t. cz. 22. §-a a törvényes szülöttség 
jogi feltételeinek, ugy mint a házassági kötelék érvé-
nyességének, illetve a házassági együttélési kötelezettség 
elbírálása körül fölmerülő jogkérdéseknek eldöntését, 
mint a kath. egyházjog követelményei szerint kizárólag 
az egyházi birák elé tartozót (CODC. Trid. sess. XXIY. 
Can. 12.) továbbra is az egyházi bíráskodás körében 
hagyta ; ámde a törvényes szülöttség ténybeli jogfeltéte-
leinek, a gyermek nemzésére irányított házastársi copula 
megléte iránti kérdést a szentszékek bíráskodása alól — 
természetesen csak a polgári jogkövetkezményekre nézve 
kivette. 

_ Az ez érdembeni egyházi bíráskodás polgári jogha-
tálya nem az egyház veleszületett jogából, hanem az 
állam hallgatag conniventiájából származván, elvi szem-
pontból nem is lehet ez ellen kifogást tenni. 

Az 1868: LIV. t. cz. 22. §-ának életbeléptetése óta 
a törvényes szülöttség vitás kérdései k é t : az egyházi és 
állami törvényhatóságok szempontja, illetve az egyházi 
és polgári joghatálynak következményével bírálhatók el. 

Okozhatta ez intézkedést az államnak a törvényes 
szülöttségtől függő fontos jogkövetkezmények megóvása 
körüli féltékenykedésből szükségesnek hitt közvetlen meg-
győződés-szerzés tekintete, s e szempontból ez intéz-
kedéstől a mentség színezetét elvitatni nem lehet. De 
lehet ez intézkedés az általános európai egyházellenes 
áramlatnak is első fuvallata, mely egyelőre az egyházi 
joghatóság köréből a lényegtelent fúj ja el, hogy viharrá 
erősödvén, egykor magát a házasságot két felé vágja, 
vagyis a szentségi házasságot sajátkörü jogkövetkezmé-
nyeiben a polgári házassággal szembe állítsa. 

E vihar próbálkozott nem rég már kitörni, de még 
elég erősnek nem bizonyodott ! 

Bármiként álljon egyébiránt a dolog, annyi tény, 
hogy az 1868: LIV. t. cz. 22 §-a óta a törvényes szü-
löttség két szempontból bírálható el, u. m. egyházi és 
polgárjogi következményeire nézve. 

Kérdés támad tehát most, hogy a törvényes szü-
löttség körüli jogsérelmek orvoslatai hol keresendők ? Az 
egyházi, vagy polgári, avagy mindkét bíróságnál? 

E kérdést nyílt kérdésnek hagyom. 
40* 
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De véleményemet megmondom. 
Tudtommal az ezen törvény által a törvényes szü-

löttség tekintetében az egyházi bíráskodás ellen irányzott 
ellenséges érzületnek ez elsó lehellete ugyanannak vég-
sohaja volt; a mennyiben a gyakorlat terén, e szempont-
ból, nevezett törvény nemcsak hogy érvényre nem emelte-
tett, de sőt ennek rendelkezése alá tartozó esetek tud-
tunkkal tekintélyes törvényhatóságok egyenes megkere-
sésére a polgári joghatály kiváltságával egyházi bírás-
kodás utján döntettek el. 

Igy állván a dolog, nem az ez ügyben eljáró egy-
házi közegek hivatásához tartozónak tekintem az egyházi 
joghatóságon elvileg ütött csorbának a gyakorlati életbe 
való átvitelére törekedni. Azért miután egyházi bírósá-
gaink ily kérdések elbírálására az egyházjogi következmé-
nyeket tekintve különben is illetékesek, tehát idegen jog-
hatósági körbe avatkozás szemrehányása elől födözvék s 
e nembeli intézkedéseik a törvény elvi eltérése daczára is 
a gyakorlatban polgári jogbatálylyal bírókként szere-
pelnek, tapintatlanságnak tiirtanám az anyakönyvvezető 
lelkésztől, ha önmaga alatt vágva a fát, a törvényes szü-
löttség vitás kérdéseivel a feleket a polgári bírósághoz 
is igazitaná. 

Lesz erre még mindig idő, mikor a fenthivatolt 
elvi eltérésnek kötelező érvénye a gyakorlatban irányadó-
ként szereplőnek lett akár a minisztérium, akár a tör-
vényszéki gyakorlat által meghatározva. 

Akkor lesz ideje a felmerülendő vitás eseteket mind-
két irányú jogkövetkezményeiknek biztosítása czéljából 
mindkét forum sorompói elé vinni. 

Addig a törvény elvi különböztetésének figyelembe 
vétele nélkül a felek az egyházi törvénykezés rendére 
lennének csak véleményem szerént utasitandók. 

Az egyházi törvénykezés a költséges világi pörös-
ködés fölött e pontban népszerűségét könnyen megóvhatja. 

2. Gyakorlati szempont. 
Ha a születési törvényesség anyakönyvi bejegyzése 

javítandó, a törvényes szülöttség alkatelemeinek : a jogi 
és ténybeli mozzanatoknak a kérdésbe vett születési esetre 
nézve megléte vagy meg nem léte biróilag megállapítandó. 
Azért az anyakönyvvezető lelkész, ha törvényességi be-
jegyzés szempontjából anyakönyveiben hibának nyomára 
jő, vagy ha a születési törvényesség rovatának javítása 
sürgettetik," illetékes egyházi hatóságánál ez iránt jelen-
tést tesz, csatolván mindjárt a bizonyítékokat, melyek a 
javítás indokoltságát igazolják. 

E bizonyítékok a konkrét esetek különféleségéhez 
képest különbözők, de mindig két mozzanat körül forog-
nak : a szülők közötti házasságnak megléte vagy meg 
nem léte, a gyermeknek az illető házastársaktól való testi 
leszármazása, vagy le nem zármazása körül, vagyis : a 
jogi és ténybeli szempont egyikének, vagy raindkettejé-
nek megléte, vagy hiánya körül. Az egyházmegyei ható-
ság birói minőségben megvizsgálván a dolgot, az anya-
könyvvezetőt az anyakönyv javítása, vagy a javítás 
mellőzése iránt határozatilag utasítani fogja. 

A születési törvényesség rovatának javíthatása iránti 
kérvények kellő felszerelhetése szempontjából, felsoroljuk 
a gyakorlati életben legtöbbször előforduló eseteket, mind-

egyiknél megjegyezvén, mily okmányok, illetve bizonyí-
tékok csatolandók. Lássuk egyenkint. 

A) A tisztán kath. házasságbóli szülöttség eseteiben. 
I. Törvényesről törvénytelenre javítás a szülőiség 

mellől hiányzó házassági viszony, vagy a házastársi vi-
szony mellől hiányzó szülőiség, avagy mindkettő alapján. 

a) Tévútra vezetés vagy anyakönyvvezető könnyel-
műsége folytán tévesen törvényesnek bejegyzett szülött-
ség esetében a szülők közti házasság hiánya igazolandó ; 
mi a szülők jegyzőkönyvbe foglalt önvallomásai, más 
közelállóik bizonyságai, oly akadályok igazolása által tör-
ténhetik, melyek a házasság létét kizárják. 

b) Rosszhiszemű érvénytelen házasságbóli szülöttség 
esetében a törvényesnek bejegyzett szülöttségnek törvény-
telenre javítását igazolja az ez értelemben hozott jogerős 
birói ítélet. 

c) Az utóházasság alapján törvényesre javított szü-
löttségnek törvénytelenre szükségessé vált visszajavíttatása 
esetében 1. ha a szülők házasságán fordul a dolog, vagy, 
mivel az érvényesen kötött utóházasság olyan, mely a 
szülők között gyermekök fogantatásakor még pápai fel-
mentvény folytán sem, illetve ily felmentvény lehetetlen-
sége miatt meg nem állhatott volna, vagy, mivel ez utó-
házasság rosszhiszeműleg kötött érvénytelen házasság : az 
első esetben igazolandó, hogy a szülők legalább egyike a 
gyermek fogantatásakor házassági kötelék alatt állott, mi 
a kérdéses gyermek keresztlevele, az előbbeni házasság 
anyakönyvi kivonata, s az előbbeni házastárs halottlevele 
által, vagy szabályszerű jegyzőkönyvbe foglalt megfelelő 
hites tanúvallomások által történik ; a második esetben a 
b) alatti eljárás irányadó. 

d) Az anya törvényes férjének a kérdéses gyermek-
kel szembeni apasága ellen közbe vetett tiltakozása ese-
tében 

1. ha e tiltakozás az anyakönyvi bejegyzés alkal-
mával tétetik oly gyermek ellen, kik a férj neje a há-
zasságkötéstől számított hatodik hónap letelte előtt hozott 
a világra, az illető gyermek a törvényes szülöttségi jog-
vélelem körén kivüli helyezettségénél fogva egyszerűen 
törvénytelennek lesz bejegyzendő ; ez ellen élhet az anya 
jogorvoslattal, mire nézve a lenti II. ß) 2. pontban fog-
lalt utóházasság általi törvényesitésnél követendő eljárás 
az irányadó. 

2. A házasság illetve az együttélési kötelezettség 
tartama alatt, a házasságkötéstől számított hatodik hónap 
letelte után született és igy természetesen törvényesnek 
bejegyzett gyermek szülöttségének törvénytelenre javítása 
iránt való keresetre csakis a gyermek anyjának törvényes 
férje illetve a jogvélelem szerénti atya, ez is csak a 
gyermek születésétől vett tudomástól számított 3 hónap 
határain belül van jogosítva ; ennélfogva a törvényes 
férj életében ő kívüle bárki inditna is keresetet a tör-
vényesnek bejegyzett szülöttség törvénytelenre javítása 
iránt, tehát akár a gyermeknek anyja, vagy természetes 
atyja, vagy bárki más legyen az, keresetével egyszerűen 
visszautasítandó, sőt még a gyermek anyjának törvényes 
férje is visszautasítandó ilynemű keresetével, ha ez irány-
bani jogát a kérdéses gyermek születéséről nyert tudo-
másvételtől számított három havi határidő alatt érvénye-
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siteni elmulasztotta. Az ilynemű szülöttség törvényességét 
megtámadni még a gyermek anyja törvényes férjének 
örökösei is jogositvák, de csak azon egyetlenegy eset-
ben, mikor a férj az ilynemű szülöttség törvényességének 
megtámadhatására szabott 3 hó letelte előtt meghal, a 
nélkül, hogy jogát bármely okból érvényesítette volna; 
ebbeli jogosítványuk a férj haláláról vett tudomástól szá-
mított 3 hó alatt érvényesítendő ; ezen határidő letelte 
után indított kereset figyelembe nem vehető. Már most 
ha a szóban forgó szülöttség törvényességének megtá-
madására, illetve törvénytelenre javíttatása iránti kereset-
nek a gyermek anyja férjének, illetve ez utóbbi örökösei-
nek részéről hely adandó, teljes próba erejű bizonyítékok 
hozandók fel aziránt, hogy azon idő körül, mikorra a 
kérdéses gyermek fogantatása esik, a gyermek anyja és 
ennek férje közt a copula physikailag lehetetlen volt. A 
gyermek anyjának köztudomásu házasságtörése, sőt akár 
esküvel erősitett abbeli nyilatkozata, hogy a gyermek 
más férfitól való, de még a természetes atyának is akár 
esküvel erősitett ebbeli beismerése, vagy a gyermeknek 
ez utóbbival való szembetűnő hasonlatossága bizonyité-
kokul el nem fogadhatók. 

A házassági elhálás lehetetlensége igazolandó a 
gyermek fogantatása idejében, vág j azon okból, mivel a 
férj azon időben erre impotentia, vagy bármely betegség 
folytán képtelen volt, minek igazolása orvosi bizonyít-
ványok által történik ; vagy azon okból, mivel a férj 
azon időben nejével nem is találkozhatott, mert fogva 
volt, katonáskodás, üzleti dolgok miatt huzamosan távol 
volt, vagy másutt messze tartózkodott nejétől, önkényü 
elválásban élvén külön lakott, a házbeliek által nejénél 
soha sem láttatott, miknek bizonyítása hiteles okmányok, 
illetve hiteles tanuk vallomásai által történhetik. 

II. Törvénytelenről törvényesekre javítás a házas-
társi viszony és szülőiség alapján. 

a) A tévedésből törvénytelennek bejegyzett szülöttség 
esetében, mikor t. i. bármily oknál fogva a törvényes 
házastársak gyermeke lett tévesen törvénytelennek beje-
gyezve, a szülők esketőlevele igazolja a törvénytelenről 
törvényesre leendő javítást ; kivéve a fentebb A. I. d) 1. 
alatt felhozott esetet, melynél az ott előadott eljárás 
követendő. 

b) Az anyakönyvvezető tájékozatlansága folytán 
— mert t. i. a férj és feleség közt azon gyermeket ille-
tőleg a copula hiánya kétségteleu volt — törvénytelen-
nek bejegyzett szülöttség törvényesre javíttatását indokolja 
a törvényességi jogvélelemnél fogva a gyermek anyjának 
házassági levele. 

c) Az utóházasság általi törvényesitésnél, illetve a 
törvénytelen sziilöttségnek törvényesre javíttatásánál ki-
mutatandó : 

a) A jogi mozzanatot illetőleg: a) hogy a gyermek 
természetes szülői érvényes házasságra léptek, — copula-
tionalis ; vagy ha 'e házasság kötelékre nézve bíróilag 
feloldatott, annak kimutatása, hogy az utóházasság bár 
érvénytelenül, de jóhiszemüleg köttetett — szentszéki 
Ítélet; b) hogy már a gyermek fogantatásakor, ha máskép 
nem, tehát pápai felmentvénynyel érvényes házasságra 
léphettek volna, vagyis, hogy a szülők mindketten házassági 

köteléktől mentesek (nőtlen, hajadon, illetve : özvegyek) 
voltak. Minek igazolása 1. nőtelen és hajadonból lett 
házastársaknál, az eskető-levél egyik rovata, hiteles ok-
mány de coelibatu, vagy hites tanuknak jegyzőkönyvbe 
vett vallomásai által : 2. özvegyekből lett házastársaknál 
pedig a gyermek keresztlevele, az előbbeni házasságok 
copulationalisa, az előbbeni házastársak halottlevele, illetve 
hites tanuknak jegyzőkönyvbe foglalt megfelelő vallomásai 
által történik. 

ß) A ténybeli mozzanatot illetőleg kimutatandó a 
gyermeknek testi leszármazása a fentiekben házastársak-
nak bizonyított felektől. Mire nézve, 1. ha az atya, mert 
a kereszteléskor két tanú előtt az atyaságot elismerte, 
az anyakönyvben bejegyezve találtatik, maga a gyermek 
keresztlevele elég. 2. Ha az atya a kereszteltek anya-
könyvében bejegyezve nem találtatik, de még életben van 
és a gyermeket magáénak elismeri, ebbeli nyilatkozata az 
anya hasonértelmű elismerésével megerősítve szabályszerű 
jegyzőkönyvbe foglalandó ; ha a férj a gyermekkel szem-
ben az atyaságot tagadná, hites tanuknak jegyzőkönyvbe 
foglalt abbeli vallomásai, hogy nevezett férj a kérdéses 
gyermeket előttök magáénak elismerte, már a házasság 
előtt gondját viselte, vagy saját levelei, ellenében az 
atyaságot kétségtelenné teszik. 

Észrevétel: Az 1868: LIY. t. cz. 22. §. alapján 
hozott polgári bírósági Ítélet a születési törvényesség ro-
vatának megváltoztatása iránt az 1879 : XL. t. cz. 60. §. 
2. és 3. folytán az anyakönyvbe szintén bejegyzendő ; 
illetve a születés törvényessége vagy tösvénytelensége az 
illető rovatban megjelölendő hivatkozással a polgári biró-
ság ítéletének számára, de anélkül, hogy az előbbeni 
törvényes- vagy törvénytelennek történt bejegyzés akár 
kitörültetnék, akár javíttatnék. A polgári biróság Ítélete 
ugyanis egyrészt csak a törvényesség polgárjogi eredményeit 
érinti, másrészt pedig, az egyházjogi felfogással ellen-
tétben is állhat. Ily ellentét ritkán fog előfordulni, mert 
az illető születési eset elbírálásánál az eljáró polgári biró-
ság a házasság érvényességi kérdésében csak a kath. 
házasjogra támaszkodhatik. Az anyakönyvvezető lelkész az 
ily polgári bírósági ítéletet mégis illetékes egyházi fő-
hatóságához fel fogja terjeszteni, mely aztán ennek indo-
kai nyomán, vagy esetleg saját hatáskörében indítandó 
eljárás eredményéhez képest az előbbeni törvényességi 
bejegyzés törlését vagy fentartását fogja elrendelni. 

B) Vegyes házasságbóli szülöttség eseteiben. 
a) A mindkét fél vallási elvei szerént érvényesen 

kötött vegyes házasságbóli szülöttség eseteinél követendő 
eljárásra nézve a fenti A) I. II. alatti fejtegetésben fog-
laltak az irányadók. 

b) A kath. szempontból érvénytelen, bár egyéb 
felekezet szempontjából érvényes vegyes házasságbóli 
szülöttség eseteinél : 

a) A még fennálló házassági kötelék, fensőbb egy-
házi rend, ünnepélyes fogadalom, vérrokonsági vagy 
sógorsági akadályok daczára kötött házasságból szülötte-
ket, a mennyiben k^th. szertartás szerint lennének keresz-
telendők, minden tiltakozás daczára törvényteleneknek 
jegyezném be à kereszteltek anyakönyvébe. Es ezen 
bejegyzést nem is törölném, vagy javítanám később sem, 
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még ha polgári birósági Ítélettel a kérdéses gyermek 
törvényesnek nyilváníttatnék is. Az ily birói Ítéletre a 
törvényességi rovatba az előbbeni bejegyzés alá bejegyez-
ném: „az államtörvény szerint törvényes", hivatkozván az 
„Észrevételek" rovatában a polgári birói Ítélet számára, 
de az előbbeni „törvénytelen" bejegyzést is meghagynám, 
fölébe irván : „egyházi törvény szerint", az „Észrevéte-
lek" rovatában megjelölvén az okot, mely miatt e szülött-
ség egyházilag törvénytelen. 

ß) Ugyancsak a fenti esetekben megtagadnám az 
utóházasság általi törvényesítést is, melynek fenti ese-
tekben egyházi felfogás szerint helye nincs. És csak birói 
Ítélet folytán tennék ugy, mint föllebb. B) b) a) alatt. 

Indokolás : Az egyház a születési törvényesség fel-
tüntetéséről hiveinek a szabálytalanság, és a javadalmak-, 
méltóságviselésre való képesültség szempontjából szüksé-
ges nyilvántartása miatt le nem mondhat. De az ilynemű 
eljárásáért az anyakönyvvezetőt sem érhetné baj a világi 
törvény részéről. Nem érhetné baj azért, hogy az ilyen 
házasságok szülötteit törvényteleneknek jegyezte be ; mert 
az 1889. XL. t. cz. 60. §. 1. pontjában kiszabott sanctió-
nak nincs substratuma, nem lévén eddig még oly magyar 
államtörvény, mely a házasságok államjogi érvényességét 
szabályozza ; nem érhetné baj azért sem, hogy a születés 
egyházjogi törvényességének kitüntetését fenntartaná, mert 
az 1879. XL. t. cz. 60. §. 2. és 3. pontja is nem a már 
egyházjogilag helyesen történt törvényes vagy törvény-
telen szülöttségi bejegyzés törlését vagy kiigazítását, ha-
nem csak az állami törvényesítésnek, illetve a törvény-
telenné nyilvánításnak bejegyzését rendeli el az ott kitett 
sanctió terhe alatt. 

De nem volna ily eljárással lelkiismeretemen sem 
erőszak téve: 1. mert a születés törvényességének egyházi 
minősítése csorbát nem szenvedne; 2. mert az anyakönyv 
vegyes természetű ügy lévén s annak meghatározása, 
hogy mely születésnek adjudikálja az állam a polgárjogi 
eredményekre nézve a törvényességi jelleget, az ő dolga 
lévén, itt csak az államjogi felfogás lenne constatálva ; 
hisz az előfordulható esetek alig mutatnának rá példát, 
hogy egyházjogilag érvényes házasságból szülöttek lenné-
nek törvénytelenítendők, bár minden szótól nem ment azon 
eljárás sem, hogy a vallási elvek ignorálása polgári juta-
lomban részesüljön. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

T 
F A U E R J Á N O S . 

1814—1889. 

A székesfehérvári székesegyházi káptalan saját és a 
rokonok nevében szomorodott szivvel tudatja 

mélt. és í'tdő PAUER JÁNOS 
Isten és az apóst, szentszék kegyelméből sz.-fehérvári megyés püspök, 
ő császári és apostoli királyi felségének tanácsosa, a jeles vasko-
rona-rend commendátora, a magyar tudós társaság levelező tagja, 

a hittudomány bekebelezett tudora és aranymisés áldozárnah, 

f. évi május hó 15-én, hosszas betegség és a halotti szent-
ségek épületes felvétele után, életkorának 75-ik, áldozár-

ságának 51-ik évében, végelgyengülésben bekövetkezett 
csendes elhunytát. 

A boldogultnak hült tetemei f. hó 18-án d. e y 
órakor a helybeli székesegyházban tartandó ünnepélyes 
gyász-istentisztelet után, az általa épitett sóstói kápolna 
sírboltjába fognak örök nyugalomra elhelyeztetni. 

Székesfehérvár, 1889. május hó 15-én. 
Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Pauer János született 1814. aug. 1-én Pestmegyé-
ben Ráczkevén, a székesfehérvári püspökség területén. 
Elemi iskoláit szülőhelyén, a középiskolákat a székes-
fehérvári cziszterczita-rendü gymnáziumban végezvén, a 
bölcsészet tanulására Budapestre jött . Elvégezvén az egye-
temen a bölcsészeti kurzust, lelke sugallatától vezetve, 
1834-ben a székesfehérvári egyházmegye növendékpapjai 
közé vétette fel magát. 1838-ban szenteltetett áldozópappá 
és segédlelkésznek küldetett Csákvárra, hol 1841-ig ma-
radt, mely évben az irodalmi téren feltűnést keltett mun-
kálkodása jutalmául a dicső emlékű Szaniszló Ferencz, 
későbbi nagyváradi püspök, azáltala alapított Religio és 
Nevelés és Fasciculi Ecclesiastico-Litterarii lapok segéd-
szerkesztőjéül magához hivta fel Budapestre. Három 
év múlva Székesfehérvárra hivta őt püspöke vissza, ki-
nevezvén őt a seminarium lelkiigazgatójává és tanárává s 
nemsokára a szentszék birájává. Haladása az egyházi 
pályán ez időtől fogva gyorsan történt. 1847-ben zsinati 
vizsgáló és egyházmegyei levéltáros. 1854-ben pápai káp-
lán, 1858-ban kanonok, 1862-ben szegzárdi czimzetes apát, 
1866-ban buduai czimzetes püspök és helytartósági taná-
csos, 1872-ben olympusi püspök lett in partibus infide-
lium, a rákövetkező évben a székesfehérvári káptalan 
nagyprépostságára emelkedett s a szent emlékű Jekkel-
falussy Vincze püspöknek halálával az egyházmegye ve-
zetését ő vette át. Székesfehérvári megyés püspökké 1879. 
február 28-án nevezte ki a király s erősítette meg pápa 
ő szentsége. Mint megyés püspök bölcsen és szeretettel 
kormányozta egyházát egy évtizedig. Elhunyt f. hó 15-én 
délelőtt. 

Irodalmi működésének a történettudományok terén 
maradnak örök nyomai. Első irodalmi zsengéi 1841-ből 
valók s „A falusi iskolákról" és „Hunyadi János vég-
órája" czimet viselik. 1842. „Nevelő- és tudományos in-
tézeteink története." 1844. „Hazánk szent koronája és 
annak eredete." 1847. „Az egyházi rend érdeme Magyar-
ország történetében." 1849. „A Székesfehérvárott felfede-
zett királyi sirokról" (mely munkát az egyetem is meg-
jutalmazott). 1866. „Ősök emléke, vagyis szerette-e a 
magyar nemzet a történetet és voltak-e hajdan évköny-
vei?" 1872. „A Székesfehérvárott koronázott királynők," 
és 1877. „História dioecesis alba regaliensis ab erecta 
sede episcopali 1777—-1877" czimű müvekkel lépett a 
nyilvánosság elé. A magyar tudományos akadémia iro-
dalmi buzgó munkálkodásáért 1858-ban levelező-tagjává 
választotta. Gazdag könyvtárt gyűjtött a főpásztor, ki a 
bibliográfia terén egyik auktoritása volt hazánknak. A 
könyvtár nemcsak kötetei nagy számánál, de érdekes 
unikumainál fogva is Magyarország legjelesebb magán-
könyvtárai közé tartozik. 
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Pauer János nevét a közélet minden ágazatában, a 

tudomány, nevelés, jótékonyság terén egyaránt babérral 
övezve látjuk. A király a vaskorona-rend II. osztályával 
tüntette őt ki. A Szent-László-Társulat alelnöki tisztét is 
viselte s ez egylet emelése körül is nagy érdemei van-
nak. A politikai zajos szerepléseket kerülte, csendben 
munkálkodott egyházmegyéje vezetésén, a tudomány eme-
lésén, hivei lelki javán, az iskolák felügyelésén és a mű-
veltség terjesztésén. 

A divatos ambiczió, a feltűnés vágya, a méltóság-
kergetés kórsága lelkéhez nem férkezhetett. Egy ambi-
cziója volt csupán : hasznosan munkálkodni egyházban és 
hazában, előmozdítani az emberek lelki-testi jólétét, biz-
tosítani a jóknak a lélek örök üdvösségét, szóval szolgálni 
az Istennek az Isten dicsőségére. 

Budapest, május 18. II. Vilmos császár rágalmaz-
tatása a ,,P. Napló"-ban. — 

II. Vilmos császár Európa legbölcsebb s legbefolyá-
sosabb, leghatalmasabb, legnagyobb fejedelmeinek sorába 
emelkedett — nem jure haereditario, hanem józan eszé-
nek egy nagy gondolatával s hatalmas akareterejének e 
gondolat mellett való állásfoglalásával. Bölcs és dicső 
melléknevet érdemelt — egy lépéssel. 

Mi volt ez a providencziális gondolat, miben állt 
ez a hatalmas lépés ? 

Abban, hogy császári hatalmának egész erejével 
meghódolt a józan ész egy aksziomája előtt és oda állt 
az emberi munka védelmére a tőke önző uralmával szem-
ben s befogta mind a kettőt a közjó, a hazájuk törvényeinek 
tiszteletébe és szolgálatába. 

T. olvasóink már tudják, miről szólunk, mi törté-
nik Németországban ? A bányász munkások országszerte 
megmozdultak rossz sorsuk javítása végett. Követelésük, 
hogy az emberi munka jogait ismerje el, tisztelje és köl-
csönös megegyezés alapján teljesítse a — töke, jogos köve-
telés. Fellépésük azonban jogtalan és törvénytelen vala. 
Nem tartották be a felmondás törvényes idejét. Igv került 
az ő ügyük a német császár elé. 

A munkások és tőképénzesek közt világszerte duló 
viszály elintézésére nézve eddig három eljárást ismer a 
világ: az angolt s amerikait, mely azt mondja, hogy az 
állam hagyja a szabad versenyt érvényesülni a munka és tőke 
közt kitört élet-halálharczban is. A franczia-belga liberális 
rendszer az állam bombáit és kartácsait bármikor kész a 
munkások tömege ellen a tőke rendelkezésére bocsátani. 
Végre a sociál-demokrata, a forradalmár munkások rend-
szere, a mely a munkások kezébe akarja bármely esz-
közzel keríteni az állami hatalmat, hogy örök időkre le-
számoljon a tökepénzesek zsarnoki uralmával. 

II. Vilmos császár egy negyedik eljárást initiait : a 
munkások és tőkések érdekeinek az állami hatalom által 
való kiegyenlítését s mindkét osztálynak a közérdek, a 
közjó szolgálatába való beillesztését. 

Nagy, mondhatni korszakot alkotó feladat. És Vilmos 
császár a feladat megoldására a kiindulás pontját a kényes 
ügy természetének tökéletesen megfelelően, találóan vá-
lasztotta meg. Az ok előbbre való tekintetet érdemel 
mint az okozat. A társadalmi kérdés elemei között ok 

az emberi munka, okozat a töke. A tőke az emberi munka 
gyümölcse, eredménye. Ebben rejlik magyarázata annak, 
hogy Vilmos császár érdemök szerint megleczkéztetvén 
mind a két pártot, a munkásoknak fogta pártját a tőké-
sekkel szemben. Ez az u. n. állami sociálizmus. Ezt ne-
vezte a Pesti Napló „valóságos császári demagógiának", 
ezért czimezte ugyané lap Vilmos császárt „vakmerő"-
nek, ezért mondá e lap czikke további folyamán, hogy 
„II. Vilmos ezen viselkedése felett általános a megütközés 

Elhiszszük, hogy nagy a megütközés, különösen ná-
lunk, ebben az uj Zsidóországban s főleg ebben az uj-
Jeruzsálemben, a hol még csak nem is álmodnak az álmos 
magyar elmék a felől, hogy a munka érdeke első sorban 
erkölcsi érdek s azért megelőzi a tőke érdekét, a mely 
első sorban gazdászati érdek csupán, és csak ezután lép 
be az erkölcsi érdekek körébe. 

Valóságos szégyen-gyalázat például az a jelenet, hogy 
Komlóssy Ferencz képviselő indítványa mellett, hogy az 
ipariskolákban a vallásos oktatás-nevelésről gondoskodva 
legyen — egy szál képviselő ur sem méltóztatott érdek-
lődni s a szavazásnál felállani. 

De van azért nekünk Vilmos császár fellépésére is 
egy észrevételünk. 

A hatalmas császár nagyban fog csalódni, hogyha 
az állami hatalmat egy magát fogja talán elégségesnek 
tartani a társadalmi kérdés megoldására. 

Abban is csalódni fog, ha a protestantizmust elég 
erősnek tartja az állam támogatására a társadalmi kérdés 
megoldásában. A protestantizmusnak nincs tekintélye, nincs 
er<^e, sem a nép szellemének vezetésére, sem a hatalma-
sok önzésének ker. felebaráti szeretetté változtatására. 

Erre csak a kath. egyház képes. Ezt a segélyt az 
állam csak a kath. egyháztól várhatja. ? ? 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

választmányának ülése 1889. május hő 16-án. 
Elnökség gróf Zichy Nándor, dr Sfceiner Fülöp páp. 

praelatus. 
Gróf Zichy Nándor elnök üdvözli a társulati vá-

lasztmányt ; fájdalommal emlékezik meg a társulat egyik 
I védnökéről, dr Pauer János székesfehérvári püspökről, kit 

az isteni Gondviselés körünkből kiszakított. Áldott lesz 
emléke köztünk ! A társulat jegyzőkönyvileg fejezi ki 
benső fájdalmát elhalálozása felett. 

Dr Steiner Fülöp kiemeli, hogy a társulat mindig 
kiváló gondot fordított tankönyveire, sőt ambitionálja azt, 
hogy tankönyvei az egvházi szellem, a tudomány és a 
modern paedagogia színvonalán álljanak. A társulat tan-
könyvei, szemben a más tankönyvekkel ma is kiállják a 
versenyt ; de a hetvenes évek elején készülvén, azóta a 
haladó tudomány sok ujat, nemeset teremtett ; különösen 
az orvosi s egyáltalán a természettudományok terén tör-
tént nagy haladás. A tudományok ujabb vívmányait fel 
kell vennünk tankönyveinkben. A társulat tankönyvvizs-
gáló bizottsága tajDasztalta a hiányokat, a melyek pótlást 
igényelnek. Kéri a választmányt, hatalmazza fel az elnök-
séget, hogy ez hazánk kiváló paedagogusaival érintkezve 
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a tankönyveket, a mint ujabb kiadás alá kerülnek, átdol-
goztassa. 

Felsmann József bevárandónak véli a kormány in-
tézkedését, mert ugy tudja, hogy a népiskolák tananya-
gának revíziója elhatározott dolog. 

Báró Barkóczy Sándor pártolja a társ. alelnök in-
dítványát, de ezt kiterjesztetni kéri olykép, hogy a tár-
sulat a népiskolák összes tantárgyai számára Írasson tan-
könyveket, mert a magán kiadók tankönyvei nincsenek 
oly szellemben irva, a melyet a társulat propagálni akar. 

Gróf Károlyi Sándor az elnökség és br. Barkóczy 
Sándor indítványait melegen pártolja, mert a katholikus 
ügy előmozdítására czélszerünek látja, ha minél több irá-
nyú könyvet ad ki a társulat. Minél nagyobbszámuak a 
társulat kiadványai, annál nagyobb az aitaíok elért er-
kölcsi siker és nagyobb az anyagi haszon, mely által jó 
egyházias irányban annál többet tehet a társulat. Kéri 
az elnökséget, hogy az inditvány értelmében a tanköny-
vekről konkrét javaslattal utasítsa a tankönyvvizsgáló bí-
zottságot. 

A választmány a társulat tankönyveinek revisióját 
az ujabb kiadásoknál elhatározta, s felkéri a tankönyv-
vizsgáló bizottságot, hogy az írandó tankönyvekről kon-
krét javaslatot tegyen. 

Hummer Nándor társulati titkár jelenti, hogy a 
társulatba e hóban 25 u j tag lépett be. — Jelenti továbbá, 
hogy néhai Rómer Flóris apátkanonok a társulatnak 55 
frtot hagyott. Kiemeli, hogy a társulat által küldött aján-
dék-könyvekért több részről jöttek be köszönő levelek : 
igy Budapest főváros polgámesterétől, — vidéki iskola-
mesterektől, -— a kir. fegyházak igazgatóitól és egyesektől. 

Venczell Antal társ. pénztárnok jelenti, hogy a 
társulatnak ápril hóban bevétele volt: 10,513 frt 33 kr., 
— kiadása : 6,208 frt 21 kr. A vatikáni okirattárra ado-
mányoztak : Roskoványi Ágoston nyitrai püspök 500 frtot, 
— a zirczi apátság 150 frtot. 

A társ. ügynökségben elkelt 14,123 könyv, 4,550 drb 
kép, 293 nyomtatvány, 3992 frt 89 kr. értékben. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : gr. Károlyi 
Sándor, Nóvák Lajos vál. tagok. 

1889. évi april 14 óta mint rendes tagok a Szent-
István-Társulatba léptek : Haydn Hugó főgymnáziumi 
tanár Brassó, Vasady József nagykereskedő Brassó, Nyáry 
Béla városi alkapitány Arad, Dobó Ferencz plébános 
Nádudvar, Nyirák Gyula jegyző Zsámbék, Czimbal Fe-
rencz kereskedő Etyek, Jungmayer György cz. kan. 
plébános Torbágy, Magyar Gyula plébános Bia, Holn-
donner Ede m. kir. vám- és adófelügyelő Orsova, Reichl 
Sándor serfőző Orsova, Wieselmayer Gyula plébános 
Német-Szt.-Mihály, Somogyi Károly plebános-helyettes 
Tápió-Szele, Hegedűs Dezső káplán Károlyfalva, Hets 
Ödön ügyvéd Budapest, Herits Márton plébános Ászár, 
Okányik Lajos, Huszár Gyula, Bognár Ádám, Bognár 
Gergely, Spobrer László, Buchta József, Csambál András, 
Ditin Valentin, Bilek Rezső, növendékpapok Eszter-
gomban. 

A budapesti katholikus kör 
] f. hó 16-án csütörtökön d. u. 5 órakor tartotta első igazgató 
! választmányi ülését a kegyes-tanitórendi főgymnasium dísz-

termében, melyen a kör ideiglenes elnöke, Lévay Imre, 
kegyes-tanitórendi igazgató, üdvözlé az igazgató választ-
mányt, mint a melyet a május 7-iki közgyűlés a kör ügyei-
nek vezetésével megbízott, és kéri a választmány barátságos 
támogatását, hogy a kath. kör az általános várakozásnak 
megfelelő eredményeket mutathasson fel. Ezután jelenti, 
hogy Vajdaffy Gusztáv nagymérvű elfoglaltsága miatt a 
választmányi tagságról való lemondását levélben jelentette 
be, mit a választmány tudomásul vévén, helyébe Matlasz-
kovszky István póttagot veszi. 

Gr. Hunyady Imre az előleges költségek fedezésére 
100 forintot, ajánlott fel, a rendes tagsági dijon kivül, 
mely nemes tettért a választmány nevében az elnök fog 
köszönetet mondani. 

Az aláírási iveken a mai napig 281 rendes, 99 pár 
toló és 5 alapító tag jelentkezett. A rendes tagok ez évi 
tagsági dija az 1 frt beiratási dijjal összesen 2529 frtot 
tesz ki, a pártoló tagok után 246 frt foly be, az alapító 
tagok pénze pedig 20 frt kamatot hoz. Ehhez számítva 
gr Hunyady 100 frtos adományát, a kör vagyona eddig 
2890 frtot tesz ki. A választmányi ülés tuiajdonképeni 
tárgyát a kör helyiségének és alkalmas berendezésének 
megbeszélése képezte, és három ajánlat közül a választ-
mány a szervita atyák bérházában a Károly-kaszárnyára 
néző helyiségnek f. é. augusztus hó 1-ére való kibérlését 
fogadta el határozat gyanánt. A helyiségnek kellő felsze-
relését a bútorok beszerzését az igazgató választmány 
egy hét tagu albizottságra bizza, melynek tagjai lettek : 
Bárczy László, Gábler Lajos, Kanovich Aladár. Köves 
György, Lévay Imre, Schneider Alajos, Spett Vincze, kik 
a julius havában tartandó választmányi ülésen fogják a 
költségvetést és az egyes módozatokat bemutatni. 

Miután még elhatároztatott, hogy az aláírási ivek 
újra nyomatván még mindig szétküldetnek és e szerint a 
taggyüjtés nagy munkája még javábán folyik, az ülés az 
elnök éljenzése között véget ért. 

A Szent-Imre-Egylet 
f. évi május hó 18-án Va5 órakor az egylet rendes helyi-
ségében záró közgyűlését tartja. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa f. hó 8-án fogadta Rendu-t, a 

franczia publicistát. Szóba kerültek a kath. congressusok, 
ő szentsége elismerőleg szólt a kath. congressusok állás-
foglalásáról a pápa világi fejedelemsége mellett. Lehetet-
lennek mondta a pápaság lemondását e souverainiíásról. 
Az államok congressusának tervét meddőnek nyilatkoztatta 
ki, sőt veszélyesnek mind addig, mig Európában a hármas 
szövetség, a legitimitás és a forradalom e furcsa barát-
kozása fölöslegessé nem válik. 

— Simor János bibornok, Magyarország hg-primása 
Marienbadba utazott. Haynald Lajos bibornok, kalocsai 
érsek Abbáziából székhelyére visszaérkezett. 

— A franczia katholikusok congressusa f. hó 14-én 
Párisból levelet küldött a pápához, melyben a pápa világi 
fejedelemségének visszaállítását kötelességnek nyilvánítja. 

— A II. osztrák katholikus nagygyűlésnek óriás 
eredménye lesz, ha sikerül a salzburgi kath. egyetem 
gyors felállítása. Összesen 17 millió tőke kell hozzá. 
A nagygyűlés a lelkesedést annyira fokozta, hogy a ter-
vezett kath. egyetem megnyitása legalább részben, nem 
sokára várható. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Az anyakönyvek kezelése születési törvényesség 
szempontjából. 

I r t a : Pozsgay József. 

(Vége.) 

I I I . A t ö r v é n y t e l e n r ő l t ö r v é n y e s r e j a v í t o t t szi i löt t -
ségnek a n y a k ö n y v i k ivona ta . 

A születési törvényesség rovatának javítása 
az egyházi főhatóság határozata alapján akként 
történik, hogy a „törvényes", illetve: „törvény-
telen" szóból az „es" szótag áthuzatván fölébe 
irat ik: „telen", illetve: a „telen" áthuzatván, 
fölébe iratik „es" szótag; a legitimus-nál elébe 
iratik: „il" szótag, az illegitimus-nál az „il" 
áthuzatik, és az „Észrevételek" rovatában az 
egyházhatósági intézvény számára hivatkozás tör-
ténik, az ntóházasságok általi törvényesítésnél 
ezen körülmény is megjegyeztetvén. 

Már most — az anyakönyvi kivonatok a 
fennálló szabályok értelmében az anyakönyvi 
bejegyzések szabatos, szószerinti, minden változ-
tatás nélküli átiratai levén — kérdés merül fel, 
hogy az utóházasság által törvényesített szülött-
ség eseteiben, melyeknél az illető anyakönyvi 
rész szószerinti kiii *asa, íiz utóházasság által tör-
tént törvényesítésnek is feltüntetése, a családok 
tisztességét érzékeny oldalról érintené, az anya-
könyvi kivonat miként állíttassák ki? vájjon 
egészen szószerin t-e, amint t. i. az illető törvé-
nyességi rovat a javítási műveleten keresztül 
ment az „Észrevételek" rovatába irt megjegyzés-
sel együtt? vagy csak amint a javítás után ol-
vasni való szöveg megmarad az „észrevételi" 
rovat megjegyzésének elhagyásával ? 

Az első mellett szól az anyakönyvi kivona-

tok természetéből induló szempont, mely az 1878. 
Y. t. cz. 395., 896. §§-ainak látszik védelme alatt 
állani; a második mellett szól a családi tisztes-
ség megóvandóságából folyó szempont. Melyik 
erősebb, túlnyomóbb a kettő közöl ? E kérdés 
már igen régi. A két egymásnak ellenében álló 
szempont egyaránt erős ; de ón a túlsúlyt a máso-
diknak adom. 

Az 1884. évi jul. 18-án e tárgyban közre-
bocsátott udvari cancellariai intézvény mindkét 
szempontot megóvandó akként intézkedett, hogy 
ily esetben anyakönyvi kivonat helyett születési, 
illetve keresztelési bizonylat alakjában adassa-
nak ki a kérdéses szülöttségre vonatkozó adatok, 
melynél elhallgattatván, hogy törvényesnek, vagy 
törvénytelennek született-e a gyermek, kitünte-
tendő lenne, hogy a szóban forgó gyermek N. 
N.-nek és hitvestársáuak, N. N.-nek gyermeke. 

Ezen udvari rendeletből is látszik már, hogy 
a családi tisztesség megóvása mily figyelemre 
méltó szempont. 

De eltekintve attól, hogy ezen intézkedés 
nálunk a gyakorlati életbe át nem ment, czél-
jának sem felel meg, mert a gyermek törvényes-
sége nincs általa kitüntetve és főkép, mert maga 
a csakis ily esetre szóló születési bizonylat első 
tekintetre elárulja, hogy e születésnél utóházas-
ság forog fenn. 

Azért az én véleményem oda terjed, hogy 
az ily anyakönyvi kivonat törvényességi rovatá-
ban egyszerűen (az áthúzott betűk kihagyásával) 
beírandó: „törvényes," az „Észrevételek" rova-
tában az utóházasság általi törvónyesitésre vo-
natkozó megjegyzés, mint csupán a törvényességi 
rovat javításának indokolása elhagyandó 
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Indokolás: 1. Az utóházasság általi törvé-
nyesitésnek valamint előfeltétele, hogy a házas-
ság a felek közt a kérdéses gyermekfogantatá-
sakor is lehetséges volt legyen, ugy joghatálya 
is a „fictio iuris" alapján, mely az utóházasságot 
már a gyermek fogantatásakor megkötöttnek 
veszi fel, az, hogy az ily tőrvényesités a meg-
előző házasságból szülöttséggel egyenrangúvá 
lesz. A családok nagy érdekei birták a törvény-
hozókat ily nagy kedvezményre. Az anyakönyvi 
bejegyzés e jogi kedvezménynek csak megöröki-
tése. Ha tehát a családok tisztessége végett az 
egyházi és állami törvényhozása „fictio iuris "-ig 
megy, e tisztességi szempontot az anyakönyvi 
kivonatnak is respectálni kell. Accessorium se-
quitur principale. 2. Nem ütközik ez az 18 78. 
V. t. cz. 395. és 896. §§-aiba, mert ez nem lenne 
hamis másolat, hisz i t t a javitás után fenn-
maradt szöveg szóról szóra kiiratnék, csak a kü-
lönben is áthúzott rész, valamint az „Eszrevétek" 
erre vonatkozó iudokolása hagyatnék ki, miáltal 
csak a törvényessé lettség jogalapja palástoltat-
nék, a mit másoknak tudni nem szükséges, a 
kivonaton szereplőkre meg hátrányos. 

A mennyiben pedig az utóházasság általi 
törvényesültség bizonyos első szülöttségi kérdé-
seknél, vagy a bibornoki méltóságra képesültség 
kérdésénél (lehető legritkább esetekj lényeges 
mozzanatot képez, ily kérdések eldöntésénél ma-
gához a keresztelési anyakönyvi kivonathoz 
am úgyis a szülők házasságlevelét is be fognák 
kivánni, miből folyólag a további eljárás a teljes 
tényálladékot ki fogná deríteni. 

A kath. tanuló ifjúság érdekeinek felkarolása 
a budapesti kath. kör által. 

(Vége). 

A kath. tanuló ifjúságra nézve nagyon is áldásos, 
ha nem csak a tanév folyamán, hanem már a tanévnek 
kezdetén is jó barátokat, tanácsadókat találhat. Ily tanács-
adót, ily jó barátokat fog lelni a „bp. kath. körben." 

A vidékről idejövő ifjúságnak jó részével, valamint 
az ifjúságnak szülőivel nem egyszer történik meg, hogy 
midőn eljőnek a fővárosba, azt sem tudják tulajdonképen, 
hogy hová, kihez és merre forduljanak ; mely iskolába, 
intézetbe Írassák be gyermekeiket. A gyermekének jövő-
jéről aggódó szülőnek nem kis gondot okoz továbbá az 
is, hogy vájjon mily családhoz adja gyermekét, nehogy 
esetleg később Ráchelként legyen kénytelen megsiratni 
magzatát. 

Maguk a tanulók pedig gyakran csak igen szegény 
szülőknek gyermekei, és oly szük anyagi viszonyok között 
élnek, miszerint igen-igen jól esik, ha valamely jobb 

családnak gyermekei mellett nevelői, instruktori állást 
kaphatnak. Hányan könnyítettek már igy szülőiken ! Sőt 
hányan voltak és vannak a tanulók között, kik kizárólag 
erre vannak utalva, hogy tanulmányaikat folytathassák és 
befejezhessék. 

Megtörténhetik azonkívül, hogy valamely váratlan 
szerencsétlenség a tanulóknak egyikét vagy másikát a 
legnagyobb zavarokba, szükségbe sodorja. 

Már pedig ezeken ugy, mint amazokon segíteni — 
szent kötelesség. Ellenben azt kivánni, hogy hagyják abba 
tanulmányaikat, legalább is — kegyetlenség. A tudományos 
pályákat a gazdagoknak privilégiumává tenni — igazság-
talanság. A szellemi proletáriátus nem onnan ered, mert 
sokan vagyon nélkül, hanem onnan, mert sokan hivatottság 
és képesség nélkül lépnek a tudományos pályákra. 

A fensőbb műveltségnek, a tudományoknak félkentjei 
! gyakran éppen a legszegényebb osztályokból kerültek ki. 

Az igazi czivilizácziónak tehát nem az a hivatása, hogy a 
fensőbb művelődésre törekvőknek másfelé mutassa „az 
utat", vagy mi több, a fensőbb művelődés útjait előttük 
elzárja, hanem igenis' az, hogy ezeket a legszegényebb 
sorsuakra nézve is „járhatókká" tegye. 

Igy fogta ezt fel mindenkor „a keresztény szeretet" ; 
igy a kath. egyház, midőn a szegény sorsú tanulókról 
nem a „tandijelengedéssel" — melyből még senki sem 
élhetett meg, — hanem igenis a legteljesebb önfeláldo-
zással gondoskodott. A keresztény czivilizácziónak, a kath. 
egyháznak, a szerzetesrendeknek, a szegényebb sorsú 
tanulókat felkaroló intézményei állitásom igazságáról 
tanúskodnak. 

Ne azon tépelődjünk tehát, hogy miként kelljen a 
szegényebb sorsú tantdókat a fensőbb művelődésnek terétől 
visszatartani, vagy mi több, őket arról leszorítani — 
mint az egynémely modern tanügyi kapacitás tervezgeti, — 
hanem inkább azon legyünk, miszerint a szegényebb sorsú, 
de hivatottakat a művelődésnek útjaira előre segítsük. 

Tudom nagyon jól, nem is vontam kétségbe soba, 
hogy az intézeteknek elöljáróságai nem hagyják magukra 
a tanulót, kit valamely szerencsétlenség ér t ; tudom nagyon 
jól, hogy majdnem minden intézetben van valamelyes 
segély-egylet, és ezeken kivül is vannak szegény tanuló-
kat segélyző-egyletek. Mégis váljon nem esik-e jól, ha 
minél több kéz nyújt segítséget, főleg midőn maga az 
intézet nem nyújthat megfelelő és tartós segitséget? 

Nincsen-e tehát nagyon is helyén, nem kívánatos, 
sőt nem szükséges-e, hogy nemcsak a fővárosi, hanem a 
vidékről a fővárosba jövő, és a fővárost alig ismerő kath. 
tanuló ifjúságra és ezeknek szülőire nézve legyen egy 
állandó és könnyen hozzáférhető hely, hol tájékozatlan-
ságuk, magárahagyottságuk esetén mindenkor találjanak 
olyanokat, kik az ifjúság iránti önzetlen szeretettel el-
telve, a legnemesebb szándéktól vezéreltetve, bármikor 
készen legyenek a tanuló ifjúságot jóakarafru, kath. szel-
lemű tanácsaikkal, útbaigazítással, összeköttetéseikből 
eredő befolyásukkal, erkölcsi ugy, mint a szükség szerint 
anyagi támogatásban is részesíteni ? 

Nem nagy fontosságú és kiválólag gyakorlati esz-
me-e az, ha főleg a vidéki intézetek hittanárai, a kath, 
tanférfiak és a lelkészek már eleve is figyelmeztethetik a 
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szülőket és a fővárosba kerülő ifjúságot, bogy a fővárosba 
jőve, főleg lia senki egyebük nem volna, ott van „a bp. 
katb. kör," melyhez ügyesbajos dolgaikban bátran és 
bizalommal fordulhatnak? Nem mutat-e gyakorlati föl-
fogásra, midőn a körnek érdemes elnöke az ifjúságnak 
ily értelmű fölkarolását is fölvette „a körnek" prog-
rammjába ? 

Es most kérdem és ujolag kérdem, nem bir-e ki-
váló horderővel, hogy a körnek éppen oly férfiú álljon 
élén, ki az ifjúságnak kath. szellemű nevelésével hivatás-

szerűen foglalkozik és az ifjúságnak érdekeit öntapasz-
talatai folytán a legjobban ismeri? 

És váljon nem érdemli-e meg az ifjúság, hogy min-
den irányban fölkarolva és érdekeiről lehetőleg gondos-
kodva legyen ? Ugy hiszem bárki is igent fog mondani. 

Már pedig „a bp. lcath. köríl-nek az lesz egyik 
feladata. 

A mondottak, ugy hiszem, olyannyira kézzelfogha-
tólag tapasztalati igazságok, miszerint aligha találkozik, 
ki „a bp. kath. körnek" jelzett szándékát naivnak, kivi-
hetetlennek vagy pláne fölöslegesnek tartaná, ha a tanuló 
ifjúságnak viszonyait a fővárosban, habár csak távolról is 
ismeri. 

Még kevésbé tartok attól, miszerint „a bp. kath. 
kört," emiatt bárki is holmi „tudakozódó intézetnek," s 
nem : magasztos czélokért küzdő, kath. szellemű, ember-
baráti és kulturális intézménynek tartaná. IIa eddig ama 
czélok, beillesztve egy kath. körnek keretébe, nálunk még 
szokatlannal:, újnak tűnnének is fői, nem uj, nem szo-
katlan az a külföldön, hol az ilynemű intézkedésekről 
már régóta gondoskodva van. 

Az újdonság nem azt bizonyítja, hogy a körnek a 
jelzett irányban való működése nincs helyén ; hanem in-
kább azt, hogy a „bp. kath. kör" egy nálunk még nagy 
űrnek betöltésére lesz hivatva, midőn az ifjúság barátai-
nak, a kath. közönségnek arra akar alkalmat adni, hogy 
kath. hitsorsosaink, első sorban pedig az ifjúság iránti 
szeretetüket egy „polgári körnek11 nagy keretében is kimu-
tathassák. 

Hiszen éppen egy „polgári körnek" van sok más 
tényező fölött azon előnye, hogy már a társulás termé-
szete, a tagoknak száma, ezeknek összeköttetései és befo-
lyása folytán, oly sok irányban érvényesülhet és a társa-
dalomnak legkülönfélébb rétegeibe ható oly széleskörű 
tevékenységet fejthet ki, melyhez foghatót más aligha 
képes ! 

Hogy pedig „a bp. kath. kör" minél többeknek 
lehessen gyámolítója, segélyezője, a szervező-bizottság 
elnöke a közzétett „fölhívásban" a kath. hölgyeknek párt-
fogását is kikérte. A kath. hölgyeknek a közjóért való 
nemes lelkesedése és áldozatkészsége sokkal is ismerete-
sebb, a körnek végczéljai : „a katholikusoknak" s — főleg 
az ifjúságnak, mely szivüknek gyümölcse — „szellemi 
ugy, 'mint anyagi fölsegélyezése" olyannyira keresztényi, 
miszerint a körnek a hölgyek részéről a jelzett okokból 
való pártfogását, bizonyára senki sem fogja összeférhetet-
lennek, hanem igen is természetesnek fogja tartani. 

A kör bizonyára nemcsak egyszerűen elismerést, 
hanem törekvéseiben támogatást is érdemel. A kör „alap-
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szabályainak" 3. §-a e tekintetben bárkit is megnyug-
tathat. 

„A bp. kath. körnek" ugy végczélja, mint köze-
lebbi hivatása azonkivül meg fogja eleve is óvni a kört 
azon netaláni föltevésektől, mintha a bp. kath. kör, bár-
mely már eddig is létező kath. szellemű egyesülettel ellenkező 
irányban akarna haladni, vagy hogy ezeknek működését 
zavarni vagy megbénítani, az erőket szétforgácsolni, vagy 
mi több, bármelyiknek vetélytársa szándékoznék lenni. 

Hiszen ez még csak gondolatnak is olyannyira sze-
rencsétlen, gyámoltalan és nevetséges volna, miszerint 
méltán tarthatok tőle, hogy e soroknak m. t. olvasói 
már csak annak e helyen való fölemlitésére is megüt-
közve fogják kérdezni : hogy hát hogyan tudok én ilyest 
még csak fölemlíteni is ? — Mentségemre szolgáljon an-
nak kijelentése, hogy az imént említett aggályok mások 
részéről merültek föl, kik „a körnek" hivatását egyben-
másban félreértették. S mert e soroknak az a czélja, 
hogy a félreértéseket, aggodalmakat lehetőleg eloszlassa, 
s mert a „bp. kath. kör" csak most van alakulóban, ily 
kényes időben, ugy hiszem, szabad volt az előbbiekre 
legalább is reflektálnom. Kezdet idején sok mindenfélével 
kell bíbelődni. 

A „bpesti kath. kör"-nek, mely a fővárosnak terü-
letén eddigelé még elhagyott térre akar lépni, „önálló," 
és a fentiekben értett egyesületekétől lényegesen különböző 
rendeltetése van; bírjanak bár azok máris olvasóteremmel, 
vagy egyben másban hasonló rendeltetéssel. A „bp. kath. 
kör." soha se akar „kontra" hanem, csakis „pro" működni; 
még pedig nem csak a maga hatáskörében „önállólag", 
hanem amennyiben segítsége nem lenne fölösleges, sőt 
óhajtott, más egyesületeknek is készségesen ajánlja föl 
segítségét. Ha mindegyik a saját eszközeivel, ha mind-
egyik a saját szabályai értelmében, a maga utján, de 
mindenkor párhuzamosan halad egymás mellett, ha kéz 
kezet fog, ha egymást „testvérnek" tekinti, ugy ez csak 
a jó ügynek fog hasznára válni, mert mindegyik annál 
nagyobb eredményeket lesz képes fölmutatni. A közremű-
ködés soha sem sok, soha sem fölösleges, bárhány és 
bármely oldalról történjék is az és lia „a bp. kath. kör" 
azt óhajtja, sőt kéri is, hogy éppen a máris létező ka-
tholikus társulatiénak tagjai ne idegenkedjenek tőle, sőt, 
hogy a kath. körbe belépjenek, ez csakis arról tanús-
kodik, miszerint a kath. kör határozottan kath. jellegű és 
szellemű kor kiván lenni ; és hogy a bp. kath. körnek 
eszközei másfélék ugyan, végczélja azonban ugyanaz, mint 
minden jóravaló kath. egyesületnek : „a kath. egyháznak 
és a kath. társadalomnak java és dicsősége.'" 

A bp. kath. körnek hivatása meg fogja továbbá a 
kört azon föltevéstől is óvni, mintha a kör bárkit is 
komoly foglalkozásaitól, hivatásának betöltésétől elvonni és 
haszontalan időfecsérlésre akarna csábítani, vagy plane 
az esetleg belépő egyetemi polgárokat, mig majd nekik is 
lesz ily állandó társaskörük, akár a magasabb önképzés-
től, tanulmányaiktól, a avagy a finomabb vallásos élettől 
visszatartani, lelkűknek nemes gerjedelmeit helytelen 
irányba terelni, szóval kath. érzületüket csökkenteni 
akarná. Ilyesre csakis az gondolhatna, ki a bp. kath. 
körről balfogalmakat táplál. Ha a kör az ő helyiségeiben 
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a tagoknak a szórakozásra is akar alkalmat nyújtani, 
ezt éppen azért és csakis azért teszi, hogy legyen egy 
oly hely, a hova a leggyöngédebb érzésű is bátran el-
mehessen, anélkül, hogy attól kelljen tartania, miszerint 
bármely tekintetben kellemetlenségeknek legyen kitéve. 
Ilogy ily hely éppen a fővárosban kívánatos, sőt sok te-
kintetben szükséges, azt ugy hiszem senki sem fogja 
kétségbevonni, aki a polgári, a társadalmi életnek igé-
nyeit méltányolja. Ha ilyesekről egyesek lemondanak, az 
bizonyára egy neme a tökélynek ; de aki nem mond le, 
azt még nem szabad e miatt kárhoztatni. A minthogy a 
társadalomnak, a polgároknak, sőt az egyetemi hallgatók-
nak nagy többsége nem szokott azokról lemondani. Ezen 
esetben pedig egy katb. társas-körnek ' bizonyára előnyt 
kell adni a kávéházak felett; nem is emlitve „a kath. 
körnek" magasabb rendeltetését. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
B A L O G E L E K . 

1830—1889. 

D. a J. Kr. ! 
A 1;.-feliérvári székesegyházi káptalan a maga és a 

rokonok nevében megszomorodott szivvel tudatja, hogy 

Főtisztelendő BALOG ELEK, 
székesegyházi mester-kanonok, t. pápai kamarás, a helybeli pap-
neveldének 10 éven át volt rektora, a lelkipásztorkodás és erkölcs-

tan tanára, zsinat és hittanár-vizsgáló, 

hosszas betegeskedés és a haldoklók szentségeinek áhíta-
tos felvétele után, munkás életének 59-ik, papságának 
36-ik évében, folyó május hó 19-ik napján d. e. 1/28 
órakor az Urban elhunyt. 

Hült tetemei f. hó 21-én d. u. 4 órakor fognak a 
helybeli róni. kath. köztemetőben nyugalomra elhelyez-
tetni ; lelkeért pedig az engesztelő szentmise áldozat f. hó 
22-én d. e. 9 órakor fog a székesegyházban a Minden-
hatónak bemutattatni. 

Az örök világosság fényeskedjék neki! 
Károlyfehérvártt, 1889. május 19. 

Budapest, május 22. Gróf Csáky Albin kultusz-
miniszter tüzpróbája. — Most foly a képviselőházban a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetésének 
megvitatása. Valóságos tüzpróba ez gr. Csáky Albin szá-
mára, hogy a mi arany van benne az igazi államférfiu-
ból, azt az előítéletek és félreértések salakjától a vita 
heve és inspirácziója elválassza és a maga tiszteletre-
méltó tisztaságában állítsa az ország fiainak szeme elé. 

A vita harmadik napján most immár konstatálhat-
juk, hogy gr. Csáky Albin nemcsak egyszerűen kiállotta 
az államférfiúi szellem, eszély, éberség, lélekjelenlét és a 
dolgokat fejükön találó ékesszólás tüzpróbáját, sőt tár-
tárczája vitájának minden napján, egy-egy arasznyit nőtt 
államférfiúi reputácziója, kormánypárt és ellenzék előtt 
egyaránt. Ennek mi azért örvendünk, mert az országra 

nézve nem mindennapi nyereséget látunk abban, ha egy 
férfiú, kinek főfő jellemvonása a higgadtság és józan 
gondolkozás, szétíoszlaui látja maga körül a túlzások és 
balvélemények uttévesztő sötét ködét, és mint egy felkelő 
nap ugy tűnik fel tekintélytől körülsugárzottan polgár-
társai szellemének tájékoztatása végett. 

Ennyit gr. Csáky Albin személyéről, bevezetés-
képpen. Majd mondunk mondásairól még kritikát is ! 
— Most áttérünk arra, a mi az ő egyenisége szép 
tulajdonságainak tüzpróbája, — áttérünk magára a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium költségvetés képviselő-
házi vitájára. Nagy vita ez ; heves, lendületes, nagy 
igazságai és nagy tévedései által tanulságos, mint a milyen 
a véderő-javaslat tárgyalásakor az országházban levihar-
zott. Szenvedélyes a vita most is, mint akkor; mert 
hiszen nemzeti kultura, vallás, az emberi kebleket a szen-
vedélyek legmagasabb fokára hangolni képes magasztos 
tárgyak teszik tárgyát. 

A tulajdonképi kultusbudget-vitát megelőzte egy 
prológszerü jelenet, egy igen-igen unalmas, mert már 
husz év óta számtalanszor összevisszacsépelt théma tár-
gyában. Irányi Dániel, ünnepi ruhába öltözötten, nagy-
szabású beszédben, antik rhetori kérdések és aposztro-
fálásokkal telitett oráczióban elzengette régi nótájának 
rögeszmeszerü refrainjét : a vallásszabadságot. S ezúttal 
tvjavaslatot is nyújtott be erről a kedvencz themájáról : a 
vallásszabadságról. 

Ha jól megfigyeljük hosszú 1ère eresztett dikczió-
jának tartalmát, abból kettő tűnik szembe: 1. hogy a jó 
öreg Danyi bácsi maga sem tudja mit akar ő tulajdon-
képpen az ő vallásszabadságával, 2. hogy Danyi bácsi 
a nazarénusok dédelgetését most már, ugy látszik, végleg 
elejtette, és helyettök a baptistákat kezdi országnak-
világnak dicsérni és a kormánynak törvényes elismerés, 
sőt talán befogadás végett is ajánlaui. 

Irányi Dániel a világ legidealisztikusabb embereinek 
egyike, a ki belekapaszkodik egy-egy divatos, nagyhang-
zásu szóba, azt tele képzeli magának legtarka-barkább 
dolgokkal, a melyekről szentül meg van győződve, hogy 
azok tiszta valóságok, holott a maguk egész nagyságában 
nem egyebek mint egy phantasticus, elkényeztetett elme — 
rögeszméi. Igy játszik Irányi Dániel a szabadság szóval, 
igy alkot magának fellegvárakat a levegőben a vallás- és 
lelkiismereti szabadság szólamainak bűvös camera obscu-
rájában. Valóságos lidérczfények s fata morgánák jelen-
nek meg Danyi bácsi szemei előtt olyankor, mikor az ő 
ideje elérkezik, mikor typikus kopasz fejével felkel s 
melodikus tenór hangján rhetori pathoszszal elkezd sza-
valni a honatyák előtt -— a vallásszabadságról. Es a 
honatyák őt sajátságos tisztelettel hallgatják. Nem mond 
neki ellene senki. Rendesen felkel egy miniszter. Ki-
mondja, hogy nem kell az idealizmus, s a t . ház napi-
rendre tér Irányi Dániel felett. 

Ez történt vele most is. Eddig Trefort adta ki a 
jelszót a napirendre térésre. Rendesen azt szokta volt 
mondani a boldogult miniszter, hogy a mi megvan, azt 
meglevőnek törvényben kimondani fölösleges. Magyaror-
szágban ki-ki szabadon követheti és gyakorolhatja vallását. 
Ha valaki őt ebben akadályozni meri, ott van a hatóság ; 
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forduljon ehhez ; itt van a törvényhozás, folyamodjék ide, 
ha kell. Nincs szükség előre kimondani a szabadságot oly 
vallások számára is, a melyeket senki sem ismer, a me-
lyek talán még nem is léteznek. S ebben a tárgyban 
tökéletesen igaza volt Trefort Ágostonnak. Fején találta 
a szeget akkor is, midőn kimondá, hogy a vallás- és lel-
kiismereti szabadságnak Irányi Dániel szellemében való 
kimondása — Magyarországban disszoluczióra vezetne, 
disszolucziójára a vallási életnek. 

Mert csakugyan, teljesen az egyéni szabadságra 
hagyni a vallás ügyét : nem egyéb mint kecskére bizni a 
káposztát. Az ember romlott természeténél fogva hajlan-
dóbb a rosszra mint a jóra ; hajlandóbb, lia ez reá nézve 
pláne könnyűvé tétetik, a vallással való nem törődésre, a 
léha vallástalanságra, — mint a sok lelkierőt foglalkoztató 
vallásosságra. Irányi Dániel vallás- és lelkiismereti sza-
badsága ide vezetné az embereket Magyarországban. 
Könnyen gyökeret verne vallásszabadság hangzatos czime 
alatt a közönséges elmék tömegében az a meggyőződés, a 
melyet Schiller magáról mondott: „keine Religion haben 
— aus Religion !" Schiller nagyeszű ember volt, mégis 
nagyot botlott. Milyen botlás lenne az, ha Magyarország-
ban Danyi bácsi után rohannának az emberek és szabad-
ságot kérnének Schiller ur találmányára ! 

Irányi Dánielnek ezidén Tisza Kálmán felelt. Leg-
jobban ismeri ő — a kormány hagyományait Irányi 
idealizmusával szemben. Még rövidebben felelt mint 
Trefort szokott. Egy lépéssel azonban tovább ment 
Trefortnál. Megígérte, hogy Szilágyi Dezső a vallás- és a 
lelkiismereti szabadság nagyobb dicsőségére (!) be fogja 
hozni a kötelező polgári házasságot. Tiszának rekonstruálni 
kell szabadelvű hirét. De már nem hisznek neki a többi 
szabadelvű rókák. Azért kell neki Szilágyi neve ! 

Ezzel végződött az Irányi Dániel rögeszméjének 
szentelt prológ — a kultusbudget-vita előtt. 

T. olvasó-közönségünk meg lehet győződve, hogy a 
kultusbudget-vita további lefolyásának tanulságait busásan 
fogjuk kiaknázni. 

Mi itt lassan haladunk ugyan; de annál tovább me-
gyünk — az alaposságban ! ? ? 

Páris, május hó 6. Keresztes hadjárat a rabszolga-
ság ellen. — 

Az első expeditionalis hadcsapat az afrikai rabszolga-
kereskedés ineggátlására közelebb útnak indul a belga 
rabszolgaságellenes bizottság rendeletéből, melynek köröz-
vénye, mint azt a „Bulletin de la Société anticsclavagiste 
de Franceu közli, következőleg szól : 

„Az első czél, melyet a rabszolgaságelleni szövet-
kezet el akar érni, a rabszolgakereskedés megszüntetésére 
irányul, vagyis a rabszolgákra való hajhászatnak és szállí-
tásuknak ineggátlására. 

„Minthogy mi — mondja a belga bizottság — külö-
nösen arra törekszünk, hogy a rabszolgakereskedést a 
független Kongo-államban eltöröjük, mindenek előtt arra 
igyekeztünk, hogy müveleteiuket az ország ama határára 
irányítsuk, melyet a rabszolga-karavánok legnagyobb része 
érint, vagyis a keleti határra. 

„A Tanganika-tó, mely e határt képezi, tetemesen 

elősegítheti munkálatainkat ; e szárazföldi tengeren, mely 
éjszakról délig 130 mérföld hosszú, ha azon egy czirkáló 
hajó fog működni, a rabszolga-karavánok nem közleked-
hetnek. E czirkáló hajót támogatni fogja néhány erősí-
tett őrtanya a Tanganika-tó partjain. 

„Később, majd ha jövedelmi forrásaink azt lehetővé 
fogják tenni, egész sorát az őrtanyáknak fogjuk szervez-
hetni a Tanganika és a Niassza közt, mely utóbbi tavon 
egy angol czirkáló hajó fogja ugyanazt teljesíteni, amit 
a mienk a Tanganika-tón. 

„IIa majd e kiterjedt korlát, melynek hossza több 
száz mérföld, ekkép körülzárolja e vidéket, a rabszolga-
kereskedők nem lesznek képesek ember-árujukat a Kelet 
felé irányítani, amely legfőbb vásárhelyük, és ennek követ-
keztében a rabszolgákra való hajtó-vadászat önmagától 
meg fog szűnni. 

Meg lóvén állapítva e terv, mindenek előtt a Tanga-
nika-tóhoz kell érnünk, amelyhez keletfelöl csak két ut 
vezet. 

„Ott van: 1. az ut Zanzibartól Karema felé Táborán 
át, melyet Cambier, Storms és Becker kutatók követtek ; 
de ez ut jelen pillanatban nem használható ama nehéz-
ségek miatt, melyek a németek s arabok közt felmerül-
tek. Ott több európait már megöltek és legutóbb Broucks, 
angol misszionárius meggyilkolását jelezték onnan. 

„A 2. ut Zambéze-től a Niassza-tón át vezet; sze-
rencsétlenségre e tótól fogva a csoportos átvonulás lehe-
tetlenné van téve az elkeseredett háború folytán, mely az 
afrikai tavak társulata, angolok s az arabok közt foly. 

„Mindebből kitűnik, legalább e pillanatban, hogy 
Afrika, keleti partját elzártnak kell tekintenünk magunkra 
nézve, és ezért tekintetünket a nyugati oldalára kell for-
dítanunk. 

„Itt, a Kongón fölhatolhatunk egész a Stanley-viz-
esésig, honnan könnyű lesz a Tanganika-tavat elérnünk 
majd szárazföldi, majd vizi uton. Habár ez ut hosszabb 
is, legalább ama roppant előnye van, hogy a független 
Kongo-állam területén fekszik, amely nekünk segélyt fog 
nyújtani az ut nagy részében : ez okból ez irányban 
akarjuk műveleteinket megindítani. 

„Első expeditiónk állani fog állandóan 10 európai-
ból és 75 szerecsenből. A Tanganika-tóhoz érve e kara-
ván két csoportra fog oszlani, melyek mindenike erősített 
őrtanyát fog alakítani. E látszólag gyönge csapatnak át-
vonulása közben majdnem ezer főnyi kíséretre van szük-
sége." 

A „Bulletin de la Société antiesclavagiste" hozzáteszi 
e jelentéshez, hogy ez első expeditio, amint kell, nagyobb 
részében szerecsenekből fog állani, akik a tíz európai 
bátor főnök támogatására fogadtattak ; ez utóbbiak Bel-
giumból küldetnek. Es igy kell valósággal a rabszolga-
ságelleni vállalatot venni : néhány nemesszivü s bátor 
európai, válogatott szerecsenek által támogatva, amint azt 
Stanley és Emin pasa tette, és a rabszolgaságelleni moz-
galom rendeletéből Joubert is. Mindez tökéletesen meg-
egyez a programmal, melyet Lavigerie bibornok állított föl. 

Az idézett „Bulletin" ezután igy szól : 
„Reméljük, hogy a párisi rabszolgaságellenes bizott-

ság, mely másodiknak jön keletkezésére nézve e nemes 
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vállalkozásban, nem fog késni Belgium példáját követni. 
A végrehajtó bizottság elé most fontos terv terjesztetett 
és tudni véljük, hogy közelebb javaslatba lio/atik, kez-
dené meg a maga részéről akczióját a semleges vagy 
franczia befolyás alatt lévő területeken. Ez utóbbiak Alger 
s Szenegal franczia gyarmatok közelében vannak, amelyek 
most merő bárbárságnak és a rabszolgaság minden iszo-
nyának ki vannak téve mint a Szahara és a nyugati 
Szudán. 

A németországi leölni rabszolgaságelleni bizottság is 
nemes buzgalommal fogja föl s teljesiti hivatását. Kor-
mányának a rabszolgaság eltörlésére fölajánlotta Német-
ország összes katholikusainak támogatását. Mi ehhez teljes 
szivünkből csatlakozunk s nem kételkedünk, hogy siker 
fogja érni vállalatában, mert amidőn fenntartotta magá-
nak a teljes cselekvési szabadságot a rabszolgaságelleni 
szövetkezet szelleméhez képest, épp oly jól fölérti, mint 
mi, hogy emez akcziót hatalmasan előmozdíthatja a szö-
vetkezet többi tagjainak szabad közreműködése." 

A „Bulletin" ezután jelenti, hogy uj rabszolgaság-
elleri bizottságok alakultak Francziaországban : Marseille, 
Lyon és Bourges városokban ; Olaszországban : Rómában ; 
Spanyolországban : Madridban, és Portugalban : Liszabon-
ban. Svájczból a st. galleni püspök 9,200 frankot küldött 
a párisi bizottságnak. 

Afrikára vonatkozólag a „ Bulletin (les Missions 
d'Afrique megindító levelet közöl Bridoux, tanganika-i 
apostoli vicariustól Lavigerie bibornokhoz. Mi sem oly 
elszomorító, mint a részletek, melyeket e levél a rab-
szolgák karavánjairól közöl, mely utóbbiakkal útjában 
találkozott. A levél igy szól: 

Kipalapala, 1888. novb. 10. 
Főmagasságu Bibornok s mélyen tisztelt atya ! 
Van szerencsém emcziáddal tudatni, hogy három 

nap előtt Kipalapalá-ba érkeztünk, azonban nem anélkül, 
hogy Mpuapua óta a legnagyobb nehézségekkel ne küz-
döttünk légyen. Az évad valóban nagyon előrehaladt a 
karavánok számára ; azért öt hét alatt csak igen kevés, 
s rossz vizet találtunk, melyet gyakran jó drágán kellett 
fizetnünk ; azon kivül se élelmet, se pedig egy szál zöld 
füvet állataink számára. Ily körülmények között a láz 
nem kiméit meg mindig. Engem leginkább megviselt és 
nyolez nap alatt semmi gyógyszer sem volt képes a 
majdnem állandón negyven fokú hőmérséket alászállitani. 
Még nem vagyok egészen helyreállítva ; bizonyos rosszul-
lét és tartós álmatlanság még mindig gyötör. A Stores 
ur egy angol kereskedő által vezetett karavánunk néhány 
teherhordó embert veszített, akik kimerültség folytán el-
haltak, mert ODgogo-tóI fogva nem találtunk más enni-
valót a töknél. Mégis elég jó kinézésünk volt ama több 
rabszolgakaravánhoz összehasonlítva, melyekkel találkoz-
tunk és melyek mély könyörületre indítottak. E rab-
szolgák legtöbbje csak járókelő csontváz volt, és ezen 
nyomorúságos álllapotuk daczára a férfiak nyakukon igát 
viseltek, mialatt a nők hosszú s súlyos lánczokkal egy-
máshoz voltak kötve, melyek őket kínozták. E szerencsétlen 
asszonyok, kiknek keble teljesen ki volt száradva, hátukon 
szegény kis gyermekeket hordoztak, kik elkerülhetetlen 
halálra voltak kárhoztatva. Más, kissé nagyobb gyerme-

kek mellettük gyalogoltak korukhoz mért teherrel hátukon. 
E rabszolgák közül sokan tele voltak iszonytató himlő 
pattanásokkal. Gyakran találkoztunk utunkon elhagyott 
rabszolgákkal, akik kínosan a cserje közé vagy utmélye-
désekbe vonszolták magukat és ott várták a halált, 
melyet a vadállatok gyakran siettettek. Miként fejez-
zem ki a szorongattatásokat, melyeket e szomorú látvány-
nál éreztünk ! Legalább meg akartuk őket keresztelni ! 
Leszálltunk tehát állatainkról és teherhordó embereiuket 
tovább hagytuk menni, akik még közönyös pillantást 
sem vetettek e szegény rabszolgákra ; de minthogy kü-
lönböző országokból, kivált Maniémából jöttek, nem tud-
tuk őket megérteni, vagy kinjaik közepette csak nyö-
géssel s sóhajjal válaszoltak. Szerencsétlenségünkre tehát 
nem tehettünk egyebet, mint egy kis italt nyújtani és 
némi táplálékot hagyni nekik, melyet nein volt már ere-
jük magukhoz venni. IIa e rabszolga-karavánok mellett 
elhaladtunk, és hallottuk az ezeket vezető arabokat ne-
künk mondani: Szcmibo buana sukubua, (jónapot, nagy 
ur,) mind ösztönszeóüleg elfordítottuk fejünket a kegyet-
len szörnyektől. Mint utolsó levelemben irtani emiádnak, 
mindaz, amit olvashattunk vagy hallottunk a rabszolgaság 
iszonyairól, semminek látszott e pillanatban a siralmas 
valósággal szemben, mely szemeink elé tárult. Mikor fog 
e borzasztó csapás eltűnni e vidékről? És mennyire fog-
ják áldani emiád nevét, aki annyi buzgalommal munkál-
kodik megszabadulásuk órájának siettetésére." 

Es ily valósággal szemben némely kozmopolita-
liberális lap még azt merte állítani, hogy a rabszolgaság 
csökken Afrikában ! 

IRODALOM, 
-f- Bölcseleti Folyóirat. Szerkeszti és kiadja dr 

Kiss János. IV. évfolyam 1. füzet. 212 1. Budapest. Egy 
évfolyam ára 5 frt. 

Czélom egyet-mást mondani e derék folyóirat aján-
lására. Kezdem pedig a közvélemény organumain s beve-
zetésül idézek két egymást kiegészítő nyilatkozatot. Dr 
Koltai az „Egyházi Közlöny" 8-ik számában ezeket irta : 
„. . . napjainkban, a midőn a katholiczizmus tudományos 
intézetekben, egyetemen és akadémián, felsőbb és alsóbb 
hivatalokban oly sok tért veszített, ideje volna felébredni 
s megkezdeni az ellenhatást. Ez ellenhatás eszköze pedig 
nem lehet egyedül a theologia és filozófia, hanem a ne-
mes irányú szépirodalom, eszthetika, história és termé-
szettudomány. Korunk nem a theologiai harezok kora 
többé s igy nem is e téren kell sikra szállnunk ; . . . —" 
A „Magyar Szemle" 14-ik számában a Sz.-István-Társu-
latról irt, a melynek „jövő programmját" abban találjai 
hogy „a társulat a keresztény bölcsészet müvelésével 
igyekszik a katholiczizmust szolgálni." Erről az általa 
vélt programmról pedig ekként nyilatkozott : „Atn a 
filozófiát vezérzászlóul bontani ki még sem helyes. Egy-
szerűen azért, mert mi magyarok, fájdalom, nem vagyunk 
filozófus nemzet. Nálunk a bölcseleti szellem a szó teljes 
értelmében terra incognita ; irodalmunk minden ága fej-
lődött, izmosodott ; de bölcseletünk alig áll egyébből, 
mint idegen müvek, idegen eszmék visszatükrözéséből. 
Nekünk úgyszólván nincsen filozófiai érzékünk." Azért, 
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véli a czikkiró, „Fordítson (a társulat) nagyobb gondot 
a szépirodalomra." 

Ez a két nyilatkozat, mely a nálunk annyira alá-
hanyatlott katholiczizmus emelésére utat-módot akar je-
lelni, bizonyítja : mennyire szükséges nálunk a leer, böl-
cseletet művelni; mert valamint a közélet mozgalmaiból, 
ugy e két nyilatkozatból is eléggé kiviláglik, hogy ér-
telmi erőnk gyenge még az egyszerű okok és okozatok 
közötti összefüggésnek helyes felismerésére is. 

Csak dicsérendő a buzgalom, melyet a két nyilat-
kozó is a kath. szépirodalom emelésére kifejt; de nem 
ez a tulajdonképeni orvosszer, a melyre nekünk szüksé-
günk van ; egy mélyebb tekintet korunk bajaira s ezek 
között a bölcselet szereplésére — egészen más felfogásra 
vezet, mint a milyen a két czikkiró felfogása. 

Korunk igenis a theologiai harezok kora és pedig 
sokkal gonoszabb kiadásban, mint az elmúlt századokban ; 
ez a harcz nálunk is folyamatban van és pedig azon 
mindenféle fdozófiai rendszerele folytán, melyekkel orszá-
gunk el van árasztva. Ne essék senki e tekintetben téve-
désbe, lia a katholiczizmus elleni harcz ma nem oly alak-
ban nyer kifejezést, mint a mult idők harczainál. Nem 
támadják ma a katholiczizmus egyik-másik hitezikkelyét, 
hanem a katholiczizmus legmélyebb alapjait; nem nyilt 
harezban, hanem rejtve terjesztik, és pedig nagy erélylyel, 
a katholiczizmussal ellentétes tanokat. Nálunk különösen : 
ez az erélyes munka kerüli a lármát, sőt ha kell, még 
a nevét is eltagadja, de halad, folyton halad előre s mi-
vel nem szerettük tanulni a ker. bölcseletet : a köz- és 
magán életünk, politikai és társadalmi intézményeink sőt 
iskoláink is jobbára csakúgy nyögnek a külföldről impor-
tált hamis bölcseleti eszmék átoksúlya alatt. Mi nem 
szerettük tanulni a bölcseletet és sajátszerű : ez a böl-
cselet, a hamis, mégis megszeretett bennünket és ma 
rajtunk, magyarokon, a hamis bölcselet uralkodik. Avagy 
B. Eötvös és Trefort segédkező elvtársaikkal mit hono-
sítottak meg kultur-intézményeiukben, ha nem a raczio-
nálismust ? Mi az egész liberális rendszer, mint a leg-
nyersebb naturalismus az állam intézményeire alkalmazva ? 
Avagy mit terjeszt özönével napisajtónk, mint raczionalis-
must, tudva és öntudatlanul a hirlapirók minősége szerint? 
Mi okozta, hogy az egyetemen, az akadémián, a felsőbb 
és alsóbb hivatalokban a katholiczizmus oly sok tért 
veszített ? Csak a vak nem látja, hogy a hamis bölcselet 
és annak eszméi szerint megdolgozott jogi, orvosi stb. 
tanok, a melyeknek élő szócsöveik éppen az említett helye-
ken találhatók s a melyekből az ország szine-java kajija 
a vezéreszméket. 

Tehát a ki ma a keresztény bölcselet művelésével 
igyekszik nálunk a katholiczizmust szolgálni, az igen 
helyesen cselekszik s nagy észt mutat arra, hogy ismeri 
bajaink forrását. Téves eszmékkel szemben igaz eszméket 
terjeszteni : ez a helyes diagnosis ! 

De azt sem lehet ám oly apodiktice mondani, hogy 
mi magyarok nem vagyunk filozófus nemzet, hogy ne-
künk úgyszólván nincsen filozófiai érzékünk. Ezt a frázist, 
hogy filozófus nemzet, bizonyos kizárólagossággal szokták 
a németekre alkalmazni; de annyira vagyunk filozófus 
nemzet, hogy amint a fennebbiekben feltüntettem, éppen 

a hamis filozófia tegyen bennünket tönkre; ha nem is 
gondolunk ki uj rendszereket, van nálunk filozófia elég, 
sőt több is a kelleténél — a rosszból. — Továbbá azt 
mondani, hogy nekünk úgyszólván nincsen filozófiai ér-
zékünk, annyi, mint mondani, hogy mi nem vagyunk 
képesek eszünket művelni, nem vagyunk képesek rend-
szeres gondolkozásra emelkedni, nem vagyunk képesek a 
dolgok okai után kutatni, — a mi oly állitás, melyhez a 
külföld szivesen ragaszkodik, midőn bennünket barbárok-
nak, elmaradottaknak ta r t : mi azonban ugy ismerjük 
magunkat, hogy ez nem igaz. 

Az ilyenféle felfogás czáfolására szolgálhat dr Kiss 
bölcseleti folyóirata, a tősgyökeres magyar ember terméke, 
s a kik czikkeket irtak e füzetbe : dr Zafféry Károly, 
Yárady Árpád, dr Sándorff'y Nándor, dr Nemes Imre, 
mind arról tanúskodnak, hogy van a "magyarnak filozófiai 
érzéke, ő is tud bölcselkedés magaslatára emelkedni, mert 
tud tanulni, csak ne hízelkedjenek restségének, mint a sze-
relmetes anya bukott diákfiának. Ma pedig ke'l is a ma-
gyarnak tanulnia, hacsak nem akarja, hogy az ő egész-
séges eszejárását a hamis német-bölcseleti eszmék tönkre-
tegyék, melyek már eddig is — vezérférfiainak szives 
közreműködésével — csaknem kiverték saját házából. 

Dr Kiss folyóirata negyedik évfolyamába lépett ; derék 
egy folyóirat, melyre büszke lehet minden magyar ka-
tholikus. Tartalma olyan, mely egy színvonalon áll a 
külföld hasonló termékeivel. A jelen füzet czikkei : A 
szervezet és gondolat ; Az okság elve elemző itélet-e 
vagy összetevő ? ; A syllogismusról ; A bölcselettudomány 
fogalma, feladata és felosztása (ez a czikk különösen 
ajánlható, mert vannak, a kik azt sem tudják : mi tulaj-
donkép a bölcselet ? ; A kamatszedés ethikai jogosultságá-
ról; Az emberi lélek nyugtalansága; A szervetlen testek 
lényegéről, — olyanok, melyek mindannyi ékül szolgál-
hatnak az anti keresztény világnézet, megdöntéséhez. 

Három kiváló érdeme van e folyóiratnak. Az első, 
hogy úttörője, terjesztője nálunk a ker. bölcseletnek ; a 
második: a bölcselet magyar nyelvének művelése, a mi-
hez mesterül ért ; a harmadik érdem az a tervezet, me-
lyet a bölcseletnek papneveldéinkben való tanításához 
nyújtott s a bölcseleti könyvek ismertetése, mi által a 
vezérfonalak iránt tájékoztatott. 

Figyelemmel kiséri a bölcselet mozgalmait s azokról 
kellő tájékozást nyújt, mi annál fontosabb, mert az esz-
meáramlat, e veszélyes gigász, mely ma a művelt világ 
felett elvonul, főképen a hamis bölcseletből táplálkozik. 

Óhajtandó tehát, hogy e folyóirat mindazok kezei-
hez eljusson, a kik nemzetünk szellemi vezetésére vannak 
hivatva; a ker. bölcselet elterjesztésétől várjuk nemzetünk 
regeneráczióját, mert tudjuk, hogy a felülről leszivárgott 
hamis bölcselet sokszerü bajainak az okozója. 

Ezek után azonban azt fogja kérdezni valaki : mi 
felfogásom van nekem a kath. szépirodalomról? Felele-
tem igen megnyugtató. En a kath. szépirodalomnak lel-
kes barátja vagyok és azokat, a kik annak művelését 
sürgetik, lelkesen üdvözlöm! De midőn a szépirodalom 
müvelését a theologia és filozófia rovására, sőt, s ez igen 
sajátszerű, ezek helyébe sürgetik, akkor az ilyen felfo-
gásra nincs más mondanivalóm, minthogy az ilyenek esz-
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mezavarban szenvednek s magok tesznek bizonyságot arról, 
milyen égető szükség nálunk a filozófia müvelése. Mi:, 
szólnának arról, ba az orvos az ostyába takarandó orvos-
szer belyett csak az ostyát nyújtaná a beteg szájába? 

Ivörülbelől ilyen szerepe lehet a szépirodalomnak a 
theológia és filozófia mellett, mely az eszmék beláthatlak 
birodalmát képviseli; ezen eszmék terjesztésének sok módja' 
és eszköze van és egy a sok lcözül: a nemes irányú szép-
irodalom. Ez pedig egészen más, mint azt mondani : „Ez 
ellenhatás eSzköze pedig nem lehet egyedül a theologia 
és filozófia, hanem a nemes irányú szépirodalom . . . ;" 
mert a szépirodalom csakugyan eszköz, de a theológia és 
filozófia valami más. 

Az a kath. érzék, melyet a ker. bölcselet által meg-
művelt ész s a jól megismert kath. hitigazságaink majd 
mi nálunk is megteremtenek, létesitendi a nevére érdemes 
kath. szépirodalmat is; mert ehhez is az első kellék: az 
alapos kath. képzettség. Dr Maróthi. 

- f Irodalmi jelentés. Megjelent : Egyetemes Egyház-
történetem. Ir ta dr Rapaies Raymund egyet. ny. r. tanár. 
Harmadik kötet. Második rész. A franczia forradalomtól 
napjainkig. 517—851. 1. Ára 1 frt 50 kr. Mind a két 
rész (a reformácziótól napjainkig) 3 frt. Megszerezhető 
szerzőnél, Budapest, Havas-utcza 3., vagy Szolcsányi Gyula 
könyvkereskedőnél Egerben. — lntencziókra nem kapható. 

H I V A T A L O S . 
A Horvát h-lVle a lapí tvány pá lyáza ta i ügyében 

I. Pályázati jelentés. 
A budapesti k. m. tudomány-egyetem hittudományi 

kara által a Répászky-dijra kitűzött eme pályakérdésre : 
„Készíttessék a müveit világi közönség igényeihez alkal-
mazott oly behatóbb értekezés, mely bebizonyítván a 
a vallás és valódi erkölcs közti szoros összefüggést, mu-
tassa ki egyúttal alaposan az úgynevezett független nu>,'í> 
elméletének tarthatatlanságát", két pályamű adatott be, 
ily jeligékkel : 

I. „Velle non discitur." 
II. „Sicut palmes" stb., melyek szabályszerű birá-

latra kiadatván, a kiküldött birálók összhangzó véleménye 
alapján a hittudományi kar folyó tanévi V. rendes ülésé-
ben a dijat a „Sicut palmes" jeligéjű munka szerzőjének 
szorgalmi díjképpen Ítélte oda. A jeligés levél felbontat-
ván, a pályamű szerzőjeül kitűnt Sarmaságli Géza, 
szatmár-egyházmegyei áldozár, kir. gvm. tanár. 

A szorgalmi díjban részesült szerző, kellőleg bélyeg-
zett nyugta mellett a d í ja t ; a „Velle non discitur" jel-
igéjű mii szerzője, azonosságát igazolva, müvét a hittudo-
mányi kar dékáni hivatalában átveheti. 

Kelt Budapesten a hittud. kar jelen tanévi V. r. 
üléséből. 

II. Pályázati hirdetés. 
A budapesti k. m. tudomány-egyetem hittudományi 

kara folyó tanévi V. r. ülésében a következő pályatéte-
leket tűzte ki : 

I. Készíttessék a szentirati tudományok mai szin-
vonalán álló oly mű, melyben a divó tévelyekkel szemben 
mindaz, mit egy művelt világi katholikusnak a szentirás-
ról egyáltalában, továbbá annak hiteles magyarázója és a 
hivek általi használatáról tudni és hinnie kell, alaposan, 
de egyúttal vonzó módon előadatik és bevitattatik. 

Határ idő: 1890. ápril hó 15-e. 
Jutalma : a Horváth alapítványból 800 frt. 
IL Készíttessék egy oly egyháztörténelmi tanulmány, 

mely a szakbeli irodalom lehető felhasználásával 111. Incze 

pápaságát a maga korának keretében ugy állítsa a mű-
velt nagy közönség elé, hogy ezáltal egyszersmind a 
középkorra vonatkozó általános nézetek is a történeti 
valóságnak megfelelőleg tisztuljanak. 

Határ idő: 1890. ápril hó 15-e. 
Ju ta lma: a Horváth alapítványból 800 frt. 

"" A pályamüvek. — melyek a jutalom elnyerése ese-
tében kinyomat.andók, — részletes tárgymutatóval ellátva, 
idegen kézzel tisztán irva, lapszámozva és fűzve, a szerző 
nevét rejtő jelmondatos levél kíséretében a kitűzött határ-
időig a fentnevezett kar dékáni hivatalához küldendők. 

Kelt Budapesten, a hittud. kar 1888/9. tanévi V. 
rendes üléséből. Dr Aschenbrier Antal, 

e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa már megadta a kellő választ 

Lutz bajor miniszter levelére, a melyben a hirhedt mi-
niszter a bajor episcopatus felhívása daczára, az egyház 
szabadságának visszaállítását Bajorországban megtagadta. 

— Rozsnyói dignitárius levelezőnk értesítése szerint 
tény, hogy dr Schopper György püspök ur papsága és 
hivei kedveért szívesen akarja tovább is viselni a püspöki 
hivatal terheit. Mi nem siettünk az ellenkező hirek köz-
lésével ; nincs mit visszavonnunk : annál nagyobb örömmel 
hirdetjük most, a rozsnyómegyebeli papság és hivek 
örömének hirét. F. hó 26-án Rozsnyó polgárai tüntető 
tisztelgésre készülnek. 

— Magasztos e szme vallásosság és hazafiság 
szempontjából egyaránt, az, a mit t. laptársunk, a „Kelet" 
f. hó 19-iki számában megpendít, t.. i. hogy Budapesten, 
annak emlékére, hogy a kárpátalji görög katholikusok 
ősei, részint mint magyarok, részint mint kabarok, részint 
mint ruthének — éppen 1000 év előtt költöztek be a 
magyar nemzettel együtt e hazába : most, ennek emlékére, 
az ország szivében, Budapesten egy katholikus plébánia-
templom építtessék a ruthén szertartású katholikus hon-
fiak részére, kik számukat itt a fővárosban 3000-re teszik. 

— A legszerencsétlenebb királyi anya, — kinek két 
király fia volt, s mind a kettő őrült, — a bajor anya-
királyné, f. hó 17-én meghalt. 1874. óta volt a kath. 
egyház híve. R. i. p. ! 

— Mihálovics József bibornok Abbáziából szék-
helyére visszaérkezett. 

— Furcsa utazás volt Umberto király utazása Ber-
linbe. Ausztrián át, a legegyenesebb úton, nem ment. 
Pedig Ausztria-Magyarország szövetségese. — Furcsa 
szövetséges, a kit kerülni kell ! Milánon át szintén nem 
ment. Pedig Milano Olaszország felső részének fővárosa. 
Miért kerülte el Umberto berlini útjában Milánót? Meg-
felelt a „Moniteur de Rome." Mert Milanóban ellenzik az 
olasz-német barátkozást. Ha Ausztria és Francziaorszásr 
közt esetleg nem léteznék Svájcz : akkor Umbertónak az 
atlanti tengeren kellett volna Berlinbe mennie ! Gyönyörű 
helyzet ! 

— A spanyol katholikusok jövő évi congressusa 
Saragossában lesz. 

Kiadótulajdonos ús felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. líudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Hivatalos. — Vegyesek. 

Az emberi akarat természeti szabadságáról, 
szemben a deterministák tanával.1 ) 

Tisztelt egyetemi közgyűlés ! 

17S0-dik év junius 24-én ős Budavárának 
.,a jelennél is akkoriban még csendesebb utczái 
és terei szokatlan ünnepies szinben tűntek fel. 
Hosszú sorokban vonultak át a még kis terje-
delmű testvérvárosból a megyei nemesség, a 
városi polgárhad fegyveres csapatai, hogy az 
egyetem és város közös költségén nem rég tör t 
uj kapun áthaladván, a királyi várpalota és a 
Szent - György-tér környékén diszelgő katonai 
őrséghez és a budai polgársághoz csatlakozzanak, 
megelőzve, követve az ország minden részéből 
összesereglett hatósági küldöttségek, s az iker-
város mindenrendű lakosai által. "2) 

I t t az ország egyházi és világi méltóságai 
jelenlétében nagy királynénk Mária Terézia 
királyi koronázásának negyvenedik évfordulóján 
gróf Pálfy Károly, udvari királyi alkanczellár 
által ünnepélyesen igtat tat ta be teljes tudomány-
egyetemmé alakitott azon főiskolát, „melyet a 
haza nagy fia, Pázmán Péter annak legzivata-
rosabb korszakában a tudományok menhelyeként 
Nagyszombatban alapitott, főérseki utódai Losy 
és Lippay öregbítettek, a felséges királyné pedig 
oltalma alá vett ,"3) ós hirdettette ki egyete-

Beszéd, melyet a budapesti kir. tudomány-egyetem újjá-
alakításának 109. évfordulója alkalmából 1889. évi május hó 13-án 
mondott Klinger István rozsnyó-egyházmegyei áldozár, a szt. Három-
ságról nevezett siklósi czimzetes apát, szentszéki ülnök, a lelki-
pásztorkodás ny. r. tanára, a hittudományi kar volt dékánja, a kir. 
tud. egyetem e. i. rectora. 

2) Beszéd, melyet az egyetem újjáalakításának LXXXII. em-
léknapján mondott dr Pauler Tivadar, 1862. 

3) Ugyanott. 

műnknek nagy szabadalom-levelét, melyben előbbi 
jogait, kiváltságait, alapítványait megerősítette, 
ez utóbbiakat apostoli királyi legfőbb kegyúri 
jogánál fogva a kath. egyház tulajdonát képező 
gazdag jószágokkal bővítette, s azt mint szive 
egy drága gyöngyét királyi utódainak s az or-
szágnak különös figyelmébe ajánlotta. 

Istennek hálát adva, hogy nagy királynénk 
szivét ily nagy tet t re indította, elődeink hatá-
rozatához híven összejöttünk ma ezen egyete-
münkre épp ugy, mint általa nemzeti művelő-
désünkre fontosán kihatott nagy nap emlékét 
kegyelettel megülni. Igaz, egyetemünk nem volt 
akkoriban már oly kifejlett, mint azt ma örven-
dező szívvel szemléljük, de csak a szűkkeblű el-
fogultság képes kicsinyléssel lenézni a kifejlés 
csiráit magában hordó kezdetet. A nagy anyagi 
áldozatok, melyek egyetemünk kifejlesztésére 
hozattak s hozatnak, valamint nem mentenek 
fel a kegyeletes hála alól alapitói iránt, ugy 
nem jogosítanak fel az általuk neki adott jelleget 
megváltoztatni. „Suum cuique." 

A kegyeletes visszaemlékezés és hála ezen 
évenkint megülni szokott ünnepén az alma mater 
mintegy bemutatja alapitói szellemének azon 
diadalokat, melyeket fiatal polgárai a tudomány 
terén tet t első önálló kísérleteikkel, kitartó szor-
galom és lankadatlan munkásság által szerzett 
képességük mindannyi tanuj eleivel, nemes ver-
senyben egymás felett kivívtak, egyúttal felada-
tává teszi a mindenkori rektornak az ünnepély 
e részét beszéddel bevezetni. 

Megvallom, óhajtottam volna egy szaktudo-
mányomhoz, a „Lelkipásztorkodás tudományá"-

42 
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hoz tartozó tárgyról értekezni, de e tudomány, 
noha kihatására nézve az összes tudományágak 
egyik legfontosabbika, a lelkipásztori hivatal 
közvetítvén az emberiséggel, a társadalommal 
épp ugy, mint az egyénnel mindazon áldásokat, 
melyek a vallásból származnak, nem nyújt nekem 
oly tárgyat, mely mindnyájokra érdekkel birna. 
Egy dologban azonban mégis érintkezik oly kér-
déssel, melylyel napjainkban sok tudós kiváló 
szeretettel foglalkozik. A lelkipásztori hivatal 
ugyanis feladatának tekinti az embert arra ve-
zetni, arra képesiteni, hogy a Teremtő törvényeit 
önként és szabadon teljesitve, rendeltetését elérje. 
Az emberi akarat szabadsága tehát alapja, fel-
tétele működési sikerének. 

Sajátos! Alig van szó, mely napjainkban oly gyak-
ran hangoztatik, s oly varázserővel hatna, mint a „sza-
badság". Szabadság hangzik mindenünnen, szabadság 
lelkesít mindenkit, szabadságot követel mindenki. A nép-
képviselet tanácstermében, a napi sajtóban, gyűlésekben, 
az utczán, nyilvános tereken, mindenütt hol emberek ta-
lálkoznak, szabadságról beszélnek. Még a vad ember is a 
szabadságot tekinti legnagyobb kincsének. Az emberi ter-
mészet szava nyilatkozik e szóban „szabadság", s minél 
magasabb műveltségi foka, annál hangosabban. S felötlő, 
hogy éppen napjainkban, midőn a szabadság kelleténél 
gyakrabban hangoztatik, kelleténél gyakrabban követel-
tetik, mintegy a szabadság iránti általános lelkesültség 
gunyjára sok tudós az ember szabadságrai képességét taga-
dásba veszi. A materialismus képviselői s a fatum védel-
mezői már hajdanta is ezt tették, de mióta a physiologia 
tüzetesebben műveltetik, annak bámulandó eredményei 
által elkápráztatva, sok tudós a fától az erdőt nem látva, 
tagadja minden szabadság alapját, az emberi alcarat ter-
mészeti szabadságát, s állítja, hogy az ember elhatározá-
saiban s cselekvéseiben a lcényszerűltségnek van alávetve, 
s azért amit határoz és tesz, belső kényszerűségből hatá-
rozza s teszi. Ezek ellenében szándékom az ember termé-
szeti szabadságát bevitatni. 

E szabadság az Isten legjelesebb adománya, mely 
nélkül az ember az állathoz sülyed, s azok fölötti fölé-
nyét elveszti. Hol nincs szabadság, beáll a szolgaszerüség, 
uralkodik a vas szükségesség. A szabadságon alapűl az 
ember haladási képessége, e nélkül az egyén űgy, mint 
az egyénekből alakúit társadalom a physikai törvény 
kényszere alatt áll, s valamint az egyén nem birhat ön-
elhatározó képességgel, úgy társadalmi szabadságról sem 
lehet szó. Minden a mi történik, történik úgy, mint tör-
ténnie kell. Azért jónak láttam az ember, az emberiség e 
legnagyobb kincse védelmére néhány szót koczkáztatni. 
Tudom, hogy egy rövidke beszéd keretében vajmi nehéz, 
s csaknem lehetetlen e fontos tárgyat kimerítően bevi-
tatni. De néhány általános érvényű nézpontot mégis 
igyekezni fogok kiemelni. 

Az emberben ép ugy mint minden lényben meg van 
egy elolthatatlan vágy, egy legyőzhetlen törekvés, oly 
állapot után, melyben a neki sajátos, természetének meg-
felelő jót birni és élvezni lehessen. E vágy, e törekvés 
nemcsak az egyén természetének egész irányulásában, de 
a társadalmi s az állami élet összes irányzatában is nyil-
vánul. S valamint az egyén alapja a társadalomnak és 
államnak, — mondja Kállay Béni — ugy az egyén jóléte, 
boldogsága, s a mi ennek elérésére feltétlenül szükséges, az 
— önelhatározásból származó — cselekvés lehetősége, tehát 
szabadsága képezi alapját az összes egész jólétének, bol-
dogságának. Azt hiszem tehát — folytatja — hogy töké-
letesen megegyezik Mill nézetével azon állítás, hogy az 
egyéni szabadság, a szabadság minden egyéb nyilvánulási 
módozatának alapja és nélkülözhetlen tényezője. 

Minden ember, ki egyszer öntudatra ébredt, többé-
kevésbbé élénken, de kétségkívül birni fog egyéniségének 
érzetével. Ezen érzet természetünkben gyökeredzik, velünk 
született érzet, kiegészítő része öntudatunknak, s azért 
természetszerűen érvényesülni iparkodik. Az egyén ezen 
természetszerű törekvése önmagát érvényesíteni, önelhatá-
rozási képességet, akarati szabadságot tételez fel. „A sza-
badság igy legáltalánosabb* értelemben nem egyéb, mint 
akaratképesség s tehetség az akaratot létesíteni is, minden 
más forrásból belülről vagy kiviilről származható, kény-
szerítő befolyás nélkül : nem egyéb tehát mint önelhatá-
rozási képesség.2) 

Ezen önelhatározási képesség kizár minden kény-
szert. A kényszer pedig lehet physikai kűlkényszer, mi-
dőn a lény külbefolyás által természeti hajlama vagy 
akarata ellenére valamit tenni vagy tűrni kényszeríttetik. 
E kényszer nem fér az ember akaratához s ez attól tel-
jesen ment. De a deterministák szerint volna még egy 
más physikai kényszer is, mely magában a lény termé-
szetében feküdnék. Az észrevevés, a tárgy képzete t. i. 
nemcsak kedves vagy kellemetlen érzetet, de szükségkép 
vágyat vagy utálatot, szóval oly ingert idézne elő, mely 
az akaratot döntőleg elhatározná.3) 

Ez állítólagos physikai bel-kényszertől nemcsak 
mentnek lenni, de hatalommal bírni e kényszer ellenében 
is magát öntudatosan elhatározhatni, ez képezi az akarat 
természeti szabadságát. 4) Az akarat e tulajdonánál fogva 

') „A szabadságról." Irta Mill Stuart János. Angolból fordí-
tot ta s előszóval ellátta Kállay Béni. l 'est, 1807. Előszó: „Az egyén 
természeti szabadsága," mondja XIII. Leo pápa apostoli körlevélben 
az emberi sáabadságról : „azon forrás és kiinduló pont, melyből a 
szabadság minden neme önkényt következik." 

a) U. o. Lieber : On civil Liberty and Self-Government. Phila-
delphia. 1859. 37 lap. 

3) Wund t Vilmos, „Grundzüge der physiologischen Psycho-
logie" czimii munkája rendszere nyomán t észült „Philosophiai Pro-
pedeutica" czimii munkájában III. kiadás 102. 1. irja dr Pauer 
Imre : „A tudatba ju tot t képzetek részint tartalmuknál fogva, ré-
szint érzelmekkel összekötötten képezik azon psycliikai — t. i. 
idegrendszerben alakult -— ingereket, a melyektől függnek elhatá-
rozásaink és cselekvéseink. Kétségtelen (V V ?) tehát, hogy amint e 
képzetek, vagy a velük összefüggő kedélymozgalmak közül, már az 
egyik, már a másik emelkedik túlsúlyra, vagy épen huzamosabban 
uralkodóvá válik, elhatározásainkat is determinálja.". . ( ! ! ! ) 

*) „Dominium, quod voluntas habet supra actus suos, per quod 
in eius potestate est, velle et non velle, excludit determinationem 



RELIGIO. '335 

képes önmagában létező erejénél fogva, önmagától és 
önmagából függetlenül minden kényszerítő ráhatástól, 
tetszése szerint magát elhatározni, képes tehát a lélek 
elébe állított tárgy melletti, vagy ellene való tevékeny-
ségre, vagy egyáltalában minden ez iránybani tevékenység 
abbahagyására magát elhatározni, képes a lélek elébe 
állított több tárgy között választani. E tulajdonánál fogva 
lesz az akarat tettének ura. ') Igaz ugyan, hogy az ön-
tudatos elhatározás megismerést tételez fel, „Ignoti nulla 
cupido," igaz, hogy a testi szervezetből, ép ugy, mint a 
különféle képzetek s érzetekből származó ingerek, a 
szokás, sympatheticus hajlamaink2) is befolyásolják az 
akaratot ; de bármily erős és nagy legyen is e befolyás, 
az elhatározás végelemzésben mégis csak az akarattól 
t'iigg, s habár igy sok esetben nem is egyedüli, de min-
denkor legalább részbeni végoka önelliatározásainak. 

A mily bizonyos, irja a nagy s alapos tudományu 
Ulrici, 3) hogy az embernek tudata s öntudata kifejlesz-
tésére s kiképzésére, gondolkodó tehetségre s Ítéletre van 
szüksége, ezek a tudat s öntudat föltételét képezvén: ép 
ugy bizonyos, hogy szükségletet érez, s azért ösztöne van 
magának képzeteket alkotni, vagyis érzeteit, érzelmeit, 
perceptióit, ösztöneit, törekvéseit, s igy tovább tudatába 
felvenni, vagyis tudatosakká tenni. Ezen ösztön két irány-
ban érvényesíti magát : mindenek előtt a törekvésben 
képzeteket szerezni és azokat folyton szaporítani s aztán 
a szerzett képzeteket egymáshoz viszonyítani, egymásra 
vonatkoztatni, egymástól elkülöníteni, egymással egybe-
kapcsolni s rendezni. Önmagától, önnön ösztönét követve, 
öntevékenységgel képezi magának a gyermek első képze-
teit s kezdi azokat elválasztani s összekötni, mielőtt őt 
még erre vezetni vagy oktatni lehetne, mert a beszédre s 
a dolgok szóval való megjelölésének megértésére csak 
akkor lesz vezethető, miután már a dolgok képzeteivel 
bir. Majd másik irányban is jelentkezik ez ösztön. Tudjuk, 
hogy mily kíváncsi a gyermek. Mindent akar tudni, min-
den után kérdezősködik. Tudjuk, hogy mennyire zaklatja 
szünetlen kérdezősködéseivel környezetét. 

E kíváncsisága tudási ösztönünk, tudvágyunk pri-
mitív alakja s csak abban különbözik tőle, hogy mig 
ez minden tekintet nélkül a képzetek értékére s jelentő-
ségére, csak egyáltalában uj képzeteket alkotni törekszik : 
addig a tudvágy csak oly képzetek után törekszik, melyek 
tárgyilagos érvénynyel s azért ismeretei bővítése s helyes-
sége tekintetében rá nézve értékkel birnak. A gyermek 
csak azért merően kíváncsi, mert a képzetek közti e 
különbséget még nem ismeri. 

A kíváncsisággal, a képzetek szerzésére irányuló ösz-
tönnel egyidejűleg jelentkezik a gyermeknél a játékösztön. 
Mily változatosság, mily találékonyság nyilvánul játékai-
ban, mily megelégedés s öröm a neki sikerültnek tetsző 

virtutis ad unum et violentiam causae exterius agentis." S. Tom. 
contra gent. L. I. c. 68. Cf. Cfr. Summa p. I. 9. 82. a 1 et p. 
83. a 3. 

') Sumus Domini nostrorum actuüm secundum quod possu-
mus hoc. vel illud eligere. (St. Thom. Summa : P. I. qu. 82. I.) 

-) E szerint: „verba movent, exampla trahunt." 
3) Grundzüge der praktischen Philosophie v. Dr Hermann 

Ulrici. Leipzig, I. köt. 21. 1. 

uj játék-combinatióban ! A physiologia kimutatja, hogy 
minden ösztön valami szükségleten alapszik s annak ki-
elégítésére irányul, s azért a gyermek játékösztöne is, 
mig egyrészt a szabad mozgás utáni szükségletet kielé-
gíti : addig másrészt kézzelfoghatólag nyilvánítja lelkünk 
természetében rejlő szükségletét, szerzett képzeteit önálló-
lag különböztetni, tetszés szerint elválasztani, összekötni, 
önkénytesen szerkeszteni, változtatni s átalakítani. Hogy 
mennyire fejlődik, erősbödik ezen már a gyermek életé-
ben észlelt tudási ösztön, tudvágy, azt mindenki maga 
megfigyelésében tapasztalja. Tudvágyunk ezen imént tag-
lalt része fölötte fontos. Mert természeti irányzatában 
képzeteit öntevékenysége által tetszés szerint s önkényileg 
szerkeszteni, átalakítani nyilvánvalóan túlmegy a szükség-
leten, melynél az állat megállapodik, képzeteket birni, s 
azokat az érzéki észrevevés által nyújtott összeköttetésben 
reprodukálni. Az állat ennél többre nem képes. Az ember 
azonban mondott tehetségénél fogva magasabbra, az őt 
környező való fölé emelkedni képes. Ennélfogva hatal-
mában vannak, hatalma alatt állanak az embernek kép-
zetei, hatalmában azokat tetszése szerint s tisztán alanyi 
indokból az apperceptióba, öntudatába hozni, ott meg-
tartani, rögzíteni, igy vagy amúgy összekötni, szóval gon-
dolati egységbe hozni. J) 

E tehetségen alapszik : gondolkozási képessége. 
E gondolkozó képesség feltétele épp úgy az öntu-

datnak, mint öntudatos akarati cselekvénynek. A gon-
dolkodó lény ugyanis csak akkor lesz képes öntudatra 
emelkedni, vagyis magát ugy a külvilági tárgyaktól mint 
a belsejében előforduló cselekvények, állapotoktól meg-
különböztetni, s mint ezektől különböző önálló alanyt 
felismerni, ha képességgel bir a mindezesről szerzett 
képzeteket apperceptiójába, öntudatába felvenni, ott rög-
zíteni s összehasonlítani. De az öntudatos akarati cselek-
vés is feltételezi a gondolkozási képességet. Mert a lélek 
csak akkor lesz képes magát tudatosan valamire elhatá-
rozni, ha képességgel bir a ráható ingerek, vágyak kép-
zeteit maga elé állítani, s ha még oly gyorsan is, egy-
mással összehasonlítani, a kivihetőséget s következményeit 
számba venni. Az ezek nélkül véghez vitt cselekedet, 
lesz cselekedet, de soha akaratos, tudatos, beszámítható 
cselekedet. Többet mondok. Hányszor nem csinálunk ter-
vet ezen vagy amaz önelhatározásunk kivitelére ? Néha 
sebtiben teszszük ezt egy pillanat alatt, máskor napokig 
gondolkodunk, mig megállapítjuk. S e terv nem egyéb, 
mint önként és szabadon választott képzeteinknek önkén-
tes, öntudatosan czélra irányított oly összeköttetése, mely 
a véghez viendő cselekedetet s lefolyási módját szabá-
lyozni van hivatva. » 

A gondolkozási tehetség azonban viszont maga is 
akaratunk hatalmában áll. „Ismeretes tény, hogy a figyel-
met hatalmunkban áll bizonyos képzetekre irányozni, hogy 

. ') Ez észrevétel megdönti azon állítást, hogy a képzetek, 
vagy a velők összefüggő kedélymozgalmak delerminizálják elhatá-
rozásainkat. V. ö. dr Pauer Imre fennidézett nlunkája 104. 1., s dr 
Schächter Miksa, a magyar orvosok s természetvizsgálók 1888-ban 
tar tot t gyűlésén mondott beszéde 84. 1. A képzet az akarat által 
motívummá elfogadva befolyásolhatja, de nem determinálja az aka-
ratot, miután nem az akarat áll a képzet, de a képzet áll az aka-
rat hatalmában. 
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az ember képes önkéntesen eszébe hozni valamit, kép-
zelmi képeit akarata szerint s/.őheti s gondolkodásában 
bizonyos tárgyakra akarata szerint reflectálhat." ') Hogy 
tudatosan gondolkodhassam, akarnom kell képzeteimet 
reprodukálni, szétválasztani, megkülönböztetni, szerkesz-
teni stb. ; sőt, hogy tiszta s teljes öntudatomra jussak, 
akarnom kell önmagamat megismerni, akarnom kell az e 
czélra vezető eljárást megismerni. 

A szabad akarat s öntudat igy kölcsönösen feltéte-
lezik egymást2) elannyira, hogy valamint elválaszthatlan 
összeköttetésbe kell hoznunk egyes tüneményeiket : ugy 
mindkettő egy közös forrását, közös alapját felvenni kény-
telenek vagyunk, Hisz nyilvánvaló, hogy ugyanazon én 
az, mely ugy akarati cselekvőségében a ráható ingerek s 
vágyaktól : mint tudatos gondolkodásában képzeteitől ma-
gát, mint önállót megkülönbözteti és a ráható s belőle 
kiinduló változások között magát, mint mindig ugyan-, 
azonost felismeri s mindezek ellenében önállólag érvénye-
síti. Hisz ha tőlem függ, akarom-e figyelmemet bizonyos 
képzetekre irányozni, ha tőlem függ, hogy akarok-e vala-
mit eszembe hozni, képzelmi képeimet akaratom szerint 
szőni; ha tőlem függ, hogy akarok-e gondolkodásomban 
bizonyos tárgyakra reflectálni ; ha tőlem függ e szerint, 
hogy akarom-e reprodukált, figyelmem tárgyává tett kép-
zeteimet igy vagy amúgy akaratom szerint szerkeszteni ; 
ugy én vagyok az, kitől képzeteim reproducatiója, össze-
köttetése, szerkesztése függ, én vagyok képzeteim repró-
dukálója, összekötője, szerkesztője. 

Az öntudat s akarat e közös forrása, közös alapja 
így a lélek énje, a lélek maga. Természetében fekszik, 
azért vele született az ösztön, önmagát, énjét, ugy a 
külvilágtól mint saját tehetségei s működéseitől meg-
különböztetni, s ezek ellenében önelhatározólag érvé-
nyesíteni. 

Ezen érvényesítésében nyilatkozik az emberi termé-
szet legfőbb tulajdona, a szabadság, vagyis a képesség 
magát öntudatosan s önelhatározólag érvényesíteni, hisz 
ezen érvényesítés e képesség nélkül nem történhetnék, 
mert képtelenség tehetségi nyilvánulás tehetség nélkül. 
Ezen önérvényesítést kiséri, belőle származik a belérzet, s 
annak észrevevéséből a tudat, hogy öntudatos önelhatá-
rozásaink tőlünk függnek, hogy ily értelemben szabadok 
vagyunk. Akiben e tudat nem volna, annak fogalma nem 
volna a szabadságról, s azért róla épp oly kevéssé be-
szélhetne, mint a vak a színekről. Nincs öntudattal biró 
ember, ki midőn valamit akar, ne érezné, ne tudná, ben-
sőleg meg nem volna győződve, hogy tőle függ ezt 
akarni, tőle függött volna ezt nem, vagy helyette mást 
akarni. « 

S valóban, irja Ulrici : „midőn én tudattal a felébredt 
s tudatomra jutott ösztönöket, ingereket, törekvéseket 
öntudatomba fölveszem, abban rögzítem, s tudatosan 
megítélésem tárgyává teszem, okaikat és ellenokaikat 
mérlegelem, s e mérlegelésnél meg nem állapodva hatá-
rozatot hozok s .e határozatom szerint cselekszem, ha 

') Dr Pauer Imre f . i. munkája. 103. 1. 
!) Wie uns der Wille nur aus dem Bewusstsein bekannt sein 

kann, so ist anderseits ein Bewusstsein für uns gar nicht denkbar 
ohne die innere Willensthätigkeit." Wundt id. munk. 387. lap. 

mindezt öntudatosan teszem s éppen ezáltal önvoltomat a 
reám ható ingerek, ösztönök s törekvések ellenében érvé-
nyesítem, lehetetlen, hogy e belső cselekvésem okául maga-
mat ne ismerjem fel. E belső cselekvésemet szükségképen 
kiséri a tudat, hogy én vagyok a cselekvő. E tudatom 
önkéntelenül, elodázhatlanul, szükségképen támad s meg 
van minden öntudatos cselekvésemnél." l) 

S e tudatom meg van cselekvésem közben is. Érzem, 
tudom, hogy tőlem függ, hatalmam van hozott határozato-
mat megváltoztatni, s e változtatáshoz képest megkezdett 
cselekedetemet abban hagyni vagy helyette mást tenni. 2) 

S midőn a tett végrehajtva van, nincs ember, ki, 
ha tette erkölcsi érzetével egyezik, helybenhagyó, kel-
lemes érzetet ne érezne, s ha azzal ellenkezik, ne kár-
hoztatná magát, s ugy saját lelkiismerete, mint mások 
előtt mentegetőzni ne igyekeznék. Maga magát ismeri 
igy el tette okának, tudja, érzi, hogy tetteinek ura. 

Beltapasztalatom ekként igazolja, öntudatom mondja, 
hogy én vagyok a cselekvő. E beltapasztalat, úgyszintén 
a rajta alapuló, belőle fejlődő öntudat szükségkép szár-
mazik, meg van minden öntudatos cselekvés előtt, alatt s 
után. Hangosan szól itt a természet szava ! Mert elismert 
igazság, hogy a beltapasztalat az igazság biztos ismérvét 
képezi. Tárgya közvetlen s oly világosan tűnik elő, hogy 
minden kételyt kizár. A kik e tapasztalat ellenében is az 
emberi szabadságról kételkednek, azokra ráillenek a királyi 
zsoltáros e szavai: „szemök van s nem látnak, fülök van s 
nem hallanak." „A fatalizmus — mondja a sokszor idézett 
Wundt, s épp oly joggal hozzátehetjük a determinizmus — 
ellenkezik szabadságunk tudatával, melynek létéről, mint 
öntudatunk közvetlen fényéről, kételkedni nem lehet." 3) — 
Természetünkbe be van oltva a szabadság utáni szükséglet, 
önérvényesítési ellenállhatlan ösztönünk feltételezi, a bel-
tapasztalat tanúsítja, öntudatunk igazolja, s mégis állítani, 
hogy ugyanazon természetünk a szabadságot kizárja, 
hogy ez iránti öntudatunk csalódás : ez egy oly ellen-
mondás, melyet az emberi ész soha megoldani nem fog. 

(Yége köv.) 

ll Ulrici id. m. 36. 1. 
') Ich mache hier auf eine physiologische Thatsache auf 

merksam, die offenbar von der höchsten Bedeutung ist, die aber die 
Materialisten unter den Physiologen und Psychologen nicht zu 
kennen scheinen, oder absichtlich ignoriren. Der berühmte Phy-
siologe C. Ludwig (Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 2. Aufl. 
I. 203 ; 598 1.) erklärt ausdrücklich : „Die Nervenröhren (der mo-
torischen Nerven) sind in ihrem Verlaufe durch das Hirn auch mit 
solchen Apparaten in Verbindung, welche den erregten, Zuckung 
erzeugenden Zustand der Nerven dahin umzusetzen vermögen, das 
der Nerv stat t Zuckung vielmehr Muskelruhe erzeugt, — also Vor-
richtungen, deren Kräfte dazu verwendet werden, die schon ander-
weitig erregten Nerven zu beruhigen- ein Umstand, auf den man 
wie Ludwig selbst hiezu fügt „bisher noch nicht aufmerksam genug 
gewesen ist," der aber gleichwohl die höchste Aufmerksamkeit ver-
dient, weil er offenbar nur dahin gedeutet werden kann, das der 
Seele dadurch die Möglichkeit gewährt werden soll, eine will-
kürliche Bewegung, die sie eingeleitet hat, in jedem Moment hem-
men d. h. ihren Entschluss mitten in der Handlung ändern zu 
können, — weil er also offenbar ein physiologischer Beweis für die 
Freiheit des Willens ist." Ulrici id. m. 38. 1. 

») Wundt id. m. 397. 1. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 25. Az országházból. — 

Firczák G j u l a beszéde 
a képviselőház május 23-án tartott ülésén. 

T. ház ! (Halljuk !) Husz éve annak, hogy a nép-
iskolai közoktatásról szóló törvény (XXXVIII. t. cz.) meg-
alkottatott s ez által hazánkban az ujabb iskolai éra 
inauguráltatott. 

Husz év ugyan nem valami epochalis időszak egy 
nemzet életében és kultúrtörténetében, de azért elég hosszú 
arra, hogy az alatta történt alkotásokra, elfogulatlan 
bírálatunkat megtehessük. 

Az igazságos kritika fényénél, minden méltányosan 
itélőnek be kell látnia, hogy a népoktatás ügye, e két 
évtized alatt, jelentékeny előhaladást tett ; — előrehaladt 
különösen abban, ami a külterjes — gazdálkodást illeti. 
Uj iskolák állíttattak, — a létezők hiányai pótoltattak, 
tanonczaink megszaporodtak, ipar- és szakiskolák, tanitó-
és tanítónő-képezdék és ovodák állíttattak föl ; közép-
iskolai oktatásunk az adott viszonyokhoz képest szabá-
lyoztatott és a nyugdij-kérdés is megoldást nyert. 

Noha ezen eredmények által nemzeti kulturánk ha-
talmas lendületet nyert, de azért másrészről tagadhatatlan, 
hogy közoktatásunknak vannak még hiányai, melyeket 
pótolni, és fogyatékos intézkedései, melyeket helyesebbek-
kel kicserélni szükséges. • 

A XVII-ik évi miniszteri „Jelentés", több ilyen 
hiány és fogyatkozásra, statisztikai számadásokkal rámutat. 
Népoktatási viszonyaink egyik fogyatkozása, hogy az is-
kolába nem járó tankötelesek száma még mindig igen 
nagy és megközelíti a félmilliót; második fogyatkozás az, 
hogy az állam nyelve több iskolában vagy egyáltalában 
nem, vagy csak csekély eredménynyel tanittatik. 

A miniszteri jelentésből arról is meggyőződünk, hogy 
az emiitett kétrendbeli hiány, főleg az ország felvidéki 
megyéiben és a nem magyar ajkú lakosoknál tapasztalható. 

En szintén egy olyan kerületet képviselek, melyben 
a választók nagy része ruthénül beszél ugyan, de bátran 
ki merem mondani — és be is fogom bizonyítani — hogy 
ezen ruthén nép magyarul érez. (Éljenzés jtibbfelől.) 

Mielőtt e népnek oktatásügyi viszonyaival foglalkoz-
nám, a t. ház kegyes engedelmével óhajtanék magáról a 
ruthén népről, a lehető rövidséggel egyetmást elmondani. 
(Halljuk ! Halljuk!) óhajtom tenni ezt egyrészt azért, mert 
vajmi ritkán esik meg az, a mi tegnap történt, hogy itt, a 
magyar törvényhozó testület ezen termében a ruthén nép-
ről valaki előnyösen megemlékezzék ; másrészt azt hiszem, 
hogy a t. képviselő urak közül is többen, a magyaror-
szági rutbénekről csak hézagos tudomással birnak. 

Hazai oknyomozó történelmünk igazolja, hogy az 
északi Kárpátok alatt lakó ruthéneknek ősei, a honfog-
laló magyar ősökkel, mint fegyvertársak jöttek Panno-
niába, és igy az államalkotás nehéz munkájában ők is 
részt vettek. 

Később Nagy Lajos királyunk idejében 1348 körül 
Korjatovich herczeg vezérlete alatt ismét mintegy 40 
ezeren bevándoroltak Magyarországba és itt szives fogad-
tatásra találtak. 

A ruthének kezdet óta mint megbízható testvérek 
viselkedtek, szemben a magyar elemmel. (Éljenzés.) 

Es ha végig tekintünk ezredéves történelmünkön, 
arra nem találunk példát, hogy a magyarországi ruthén 
nép valaha a magyar testvérnép ellenségeként mutatta 
volna magát. (Igaz ! Ugy van !) Pedig sok vész és nehéz 
viharokkal küzdő magyar nemzetünk sokszor válságos 
helyzetbe került, de azért a ruthén testvérnépet soha 
nem magával szemben, hanem igenis, a maga oldalánál 
találta. Szabad legyen csak az 1848-iki szabadságharcz-
ról megemlékeznem. Sokan vannak még az országban, de 
vannak egynéhányan a t. képviselő urak között is, kik 
a 48-iki eseményeknek nem csak szemlélői, de részben 
szereplői is voltak. 

Es én itt e házban — mint a magyar nemzet areo-
pagjában bátor vagyok azon kérdést föltenni, hogy a vész 
és küzdelem legválságosabb napjaiban okozott-e valaha a 
ruthén nép politikai magatartásával kellemetlenséget vagy 
aggodalmat a magyar nemzetnek és az akkori felelős ma-
gyar kormánynak? (Ugy van! Ugy van!) 

És nem mondhatja senki, hogy ez gyáva meghu-
nyászkodásból történt, mert hisz a nép fiai megfelelő 
számarányban küzdöttek a magyar trikolor alatt — és 
sokan közülök, hősi halállal estek el a hazáért. (Igaz !) 

A szabadságharcz lezajlása után, az ötvenes évek 
sok kínálkozó alkalmat nyújtottak e népnek . . . centrifu-
gál , . . magyar ellenes politika követésére. 

A kisérletezők azonban csakhamar meggyőződtek, 
hogy a ruthénekkel e téren czélt érni nem fognak. Nem 
érhettek czélt azért, mert a magyarországi ruthéneknek 
nem voltak — és most sincsenek szeparatisztikus nemzeti-
ségi aspiráczióik. (Helyeslés.) Ok nem kívánnak egyebet, 
csak azt: hogy ugyanazon szent korona és ugyanazon al-
kotmányos törvények ótalma alatt álljanak ; s hogy az 
igazság s méltányosság mérlege rájok is alkalmaztassék. 

Ezen történelmi reminisczencziák után áttérek a 
ruthén nép tanügyi viszonyaira, — és be kell vallanom, 
hogy főképen a határszéli hegy-völgy- és dombokon szét-
szórt községekben, még sok a tanügyi hiány. 

És ezen hiányokon segíteni nem is oly könnyű fel-
adat, mert itt az elemek is a tanügy előhaladása ellen 
küzdeni látszanak. A nép földhöz ragadt szegény. Osztály-
része tűrés és szenvedés. A talaj kevés és terméketlen, 
közlekedés főképen tavaszszal és őszszel szerfelett nehéz. 
A nép rosszul lakik, még rosszabbul táplálkozik és gyar-
lón ruházkodik. 

Általában véve e nép nem idegenkedik az iskolától 
es mégis gyakran gyermekét nem küldheti az iskolába, 
mert a legszükségesebb testi ruhával sem képes őt ellátni. 

Ily szegény községben mily nyomorteljes a tanitó 
helyzete! És valóban, a hivatás magas foka kívántatik hozzá, 
hogy e sivár és örömtelen helyzetében a tanitás szent 
ügyeért még lelkesedni is tudjon. 

Ily esetekben, hiábavaló a nagyobb szigor, a kér-
lelhetetlen bírságolás. Szívtelen kegyetlenséget elkövethe-
tünk vele, de nem lesz foganatja. 

Meggyőződésem szerint e bajokon csak ugy lehetne 
segíteni, ha a t. kormány specziális gyámkodása által a 
magas kincstárral — és az ottani nagy-birtokok uraival 
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egyetértőleg emelné valamiképen e népnek jólétét. Az 
anyagi gyarapodást bizonynyal követné azután a kulturá-
lis haladás is. 

Ilyen rendkivüli gondoskodást ezen jóindulatu nép 
megérdemelne a múltban tanúsított magatartásáért, — és 
azon körülmény — hogy ezen nép éppen hazánk határait 
védi, — még inkább kívánatossá teszi a rendkivüli intéz-
kedést. 

Mármaros, Ugocsa, Bereg, Ung és Zemplén jobb 
vidékein lakó ruthéneknél, kielégítőbb állapotokat találunk. 
Iskoláik a törvény kívánalmainak megfelelnek és a ma-
gyar nyelv tanítása is jó, kielégítő eredményeket tün-
tet fel. 

Az igazságnak tartozom annak kijelentésével, hogy 
a ruthén nép, noha szereti a maga anyanyelvét, mind-
azonáltal nem viseltetik legkisebb ellenszenvvel sem a 
magyar nyelv iránt (Helyeslés jobbfejői), sőt azt kész-
séggel hajlandó megtanulni és büszke gyermekére, ha az 
már meglehetősen elsajátította az állam nyelvét. (Helyes-
lés jobbfelől.) És itt szabad legyen nekem egy jellemző 
történelmi tényt fölemlitenem. Ugyanis 10 év előtt, akkor, 
midőn az államnyelv tanításának általános kötelezettsége 
kontempláltatott, de maga az erre vonatkozó törvényja-
vaslat még mindig késett, a munkácsmegyei püspök, a 
káptalan és a klérus egyértelmüleg föliratot intéztek a 
nmltsgu vallás- és közokt. miniszterhez, kérve őt, hogy a 
magyar nyelv tanításának általános kötelezettségét mi-
előbb törvénybe igtatni szíveskedjék. 

Ha tehát a magyar nyelv tanítása körül a ruthének 
között itt-ott még most némi hiányok mutatkoznának : 
ezt a dolog természetéből származó nehézségeknek, és a 
kultura előmozdítására megkívántató anyagi eszközök hiá-
nyának, és nem holmi antipathetikus érzelmeknek kell 
tulajdonitani. — Ha e nép megélhetési feltételei némileg 
megkönnyittetnének, és ha az igen t. minisíter ur által 
tervbe vett óvodák itt is felállíttatnak, meg vagyok győ-
ződve, hogy a közel jövőben itt is örvendetesebb kultur-
állapotokkal fogunk találkozni. 

A közeli jövö, azt hiszem, fényesen igazolni fogja e 
tekintetben állításaimat. — Mindezeket — vonatkozással 
a ruthénekre, azért mondtam el, nehogy a statisztikai 
kimutatások folytán a magyarországi ruthén nép ugy 
tűnjék fel, mint a mely a magyar néppel a kultura áldá-
sos ténykedésében részt venni nem akar. (Helyeslés). 

Ezek után a t. ház engedelmével, szabad legyen 
nekem hazai közoktatásunkról is általánosságban, röviden 
szólani. (Halljuk! Halljuk!) 

T. ház ! Valahányszor a közoktatási kérdés napi-
rendre kerül, — a társadalom minden osztályai mozgásba 
jönnek, az érdeklődés országossá válik. — Ezen különben 
örvendetes tüneménynek oka az, hogy ma minden gon-
dolkozó elme meg van győződve afelől : hogy hazánk és 
nemzetünk létele és fennmaradásának legerősebb biztositéka 
— nem egyedül a hősi vitézségben — hanem főleg a 
magyar nemzeti kulturának népszerűsítésében — áll. Es 
mivel ezen kulturát az iskola közvetíti, innét van, hogy 
az iskola ma fontosabb erkölcsi tényező, mint a fegy-
veres erő. — Ilyen felfogás mellett mi természetesebb, 
mint azon közóhaj, hogy teremtsük meg a lehető legjobb 

„magyar nemzeti tanügyi politikát" (Elénk helyeslés 
jobbfelől), vagyis olyant : mely képes legyen a nemzetet 
a maga eredetiségében fentartani, — szellemben nevelni, 
erkölcseiben nemesíteni, számban gyarapítani, — erejében 
hatalmassá és tekintélyessé tenni. (Élénk helyeslés és él-
jenzés jobbfelől.) E nagy fontosságú feladat megoldására 
nézve nincs senki, ki az állami szempont jogosultságát 
tagadásba hozná ; ellenkezőleg az államnak egyik kiváló 
kötelessége a közművelődést nem csak ellenőrizni, de azt, 
bizonyos tekintetben irányítani, és irányítani olyképen, 
hogy e különféle nyelvű és vallású országban, az össze-
tartozandóság érzete által áthatva, mindnyájan ugyanazon 
állameszme megizmositására közreműködjünk. (Élénk he-
lyeslés jobbfelől.) Ezen közreműködésnél a kiindulási pont, 
a módok, az eszközök divergálhatnak ; ez azonban az 
állam fő érdekét nem veszélyezteti. Am legyen meg az 
eltérő eszközökben a vetélkedés, de ne legyen harcz sem 
az állam, sem egymás ellen. (Helyeslés jobbfelől). 

A magyar nemzetnek már a régen múltban is meg 
volt az ő sajátságos kulturája. Ezen ősi kulturának főjel-
legét képezte a hazafiság és vallásosság . . . És íme, ezen 
kultura helyesnek bizonyult; mert idestova 1000 éve an-
nak, hogy a gondviselés kivezette nemzetünket Ázsiából 
s itt — Európa közepén idegen nemzetek közé beékelte; 
— és mégis a magyar nemzet, sok vész és veszély között, 
képes volt megóvni nemzetiségét, államiságát és alkot-
mányos" szabadságát. 

Ezen bázist — ezen alapot tehát, mely egy ezred 
éven át jónak bizonyult, már csak azért sem volna helyes 
félredobni, most, midőn nemzeti kulturánkat tovább fej-
leszteni akarjuk : mert ezáltal veszélyes kísérletezés terére 
juttatnék a kulturát magát. És ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy maradjon a régi rendszer mellett, hanem 
csak a kipróbált régi alapokat tartsuk meg és a kultúr-
népek által eddig már elért eredményeket igyekezzünk a 
nemzeti kultura javára és felvirágzására felhasználni. 
(Élénk helyeslés jobbfelől.) 

Tanügyünknél gyakorta hallottunk panaszokat a túl-
terheltség ellen. (Halljuk! Halljuk!) Bátor leszek tehát 
szerény nézetemet elmondani. 

Ami a túlterheltséget illeti, csak részben mondható 
ezen vád indokoltnak. Nem szabad felednünk azt, hogy 
amióta a gőzerő és a villamosság az ember szolgálatában 
van : ez bizonyos szempontból hatalommá vált. Azóta a 
föld átalakult, a világ változott. Látjuk azt, hogy most 
mindenütt ideges sietség és kapkodás uralkodik. Nem 
mondom, hogy e lázas sietség helyes és czélszerü, de 
annyi igaz, hogy ami a tanügyet illeti, hajdan a tanuló 
egy könyv mellett szorgalmasan tanulva minden évben 
egy-egy osztályt elvégzett. Most több a tananyag és a 
szülők is gondoskodnak arról, hogy a nem kötelező tan-
tárgy is sok legyen; hogy a g y e r m e k e k mindenféle szük-
séges és kevésbé szükséges és felesleges dolgokkal terhel-
tessenek. Innen van azután, hogy ha körültekintünk, 
látunk sok feleslegest és selejtest. — Rohanni akarnak a 
gőz erejével. — Vannak emberek, kik mindent a gőzerő 
sebességével óhajtanak elérni. — Ámde meg kell ezekkel 
értetni, hogy az ember nem képes mindezt ezen sebesség-
gel elnyerni, mert az ember életének nincsenek oly sima 
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vágányai, mint a vasutaknak. Az ember életének utjai 
akadályokkal teltek, amelyeken csak fontolva és az igaz-
tudás vezérlete mellett lehet czélhoz jutni. Az állását és 
feladatát jól értő tanifó vagy tanár, a tanitás terén bizo-
nyára meg fogja tudni óvni magát azon hibától, hogy a 
inlterbeltetés vádja alá essék, főképen, ha az alsóbb osz-
tályokban a szakrendszer helyett az osztálytanitás rendel-
tetik el, mert ekkor reménylem, hogy a tulterheltetés 
iránti panaszok meg fognak szűnni. (Helyeslés jobbfelől). 
Tagadhatlan tény, hogy Európa államaiban különféle ve-
szélyek mutatkoznak. 

Ami a társadalmat legmélyebb alapjaiban megráz-
kódtatja, az nem a munka elmélete, nem a polgári há-
zasság kérdése, nem a nevelés konzervatív vagy liberális 
szelleme, nem a bölcsészetnek ez vagy ama formája . . . . 
hanem megrázkódtatja a társadalmat azon tan. amely, 
mindezeknek negácziójában nyer kifejezést. — Es épen 
ezen tan bomlasztó hatásától kivánom megóvni a nemze-
tet, — a társadalmat — és nemzeti kulturánkat. — Ami 
csak ugy történhetik, ha kalturtörekvéseinknél továbbra 
is fentartjuk a keresztény alapelveket. — Ily irányzat 
mellett azután nem félhetünk, hogy politikai téren a 
kozmopolitizmusra és a társadalmi téren a nihilizmusra; 
— valláserkölcsi téren pedig az atheizmusra tévelyeg-
hetünk. (Halljuk! Halljuk!) 

Vagyis egyszerűen szólva ; meggyőződésem szerint 
az a helyes tanügyi politika, mely nemzeti szellemben a 
kor kívánalmai szerint valláserkölcsi alapon fejlesztetik. 
(Helyeslés jobbfelől.) 

Ne idegenkedjünk tehát a vallásos jellegű intéz-
ményektől : mert a mutatkozó társadalmi veszélyeket, 
csakis a vallás szelleme által lehet leküzdeni, és vallás 
nélkül nem lehet az embereket azon elvek és kötelességek 
teljesitésére visszahóditani, melyek az állam rendjének 
alapját képezik. A költségvetést elfogadom. (Helyeslés 
jobbfelől.) 

Liszabon, május hó elején. A portugáli katholikus 
kongresszus f. é. ápril hó végén Porto-ban tartatott az ott 
helybeli biboros főpásztor elnöklete s egynek kivételével 
az összes portugáli püspökök résztvételével. 

Bámulatos az a lendületes terjedés, melyet a ka-
tholikus nagygyűlések Európa-szerte vesznek s melynek 
ékesszóló példája a kis Portugal. Ma nincs Európában 
nagyobb számú kath. alattvalókkal biró állam kath. kon-
gresszus nélkül1) ; ki hitte volna ezt néhány év előtt ? 
Ki hitte volna különösen, hogy Portugálban, hol a sza-
badkőművesség a kormányon évtizedek óta terpeszkedett 
s már-már a papságot is corrumpálta, mindennek daczára 
a katholikusok nagygyűlésbe verődjenek össze ? És mégis 
megtörtént ez, a katholiczizmus elévülhetetlenségének s 
mindent legyőző életerejének segélyével. 

A katholiczizmus befolyása rohamosan emelkedik s 
Portugalban ma hatalom, holott néhány év előtt még a 
szolgaság jármában nyögött. A hitbátorság a veszélyekkel 
növekedett s a bátrak együvé állottak, hogy a gyön-
gébbeknek támaszai legyenek : igy alakult kezdetben egy 
kisded csoport, mely most nagy sereggé növekedett s 

') És Magyarország? 

Porto-ba két ezernél több kiváló férfiút gyűjtött össze 
az ország minden vidékéről, sőt a gyarmatok is képviselve 
voltak. Ezekhez járult a portói népség ezer számra, ugv 
hogy az üléseken mindig négy-öt ezer katholikus volt jelen. 

Ezt a kath. sajtó tette lehetővé, melynek terén ama 
bátrak előbb távolról, azután személyesen is megismer-
kedtek ; melynek terén azután saját hitszilárdságukat 
közölték a hivőkkel, akik a példán felbuzdulva siettek 
csatlakozásukkal a számot s erejét növelni. 

Ez a portugáli kath. kongresszus előzményeinek tör-
ténete s valószínűleg számos más európai kongresszuséi-
nak is. 

Ma a római kérdés uralkodik az egész helyzet fölött, 
tehát a portói kath. nagygyűlés is főkép ezzel foglalko-
zott. Több szónok, köztük a legjelesebb portugál rhetor, 
fennen hangoztatta a pápa világi hatalma helyreállításá-
nak szükségét, sőt mellőzhetetlenségét. Különösen kieme-
lendő Lopez y Vygo szenátor beszéde, aki hatalmasan 
tiltakozott az ellen, bogy az olasz kormány szabjon tör-
vényt a katholikusoknak az egyház fejéhez való viszo-
nyukra nézve ; már pedig — úgymond — a pápa most 
ellenséges hatalom alatt él és nem biztos sem ő, sem a 
katholikus világ, vájjon az olasz kormánynak nem fog-e 
tetszeni változtatni a helyzeten, vagy vájjon a viszonyok 
nem fogják-e kényszeríteni reá? Ez tűrhetetlenné teszi a 
római állapotokat s ezen nem segíthet semmi gyökeresen, 
kivéve a pápa világi hatalmának helyreállítása. 

Egy másik szónok kiemelte mindama zaklatásokat, 
melyeknek a pápa 1870 óta ki van téve és e szempont-
ból is megtámadta a bitorlók ama mondását, hogy Rómát 
nem engedik érinteni (Roma intangibile). Ez állítás annyi, 
mint ha a tengernek mondanák, hogy De érintse Olaszor-
szágot, holott körülveszi azt, mint a kath. világ a pápát. 
Ezért olasz belügyi kérdésnek mondani a római kérdést, 
a legnagyobb képtelenség, melyet a jelen kor produkált, 
de egyúttal a legnagyobb szégyen az európai kormányokra, 
melyek erre szemet hunynak. Portugalban okos ember 
ezt nem veszi be. 

A kongresszus egyhangúlag a következő határoza-
tot mondta ki : 

„A portugál katholikusok a többi nemzetek ka-
tholikusainak egyetemleges támogatásával el vannak tö-
kélve minden erőiket arra szentelni, hogy a pápa, kit 
megfosztottak szabadságától és aki az egész világ katho-
likusait megbotránkoztató zaklatásoknak van kitéve, mi-
előbb visszanyerhesse teljes szabadságát." 

E határozattal egyértelmű hódoló fölirat intéztetett 
a pápához, mely in plena sessione minden jelenvolt által 
aláíratott, miért is az ülés (ápril hó 29-én) d. e. 10 órá-
tól d. u. 3-ig tartott. 

A kongresszus egyúttal táviratot intézett a liszaboni 
pápai nuncziushoz, Vannutelli Vincze érsekhez, melyben 
értesité őt a hozott határozatról és az apostoli áldás ki-
eszközlését kérte, mely másnap igen szives szavak kisé-
retében meg is üzentetett. 

A kongresszus többi tárgyalásai közöl különösen 
kiemelendő a protestantizmus káros befolyásáról szóló s 
kiváló figyelemre méltó értekezés, mely vallási, politikai, 
társadalmi és közgazdasági szempontból kimutatja, hogy 
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a protestáns alapelv magában hordja a decompositio csi-
ráját és a gyakorlatban sehol sem hozott létre nagy mű-
vet, mert egység s összliangzat nélkül nagyot alkotni nem 
lehet; már pedig amije valakinek magának nincs, azt 
nem is közölheti mással. 

Az iskolai kérdésben a nagygyűlés több határozatot 
hozott, nevezetesen a vallásoktatás biztosítására és az 
egyház befolyására nézve, mely nélkül a tanításnak nincs 
alapja, jogosultsága s jó eredménye. 

Nem csekély érdekkel bir amaz értekezés, mely ki-
mutatta, hogy Portugál mindaddig nagy gyarmatokkal 
birt, mig a szerzetes rendek szabadon fejthették ki hit-
térítő s czivilizatorius tevékenységüket. És ez okból, vala-
mint a vallás s polgárosodás látó pontjáról ajánltatik a 
szerzetes rendek visszaállítása s terjesztése a gyarmato-
kon. Mint tudvalévő, a Jézus-társasága s rokon kongregá-
cziók ki vannak zárva Portugálból. 

Közgazdasági s nemzetgazdasági kérdések is tár-
gyaltattak a kongresszuson, nevezetesen kimutattatott, 
hogy az anyagi s gazdasági különbségeket, melyek egész 
Európában nagy s mélyreható mozgalmat keltettek, egye-
dül az egyház, a vallás jótékony hatása képes áthidalni. 
Több szónok kimutatta, hogy az anyagi javak arányla-
gosabban voltak fölosztva, munkában s keresetben soha 
sem volt hiány, soha senki éhen nem halt, amig az egy-
ház által hordozott s biztosított keresztény társadalmi 
rend volt uralkodó, amikor gazdag s szegény egyaránt 
azon vallás parancsait tartozott megtartani, amely meg-
hagyja : szeresd felebarátodat mint tenmagadat. 

A tisztán tudományos tárgyú értekezések közöl föl-
említendő a positivismus bölcseletét biráló s kárhoztató 
fololvasás. 

A kongresszus végül oly határozatot hozott, mely 
teljes dicséretet s követést érdemel. Kimondotta ugyanis, 
hogy külön bizottságot küld ki, és ezen bizottság rögtön 
meg is választatott, melynek föladatává tétetett, lelki-
ismeretesen ügyelni afölött, hogy a kongresszus által 
hozott határozatok keresztülvitessenek, és erről a bizott-
ság számot adni tartozik. 

A jövő portugáli katholikus kongreszszus jövő évre 
Braga városába határoztatott összehivatni. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
= Az „Erdélyi Római Katholikus Irodalmi Tar-

SUlat" folyó évi julius hó 2-án délelőtt, Károlyfehérvártt 
a püsp. Lyceum egyik tantermében tartja ez idei rendes 
közgyűlését, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak. 
Tárgysorozat: 1. D. e. 9 órakor „Veni Sancte"-val össze-
kötött isteni tisztelet a székesegyházban. 2. Elnöki meg-
nyitó beszéd. 3. Titkári jelentés. 4. Végleges felmentés az 
AZ 1888. évi számadásokról. 5. Felolvasás. Tartja Zlamál 
Ágost. 6. Titkár és szerkesztő bizottság választás. 7. In-
dítványok, melyek közül a tárgysorozatban felölelt tár-
gyakkal össze nem függők a társulat elnökségénél a gyű-
lés előtt 24 órával bejelentendők. Károlyfehérvártt, 1889. 
május hó 13-án. Veszely Károly, elnök. Zlamál Ágost, 
id. titkár. 

H I V A T A L O S . 
6301889. A székesfehérvári káptalani helynöktől. 

Tekintetes Szerkesztőség ! 
A székesfehérvári egyházmegyei növendékpapok so-

rába felvétetni óhajtó ifjak felvételi vizsgája az itteni 
papneveldében f. é. julius hó 4-én reggeli 10 órakor fog 
megtartatni. 

Tisztelettel felkérem a tekintetes szerkesztőséget, 
hogy e körülményt becses lapjában felemlíteni szívesked-
jék, megjegyezvén, miszerint azok, kik felvétetni óhaj-
tanak, a felvételi vizsgára a keresztlevéllel, érettségi, er-
kölcsi és egészségi bizonyítványnyal ellátva személyesen 
megjelenni tartoznak, és hogy később jelentkezők, vagy 
beküldött folyamodványok figyelembe vétetni nem fognak. 

Fogadja a tekintetes szerkesztőség őszinte tiszteletein 
kifejezését. 

Székesfehérvárott, 1889. május 20-án. 
Prifach József 

káptalani helynök. 

= A pécsi papnevelő intézetbe felvétetni óhajtó 
gymnasiumi tanulók concursualis vizsgálata ez évben jul. 
hó 2-án fog megtartatni. A pályázni kívánóknak — ke-
resztlevél és iskolai bizonyítványnyal ellátva — már julius 
hó l-jén kell a seminariumi aligazgatónál jelentkezniük, 
akitől a további teendőkre nézve fognak értesülést nyer-
hetni. Felvételre a 4., 5., 6., 7. és 8. osztályt, illetve az 
érettségi vizsgálatot sikerrel elvégzett ifjak jelentkezhetnek. 

A papnevelő intézeti igazgatóság. 

VEGYESEK. 
A vita a vallás- és közoktatásügyi ministerium 

költségvetése felett vége felé közeledik, s meglehet, hogy 
már ma, f. hó 25-én vége szakad. Szóba került e vita 
alatt sok, igen sok dolog, a mi nekünk katholikusoknak 
szent, érdekes és drága. Szó volt az egyház helyzetéről, 
a viszonyról az egyház és állam közt. Érintve volt az 
egyház viszonya a felekezetekhez. Vita tárgya volt a kath. 
autonomia, a congrua-ügy, a kath. alapok és alapítvá-
nyok, a Pázmány Péter alapította budapesti kir. kath. 
tud. egyetem, a tervezett Rudolfinum, a bitvallásos isko-
lák, az episcopatus magatartása, az apostoli királyi jog, 
a kultusministerium viszonya az egyházhoz stb. stb. Meny-
nyi érdekes, életbe vágó kérdés — hányféle szempontból 
felfogva, csürve-csavarva s újból kiegyenlítve ! Ma ott, a 
hol e dolgokat szoktuk megbeszélni, átadtuk a szót Fir-
czák Gyula képviselő uruak. Kívüle elismeréssel kell 
még adóznunk a pap képviselők közöl még Léskó István-
nak, Komlóssy Ferencznek és Hock Jánosnak, kik az 
egyház álláspontját és érdekeit jól átgondolt, magvas fel-
szólalásokban igyekeztek érvényesíteni. 

— XIII. Leo pápa f. hó 24-én consistoriumot s 
ebben allocutiót tartott. Dicsérte a kath. congresszusokat 
s megfeddte Olaszországot a pápaság ellen folyvást szított 
demonstráczióiért. 

— Sehol oly mintaszerűen nincs képviselve a kath. 
vallás érdeke a parlamentben — mint Németországban a 
Centrum által. Kitűnt ez most is, midőn Umberto király 
berlini látogatása alkalmával a parlament elnöke ünnepi 
beszéddel üdvözölte Umberto és az olasz nemzet barátságát. 
A parlament elnöke után rögtön felkelt az alelnök b. 
Frankenstein, kath. centrumpárti képviselő s kijelenté, hogy 
csatlakozik az elnök enuntiatiójához, de Olaszországnak 
a pápasággal szemben folytatott politikáját kárhoztatja. 
Ez a politikai jellem, ez a kath. bátorság a politikában! 

— Furcsa kívánság ! Ausztriában 20 éve, hogy a 
liberális iskolás törvény érvényben van, a mely a vallást 
csak mint tantárgyat tűri az iskolában. Ezt az állapotot 
kivánják a szabadelvűek Csehországban megjubilálni — a 
templomban hálaadó isteni tisztelettel. Á leitmeritzi 
püspök megtiltotta papjainak, hogy ebben a jubileumban 
részt vegyenek. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Az emberi akarat természeti szabadságáról, 
szemben a deterministák tanával. 

(Vége). 

Valóban megfoghatlan volna, hogy mikép 
érezhetné magát szabadnak azon lény, mely a 
kényszer hatalma alatt áll; mikép birhatna sza-
badsága tudatával szabadság nélkül; mikép bir-
hatna egy a szabadság elolthatlan, szükségkép 
nyilvánuló oly ösztönnel, mely természeténél fog-
va minden kényszer ellen feltámad, ha nem bir 
szabadsági képességgel? Az ilyen, egymást tel-
jesen kizáró ellentétekből álló lény valóban azon 
circulus quadratus volna, melyet a tudománynak 
idáig feltalálni nem sikerült s nem fog sikerülni 
soha, mert képtelenség önmagában. 

Érzik, belátják ezt a determinismus védel-
mezői, s azért a szabadsági tudatot látszatnak, 
s az ez iránti beltapasztalatot öncsalódásnak 
tart ják. „Az a látszat — mondják — mintha 
az akarat minden ok nélkül, pusztán csak tet-
szése, önkénye szerint választhatna, csak onnan 
ered, mert oly absolut biztossággal, a milyen 
szükséges volna, hogy tisztán belássuk, hogy ez 
vagy amaz indok mennyire tulságban van a 
többi felett, — soha sem ismerhetjük ki sem 
egyéni természetünket, melyre az indok hat, sem 
az indokot, mely akaratunkat — szerintök — 
oly ellenállhatatlanul determinálja." Hiszen, ha 
sem természetünket, melyre az indok hat, sem 
az indokot, mely az akaratra hat, s igy maga 
az indok természetünkre való hatásának mérvét 
sem ismerjük absolut biztossággal, mikép állít-

l) Pauer id. m. 107. 1. 

hatjuk, hogy az indok akaratunkat ellenállhatat-
lanul determinálja? A determinismus e lehozása 
a logikán elkövetett oly erőszak, melyet a tudo-
mányos eljárás nem igazol s öntudatunk hango-
san czáfol. A feltevés tehát, hogy szabadsági 
tudatunk látszat s öncsalódás, nemcsak tényleges 
alappal nem bir s a helyes gondolkodás törvé-
nyével is ellenkezik; még ellentétben van állandó, 
változatlan, határozott, mindig önkényt, s szük-
ségkép jelentkező tartalommal biró, az öntuda-
tosan véghez vitt cselekvést kisérő, s az emberi-
ség közérzületében nyilvánuló öntudatunkkal s 
az igazság biztos ismérveit képező beltapasz-
talat tal . 

He hangosan nyilatkozik öntudatunk önvol-
tunk tudatos megjelölésében is. Ha azt mondom 
„én," ez által magamat, mint önelhatározási 
képességgel és öntudattal biró lényt jelöltem 
meg. Ha e szerint e megjelölésemnek „én" nem 
felel meg valóság, vagyis ha nem birok énsége-
met érvényesíteni képes önelhatározási képesség-
gel : ugy az „én" csak egy tartalom nélküli üres 
szó, mely feltevés ellen pedig az ember benső 
meggyőződésének egész erejével fellázad. 

Innét van, hogy a lelki élet talán egyik 
jelensége sem talál oly általános, oly erős kife-
jezést, mint szabadsági tudatunk. Az emberi 
társadalom szervezete, a törvényalkotás, jutal-
mazás és büntetés nyilvánítják; nála nélkül a 
vallás, erkölcs, lelkiismeret üres szavak, melyek-
nek valóság nem felel meg. S csak az uj talál-
mányú logikának jutot t a kétes dicsőség állítani, 
hogy az emberi akarat szabadsága „minden er-
kölcsi és társadalmi rendet egyképen lehetetlenné 

43 



342 'RELIGIO. 

tenné." ') Az tenné lehetetlenné az erkölcsi és 
társadalmi rendet, mi ezek feltételét képezi, mi 
nélkül erkölcsi és társadalmi rend egyáltalában 
lehetetlen? Egy szükségkép működő gép jó mű-
ködését soha sem tartjuk erénynek, rossz műkö-
dését soha sem nevezzük bűnnek. Oly géphez 
hasonló volna az ember, ha, a mit tesz, szükség-
kép tennie kell. Gyönyörködünk az állat ügyes-
ségében, engedelmességében, de azt erénynek 
soha sem nevezzük. Erény, bűn, oly fogalmak, 
melyeket az emberiség közérzülete csak emberi 
cselekedetnek tulajdonít, mert erény s bűn sza-
bad önelhatározást tételez fel, mely e földön csak 
az ember tulajdona. S hogy akarhatná a törvény-
hozás szabályozni az emberi tetteket, hogy vala-
mit parancsolni vagy tiltani, ha az embertől 
nem függ a törvény szerint vagy ellene csele-
kedhetni? Hogy lehetne a törvényszegést, a bűnt 
józanul büntetni, ha e törvényszegés, e bűn el-
követőjének nem tőle függő, de természetéből 
szükségkép származó ténye ?z) Miért fordulnak 
a törvényhez maguk a deterministák, midőn 
ellenök jogtalanság vagy sértés követtetett el, 
ha e jogtalanság, e sértés természeti szükségből 
származott ? Bennök is nyilvánul tanaikkal ellen-
tétben az emberi természet szava, hogy szabadok 
vagyunk, szabad akarattal birunk. S midőn ér-
demeik elismerését s jutalmazását várják s mások 
rossz tetteit kárhoztatják, gyakorlatilag czáfolják 
azt, mit elméletileg állítanak. 

De midőn az akarat természeti szabadságát vitatom, 
teljességgel nincs szándékom annak korlátlan, határnélküli 
önkényt tulajdonítani. Az akarat szabadsága a lélek, mint 
eszes lény tulajdona levén,3) mert természetén alapulván, 
alája van vetve azon törvényeknek, melyek a lélek ter-
mészetében gyökerezvén, annak életét szabályozzák. Az 
akaratnak fentebb elmondott psychologiai folyamatából 
kitűnt, hogy az akarati elhatározás előtt tudattal kell 
birnunk arról, hogy törekedünk ; hogy mi törekvésünk, 
vágyakodásunk tárgya, czélja s kielégíttetésének eszköze, 
sőt tudnunk kell, hogy mi ezekre nézve a különbség a 
tudatossá vált törekvések s vágyak között? »Mig a többi 
élő lény — mondja XIII. Leo pápa — csak érzékei által 
vezettetik s csak természetének ösztöne folytán keresi 
azt, mi neki jó, s kerüli azt, a mi ártalmas, az ember 

') Pauer id. m. 104. 1. 
2) Belátják, bevallják ezt a következetesebb materialisták. 

Igy dr Schächter Miksa -a magyar orvosok és természetvizsgálók 
XXIV. vándorgyűlésén augusztus 27-én az emberi akarat szabadsá-
gáról tar tot t beszédében mondja : „Bátran kijelenthetem, és nem 
magam állok, hogy azon igazságszolgáltatás, mely a rossz cseleke-
det megtorlását czélozza, theoriájában hamis, kivitelében igazság-
talan. A bfln elkövetése nem szabad akarat eredménye.* Az emiitett 
vándorgyűlés történeti vázlata. Budapest, 1888. 89. 1. 

:i) XIII. Leo pápa apostoli körlevele a szabadságról-

életének minden tettében eszét birja vezérül." Ez vilá-
gítja meg cselekvési útját, ez tárja elébe választása tár-
gyait, ez ismerteti meg vele, ez mérlegeli az indokokat, 
melyek szerint magát határozza. Tehát az akarat ezen 
értelemben nem azon coeca piotentia, mely vakon s merő 
önkény szerint működik. Működési módja törvényhez van 
kötve, ép ugy mint a lélek egyéb működése, de midőn 
határoz, magában találja elhatározásának, cselekvésének 
végső okát, mi által elhatározásának, tettének urává 
válik. 

Nem áll tehát, mit a determinismus állít egyrészt, 
hogy az emberi akaratszabadság mellett az emberi csele-
kedetek bizonyos fokban észlelt törvényszerűsége nem 
nyilvánulhatna, mert a törvényszerinti működési mód mi-
nősége ilyet maga tételez fel, s másrészt, hogy az emberi 
cselekedetek a ratio sufficiens törvénye ellen valók volná-
nak, mert e cselekedetek létrehozó ratio sufficiense a 
magát szabadon elhatározó lény önkéntességében talál-
ható fel. 

A determinismus egyik fő tévedése abban rejlik, 
hogy a ratio sufficiens törvényét tévesen alkalmazza. Mert 
habár igaz, hogy az akarat elhatározásában indokok által 
vezettetik, s e szerint „elhatározás indokok nélkül nem 
történhetik," 2) másrészt tagadhatlan az is, hogy ezen 
indokok nem kényszerítőleg hatnak az akaratra, mert 
hisz épp az akarat az, mely a ráható indokok közt választ, 
s éppen azért nem ő áll az indokok, de az indokok állnak 
az ő hatalmában, s éppen azért az indok nem képezheti 
az emberi cselekedet ratio sufficiensét. Nem tagadhatni 
továbbá, hogy az akarat elhatározására, s igy a cseleke-
deti eredmény előidézésére érzés, indulat, nevelés, character, 
szokás stb. gyakran nagyon is hathatósan befolynak, de e 
befolyás csak indítja s nem határozza meg az akaratot. 
Mert hányszor nem történik, hogy az akarat, mind ezen 
befolyások ellenére határozza el magát. A valamire indítás 
és a valamire való elhatározás, kényszerítés között nagy, 
lényeges a különbség. Amaz bizonyos irányban való 
cselekvési ingert, ez pedig bizonyos cselekvésre való kész-
tetést alapít meg. 

Nem kevésbbé téves a deterministáknak a physi-
kai életfolyamatból levont azon állítása, hogy az ember-
nek a természeti kényszerűségnél fogva, mindig a leg-
erősebb indokot vagy behatást kell követnie. Mert 
eltekintve attól, hogy ezen állítás alapja hamis, minden-
kinek öntudata tanúskodván, hogy az akarat nem mindig 
a legerősebb indokot, a legerősebb ingert követi : ütközik 
az erőegyenközény törvényébe. Mert ha az akaratra két 
vagy több különböző nagyságú physikai erő ellentétes 
irányban ha t : ugy ez, e törvény szerint természeti szük-
ségnél fogva sem az egyiket sem a másikat nem követ-
hetné, hanem a közöttük levő eredőn fogna mozogni.3) 

Sokan a physiologia által előtüntetett életfolyamat-
ból igyekeznek az akarat szabadságát tagadni, a lelki élet 
összes jelenségeit s igy az akarati nyilvánulást is, hol az 

>) U. o. 
' ) Pauer id. munk. 104. lap. 
s) V. ö. Lélek s agyvelő. Dr Scheidemacher Károly után 

németből forditották a Csanádi növendékpapság magyar gyakorló 
iskolájának tagjai. Temesvárott. 1879. 211 lap. 
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anyag : agy, ideg működésének, hol pedig tulajdonságának 
tartván. ') 

Túllépném egy beszéd korlátait, ha megkísérteném 
az általuk előhozott physiologiai jelenségek, hol megbíz-
hatatlanságát, hol a belőlök lehozott következtetések tart-
hatatlanságát részletesen kimutatni. Azért csak általános-
ságra szorítkozhatom. Mindenekelőtt súlyt fektetek arra, 
mit maga a magyar physiologusok által is előszeretettel 
használt Wundt mond: „Hisz maga e tudomány — 
Physiologia — anatomia-physiologiai alapja sem egész 
biztos s a physiologiai kérdések kísérleti kezelése még 
egészen kezdetleges."2) Sőt a physiologia legtekintélye-
sebb tudósai: „Miiller János és Wagner Rudolftól egész 
Pischofí, Volkmann, Burmeister sőt még Ludvig Károlyig 3) 
is egyhangúlag és határozottan állítják, hogy a physiolo-
gia nem adhat még arról felvilágosítást, hogyan lesz lehe-
tővé szellemi működés idegtevékenység által. 4) „Ameny-
nyire a physikai életjelenségekben oly mozgások előtűn-
nek — mondja egyik közülök — melyek tudatra utalni 
látszanak, az anyagról való nézeteink (hogy t. i. az élet -
nyilvánulások utolsó alapjukat az anyag általános tulaj-
donaiban birják) csak e mozgások physikai összefüggését 
magyarázzák, de soha a velők járó psychikai működéseket, 
melyekre csak önnön belső észrevevésünkből következ-
tetünk." 5) Sőt tovább mennek, egyenesen kimondják : 
„hogy a léleknyilvánulások physiologiai életfolyamatból 
meg nem határozhatók és utalnak egy határozatlan vala-
mire, melynek az idegekhez és agyrostokhoz még járulnia 
kell, hogy a lelki működéseket megérthessük. 6) 

Igy a physiologiai életfolyamat legilletékesebb meg-
figyelői tanúsága szerint nem képes a lelki élet jelenségeit, 
jelesen az akarati szabadsággal elválaszthatlanul össze-
függő, egymást kölcsönösen feltételező s kiegészítő tuda-
tot s öntudatot a testi szervek idáig ismert működéséből, 
u. m. az „agy," ') „idegfolyamat," „idegekben történő 
tömecsmozgás" és „vegyi átalakulás" akár phosphoricus,"8) 

'I Wund t id. m. 442. 1. 
2) Wundt id. m. előszavában. 
3) Die Electricität-Theorie der Nervenkriifte — die auf die 

von Du Boys-Reymond nachgewiesenen eiectrischen Ströme in die 
Nerven sich stützt — „weiss noch keinen Aufschluss darüber zu 
geben, wie durch die Wirkungen der Nerven die Acte der Empfin-
dung, Bewegung und Absonderung ermöglicht werden." (Lehrbuch 
der Physiologie der Menschen. I. Aufl. Leipzig, 1855. I. 122. 1. és 
második kiadás 1858. I. 146. 1 ) 

4) Dr Scheidemacher K. id. m. 68—69. 1. 
5) W. Wundt id. m. I. k. 24. 1. 
6) Dr Scheidemacher id. m. 67. 1. Sajátos, hogy azon phy-

siologusok, kik a materialismus alapján állnak s a lelki élet jelen-
ségeit kizárólag a testi szervezet működéséből származtatják, meg-
tar t ják mindazon jelzéseket, melyekkel azok jelzik, kik azokat az 
emberiség közmeggyőződése szerint a lélek működésének tulajdo-
nítják. Ha tagadják a lelket, miért beszélnek a lelki életről, lelki 
életnyilvánulásokról ? Felötlőbb még az önmagokkali ellentmondás, 
midőn irják : „hogy a lelki élet alatt általában azon tünemények 
összesége értendő, melyeket keletkezésök és kifejlődésökben, a testi 
élet szerveiből és tényezőiből a tudomány, legalább ma még meg-
fejteni nem képes" (Pauer id. m. 12. 1.) s mégis ezen a testi élet 
szerveiből és tényezőiből meg nom fejthető tüneményeket csakugyan 
a testi élet szerveiből és tényezőiből megfejteni törekednek s mint 
általok így kifej tet teket oda állítják. 

') Vog t : Köhlerglaube und Wissenchaft. 1855. 108. 1. 
f) Moleschott. 

akár villamios, *) akár physikai, mozgási vagy bármiféle -) 
egyéb működéséből megmagyarázni. A lelki élet jelen-
ségei s jelesen az akarat szabadsága más, a physiologiai 
életfolyamatban elő nem forduló, az agy- s idegműködés-
ben nem jelentkező s azoktól nem csak quantitative, de 
qualificative is különböző erőket s állagot tételeznek fel. 6) 

A materialismus nem levén képes a testi szervezet-
ből egyetlen egy helyt megálló érvet sem előhozni, a 
számokhoz folyamodik. A számok döntenek. Hivatkoznak 
a statistikára, mely állítólag kimutatná, hogy bizonyos 
szándékos cselekvények, mint p. o. házasságkötés, öngyil-
kosság, más személyek és dolgok elleni vétségek, bizonyos 
időközben államainkban oly szabályszerűséggel fordulnak 
elő, mely szoros viszonyban áll az illető állam lakóinak 
számával, innét következtetik, hogy valamint egy bizo-
nyos számú, és pedig állandó arányban fiu s leánygyer-
mek születik : ugy bizonyos számú emberek természetük 
alkotásánál fogva állandó arányban követik el az említett 
cselekményeket s jelesen a criminalis statistika által kimu-
tatott bűntényeket. Innét következik szerintök, hogy 
minden emberi cselekvés nem szabad akaratától, de vele 
született természete akaratától függ. 

Ezen ellenvetésre felelve, kiemelem mindenek előtt 
a tényt, hogy a legelső rangú statistikusok ugy az ada-
tok előtüntetésében, mint az azokból való lehúzásokban 
nem egyeznek, sőt. nagyon is eltérnek egymástól. Ez 
eltérés világosan mutatja, hogy a statistika állítólagos 
eredménye koránt sem oly beigazolt, mint föltételeztetik 
s azért legkevésbbé sem jogosit a deterministák erősza-
kolt következtetéseire. Azonkívül a criminalis statistika 
maga kimutatja, hogy a bűntények mind száma, mind 

') Du Bois-Raymond. 
2) „Az ember minden gondolkozása, akarása és cselekvése 

nem egyéb, mint az agyállag táplálkozása és anyagcseréjének 
eredménye." (Vogt: „Bilder aus dem Thierleben'' 419. 1.; Physi-
ologische Briefe 2 k. 326. 1.) „A gondolat anyagmozgás, az anyag-
nak ereje, az öntudat is csak az anyag tulajdonsága." (Moleschott: 
„Kreislauf des Lebens." 436. 1.) „Az agyban és vérben foglalt fel-
tételek bizonyos összegéből származnak a lelki tünemények. Ideg-
rendszerünk néhány százezer rostja képes magának tér és időfogal-
mat megalkotni.11 (Ludwig: Physiologie I. 452. 1.) Sőt vannak, kik 
a minőségéből származtatják a lelki élet jelenségeit, p. o. Reich : 
„Die Nahrungs- und Genussmittelkunde" Göttingen, 1860. 1. „Meg-
érjük még bizonyára — mondja Scheidemacher — hogy a különféle 
gondolatnemek előállítására különféle tápszereket fogunk találni, 
melyekből amazok feltételeztetnek". Id. m. 4. 1. 

3) Részletesen s tüzetesen kimutat ják ezt : Dr Scheidemacher 
Károly id. m. 65—81. 1. és H. Ulrici: „Leih und Seele." Leipzig, 
1866. 93—150 és különösen 274—362. 1. Virchow pedig i r j a : „A 
t u d a t egysége o ly a n n y i r a általánosan elfogadott s érvényes ténynek 
tekintetik, hogy éppen ezen alapul a tudat egységes állagának köve-
telése Azon pillanatig, mig egy ilyen a testnek valamely különös 
egyszerű szervében fel nem található, tudományosan többé semmi 
sem hozható fel, azon lehetőség ellen, hogy a tapintható anyagon 
kivül még egy súlytalan, ha ugy tetszik anyagtalan vagy szellemi 
lény létezik, a melynek lényeges felismerhető tulajdonsága éppen a 
tudat. Nálam a gondolásmenet szolgáltatott okot. hogy a tudatnak 
mint egyszerű agyműködésnek tisztán anyagi felfogását önkényes-
nek és egy külünös léleknek, mindenesetre érzékfölöttinek, elfoga-
dását lehetőleg jogosultnak nyilvánítsam, és daczára Vogt ellen-
megjegyzéseinek, még most sem győződhettem meg arról, hogy 
ezen álláspont téves, vagy hogy a következetességet nélkülözné." 
Virchow „Gesammelte Abhandlungen." I. kiad. 1856. 16. 1. 
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minősége a különböző népek s országokhoz képest na-
gyon is változik. Más adatokat mutat fel Anglia, mint 
Francziaország, másokat Orosz, mint Olaszország, ismét 
másokat a Német, mint a Török birodalom. A föld lakói 
legnagyobb részéről még tulajdonkép semmi idevágó ada-
tokkal sem birunk. Pedig az egyetemes emberi termé-
szetet érintő ily fontos lehozásra csak egyetemes, egyező 
s állandó statistikai eredmény jogosithatna fel. De azon-
felül ugyancsak e statistika kimutatja, hogy ez adatok 
ugyanazon egy országban is az idők körülményei s vi-
szonyaihoz képest nagyon is változnak. Szaporodnak s 
változnak-, a mint a szegénység vagy jólét terjed, a mint a 
törvények változnak, szigorúbban vagy kevésbbé szigo-
rúan hajtatnak végre, a mint a corruptió terjed, fokozó-
dik, vagy szűnik. De feltéve, hogy beigazolva volna, mi-
szerint a bűntények száma, ha nem is mindig és mindenütt, 
de legalább azon egy országban és népben, ugyanazon 
körülmények s viszonyok között általán véve változatlan, 
s állandóan ugyanaz : ugy ez az akarat szabadsága ellen 
mit sem bizonyit. Mert hisz már fent emiitettem, hogy 
az akarat elhatározásában indokok által vezéreltetik s e 
szerint „elhatározás indokok nélkül nem történhetik." Ha 
már most hason minőségű s hason erővel ható indokok 
hason számú embereknél a későbbi nemzedéknél is elő-
fordulnak, igen természetes, hogy ezen későbbi nemze-
déknél is mintegy hasonszámu egyének hason körül-
mények s viszonyok között hason tényekre fogják 
magukat elhatározni. De ebből korántsem következik, 
hogy minden egyes ember szükségkép csak ugy határoz-
hatta s máskép nem határozhatta volna el magát. Az 
egyes ember azért épp oly kevéssé van a kényszernek 
alávetve : mily kevéssé kell meghalnia minden 30 éves 
embernek oly népnél, melynek általános életkora 30 évet 
tesz ki.*) Világos ebből, hogy nagyobb számú emberek-
nél egyenlő körülmények s viszonyok között mindig 
bizonyos számban egymáshoz hasonló jellemek fejlődnek, 
melyek ismét hason körülmények s behatások között, ha-
sonló vagy jog s erkölcsi törvény szerinti, vagy ellenök 
való cselekedetekre határozandják el magukat, bár min-
denki közőlük máskép is határozhatta volna el magát. 

Igen természetes azonban s a statistika igazolja, 
hogy a körülmények és viszonyok változtával az ered-
mény is változik. Ha erősebbek és hatályosabbak lesznek 
azon impulsusok, melyek p. o. a tulajdon ellen csábitó-
lag hatnak, milyenek a többi között: szegénység, nyo-
mor, fék nélküli élvvágy, fényűzési hajlam s igy tovább : 
ugy az akaratnak a szokottnál erősebb hatalom ellen 
kellvén küzdenie, gyakrabban fogja magát megadni, vagyis 
a tulajdon elleni bűntények nagyobb számban fognak 
előfordulni. A statistika tovább kimutatja, hogy hol 
igazi vallásosság, kifejlettebb erkölcsi érzet honol : ott a 

') Aus den Erfahrungen der Moralstatistik ergibt sich nur 
die naheliegende Folgerung, dass in einem bestimmten Zustand 
einer grösseren Gesellschaft von Menschen, sowohl die äusseren 
Motive wie die inneren Bestimmungsgründe des Charakters durch-
schni.tlich in konstanter Grösse fortwirken. Der einzelne Mensch 
ist darum ebenso wenig einem Zwang unterworfen, wie in einer 
Bevölkerung, deren durchschnittliche Lebensalter 30 Jahre beträgt, 
jeder dreissigjährige zum sterben genöthigt ist. -— Wundt. id. 
munk. 397. 1. 

bűntények aránylag ritkábban fordulnak elő, mi ismét 
világosan mutatja, hogy a társadalmi állapotokra s igy 
a statistika eredményére nemcsak természeti, de ethikai 
impulsusok is birnak hathatós befolyással. Ki nem ismeri 
p. o. csak a korszellem, uralkodó nézetek, elterjedt gon-
dolkodásmód üdvös vagy káros befolyását? Azért nem 
közömbös, sőt nagy fontossággal bir a közerkölcsiségre, 
hogy miképp gondolkoznak és éreznek az emberek az aka-
ra t szabadsága iránt, meg vannak-e győződve, hogy ha-
talmukban áll önmaguk felett uralkodni, ösztöneiket, haj-
lamaikat, vágyaikat legyőzni, vagy hogy ellenkezőleg 
ezek ellenében, ezek felett nem birnak hatalommal. A ki 
ugy van meggyőződve, hogy akarati szabadság nem 
létezik, hogy az embernek nincs hatalmában ösztöneinek, 
hajlamainak, vágyainak ellenállani, az meg sem fogja 
kisérteni az ellenállást, mert soha sem fogunk abba, 
mihez meggyőződésünk szerint erőnk nincs, s azért im-
pulsusainak készségesen engedend. Mentül általánosb igy 
az emberi akarat szabadsága iránti kétely vagy a meg-
győződés, hogy az nem létezik : annál kevesebben fognak 
igyekezni önmaguk felett uralkodni, annál többen fognak 
vágyaiknak engedni s magukat avval menteni, hogy nem 
voltak képesek ellenállni, nem birtak hatalommal máskép 
c s e l e k e d n i . N e m nagy szolgálatot tesznek azért az 
emberiségnek s különösen hazánknak, hol az egyén érvé-
nyesítésének érzete annyira ki van fejlődve, kik a tudo-
mány mezébe öltözött álokoskodásaikkal e nézeteket ter-
jesztik. Érvényesülni fog rajtuk a természet nagy szava: 
qui est causa causae est etiam causa causati. Vigasztal 
azonban, hogy bármennyire is fog sikerülni egyidőre 
hamis tanaikkal az emberi társadalmat megmételyezniük, 
az erkölcsi romok között phönixként fel fog emelkedni 
az emberi öntudat s hangosabban hangoztatandja : csele-
kedeteim ura én vagyok. 

Önök egyetemünk fiatal polgárai, kik e szabad hazá-
ban a szabadság öntudatos bajnokai lesznek, őrizzék meg 
az emberi méltóság e legnagyobb kincsét ; a „minden sza-
badság alapját" a szabad akarat iránti meggyőződést. 
Csak e meggyőződéssel fognak hazánk javára működ-
hetni, azon hazának, melyet valóban s igazán, hogy a 
költő szavaival éljek : „Nagygyá csak fiaid szent akaratja 
tehet." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

4 
JANIKOVITS ALAJOS. 

1808—1889. 

A hatvani alesperesi-keriilet papsága, ugy saját részé-
ről, mint a gyászoló testvér és rokonok nevében őszinte 
fájdalommal jelenti 

ngos és főt. JANIKOVITS ALAJOS, 
szent Mihályról nevezett hatvani prépost, a jeles Ferencz-József-
rend lovagja, szentszéki ülnök, kiérdemült alesperes és buzgó hat-

vani plébános urnák, 

>) H. Ulrici id. m. 61—62. 1. 
') Leo pápa f. i. körieve. 
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folyó évi május lió 24-én, élete 81., áldozópapsága 58., 
és plebánossága 40-ik évében, végelgyengülésben történt 
elhunytát. 

A boldogult lángbuzgalmu papnak lelkiüdveért, má-
jus hó 27-én reggeli 7 órakor fogják a szentmiseáldozatot 
bemutatni. 

Hűlt tetemeit pedig 26-án délutáu 5 órakor a hat-
vani temetőben helyezik örök nyugalomra. 

Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Budapest, május 27. Gróf Csáky Albin vallásügyi 
programmja. — 

Kilencz álló napig tartott a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium budgetje fölött a t. ház vitája. Ily 
hosszú, élénk, felvetett eszmékben, megvitatott tárgyakban, 
levont tanulságokban ily gazdag kultusz- és közoktatási 
budget-vitája a t. háznak b. Eötvös József ideje óta nem 
volt. Annyi nagy fát megmozgattak a fáradhatatlan hon-
atyák e vita alatt, hogy a jövő esztendei vitának alig 
hagytak valami megmozgatni való eszmét. S a mily len-
dületes volt a vita folyása, oly lelkes volt befejezése. A 
honatyák, kiknek nagy része hidegen, mondhatni gyanak-
vólag fogadta az uj kultuszminiszter budgetjét, — éljen-
zéssel adózva gróf Csákynak tértek át báró Fejérváry 
budgetjének tárgyalására. 

Minket katholikusokat e vitában mindenek előtt az 
érdekel, miféle állást foglal el az uj kultuszminiszter val-
lásügyi, egyházpolitikai tekintetben? Van-e gr. Csáky 
Albinnak Magyarország számára világosan concipiált val-
lásügyi programmja ; miben áll ez ; mennyiben egyezik 
vagy különbözik elődjei egyházügyi politikájától ? 

Megfelel e kérdésekre maga a nemes gróf, a vita 
elején tartott programm-beszédjének mindjárt a kezdetén. 
Szórói-szóra ezt mondotta : 

„Már most, t. ház, a mi az általános programmot 
illeti, azt tartom, hogy ennnek változatlanul egynek kell 
maradni, bárki üljön e miniszteri széken. (Elénk helyes-
lés ! Ugy van ! jobbfelől) És hogy ez egy pár rövid 
mondatban összefoglalható. (Halljuk ! Halljuk !) A vallás-
ügyek terén az állami és királyi jogoknak, ugy a mint 
azokat törvény és törvényes gyakorlat megállapította, 
teljes megóvása mellett (Helyeslés jobbfelől) egyúttal 
teljes tiszteletbentartása az egyházi, felekezeti jog és 
munka körnek (Helyeslés jobbfelől) és az egyéni lelkiis-
mereti szabadságnak, (Élénk helyeslés a jobboldalon) 
továbbá azon kérdéseknek, a melyeknek sem törvény, 
sem törvényes gyakorlat nem provideál, az illető érde-
kelt tényezőkkel lehetőleg egyetértőleg, kölcsönös biza-
lom alapján való megoldása, természetesen az állam érde-
két mindig szem előtt tartva. (Helyeslés a jobboldalon.) 

Magyarország kultuszminisztere, nem egy egyháznak, 
nem egy felekezetnek kultuszminisztere; (Helyeslés) ha-
nem az államérdek képviselője a vallási ügyekben, de a 
jogállam, a valódi szabadelvüség szabta korlátokon belül, 
(Helyeslés) melyek határozottan követelik, hogy az egy-
házak és felekezetek érdekei, az egyén lelkiismereti sza-
badsága, mindaddig tiszteletben tartassák, mig az állam 
vitális érdekeivel összeütközésbe nem jő. (Élénk helyes-
lés.) És a mint kell, hogy a kormány az állam minden 

irányban való életérdekeinek sérthetetlensége fölött félté-
kenyen őrködjék : ugy kell, hogy az azokkal ellentétben 
nem álló egyházi és felekezeti érdekeket oltalmába vegye 
(Helyeslés) egyenlő igazságos mértékkel mérve, minden 
vallásos meggyőződésnek, mert ez, mint a polgárosodás 
egyik leghatalmasabb tényezője az állam sajátlagos leg-
főbb érdekei sorából soha ki nem törülhető." (Helyeslés 
a jobboldalon.) 

Rövid, velős, világos programm. Kettő tűnik belőle 
kiválóan szembe. Először az a világos, mondhatni arisztote-
lészi definitiója a vallásügyi miniszter fogalmának, a melyet 
gróf Csáky Albin adott — e kérdésre : miféle ember az 
a kultuszminiszter? „Az államérdek képviselője a vallási 
ügyekben," úgymond. Tökéletesen igaza van. Se több, se 
kevesebb : ennyiből áll a kultuszminiszter hivatása. S 
hiszszük, hogy gróf Csáky Albin a mily remekül definiálta 
hivatását, oly derakasan és tapintatosan fogja azt betöl-
teni. Az államérdek képviselője lesz a vallási ügyekben. 
Se több, se kevesebb. Tentátiói lesznek, hogy több vagy 
kevesebb akarjon lenni, arra el lehet készülve. Az ily 
tentátióknak minden államférfiúi ki van téve. Deák Fe-
rencz bölcs államférfiú volt a maga idején, és még ő is 
felült egyszer egy klikk ármányának. Az „amerikai rend-
szer" apostolává szegődött át a magyar állam vallásügyi 
rendszerétől, a melynek homlokára sz. István király oly 
letörőlhetetlenül rányomta a bölcseség és hazafiság jelle-
gét. Sőt azt látjuk, hogy máris belekerült gróf Csáky 
Albin, minden tapintatossága és eszélye daczára, egy ily 
tőrbe. A tervezett fensőbb finevelő intézetbe csak világi 
nevelőket szándékozik nyilatkozata szerint alkalmazni. 
Azt hiszszük, az „államérdek" talán nem kivánja Magyar-
országban, hogy az ifjúság egy élite-intézetében a nevelők 
és tanítók számára oly qualificatio állíttassák fel, hogy onnan 
pap, szerzetes, legyen bár az országnak a nevelés terén 
legelső kapaczitása, kizárassék ? Sőt ellenkezőleg, épp az 
állam érdeke és államférfiaink bölcsesége megköveteli Ma-
gyarországban azt, hogy midőn egy kath. alapból egy kath. 
nevelő intézetet állít fel az apostoli király jóváhagyásával 
a kormány : akkor ez ne a papság, ne a tanító-szerzetes 
rendek nyilt megsértésével történjék. Tegye jóvá gróf 
Csáky Albin ezt a nyilatkozatát! Mondja ki, hogy abba 
a nevelő-intézetbe a legkitüuőbb kath. paedagogusokat 
nevezi ki, legyen az illető különben pap vagy világi. Ne 
a reverenda vagy suba döntsön ebben a paedagogiai kér-
désben ! Vagy hát mi értelme lehet annak, hogy csak 
világi nevelők vétetnek czélba ? Ha katholikus lesz az az 
intézet : érthetetlen dolog, miért kelljen azt világi ne-
velők kezébe adni. Talán, hogy más vallású szülők 
bátrabban adják be gyermekeiket az intézetbe ? Édes 
jó Istenem ! Ki kényszeríti őket arra, hogy ide adják 
fiaikat ! És azután, mi tekintetben vélnek nagyobb garan-
cziát találhatni az ily szülők a világi nevelőkben ? 
Hazafiság tekintetében ? Ezt az arezulütést a magyar 
saecularis és reguláris papság nem érdemiette meg. 
Avagy világi katholikus nevelőinket ugv képzelik maguk-
nak az illetők, hogy ezek majd nem fognak oly katholi-
kus nevelést adni abban a szerencsétlenül Rudolfinumnak 
nevezett intézetben, bogy a mellett (sőt talán a felett) a 
protestáns és zsidó szellem is ne érvényesülhessen ? Bo-
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csánatot kell kérnünk ! Itt ismét világi katholikusaink 
vannak arczul ütve, midőn felteszik róluk, hogy hevesbe 
katholikus nevelést tudnának adni, mint az egyházi rend-
ben levő kath. paedagógok. Szóval: az a gondolat, hogy 
csak világiak legyenek abban az intézetben a nevelők, 
épp oly szerencsétlen, mint az, hogy egy öngyilkos ne-
véről neveztessék a magyar ifjúság mintaszerű nevelő 
intézete. Szoritkozzék gróf Csáky Albin ebben az ügy-
ben is tisztán csupán hivatására: az „államérdek kép-
viseletére", és tartózkodjék kath. intézet ügyében — a 
vallástalan katholikusok és a másvallásu konkolyhintők 
tetszését keresni. Hej ! nagy feladat ez Magyarország-
ban! A mi másvallásu államférfiaink, még ha nem is 
kultuszminiszterek, sokszor nem az állam érdekeit kép-
viselik ám a vallási ügyekben; de sőt egyenesen saját 
vallási érdekeiknek csinálnak állami politikát, — katholi-
kus államférfiainktól pedig megkívánják, hogy ők a kath. 
egyházzal szemben mindig ne csak államérdekek rideg 
képviseletére szorítkozzanak, hanem hogy ők, a katho-
likus államférfiak, ők kaparják ki a kath. egyházzal szem-
ben a felekezetek számára is az édes, jó, sült gesztenyéket. 

A második, a mi gróf Csáky Albin programmbeszé-
dében kiválóan szembetűnik, az annak hangoztatása, hogy 
az általános vallásügyi programúnak „változatlanul egy-
nek kell lenni, bárki üljön is a miniszteri széken." Nos, 
mi ezt oly világosnak tartjuk, hogy csak örvendeni tudunk 
e leplezetlen világosság felett. Clara pacta, boni amici. 
Az egyház Magyarországban eddig is minden vallásügyi 
miniszterrel csendesen, békében megélt. Pedig Trefort az 
utóbbi időben ugyannak kezdett hetvenkedni, ugyancsak 
kezdett nem állami érdekeket képviselni, — hanem köte-
kedni ! Nagy egészében véve tehát gróf Csáky Albin ki-
jelentése kielégít és megnyugtat, kivált ha hozzá veszszük 
nyilatkozatának többi részeit, a melyekben nagy tapinta-
tosság és sok más bizalmat gerjesztő államférfiúi tulaj-
donság tündöklik előnkbe. Csak egyre kérjük gr. Csáky 
Albint? Folytassa az általános vallásügyi programmon 
megkezdett változtatást, ott a hol szükségesnek fogja 
látni, ezután is, ugy a mint megtette Trefort kötekedő 
programmjával eddig. Kérelmünket megtoldjuk még egy 
kéréssel. Vegyen példát a protestáns államférfiakról! Ezek, 
habár nem is kultuszminiszterek, sőt talán éppen azért 
mert nem kultuszminiszterek, az „állam érdekeinek kép-
viselése" mellé oly bátran és lelkesen odacsatolják az ő 
specziális felekezeti érdekeik gondozását, hogy még a felső 
házba is sikerült már nekik a felekezeti érdekek kép-
viseletét bevinniök, most pedig a tervezett úgynevezett 
Rudoliinumból már előre igyekeznek kitúrni a katholikus 
papi nevelőket — felekezeti érdekeik könnyebb és sikere-
sebb érvényesithetése czéljából. Ezekről vegyen gróf Csáky 
Albin példát az iránt, hogyan lehet „az állam érdekeinek 
képviselése". mellett egyházának történetében korszakot 
alkotó férfiúvá lenni. (Vége köv.) 

Szombathelyi egyházmegye, május 10. Tanítói kör-
gyiilés.*) — A szombathelyi egyházmegyei róm. katholikus 
tanító-egyesület a husz esperesi kerület szerint husz tanítói 
körből áll, mely körök évenkint két gyűlést tartani köte-

') A közvélemények összetorlódása mia t t késett . A szerk. 

I lesek. A tótsági kör, melynek azonban csak a neve tót, ez 
évi tavaszi gyűlését május 9-én tartá Felső-Lendván, hol 
majdnem az összes pártoló és rendes tagok megjelentek. 
Az egy-két távol maradt tag is máskor buzgó részvételt 
tanusitott, és most bizonyára rögtön közbe jött elhárit-
hatlan akadályok tették lehetlenné megjelenésöket. Nem 
fárasztom a „Religio" nagyérdemű olvasóit a körgyülés 
tüzetes leirásával, ez inkább a tanügyi lapokba illik ; a 
szakszerű két jó előadásról is csak említést teszek. De 
feljegyzem, hogy első utunk a templomba vezetett, hol a 
helybeli plébános a Szentlelket segítségül hivta, és szent 
misét mondott a tanító urak jeles éneklése mellett. A 
kör buzgó elnöke Völgyi Ferencz úr jelentéséből egyebek 
között örömmel értesültünk, hogy az egyházmegyei segély-
alap nem egészen egy évi fenállása óta már 1062 = ezer-
hatvankét forinttal rendelkezett, és egy reá szorult tanitó 
ur husz forintnyi segélyben részesült. Egyébiránt a tanító-
egyesületnek rendes tagja van 457, (pap is, ha hitokta-
tással foglalkozik, lehet rendes tag,) pártoló tagja 106, 
összesen : 563. — Az országos kath. tanitó segély-egyletnek 
a szombathelyi egyházmegyében van : alapitó tagja 19, 
örökös pártoló tagja (kik egyszer mindenkorra 10 forintot 
fizettek,) 12, pártoló tagja 126, rendes tagja 209. Össze-
sen : 366. — A tótsági kör tiszteleti elnöke nagyságos és 
főt. Rátkovics Vendel, tiszteletbeli kanonok, esperes és 
vizlendvai plébános ur konstatálta, hogy a tótsági kerület 
minden papja mind a három egyletbe beiratkozott tagul, 
és igy erkölcsi súlyúkkal is nagyban előmozdítják a tanító 
urak lelkesedését a valláserkölcsös nevelés és oktatás 
iránt, meg az ő önmivelődésök, önképzésök lehetőségét ; 
mert nemcsak a papnak, hanem a tanítónak is holtig kell 
tanulnia. Az alsópapság buzdul a főpásztorok magasztos 
példáján, és örömmel — felpanaszlás nélkül — meghozza 
évenkint aránylag tetemes — legalább a tótsági kerület-
ben — mind pénzbeli, mind időbeli áldozatát, és örven-
detes megnyugvással szemléli, mint ügyekeznek a tanító 
urak beismerők lenni azáltal, hogy a lelkész urakkal a 
legjobb viszonyt ápolják. Ez által nemcsak saját tekin-
télyökön csorbát nem ejtenek, hanem a papokét is fen-
tartani segédkeznek, mi egyedül képes a valláserkölcsös 
oktatást és nevelést vagyis a közjót előmozdítani. A tót-
sági tanítói kör általában és az egyes iskolák sok jótéte-
ményt köszönhetnek kerületünk fenkölt lelkű országos 
képviselőjének, mélt. Széchenyi Tódor gróf urnák ; azonban 
az ő és főúri családja hazaszeretetének tüzéből mégis leg-
több jut a felső-lendvai iskolának, mert ő székhelye, F. L., 
tanügyét szeretné a legnagyobb virágzásban látni. Isten 
jutalmazza meg minden áldozatkészségét ! 

Egy rendes tag. 

Madrid, május hó 6. Spanyol katholikus kongresz-
SZHS. — Már több kongresszust láttam, közel husz év óta 
majd minden katholikus kongresszust figyelemmel kisér-
tem, de soha és sehol Európában oly kath. nagygyűlés 
nem volt, mint ez a madridi. Es pedig két szempontból 
igazolhatom ez állításomat: először a részt vett szemé-
lyekre, másodszor a tárgyalásra nézve. 

Első tekintetben a madridi kongresszus fölülmulta 
valamennyit azért, mert azon jelen volt mind, akit a 
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spanyol nemzet kath. kitűnőségei közé számit, egyháziak 
s világiak egyaránt: tényleges s volt miniszterek, kor-
mányzók, tábornokok, egyetemi tanárok, irók stb. stb. 
Azonfelül pedig a regens-királyné testületileg fogadta a 
nagygyűlésnek ugy egyházi, mint világi elnökségét. Ilyet 
kath. kongresszus mindeddig nem volt képes fölmutatni. 

Második szempontból véleményem szerint a spanyol 
kath. kongresszus annyiban túlszárnyalta a többi kath. 
nagygyűléseket, hogy a római kérdést legbehatóbban és a 
nemzetközi jog szempontjából tárgyalta, holott a franczia 
kath. gyűléseken franczia szempontból vitatták bizonyos 
körülírásokkal, a német kath. kongresszuson némi szé-
gyenkezéssel és ugy szólván platonice vitatták a z t , a 
belgák pedig theoretice, mindnyája inkább többet akart 
értetni, semmint kimondani határozataiban. Nem ugy a 
spanyol kath. kongresszus ! Egy héten át tiz szónok vá-
zolta a római kérdés hittani, politikai s nemzetközi viszo-
nyait, vitatta s indokolta a pápák jogait a területi souve-
rainitásra, igazolta a katholikusok jogos kívánságait a 
pápai állam visszaállítására. 

Levelem kiszabott szük körét messzire tul kellene 
lépnem, ha az említett szónoklatokat ismertetni akarnám : 
hittudósok, jogászok, bölcselők, politikusok szólottak föl-
váltva, ékesszólásukról s tudományukról, igazságérzetükről 
s eszélyességükről hírneves férfiak, akiknek nyilatkozatait 
nem merem, nem is lehet in extenso közölni a tér szük 
volta miatt. z) 

Mégis, hogy némi halvány képét adjam a fölhozott 
érveléseknek, rövid összfoglalatban megkísérlek némely 
főbb pontot kidomboritani. 

Az első szónok a pápák küldetéséről beszélt, akik 
még a haláltól sem ijedtek meg annak teljesítésében; 
kimutatja a jótéteményeket, melyekkel a világot elárasz-
tották, kiváltkép Rómát s Olaszországot. Kimutatja ez-
után a pápák világi hatalmának eredetét és tizenhárom 
százév tiszteletét iránta, mint a pápák szabadságának biz-
tosítéka iránt, annyira, hogy nem volna a keresztény 
egyház főpapja, aki valamely kormánytól vagy uralomtól 
függne. Áttérve a jelenre, utal az olasz király kijelenté-
sére a „Roma intangibile" tekintetében s bebizonyítja, 
hogy e kijelentés voltakép IX. Piustól származik, mint a 
hires „non possumtis,k melyet az egész kath. világ utána 
mind a mai napig ismétel és hangoztatni fog, mig a pápa 
vissza nem helyeztetik jogai teljébe. Ez nem késhetik, 
mert „nihil violentum cht rabit." (Tapsvihar). Itt a madridi 
püspök félbeszakítja szónokot és felkéri, mondja el újból 
ez érvet. Szónok még nyomatékosabban ismétli azt és a 
gyülekezet felállva utána hangoztatja, helyeslését szűnni 
nem akaró tapssal kisérvén. Szónok nagy nehezen ismét 
szóhoz jut és rámutat XIII. Leo jubileumára, melynek 
alkalmából az egész kath. világ, mint pápa-királyt üd-
vözlé. Ez legyen jelszavunk mindig azokkal szemben, akik 
azt hitték, hogy a világ majd hallgatagon bitorlásuk bűn-
részesévé lesz. Leírhatatlan a helyeslés, mely szónok sza-

') A legutóbbi osztrák kath. gyűlés sokkal jobban közelítette 
meg a kérdés velejét. 

2) Ugy tudom, volt egy magyar folyóirat, mely az ily kül-
földi manifesztáeziók közlését tűzte ki czéljául, a „Kath. Világ," 
de a közöny ezt is megölte. 

vait kisérte, őt magát a saragossai biboros-érsek nyilvá-
nosan megölelte. E szónok neve Sanchez de Castro. 

De Vadillo márki, madridi egyetemi jogtanár nagy 
elmeéllel beigazolta, hogy „szent Péter utódjának a vi-
lági souverainitásra való jogai nincsenek alávetve az 
elévülésnek" vagyis, hogy a pápaság e jogai tartozékát 
képezik az egyházfő egyéb s fő-fő jogainak, amig tehát 
ezek érvényben vannak, addig amazokra az elévülés el-
méletét alkalmazni nem lehet s azokról állani fog mindig 
ama jogi alapigazság: „accessoriuru sequitur principale." 

Or ti y Lara neves bölcselő s iró szólt a katholiku-
sok kötelmeiről XIII. Leo pápa revindicatiói irányában a 
souverain függetlenségre nézve, melyre az egyház fejének 
méltósága s az egyház java tekintetéből ma inkább szük-
sége van, mint valaha. Szól a pápaság csodás s jótékony 
befolyásáról, melyről a katholikusok saját érdekükben 
sem mondhatnak le. Az erőszakos tényről, mely a pápát 
világi uralmától megfosztotta, azt mondják szerzői s hi-
vei, hogy az szükséges az olasz egység megteremtésére; 
de a valóságban Jézus Krisztus egyházát akarták békóba 
verni, hogy Európában a raffipirozott pogányságot visz-
szaállíthassák. Ez ellen pedig minden jogérzetes embernek 
föl kell szólalnia, mert ez annyi, mint az összes állami s 
társadalmi rend fölforgatása és a régi római pogány sü-
lyedettség visszaállítása. 

Murcia, cadizi kanonok a pápa világi hatalmának 
visszaállításáról és a pápai döntő bíráskodásról szólt, 
mindkettőről, mint a béke biztositékáról. Az előbbi, úgy-
mond, visszaállítaná a katholikus lelkiismeretek nyugal-
mát, megszüntetvén az egyházfő elleni erőszakot, mint 
amely a forradalmi törekvések összfoglalata. A másik 
véget vetne a fegyverkezésnek és 4000 millió frankot 
megtakarítana évenkint Európában, azonkívül 7 millió 
embert visszaadna a polgári foglalkozásnak, a békés csa-
ládalapításnak. Szónok szól továbbá az eszközökről, 
melyekket a pápa döntő biráskodásának eszméje meg-
valósítható volna; ilyen az erő és a meggyőzés. Az erő 
itt tehetetlennek bizonyulna s azért a meggyőzéshez 
kell folyamodni. A sajtó utján és élőszóval meg kell 
értetni a népekkel s mindenkivel a veszélyeket, melyeknek 
az európai hatalmak szünetlen fegyverkezései a népeket 
kiteszik ; mindenkit meg kell győzni, hogy a földmivelés, 
ipar s a megélhetés legnagyobb akadálya a fegyverkezé-
sek okozták adóemelésekben van ; a háborúk, ha kitöré-
süket nem lehet meggátolni, oly vérengzők is lesznek, 
hogy az a nemzet s állam, amely legyőzetik, tönkre is 
lesz téve és a hódító által bekebeleztetni, vagy a fölfor-
gató pártok felülkerekedése folytán föl fog dulatni. A 
pápa döntő bíráskodása ellenkezőleg minden kívánható 
biztosítékot nyúj that : a részrehajlatlanság, diplomácziai 
ügyesség, jogtudomány tekintetében. De hogy a pápa 
e nemzetközi bíráskodást gyakorolhassa, a világi souve-
rainitás annak elengedhetetlen kelléke. 

Iniguex a társadalom szempontjából tárgyalja a 
római kérdést és kimutatja, hogy a társadalmi viszonyok, 
mint a család lényegén alapulók nagy s kedvezőtlen áta-
lakulásnak indultak, amióta a pápaság függetlenségében 
megtámadtatik : az erkölcsi statistika tanúskodik a társa-
dalom bomladozásáról. 



348 RELIGIO. 

Carvailho egyetemi tanár megtámadja az úgyneve-
zett olasz garanczia-törvényt és kimutatja, hogy e törvény 
kiszolgáltatja a pápát egy fejedelem vagy egy kormány 
vagy egy parlament önkényének, ami ellenkezik a kath. 
egyház fejének méltóságával s szükséges függetlenségével. 
Ha a pápa olyan volna, mint aminőnek e garanczia-tör-
vény gondolja, megszűnnék az egyetemes egyház feje lenni. 

Fereiroa Orbán valladolidi kanonok ecseteli a pápa-
ság szerepét a történelemben s kimutatja XIII. Leo nagy 
alkotásait, melyeknek jótévő hatását minden katholikus 
érzi, egyúttal azonban sajnálja azt is, hogy a pápa taní-
tásai az állami mindenhatóság gyakorlása miatt nem érvé-
nyesülhetnek egész jótékony befolyásukban ; azért a nem-
zeteket föl kell világosítani saját érdekeikről. 

Torres Aguílar, központi egyetemi jogtanár ujabb 
szempontból világítja meg a Yadillo márki által fejtege-
tett s fönnebb ismertetett jogi alapelvet, hogy a pápa 
világi hatalmára nézve elévülésnek nincs helye. Szónok 
ugyanis kimutatja, hogy az elévüléshez, mint az elbirtok-
láshoz a jóhiszeműség s jogos czim kívántatik ; ezek 
egyike sem található az plasz bitorlóknál ; a pápa egy-
szerűen kifosztatott, amit a jog soha sem hagyhat jóvá, 
azonfelül pedig inzultátatik mindenképen, a mi a bitorlók 
tényét még minősíti 

Del Coros, iró, kimutatja, hogy az elnyomottak s 
gyöngék egyedül a pápában találnak részrehajlatlan védel-
mezőre s hogy a szocziális irányzatok közepette egyedül 
a pápa, mint az egyház feje oldhatja meg a szocziális 
kérdést, melynél az állam mindig érdekelt fél. 

Pidal y Mon volt miniszter az iskolai k<;-désről 
szólván kimutatja, hogy a szülők csak akkor biztosak 
arról, hogy a változó kormányok gyermekeiket az isko-
lában ferdeirányu oktatásban nem részesitik, ha az egyház-
zal karöltve járnak el, ez pedig az egyház fejének hozzá-
járulása nélkül csak félig valósitható, mihez viszont kell, 
hogy a pápa teljes szabadsággal s függetlenséggel birjon. 

Ezekben körvonaloztam a spanyol kongresszuson a 
római kérdés ügyében tett fölszólamlásokat. Mint ebből 
kitűnik, nincs állami, társadalmi s nemzetközi viszony, 
melybe e kérdés bele ne játszanék. Ehhez képest a kon-
gresszus fölirata is egyike a legsikerültebbeknek. 

A kongresszus többi tárgyalásai közöl, mint kivá-
lóan gyakorlatit emlitem föl ama javaslatot, hogy egy-
házmegyénkint jogászokból bizottság volna alakítandó a 
papok elleni rágalmak s támadások kellő s hatályos vissza-
utasítására. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
Hirdetmény. 

Tisztelettel figyelmeztetem az érdeklődőket, hogy a 
Szent-István-Társulat által, dr Májer István cz. püspök 
adományából, 1888. május 24-iki választmányi ülésen ki-
hirdetett, egy keresztény életfilozófiának megírására vonat-
kozó pályázat határnapja 1889. junius hó 1-én letelik. 
A pályamunkák tisztán irva, lapozva s jeligével ellátva s 

a szerző nevét rejtő lepecsételt levél kíséretében a fenn-
jelzett ideig a társulat elnökségéhez küldendők be. 

Hummer Nándor 
a Szent-István-Társulat t i tkára. 

IRODALOM. 
*** A forradalom a XVI. század óta. A legújabb 

történelmi kutatások nyomán irta Hohoff' Vilmos. A javí-
tott és bővített német eredeti után fordították : Makra 
Imre és Rózsa József. Szeged, 1889. 8-r. 2 köt. VIII. 
1—400; IV, 401—780 1. Ára a két kötetnek 4 frt 50 kr. 

Hohoff Vilmos tudományos készültségét s történet-
írói hivatását e lap olvasói már ismerik, egy másik mü-
vének e lap hasábjain megjelent fordításából. Makra és 
Rózsa plébános urak kiváló szolgálatot tettek e mű át-
ültetése által egyházunknak, az igazságnak hazánkban. 
Kívánatos, hogy e mű, amely nem egyéb mint Európa 
népeinek keserves tapasztalatokban gazdag élettana, az 
u. n. reformáczió, vagyis hitszakadás óta, — kívánatos, 
mondom, mindenek fölött, hogy e mü világi értelmiségünk 
gondolkodásába behatoljon s tartalmának megfelelő hatást 
keltsen a meggyőződésekben országszerte. 

H I V A T A L O S . 
A nagyváradi 1. szert, papnevelőbe való felvételre 

a pályázat f. évi julius 2-ra van kitűzve, személyes meg-
jelenés és keresztlevél mellett iskolai bizonyítvány kí-
vántatik. 

Az erdélyi egyházmegyében a papnövendékek fel-
vételére a nyilvános pályázati vizsgálatot julius hó 3-án 
tartják. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa, a mint már jelentettük, f. hó 

24-én consistoriumot tartott és allocutiót mondott. Erről 
a szabadelvű világ sajtója azt híresztelte, hogy talán nem 
is fog megjelenni, oly éles hangon szól a római kérdés 
ügyében. Balgaság ! Mintha a pápa, mintha egy XIII. 
Leo nem tudna valamiről ugy beszélni, hogy az az egész 
világ tudomásvételére méltó legyen ! A „Moniteur de 
Rome" máj. 26-iki száma hozta meg hozzánk ezt az erélyes, 
hatalmas allocutiót a római kérdés ügyének legújabb 
fázisaira vonatkozólag. Jövő számunk közli eredeti latin 
szövegében. 

— Érdekes ezikksorozat ismerteti az „Augsb. Post-
zeitung"-ban Németországgal „Tisza legújabb programm"-
ját. Legérdekesebb az egészben czikkirónak az a nyilat-
kozata, hogy a katholikusok Magyarországban alusznak 
— „mint a medve." Ismertetni fogjuk e czikksorozatot, 
az itételetet fölötte t. olvasóinkra bízván. 

— Az osztrák katholikusok rabszolgaság-ellenes tár-
sulata nemcsak megalakult, hanem már működik is, és 
az aug. hó 3—10-ig Luzernben tartandó nemzetközi kon-
gresszuson méltóan lesz képviselve. Wrede hg, hol késik 
ön Magyarország katholikusai számára — az igért akczió-
val ? Mindenben elmaradunk, mindenből kimaradunk ! Mi 
próbáltunk initiativát igen arravaló helyen. Wrede hg 
jövetelével tértek ki initiativánk elől. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r . tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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V a s á r n a p . — Hivatalos. — Vegyesek. 

A Szent-Imre-Egylet ügyében 
szózat Magyarország kath. papságához. 

Nem szeretek a társadalmi életnek pusztán 
hivalkodó nézője lenni. Még jobban ellenkezik 
lelkemmel a közélet fejleményeinek s váltakozó 
esélyeinek stréberes kiaknázása a közügyre nézve 
meddő, öuző czélokra. Istenem és nemzetem, 
egyházam és hazám érdekében kötelességemnek 
tartom egy-egy kapavágással, egy-egy porszemnyi 
mustármaggal járulni a közjóra törekvő szelle-
mek munkájához. Egy szóval: szeretek mustár-
magot ültetni; mert marék-számra szórni, elvetni 
azt, csak Istennek áll hatalmában. 

Egy ily kis mustármagot ültettem el évek 
előtt a magyar katholikus ifjúság katholikus szel-
lemű önképzésének abba a területébe, a mely 
egészen parlagon hevert. 

Mikor az isteni Gondviselés Budapestre, a 
kir. magyar tudomány-egyetembe életemet bete-
relte, még életben volt egyetemünk katholikus 
alapitásának és jellegének egy igen hatalmas 
tényezője. Volt egyetemi hitszónok, kinek hivatalos 
kötelessége vala az egyetem vallásos szellemét 
tanárokban és tanulókban az egyház törvényei 
és szokása szerint táplálni, éleszteni, lelkesíteni. 
Valaha, még az 50-es években, sőt a 60-ások 
elején is, ez az egyetemi hitszónok egyúttal 
doctrinae religionis professor vala a három világi 
kar katholikus hallgatói számára. 

Mind a két hivatal megszűnt. A katholikus 
szellemnek a kir. magyar tudomány-egyetemen 
előőrsül felállított őrszeme elaludt ; azaz eltették 
őt láb alól — az inimicus homo ébersége, és 
az Ur búzaföldjét munkáló szolgák buzgó aluvása. 

Egyetemünk katholikus ifjúságát a vallásos 
nevelés tekintetében magára hagyatva találjuk. 
Magára hagyatva látom ezt az ifjúságot katho-
likus szellemi vezetés nélkül, akkor, midőn arra 
a jellemképzés és életpálya-nyitás korában éppen 
legégetőbb a szüksége; magára hagyatva, elha-
gyatva látom ezt az iljuságot most, mikor nap-
ról-napra világosabbá válik előttünk, hogy a 
kath. egyháznak s evvel a honalapító s honmentő 
ősi vallásosságnak s erkölcsösségnek jövője nagy-
részt kath. világi értelmiségünk támogatásához, 
védelméhez, lelkes közreműködéséhez van kötve 
társadalomban és államban, tudományban és élet-
ben, a törvényhozó testületben és azon kivül 
országszerte! 

A most vezérkedő nemzedéktől a kath. val-
lás annyit várhat ezután, a mennyit kapott 
eddig : nagyon keveset, majdnem semmit. Úszik, 
azaz viteti magát ez a jobbára czimzetes kath. 
nemzedék a hagyományos áramlat által. Hite 
iránt közönyös; egyházának elveit elvétve érti 
csak egyik-másik ; a másvallásuak minden igényei 
és törekvései iránt szolgalelküleg előzékeny; 
katholikus ügyeink védelmére, pláne fejlesztésére 
félénkségénél fogva képtelen ; s a lelketlenség e 
megrögzött rendszerére ez a mostani kath. nem-
zedék takaróul ráveti a jóravaló röstség ősi 
mondókáját : „a papok dolga!" Kivételek — sunt 
rari nontes in gurgite vasto ! 

A jövő különben is, igy is, amúgy is, az 
ifjúságé levén, mi katholikusok i t t Magyarország-
ban reményeink emberi alapjait csakis a mi 
katholikus intelligens ifjúságiinkra építhetjük. 

r . 
j Ámde ha ez igy van : akkor ezt az ifjúságot a 
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szellemi fejlődés legalsó fokától kezdve a leg-
felsőig nem szabad magára hagyni, hanem nevelni 
és begyakorolni kell arra. hogy katholikus legyen 
elvében, szellemében, élő és írott minden szavá-
ban, magános és nyilvános életének minden 
tettében. 

Ilyesféle szellemi szikra pattant ki hajdan 
Pázmány Péter lángészt hordozó agyából, midőn a 
magyar ifjúság számára a mohácsi nemzeti nagy 
temetés után az első tudomány-egyetemet megala-
pította és azt a kath. egyház anyai gondjaira 
bizta s az apostoli király oltalma alá helyezte. 

Egyetemünk katholikus ifjúságának a Páz-
mány lelke előtt lebegett czéloktól messze eső 
elhagyatottsága nem hagyott lelkemnek nyugtot 
soha. Figyeltem, gondolkodtam sokat. Végre ab-
ban állapodtam meg, hogy valami önképző-kör-
féle egyletet kell ennek az ifjúságnak számára 
alapítani, a hol kath. ifjúságunk szelleme teljes 
kifejlődést nyerjen s megkapja az élő és írásos 
szú, megkapja az élet bátorságát arra, hogy magát 
egyenkint és együttvéve katholikusnak szokja 
érezni, katholikusnak merje vallani — s meg-
tanuljon ne csak mindig háttérbe szorulni, hanem 
diadalmasan előre is nyomulni. 

Atgondoltam hazai viszonyainkat, egyete-
münk helyzetét, a külföldön kínálkozó tanulsá-
gokat. Ismét csak abban állapodék meg, a 
miben először megállapodtam : a katholikus ön-
képzést kell ifjuságunk körében kifejleszteni és 
hatalmas társadalmi tényezővé tenni a — jövő 
érdekében ! Az önképzés legmélyebben gyökerezteti 
meg az emberi lélekben az egyéni önérzetet s az 
egyéni önérvényesítésnek azt a törekvését, a melyen 
alapszik ez a modern élet, a melyben a gunyhó 
szülöttje is országa sorsának intézőjévé küzdheti 
fel magát. Az egyéni önérvényesítés ez úttörő, alkotó 
szellemére szüksége van katholikus ifjúságunk-
nak minden rangban, minden állásban; de leg-
nagyobb szüksége van a magas rangban szüle-
tet t ifjúságnak, a mely könnyen zsákmányul 
esik a kisértet szellemének, hogy hiszen neki 
jövőt biztosít az ősi név és vagyon az egyéni 
önérvényesítés minden megerőltetése nélkül. 

Ez az oka, hogy én kath. önképző kört 
tervelve fejlettebb korú és elméjű ifjuságunk 
számára, először is a főrangú ifjúsággal kezdtem 
érintkezni. Az isteni Gondviselés legelsőben gróf 
Pál ff y Sándor-v&l hozott össze. Ő akkor mái-
Innsbruckban és Párisban megfordult vala; látta, 
élvezte, kitapasztalta az ama két helyen tanuló 

katholikus egyetemi ifjúság kath. szellemű ön-
képzésének egyleti tényezőit. Sokat beszélgettünk 
együtt. Azután elhatároztuk, hogy megindítjuk 
a mozgalmat a kath. ifjúsági önképző kör 
alakítására Budapesten. Miután tervemet a de-
rék ifjú gróf anyai nagybátyjával, a nemes és 
nagylelkű gróf Károlyi Sándorral is közöltem, ő 
azt nemcsak helyeselte, sőt lelkesedéssel fogadta 
s támogatását is megígérte. Meg is tartotta a 
szavát. Törekvésünket, — a melybe gróf P á l f f y 
Sándor azalatt egyetemi tanuló társa is barátjai 
köréből többeket bevont és pedig: a tüzes gróf 
Szapáry Lászlót,, a lelkes gróf Nádasdy Tamást, 
a csendes Rupp Jánost és az akkor már német 
egyetemet látott vitatkozó filozóf gróf Széchenyi 
Lajost, — pártfogásába ajánlotta a gróf Károlyi 
István és gróf Cziráky János szelleme örökösé-
nek, — a páratlan katholikus műveltségű gróf 
Zichy Nándornak. 

Gróf Pálffy Sándor édes anyjának grófi palo-
tája és az ón szerény lakásom vala a tanya, a 
hol találkozni, tanakodni, tervezni ós — hatá-
rozni szoktunk. Örökké nevezetes lesz előttem a 
jelenet, midőn inkább kötekedő mint kételkedő meg-
jegyzésemre, hog}" talán mégis jobb lesz, ha a ter-
vezett egyletet nem nevezzük Szent-Imre-Egylet-
nek, mert a kath. egyetemi ifjúság körében talán az 
„Imre" elébe tett szent szó elijesztőleg fog hatni. 
Sőt ellenkezőleg, mondá a legtüzesebb szellemű 
„egylet-alapító" gróf Szapáry László, mi bátran 
nevezzük magunkat a Szent-Imre-Egylet tagjai-
nak; mi azt kívánjuk, hogy az nyíltan Szent-
Imre-Egyletnek nevezze magát! Az előkészítő 
ülések akkori elnöke, a diplomatának született 
hallgatag és higgadt gróf P á l f f y Sándor remekül 
megokolta előtte szóló tagtársának heves indít-
ványát. En, a látszólag kételkedő, mosolyogva 
írtam fel az alapszabályok tervezetének homlo-
kára, hogy hát — Szent-Imre-Egylet legyen a 
neve, ha akar valami lenni! 

Azután, hogy próbát tegyek, vájjon szalma-
tűz-e csupán a mutatkozott erély vagy igazi 
lelkesedés, fejünk alá tettük a tervet és majdnem 
egy évet aludtunk rajta. Hallgattam mint hal a 
vizben és kunktáltam, akár csak egy Fabius 
Cunctator. Az alatt azonban a terv egy példá-
nya mégis megjárta Esztergomban egy korára 
nézve talán még fiatalnak is mondható, de böl-
csességére nézve határozottan öreg kanonok ur 
tanácstermét is — privatim. S miután onnan 
visszajött a terv, megindult a taggyüjtés. hogy 
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mielőtt végleg m egállapitjuk az alapszabályokat, 
előbb üléseket, gyűléseket tartsunk, s azokban 
próbáljuk meg, hogyan fog sikerülni az egyleti 
munkálkodás, hogyha majd az egylet végleg 
megalakul. Miután a fent nevezett öt „egylet-
alapitó" i f j ú többeket megnyert tagul az egylet-
nek, kitűztük 1888. jan. 28-ára az ideglenes alakulás 
első gyűlését. Előbb azonban zseniális fogást csi-
nált a tojásból kikelni indult egylet. Gróf Pálffy 
Sándor, Károlyi Sándor gróf ajánlásával, mint már 
emlitém, megnyerte az egylet ügyének tevékeny 
pártjogóul gr Zichy Nándort ; én meg, elejétől fogva 
oda irányozva a zsenge egyleti embryo működését, 
hogy valamint sz. Imre hg szent István király 
fia vala, ugy a Szent-Imre-Egylet is a Szent-
István-Társulat védszárnyai alatt jöjjön létre, — 
elmentem a Szent-István-Társulat lángszellemü 
theologus alelnökéhez és oda helyeztem dr Steiner 
Fülöp pápai h. praelatus ur pártfogása elé az 
az egylet sorsát. Igy tartottuk meg 1888. jan. 
28-án az első, alakuló gyűlést, a hatvani és ma-
gyar-utcza sarkán levő ház második emeletén, a 
hol első bérlett helyiségünk vala. Innen az első 
ideiglenes elnök. gr. Nádasdy Tamás, közkívánatra, 
áthelyezte az egyletet a lövész-utcza 7. sz. házába, 
néhány lépésnyire a Sz.-I-Társulat házához —és az 
egyetemhez ! Én ezzel egész közel jutot tam el kitű-
zött czélomhoz. A Sz.-I.-Társulat házáig már csak 
néhány lépés kellett! Ifjaim, közelhatározással, a 
szent-István-társulati elnökség nagylelkű bátorí-
tására, megtették ezt a lépést. Az alapszabályok 
tervezetét már a Szent-István-Társulat diszter-
mében dolgoztuk át s állapitottuk meg felter-
jesztés czéljából véglegesen. 

A többi ami történt, ugy történt, a hogy 
a „M. Államban" Pacséry Károly, az egylet lelkes 
tagja f. é. május 19-én és 26-án közlött elbeszé-
lésében elmondotta. 

Isten áldása legyen a Szent-Imre-Egvlet 
működésén ! 

Nekem most már csak egy szavam van még 
ezúttal. Hozzád szólok Magyarország papsága, 
fent és alant: vedd pártfogásodba kath. ifjúságiink 
virágjának ezt a zsenge egyletét! Különösen 
pedig titeket kérlek hittanárok és szerzetes ren-
dek, kik magyar kath. ifjúságiinkat nevelitek : 
figyelmeztessétek a Budapestre törekvő ifjúságot 
a Szent-Imre-Egylet — áldásaira, a melyek sok 
kath. ifjúra, tehát egész hazánkra nézve gond-
viselésesek lehetnek. 

A Gondviselés utaira terelni és ott vezérelni 
az embereket: ez a papság legdicsőbb. legbol-

! dogítóbb privilégiuma. Éljünk vele ! ! ! 

„Humánum genus" 
visszhang a kalocsai Mária-Kongregáczióból. 

A vezér szól Péter sziklaszébén, 
Szózatára kél a kis csapat, 

S hősi lángban szive szája égvén 
Küld világgá nagy merész szavat, 

S küzdni készen a pokol hadával 
Szent frigyet köt Mária zászlajával. 

Zúg az örvény ; lent a lángok árján 
Bélialnak harcza kevereg . . . 

Földre csap az észgőg büszke szárnyán 
Tévtanok a csalfa fegyverek : 

Hogy ledöntsék a hit égi várát, 
Hogy kioltsák Isten üdvsugarát. 

Hol az Isten kegycsodát varázsolt: 
Legyen ott rom, átok, fertelem, 

Szolgaláncz, melyet a bűn kovácsolt 
S rácsatol a sátán fejedelem ; 

Le a trónnal ! porba le az oltárt, 
Sirjon a hit bús halotti zsoltárt ! 

„Mit? az ember, ez a földi féreg 
Bitorolja égi székhelyünk' ? 

Mig szivünkön rág gehenna-méreg 
S kéjitalként lángokat nyelünk?! 

Le a sárba s onnan a pokolba . . . 
Tüzmocsárban égve, vonagolva !" 

„De hogyan? mig hü lesz Istenéhez: 
Addig e faj rajtunk győzni fog, 

Mig e földről fel a mennyre éhez 
S vak agyát lenyügzi hittitok, 

Mig biinét siratja : ily alázat 
Nyit előtte boldog égi házat!" 

„El az Istent! el a bűnt s keresztet! 
Legyen isten : ő, az ember-ész, 

S ha a gőg belé gyökért eresztett; 
Égre törni lesz bután merész ! 

Egy legyen a czél : az anyag elve 
Kéjvirággal, kincscsel tömve, telve !" 

Szól a sátán s a kereszt helyébe 
Rakni kezd az észnek templomot, 

S ki inasként műhelyébe lépe : 
Rabkezébe vakolót nyomott ; 

Cseng a czinkos fürge kalapácsa 
S áll a ház, bősz gigászok tanácsa. — 

Ásnak, ásnak, reng a trónok orma 
S ezredéves jogok oszlopa, 

S hogy a népdüh lázba, lángba forrna : 
Bele szikrát ámitás doba ; 

De hiába süstörög a szikra, 
Rendületlen áll az égi szikla. 

40* 
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S fönt a sziklán őrködik a pápa 
Szava villám, sújtja a latort . . 

S bár e sziklán kaparász a kába 
Pörölyével bele nem hatolt ; 

Mert e várat Istenkéz emelte, 
Vakolatját Istenvér keverte ! 

Szól a pápa ; szava nap sugára: 
Felfödi az öreénv titkait, 

Hol az ördög-mester jelszavára 
Gyártja a czéh gúnyos szitkait, 

S czifra csellel ver a csalfa nyegle 
Rabbilincset balga néptömegre. 

És kovácsol törvényt : „Én az állam, 
Én vagyok a szent s mindenható ! 

Itt a jog megistentilve nálam 
Mind enyém : a lélek s vér-adó ! 

Nem kell az ég ! ez a föld az éden . . . 
A kereszthez csúszni vaksi szégyen!" 

S ezt mi tűr jük? hősök nemzedéke! 
Hogy hitünkre szálljon rút bilincs ? 

Hogy lehulljon Sión Isten-éke 
Porba, sárba annyi lelki kincs? 

Harczra föl a pápa szent szavára . . . 
Mondjuk eskünk' Mária zászlajára! 

Kebleinket rakjuk szirt-erődül 
A szabadság s égi jog elé, 

S ha az ostrom nyers kaczajja bődül 
S karja pörölyt csap Sión felé : 

Sziveinken megtörik vad árja 
S győzve nézünk Mária zászlajára! 

Hadd huhogjon odva rejtekében 
Éji baglyok cselszövő hada : 

Sasfajunk fönt száll a tiszta légben, 
Itt vezérünk lesz a Szent Atya ; 

Itt suhog a hitnek égi kardja : 
Hol Mihály a vértet győzve tartja ! 

Mesterünk lesz József , Isten ácsa 
Leikeinkben épit üdvlakot; 

S bár döbörg az ördög kalapácsa 
S ver igába millió vakot: 

Mi megállunk, mig István honára 
Földerül a jobb kor hit-sugára!! 

Rosty Kálmán S. J. 
kongr. elnök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Veszprém. Egyházmegyei tanítói értekezlet. — Ft. 

dr Hornig Károly br. veszprémi püspök ur ő mga elha-
tározta, hogy az egyházmegye tanitó-egyleteit egyesíteni 
fogja. E czélból a következő püspöki felhívást bocsá-
totta ki : 

Hivatkozással mult évi deczember hó 4-ről keltezett 
körlevelemben 1897-ik szám alatt előre jelzett elhatáro-
zásomra, az egyházmegyémben létező kath. tanitó-egy-

letek tömöritése (egyesitése) és a „Gondviselés" nevet 
viselő tanitói nyugdij-alap ügyeinek tárgyalása czéljából 
az egyházmegyei tanitói értekezletet f. évi junius hó 
26-ára összehivom és elrendelem, hogy az alesperesi ke-
rületekből, melyekben tanitó-egyletek állanak fenn, az 
elnökön kivül egy szabadon választandó tanitó, — azon 
alesperesi kerületekből pedig, melyekben eddig tanitói-
egyletek nem léteznek és más alesperesi kerülethez sem 
csatlakozvák, két szabadon választandó tanitó jelöltessék 
ki, kik Veszprémben f. évi junius hó 25-én este jelenje-
nek meg. 

Az értekezlet tárgyát képezik : 
a) a veszprém-egyházmegyei róm. kath. tanitó-egy-

let alapszabályainak felolvasása, megvitatása és elfo-
gadása ; 

b) az elfogadott alapszabályok értelmében az egylet 
tisztviselőinek megválasztása ; 

c) a „Gondviselés" nevet viselő tanitói nyugdijalap 
ügyének megbeszélése, különösen pedig az évi tagdijak 
megállapítása, a tanitók kötelező belépése a nyugdij-alap 
tagjai közé, és azon föltételek meghatározása, melyek 
alatt a nyugdijalap tagjai közé fölvehetők azon tanitók 
is, kik eddig nem voltak tagjai a nyugdíjintézetnek: 

d) a jegyzőkönyv aláírása és hitelesítésére két tag 
kirendelése az elnök által ; 

e) a megállapított és elfogadott alapszabályok be-
mutatása a megyés püspök urnái, kérve azok megerősí-
tését és felterjesztését szintén megerősítés végett a m-
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz ; 

f ) a netáni indítványok tárgyalása, de ezek az érte-
kezletet megelőző 14 nappal az egyházmegyei tanfel-
ügyelőnél bejelentendők. 

Felkérem egyúttal kerületi alespereseimet, hogy a 
kerületeikből az értekezletekre Veszprémben megjelenendő 
egyleti elnökök és választott tanitók névsorát, mindjárt 
a választás megtörténte után hivatalomhoz haladéktalanul 
beküldeni sziveskedjenek. Károly, püspök. 

FelSÖ-Lendva. (Szombathelyi egyházmegye.) Május 
végén. Visszatérés az egyház kehelébe az élet végper özei-
ben. — Wolf Ferencz, ki eddig a felső-lendvai plébániá-
hoz tartozó Vidorlak (előbb Vidoncz) községben vegyes 
házasságban élt, és öt élő gyermeknek apja, mint súlyos 
beteg négy tanú által aláirt, és mint irni nem tudó saját 
kezű keresztvonásával ellátott nyilatkozatot küldött alul-
írotthoz, melyben ép észszel, de gyenge testben felkért 
tanúi előtt, senki által nem kényszerítve, tehát egész 
szabad elhatározásából kinyilvánítja, hogy mivel előbb 
nem lehetett, most beteg ágyában akarja régi vágyát 
kielégíteni, és az ágostai evangelikus eddigi vallásából 
teljes meggyőződésből a római kath. vallásra óhajt áttérni. 
Ily kérelemmel párosult óhajtásnak melyik lelkipásztor 
volna képes ellenállani! annál is inkább, mert már nincsen 
alkalom ily visszafogadás miatt contumeliam pati, mint 
ezt tapasztalnia kellett Istenben tavai boldogult Térdesy 
Márk, csendlaki plébánosnak. Ugyanis hódolatteljes köszö-
nettel fogadott IV. 781. számú 1888. évi márczius 25-kén 
kelt püspöki körözvény ily felvilágosítást nyújt : „Ha 
nagykorú egyénnek áttérésénél egyik keresztény vallásból 
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a másikba a felvevő lelkész az 1868. LIII. tczben rendelt 
formaságokat meg nem tartja, nem követ el a K. B. T. 
K. 53. §-ba ütköző kihágást. 

ítéletek. A a puchói járásbíróság 1887. május 6-án 
580. sz. a. Belis János, nyug. r. k. plébános, az ellene 
a trencséni ág. ev. esperesség részéről a K. B. T. K. 53. §-a 
alá eső vallás elleni kihágás miatt emelt vád és követ-
kezményei alól felmentetik. 

Indokok: A trencséni ág. ev. esperesség 1886. feb-
ruár 27-én a trencséni kir. ügyészségnél beadott feljelen-
tésében Belis János akkori rovnyei róm. kath. plébánost 
azzal vádolja, bogy 1S85. deczember 19-én betegen fekvő 
Demacsek szül. Ondricska Anna ág. ev. hitvallású horeniczi 
lakosnőt az 1868: 53. t. cz. 3. §-ban előirt eljárásnak mellő-
zésével a róm. kath. egyház kötelékébe fölvette. — Te-
kintve azonban, hogy a hivatalból beszerzett . . . kereszt-
levél szerint Demacsek szül. Ondricska Anna a róm. kath. 
egyház kötelékébe történt felvételekor nemcsak hogy 
már férjes nő volt, de 18-ik életévét is már túlhaladta, 
az esetben a K. B. T. K. 53. §-ban jelzett kihágásnak 
tényálladéka fenn nem forog; tekintve továbbá, hogy az 
1868 : 53 t. czikkben előirt egyéb eljárás be nem tartá-
sának büntetőjogi uton való megtorlása iránt a magyar 
B. T. K. rendelkezést nem tartalmaznak : vádlott a vád 
alól fölmentendő volt. 

A budapesti kir. itélő tábla 1887. junius 14-én 
19181. sz. a . : A kir. itélő tábla helybenhagyja az első-
biróság Ítéletét indokaiból. 

A kir. Curia 1887. október 11-én 7190. sz. a. : Ma-
gánpanaszló felebbezése az 1883. évi VI. t. cz. 7. §-a 
alapján visszautasittatik. (Büntetőjog tára XV. kötet. 
11. sz. 184. lap.)" Zsemlics István 

plébános. 

Róma, május 24. A legújabb pápai allocutio. — 
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L . E 0 1 T X S 

DIVINA PROVIDENTIA 

X I I I . 

ALLOCUTIO 

HABITA IN CONSISTORIO 

DIE XXIV MAII MDCCCLXXXIX 

VENERABILES FRATRES 

Amplissimum Collegium vestrum itemque ordinem 
Episcoporum hodierna die suppleturi, valde velimus paca-
tiore vos laetioreque animo affari, nihilque in hunc locum, 
nisi quod audire liberet, afferre. — At vero qui possu-
mus in tam aspero laboriosoque statu ? Circumstant, ut 
videtis, mala atque incommoda eadem quae undeviginti 
ante annis, capta Urbe, consecuta sunt : imo evasere di-
uturnitate graviora, nec apparet quem sit habitura modum, 
si voluntas inimicorum spectetur, quibus longo successu 
crevisse animos, nimis acerbe experimur. — Testes estis, 
Venerabiles Fratres, quali res ferantur cursu, quanta sit 
in Pontifice violando ex una parte audacia, ex altera 
impunitas. Neque dubium est quae consilia agitentur: 
erumpunt enim undique, et multiplici factorum testimonio 

convincuntur. Scilicet adversus instituta Christiana acerbio-
res quotidie exercentur inimicitae, constrictâ romani Ponti-
ficis oppressâque libertate. Idcirco contra sacram Sedis 
Apostolicae potestatem incitari opinionem populärem, in-
vidiamque multitudinis quotidiana dictorum petulantiá 
impune inflammari videmus. — Iamque hue ventum est, 
ut in hac ipsa urbe, in conspectu prope Nostro, impietati 
liceat religionem Iesu Christi insigni eademque perenni 
iniuria lacessere, honoribus virtuti debitis desertori catho-
lici nominis non sine insolenti ostentatione decretis. 

His de caussis catholicos ex omnibus terris assidua 
quaedam tenet, velut fixa in pectore, sollicitudo. Neque 
enim possunt aut ferre leviter parentis publici indignam 
conditionem, aut libertatem augustissimi ministerii non 
curare in Episcopo animarum suarum. — Consolari Nos 
pietate mirabili maximoque studio numquam intermittunt : 
novissimo autem tempore, cum ex variis Europae par-
tibus in civitates principes summa voluntate convenissent, 
utilia rebus communibus consilia inter se collaturi, nostis 
quantam partem cogitationum et curarum suarum Sedi 
Apostolicae tribuerint. Iamvero quod censuerunt, ad cus-
todiendam apotolici muneris in Pontifice libertatem ci vili 
principatu esse opus, sententias suas ad exemplum do-
ctrinasque Sedis Apostolicae, ut aequum erat, conforma-
runt. Quod autem enitendum sibi omni ratione légitima 
decreverunt, ut re ipsa Pontifex in libertatem debitam 
restituatur, iure suo usi sunt, caussae iustissimae, quae 
catholicorum omnium communis putanda est, tutelâ 
suscepta. — Pro qua caussa Nos quidem maxime et ante 
alios, ut debemus, diu propugnamus, ab eaque vindicanda, 
ita adsit propitius Deus, nec longinquitas temporis Nos, 
neque ulla difficultatum magnitúdó deterrebit. 

Iam, ut propositum exsequamur, adlegere in Colle-
gium vestrum decrevimus Episcopos aliquot ex Gallia, 
Belgio Bohemia, pietate doctrinâque commendatos, qui 
in sua quisque Dioecesi administranda luculentuni virtu-
tum episcopalium dedere specimen : item duos Antistites 
Urbanos, qui per varios munerum gradus laudabilem 
operam Sedi Apostolicae diu navarunt. Ii autem sunt 

FRANCISCVS M A R I A R I C H A R D , Arcbiepiscopus 
Parisiensis : 

IOSEPHVS A L F R E D V S F O I L O N , Archiepiscopus 
Lugdunensis : 

AMATVS VICTOR GUILBERT, Archiepiscopus 
Burdigalensis : 

P E T R V S LAMBERTVS GOOSSENS, Archiepiscopus 
Mechliniensis : 

FRANCISCVS PAVLLANVS SCHÖNBORN. Archiepis-
copus Pragensis : 

ACHILLES APOLLONI, Sanctae Romanae Ecclesia 
Vicecamerarius : 

CAIETANVS D E RVGGIERO, Praefectus Operum 
Vaticanorum. 

Quid vobis videtur ? 
Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apos-

tolorum Petri et Pauli, et Nostra, creamus et publicamus 
S. R. E. Cardinales. 
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Ex ordine Presbyterorum 
FRANCISCVM MARIAM R I C H A R D 

IoSEPHVM A L F R E D V M FOULON 

AMATVM VICTOREM GVILBERT 

P E T R V M LAMBERTVM GOOSSENS 

FRANCISCVM PAVLLANVM SCHÖNBORN 

Ex Ordinem Diaconorum 
A C H I L L E M APOLLONI 

CAIETANLM D E RI :GGIERO 

Cum dispensationibus, derogationibus, et clausulis 
necessariis et opportunis. In Nomine Patris * et Filii * 
et Spiritus * Sancti. Amen. 

Róma. A katholikus kongresszusok és az olasz kor-
mány. •— 

Az osztrák kath. nagygyűlés erélyes nyilatkozata a 
pápának területi souverainitásra való jogai mellett, a 
spanyol kath. kongresszus még tüzetesebb határozatai a 
pápa világi hatalma érdekében, és az övéivel egyetemben 
a portugáli kath. kongresszus óhajai a pápa döntő bírás-
kodása mellett az Európát fenyegető háború elmellőzése 
és a nemzeteket agyonsújtó fegyverkezések beszüntetése 
czéljából : mindez természetesen nem téveszthette hatását 
a Quirinálra. E kongresszusokat megelőzőleg az olasz 
kormány lépéseket tett az illető kormányoknál és Crispi 
— mint hiteles forrásból tudom — kijelentette, hogy nem 
fogja tűrni idegen alattvalóknak beavatkozását Olasz-
ország belügyeibe, értsd alatta a római kérdésbe. 

A kongresszusok bezáródtak, és Crispi s lapjai most 
a róka megvetését szenvelgik az elérhetetlen szőllővel 
szemben. 

A „Bi forma" egy vezérczikke többi közt következőleg 
szól: „Olvassák el a kongresszusokról érkezett jelentéseket 
s fogalmuk lesz róla, mivé lenne Európa, ha az e kon-
gresszusokban szereplő egyének hatalomra jutnának, ők 
és eszméik. Ami minket (olasz bitorlókat) illet, e kon-
gresszusok, valamint azok, melyek megelőzték s követni 
fogják, minket teljesen közömbösen hagynak." 

Lássuk már most ezt a közömbösséget. 
Az idézett lap igy folytatja: „A nemzetközi kleri-

kális párt, amidőn hadat visel Olaszország ellen, ugyanezt 
teszi a czivilizáczió ellenében. Ezek az emberek, hogy kérlel-
hetetlen vadságukat kielégítsék, hajlandók volnának meg-
gyújtani a máglyákat, hogy megtisztítsák országukat az 
eretnekségtől és hogy megújítsák ama vallásháborúk 
iszonyait, melyek vérözönnel borították Európát. Ezek 
után miként is ne maradnánk mi közömbösek e fanatikusok 
túlzásaival szemben ? Ellenük nemcsak jogunkra (?) és 
erőnkre (!) támaszkodunk, melynek hatályát nem tanácsol-
juk nekik megkísérlem ; hanem biztos (?) és elmaradhatat-
lan (?) szövetségeseink ugyanezen országok kormányai, 
amelyek a legelsők szenvednének a klerikálizmus győzel-
mei folytán. De az utóbbi szerencsére kisebbségben van 
és napról napra csökken (!), és minél intranzigensebbnek 
mutatkozik, annál inkább felkelti az általános rosszalást." 

Ha ez Crispi kebellapjának a közömbössége, szeret-
nők látni s hallani dühét, mert ha az ilyen közömbösség 

komikus, a dühöngés szánalmas is, és pedig nemcsak 
Olaszországra, hanem ama szövetséges kormányokra, 
melyekben Crispi és kebellapja annyira bizakodik, holott 
tudja, hogy eme kormányok minden hatalma sem volt 
képes meggátolni a kath. kongresszusok létrejövetelét, 
sem határozataikat a római kérdésben. 

Különben a közömbösség affektálását Crispi jelszó 
gyanánt adta ki, mert a „L'Italie ," mely franczia nyelven 
a külföld számára iratik, hasonlókép nyilatkozik. E lap 
igy i r : 

„A klerikális párt mozgolódik, a Vatikán vezeti. 
Hová vezeti ? A kérdés mulatságos (!). Mivel foglalkozhat-
nak a Vatikán közegei, hacsak nem a világi hatalommal ? 
Még azzal a képmutatással sem élnek, hogy bármily 
gondot mutatnának az egyház érdekei, a lelki hóditások 
iránt. Ok csak azt követelik, csak azt irják programmjuk 
fölé, hogy a szentatya gyakorolhassa az élet s halál jogát 
szolgaságba hajtott alattvalók fölött, hogy legyen hadse-
rege, szedhessen adókat stb. Már nem is veszszük számba 
a klerikális párt által Olaszország ellen szervezett kon-
gresszusokat; annyira hozzá vagyunk már szokva, hogy 
azok régóta nem képesek minket izgalomba hozni. Bizo-
nyára tudomást veszünk az ott kifejezett érzelmekről és 
számba veszszük azoknak szónokait, ha politikai férfiak ; 
mi nem űzzük a gondatlanságot odáig, hogy ne szerez-
zünk magunknak értesülést arról, amit hasznos tudnunk. 
Mindig jó ismerni az embernek barátait s elleneit. De ez 
legkevésbé sem zavarja lelki nyugalmunkat (? ? ?). Legfölebb 
arra szorítkozunk, hogy jelezzük e kongresszusokat azon 
jámbor lelkeknek, akik kiengesztelődésről (a Vatikánnal) 
álmodnak, valamint azoknak is, akik e kiengesztelődéstől 
felnek és akik már majdnem kombináczióba vettnek látják ezt 
XIII. Leo vezetése alatt. A Vatikán tántoríthatatlanul a 
maga non possumus-Áh&n inkább mint valaha álmodik a 
lehetetlen restauratióról. Diplomácziai ügynökei rendeletet 
kaptak mindent elfogadni, mindent eltűrni a külföldi kor-
mányok részéről, amikor csak az egyház érdekeiről van 
szó, föltéve, hogy valami engedményt képesek kicsikarni 
politikai téren." 

Jó a katholikusoknak is tudni, miféle inszinuácziók-
kal él az olasz bitorlás a pápa s az egyetemes kath. 
egyház ellen. Es a fönnebbiekből sokat tudunk meg. 

Nem elemezzük ezt a fitogtatott nem-törődést, me-
lyet a fönnebbi czikk kifejez, egyszerűen átadjuk azt a 
politikai érzékkel bíró közvélemény Ítéletének. De arra 
már komolyan föl kell hívnunk a figyelmet, amit az 
olasz kormány félhivatalos lapja bevall. Beismeri ugyanis, 
hogy Olaszországban vannak, akik a pápa világi hatal-
mának visszaállítását óhajtják és vannak mások, akik 
ettől félnek, és végül vannak olyanok, akik azt már 
kombináczióba vettnek tartják. 

E beismerést a „Religio" annál inkább odaszögez-
heti a közvélemény szemei elé, mivel ő hivatkozott erre, 
midőn a delegáczióban kozmopolita liberális részről azt 
állították, hogy Olaszország barátságát többre kell be-
csülni a katholikusok lelkiismereti kötelességeinél, mert 
ide lyukad ki tulajdonképen, ami ott mondatott. Már 
pedig, ha az olasz külügyminiszter lapja maga is bevallja, 
hogy Olaszország közvéleménye megoszlik a római kér-
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désben. mert vannak, kik annak a pápára kedvező meg-
oldását óhajtják, sőt olyan áramlat is van, mely már 
kombináczióba vettnek látja ezt: akkor e tényezőkkel 
számolni kell, annál is inkább, mivel az egyetemes ka-
tholikus világ hozzájuk csatlakozik. Ennélfogva Olasz-
ország barátsága — hacsak Crispit nem substituálják az 
olasz nemzet helyébe — a római kérdésre nézve meg-
oszlik s igy arra a római kérdés ellenében joggal hivat-
kozni nem lehet. 

Már most az olasz közvélemény ezen áramlata, mely 
kedvezőleg van hangolva a római kérdés megoldása iránt, 
nemkülönben azon rész is, mely fél is ettől, okvetlenül 
növekedni fog a katholikus kongresszusok európai jelen-
tőségű revindicatiói folytán. Mert okos ember, aki ismeri 
az ily szellemi mozgalmak hatását, nem kételkedhetik 
azok hullámverésének folytonos terjedésében. Ennélfogva 
a politika embere — ha csak az egyház s pápa elleni ádáz 
düh meg nem fosztja józan gondolkodásától — számítani 
fog ezzel s bölcsen megalkuszik, sőt, ha van benne állam-
férfiú eszély, hasznot igyekszik húzni belőle. 

Ausztria-Magyarországnak annyi sok érdeke forog 
itt szóban, nem csak az olasz határon s az adriai ten-
geren, hanem a Keleten is, hogy bűnt követ el hazája s 
a monarchia igaz java ellen az, aki nem él az alkalommal 
s nem biztosítja hazájának a jövendőben elkerülhetetlenül 
bekövetkező fordulatból húzható hasznot. 

Lássuk csak, van-e ily államférfiú Ausztria-Magyaror-
országban ? ! 

Malines (Mecheln). A malines-egyházmegyei kon-
gresszus. — XIII. Leo pápa, korunk e gondviseléses férfiuja 
mondotta, hogy a kath. kongresszusok, melyek orszá-
gonkint tartatnak, a munka-fölosztás czélszeríi alapján 
deczentralizálandók volnának, amennyiben az egyetemes 
nagygyűlések mellett, melyek országos kath. érdekeket 
vannak hivatva képviselni, egyházmegyei vagy vidéki, 
területi kath. gyűlések is tartandók az egyes országrészek 
különleges érdekeinek előmozdítására. 

Ez alapon Francziaországban vidéki gyűléseket szer-
veztek, melyek fölölelték amaz elemeket is, amelyek a 
központi országos nagygyűlésre alig vagy éppen nem 
jelentek volna meg. Belgiumban Goossens, malines-i 
érsek egyházmegyei kongresszussal tett kísérletet hasonló 
czélból, mely valóban nagyszerűen sikerült. 

A kongresszus április hó utolsó napján vette kezde-
tét s három napig tartott. 

A megnyitó ülésen fölolvastatott pápa ő szentségé-
nek következő levele : 

Tisztelendő testvérünknek, Péter-Lambert. mali-
nes-i érseknek. 

XIII. Leo pápa. 
Tisztelendő testvér, üdv s apostoli áldás. 

Teljes jogod volt azt irni Nekünk, szólván a Malines-
ben közelebb tartandó ünnepélyes katholikus kongresz-
szusról, hogy e vállalkozás legnagyobb fontossággal bir. 
Elégséges volt tudomást vennünk a fő tárgyakról, melyek 
tanácskozástok s határozataitok tárgyát fogják képezni, 
hogy számot vessünk ama kérdések jelentőségével és 
változatosságával, melyeket vizsgálódástok s elhatáro-

zástok alá fogtok venni. Számra nézve bizonyára nagy a 
gonoszság összeesküvőinek sokasága : de mily szép egy 
nemes s jeles ügy szolgálatára egybegyűlve látni annyi 
kiváló férfiút, akik születésük fénye, nevük hire s rangjuk 
előkelősége által kitűnnek s akiket a keresztény szeretet 
ugyanazon egy szellemében egy s ugyanazon gondolat 
lelkesít ! Amit különösen hallunk dicsérni bennetek, az 
ama bölcs akaratotok, hogy vállalkozástoknak gyakorlati 
czélt tűztök ki. T. i. föltettétek magatokban, arra ipar-
kodni, hogy a munkás-osztályoknak az erénynyel együtt 
kitűnő előnyöket biztosítsatok ; hogy egyesítsétek számukra 
a jelen élet boldogságát a lélek becses kincseivel, és 
hogy semmiben se legyen külön választva a keresztény 
erkölcsök tisztelete a szerencsétlenség s vagyontalanság 
szolgálatától. Ez valóban a nép legjobb, leghatályosabb 
segélyezése. Akik ez úttól eltérnek, ezt embertársaik 
szerencsétlenségére teszik. Mert a valóságban mind az a 
jó, amit egyesek s társulatok akár ösztönszerű igyekezet-
ből, akár megfontolás alapján czélul tűztek ki maguknak, 
kezdetét s elvét a vallásban, alapját az evangeliom ere-
jében birja. Azért kérjük a mindenható Istent, hogy 
könyörülő segélye támogassa szándékaitokat. Az ő párt-
fogása és kegyelme által szándéktok és munkásságtok hozzá 
fog járulni a belga haza és egész katholikus egyház jó-
létének előmozdítására. A Magasságbeli ajándékainak zálo-
gául és jóakaratunk bizonyságául, teljes szivünkből adjuk 
az apostoli áldást neked magadnak, tisztelendő testvér, és 
mindazoknak, akik a te vezérleted alatt a malinesi gyű-
lésen összejönnek. 

Adatott Rómában, a Szent-Péternél 1889. april hó 
14-én, pápaságunk tizenkettedik évében. 

XIII. Leo pápa. 
A kongresszus következő táviratot intézett ő szentsé-

géhez. 
„Főtisztelendő Goossens ő nagyméltóságának elnök-

lete alatt négyezer malines-egyházmegyei katholikus, kon-
gresszusba gyűlvén, azon czélból, hogy a katholikus iskolák 
a jótékony-egyesületek és szocziális kérdések fejlesztését 
előmozdítsa, bizonyságot tesz fiúi szeretetéről, teljes hódo-
latáról XIII. Leo pápa ő szentsége irányában, alázatosan 
kérvén apostoli áldását. E sürgönyre Rampolla biboros 
államtitkár a pápa nevében megküldé a kért áldást. 

A kongresszus tárgyalásaiból kiváló érdekkel fog 
bírni a „Religio" n. é. közönségére az iskolai kérdés, 
melyről maga a malinesi érsek, Belgium prímása beszélt. 
Belőle itt közlöm a főbb pontokat. 

„A nevelés ama legfőbb csatatér, melyen az igazság 
s tévely, a jó s gonosz közti küzdelem összpontosul. A 
dolgok természete igy kívánja. Mert az elemi oktatás 
kivált a népiskolákban határozza meg egy nép életének 
főmozgalmát. Oktatván s képezvén a mostani nemzedéke-
ket, az alkotja meg a jövendő nemzedékek sorsát, és a 
társadalom a jólétben vagy a romlottságban aratja mind-
azt, ami jót vagy rosszat az oktatás a lelkekben elvetett. 
Mindenki megértette azt, hogy az fogja a világ jogarát 
kezelni, aki a nevelést magának alávetette. Es innen van, 
hogy mindenütt mindenki a népoktatás zászlaját lobog-
tatja, azt állítván, hogy abból a társadalmi újjászületés 
eszközét csinálja. 
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Az egyház ellenségeinek czéljai nagyon is ismerete-
sek : ők az antichristianizmust. akarják trónra emelni az 
iskolákban, hol a népet oktatják. A tizenkilenczedik 
század egész folyamán arról álmodoznak, hogy kiküszö-
bölik a népoktatásból Jézust Krisztust. Isten igéjét, min-
den emberi oktatás ez első forrását. Ok Krisztus nélküli, 
vallás nélküli, Isten nélküli iskolát akarnak : ez leggyak-
rabban azt akarja mondani, hogy Krisztus elleni, vallás 
elleni. Isten elleni iskolát akarnak. 

Az nagyon kevés volna levenni a falról a feszületet 
és levonni állványáról a Boldogságos Szűz Mária szobrát. 
Az a czéljuk, hogy magát Krisztust kiszorítsák a lelkek -
bői s szivekből és ekkép mind mélyebbre vájják a nép 
nemzedékeiben amaz örvényt, melyben a társadalom elme-
rüléssel van fenyegetve. 

Az üdv a keresztény iskolában van; kivüle nincs 
üdv. Ez az egyetlen Noé bárkája, mely az istentelenség 
özönéből hivatva van megmenteni a gyermekek lelkét, a 
vallás s a haza e reményét. 

A keresztény iskola a népből hivő s biztos hitű 
népet fog csinálni, és meg fogja neki adni az erőt, hogy 
ellentálljon bármily tévely fuvallatának. A keresztény 
iskola belőle tiszta erkölcsű s erényü népet, tisztelő s 
engedelmes népet fog képezni. 

A keresztény iskola e műve ma inkább mint valaha 
igényli a mi odaadásunkat. Hogy egyszer kikerültük a 
veszélyt, ez még nem tesz annyit, hogy végkép elhárítot-
tuk. Most inkább fegyy er szünet, a küzdelem megszakítása 
létezik, semmint béke. Mit mondok ? Minden szövetkezés 
(az ellenirányuakkal) lehetetlen, mindaddig legalább, amig 
a nevelést el akarják vonni a vallásos vezetés alól. Ne-
künk mindennap erősítenünk kell magunkat, meg kell 
tartanunk a létező iskolákat, rámutatnunk az eszközökre, 
melyekkel ujak állíthatók ; nekünk mit sem szabad en-
gednünk a kivívott pozicziókból, készülnünk kell azok 
megvédésére a jövendő támadásokkal szemben. 

Birnunk kell ama keresztény s hazafias ambiczió-
val, hogy fentartsuk katholikus oktatásunkat a tökély ama 
fokán, melyre jutott, és amely kiérdemelte számára a csa-
ládok bizalmát. Nehogy azt mondják rólunk, amit az 
ó-kor egyik nagy hadvezéréről mondottak : hogy tudott 
győzni, de nem tudta a győzelmet kihasználni. Pedig e 
szemrehányást vonnók magunkra, ha az oktatás terén tel-
jes biztonságnak engednők át magunkat, mit sem gondol-
ván a jövő szükségeivel s veszélyeivel."' 

IRODALOM. 
*** Religio viatoris. By Henry Edward Cardinal 

Archbishop of Westminster. Third edition. London, 1888. 
Burns and Oates, 12-r. 86 1. 

Ebben a kis műben Manning okát adja, hogy ő 
miért hiszen 1. Istenben, 2. a kinyilatkoztatásban, 3. hogy 
miért keresztény, 4. hogy miért katholikus. Ilyen minden-
napi táplálékra kellene szoktatnunk a mi kath. intelligen-
cziánkat: akkor nem állnánk oly csehül! 

-f- E m l é k l a p o k . Congregatio Major Kalocsán. 
MDCCCLXXXIX. Kalocsa, 1889, 16-r. 34 1. 

Tartalma: 1. Buzditó beszéd, melyet mélt és ft . 
Mayer Béla vál. püspök ur május 12-én tartott a Bold. 
Szűz Mária kongregácziójának kápolnájában. 2. A pálya-
végzett VIII. o. kongreganisták ünnepélyes Ígérete. 3. 
Fölvételi fogadalom. 4. „Humánum genus" viszhang a 
kongregáczióból. 

= Vasárnap. Irta Tóth Mike, Jézus társaságának 
tagja és főgymn. tanár. Kalocsán, 1889. 16-r. 11Ó lap. 
Ára 30 kr. 

Kitűnő hitbuzgalmi, erkölcsnemesítő munka. Meg-
magyarázza a kereszténységnek, a kath. egyháznak azt a 
nagy institutióját, melyet vasárnapnak nevezünk, egész 
nagyságában. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére a beszterczebányai székeskáptalanban : Hyross 
Mihály éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra, Ma-
jovszky Antal őrkanonoknak az éneklőkanonokságra, 
Kamaszy Mátyás székesegyházi főesperesnek az őrkano-
nokságra és Hulényi István mesterkanonoknak a székes-
egyházi főesperességre való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyom. 

Kelt Bécsben, 1889. évi május hó 15-én. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
Róma történetének harmadik korszaka kezdő-

dik. Első volt a pogány korszak, második a keresztény 
korszak, harmadik lesz az istentelenség korszaka. Mind a 
három korszakban Róma, hogy nagy szent Leo szavaival 
éljek, „caput orbis terrarum", a világ fővárosa. A pogány 
korszakban fővárosa vala a világnak Róma „dominatione 
terrena" (sz. Leo szavai) ; a pápák korszakában — „reli-
gione divina" ; a harmadik korszakban, ha a mostani 
kezdetből valóságos korszak fejlődik ki, Róma fővárosa 
lesz a világnak — impietate infernali. A Giordano Brú-
nónak emelt szobor ünnepélyes felavatása által a keresz-
tény istentisztelet fővárosa — az istentelenség és világ-
forradalom fővárosává sülyed le. Isten legyen velünk a 
nagy harczokbau, melyek következni fognak hivők és 
hitetlenek, igazi keresztények és czimzetes keresztények 
között, ha a mennyei irgalom nem könyörül rajtunk ! 

— A budapesti kir. m. t. egyetem theologiai kara a 
jövő tanévre dékánná választotta dr Rapaies Raymond ny. 
r. tanárt. 

— A bajor katholikusok kongresszus tartására ké-
szülnek. Ez a kongresszus valamennyi kath. kongresszus-
tól különbözni fog. Leginkább hasonló lesz az — a mi 
kath. autonomiai kongresszusunkhoz, mert ott is, mint 
nálunk, első sorban az egyház kánonjogi életének, sza-
badságának visszaállításáról lesz a szó, a mint kellett 
volna lenni annak idején s fog kelleni lenni nálunk, ha 
majd ismét az egyház önálló (autonom) életének uj ga-
rancziái a liberális állammal szemben megállapitandók lesz-
nek. A bajor katholikusok azonban tapintatosabban járnak 
el. A pápával kezdik, a pápával együtt végzik — az egyház 
emanczipáczióját. 

— Francziaországban, a hol az egyházi javakat 
nem tudta megőrizni a büszke „gallikán" papság, az 
állam fizeti a papságot, a püspöktől kezdve a legutolsó 
adminisztrátorig. Mily keserves papi fizetés ez az állami 
fizetés, mutatja a következő táblázat. 1882. óta a franczia 
kormány évről-évre fokozatosan következő összegeket 
törölt a papság fizetéséből, 1881-ben a franczia papság 
kapott évi fizetésül összesen 53 millió 345,865 frankot. 
Ebből 1882-ben levontak 18,001 frankot; 1883-ban már 
414,560 frankot; 1884-ben 1 millió 958,860 frankot, 
1885-ben már 6 millió 815,103 frkot, 1886-ban 7 millió 
7,003 frkot, 1887-ben 7 millió 710,203 frkot, 1888-ban 
7 millió 986,221 frkot, 1889-ben 8 018,021 frkot. A czél 
világos ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 



Megje len ik e lap heten-
kén t ké t sze r : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldésse l 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest , V I I I . . Pá l -u tcza 
2., hova a lap szel lemi 
részét i l le tő minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENNYOLGZADIK ÉYFOLYAM. 

! 
Előf ize the tn i 

minden 
kir. pos tahiva ta lná l ; : 

Budapes ten a szerkesz- : 
tőnél, és Rudnyánszky j 
A. könyvnyomdá jában , : 
IV. , Papnöve lde-u tcza : 
8. sz, a lat t , hova a ne- : 
ta láni rec lamat iók is, j 
bé rmen te s ny i to t t levél- : 

ben , in tézendők, j 

B u d a p e s t e n , j u n i u s 5. 45 . I. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Nemzetközi kongresszus a rabszolgaság ellen. — Egyházi Tudósítások : f Maehay József. — 
V i d e' k r ő 1 : Ugrón Gábor és a kath. autonomia. — F e l s ő - L e n d v a : Utóirat. — Kath. Egyleti Élet : A Szent Imre Önképző-Egylet 

alapszabályai — Vegyesek. 

Nemzetközi kongresszus a rabszolgaság ellen. 

Lavigerie bibornok a következő levelet in-
tézte a rabszolgaság-ellenes európai bizottságok-
hoz a Luzernben (Svájcz) f. évi augusztus hó 
3-án stb. tartandó nemzetközi kongresszus tár-
gyában. 

Alger, 1889. ápril hó 25. 
Uraim ! 

Folyó évi január 20-án, amely napon Mar-
seille-ben hajóra szálltam Afrikába visszatérendő, 
jelentettem,1) hogy tudomására hozván Európá-
nak az afrikai rabszolgakereskedés iszonyait, 
föltettem magambam, miután ekkép föladatom 
első részét teljesítettem, közelebb foganatba venni 
annak másik részét. Hozzátettem ennek következ-
tében, hogy szándékom előkészíteni a rabszolga-
ság elleni vállalat végleges szervezését és közös 
munkálkodás czéljából nemzetközi kongresszusba 
egybehívni a már megalakult összes bizottsá-
gokat. 

Mint szentséges atyánk, XIII. Leo pápa, én 
is azt tartom, hogy ha a teljes függetlenség 
szükséges is az egyes nemzeti bizottságoknak 
külön-külön munkálkodásuk nagyobb sikerére, a 
közös egyetértés és kölcsönös támogatás nem 
kevésbé elengedhetetlen czéljuk elérésére. 

Szükségük van a függetlenségre, mivel oly 
népekhez tartozván, melyeknek politikai nézetei 
a leggyakrabban egymással ellentétben állanak, 
meg kell tartaniok cselekvési szabadságukat és 
fenntartaniok maguknak azt, hogy különösen 
ama vállalkozásokat fogják elősegíteni, melyek 
saját nemzetüket közelebbről érdeklik. 

L. e levelet a „Religio" f. évi 10. és 11. számában. 

A világ jelen állásában valóban nem lehet 
remélni, hogy a különböző nemzetek tagjai el-
fogadhassák azt, hogy Afrikában magukat egy-
másnak alárendelik és hogy munkálkodásukat a 
külföldről vezessék. 

Azért kezdettől fogva megállapodás történt 
az iránt, hogy a bizottságok kizárólag nemzetük 
szerint alakítandók, ugyanazon végczéllal, hogy 
ugyanis a rabszolgaság eltöröltessék, de megóván 
ama szabadságukat, hogy mindegyikük ugy fog 
szervezkedni, amint legjobbnak látják. A köny-
nyüség és készség, melylyel a mostanáig megala-
kult bizottságok1) e föltételeket elfogadták, mu-
tatja, mennyire feleltek meg ezek kényes igé-
nyeiknek. 

De amidőn szükséges, hogy a nemzeti bizott-
ságok saját cselekvési körükben megtar t ják tel-
jes függetlenségüket és ekkép a vallás, emberi-
ség, haladás és polgárosodás hatalmas indító 
okaihoz, melyek őket vezérlik, még a hazafiság 
sugallatait is csatolják, nem kevésbé szükséges 
az is, hogy oly vállalat tagjai, melynek czélja 
ugyanazon bajoknak véget vetni, akiknek tehát 
mindenütt hasonló feltételek közt kell cseleked-
niök, maguk közt egyetértést s testvéri viszonyt 
létesítsenek, bármely országhoz tartozzanak is 
különben. Ekkép lehetőkké, sőt könnyűekké 
válnak néha oly vállalkozások, melyek anélkül 

1 A fennálló rabszolgaságelleni nemzeti bizottságok megala-
kulásuk sorrendje szerint a következők : Angolország, Belgium, 
Francziaország, Németország, Ausztria, Olaszország, Svájcz, Spanyol-
ország, Portugál, Németalföld, Amerikában Haiti, hol a bizottság 
alakulóban van. Ez országok némelyike több bizottsággal bir, me-
lyek a főbizottság körül csoportosulnak. Belgiumban van tíz, 
Francziaországban öt, Olaszországban négy. (Magyarország még 
Haiti mögött marad '?) 
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nem valósulhatnának meg. Valóban nemcsak a 
segédforrások csoportosulhatnak ekkép bősége-
sebben bizonyos esetekben, hanem ami még töb-
bet ér, az egyik rész erkölcsi tekintélye s tapasz-
talatai hasznára válnak a másik résznek, és 
mindnyájuknak egyesített képességei teljesebben 
megvilágítják a kérdéseket, melyeket minden 
egyes bizottságnak külön kellene megoldania. 

Ezt kezdik a különböző nemzeti bizottságok közle-
ményei s különösen rabszolgaságellenes folyóiratai (Bul-
letin antiesclavagiste) megvalósítani, amelyek alig bogy 
létrejöttek, máris buzgalommal fentartják, védelmezik s 
előnyösen megvilágítják a közös ügyet. 

A közlemények azonban, még ba időszaki folyóira-
tok is, csak lassan vezethetnek a nézetek egyesítésére, 
azért annyi részlet fölötti megegyezésre szükség van 
könnyebb s meghittebb közlekedésre és e czélból elenged-
hetlen, legalább elvben, a személyes érintkezés és szabad 
megvitatás. 

Csak ha összejönuek a különböző rabszolgaellenes 
bizottságok kiküldött tagjai, jöhet létre a teljes egyetér-
tés ama problémák összege fölött, melyek közremunkálá-
suk által megoldandók. 

Csak eme gyűléseken érthetnek, mondhatnak, álla-
píthatnak meg mindent zavar s akadályok nélkül, tehet-
nek s mondhatnak ellenvetéseket, szabályozhatják határo-
zataikkal az összes lényeges pontokat, és adhatnak ennek 
folytán hatalmas lendületet vállalatuknak. 

Amidőn a keresztény szószékek magaslatáról vagy 
nyilvános gyülekezetekben hirdettem a vállalatot, nem 
akartam és nem is lehetett megállapítanom a formális 
szabályokat ; egyszerűen csak megismertethettem az afrikai 
rabszolgakereskedést minden iszonyaiban és fogalmat ad-
hattam arról, hogy az akadályok daczára, melyek még 
sokáig, talán évszázadokig késleltetni fogják a vállalat 
teljes sikerét, mégis bizonyos különös esetekben túlságosan 
nagy erőfeszítés nélkül meg lehet valósítani a rabszolga-
ság eltörlését. 

Most tehát föl kell ujitani ez elsőleges eszméket és 
azokat a legilletékesebb és vállalatunk iránt legodaadóbb 
férfiak beható vizsgálata alá bocsátani. 

E vizsgálattal kell a kongresszusnak logikailag 
munkáját megkezdeni. 

Mi a való tehát a helyzetben, melyet a rabszolga-
ságelleni vállalatnak javítania kell ? Milyen a rabszolga-
kereskedés áldozatainak száma annyi eltérő számitás 
közepette, amelyet fölvilágosodott férfiak évenkint egy 
millióra tesznek, mások ennek kétszeresére ? Mit kell 
tartani a borzalmas kegyetlenségekről, melyeknek a sze-
recsenek áldozatai, nemcsak az istentelen rabszolgavadá-
szatokban, melyekkel őket összefogdossák, hanem a házi 
rabszolgaságban is ugy Afrika bensejében, mint némely 
muzulmán államokban ? Igaz-e hát, hogy több ezer ily 
szerencsétlen, nagyobbrészt még gyermekek, a muzulmán 
hatóságok szemeláttára s hozzájárulásával minden évben 
gyűlöletes megcsonkításoknak vettetnek alá, amelyekkel 
biztosítani akarják uraik kicsapongásait és amelyek a 

valóságban e szegény szerecsenek majd mindenikét gya-
lázatos és iszonyú halál martalékává teszik ? 

Ha mindez igaz, amint benne annyi kétségbevonha-
tatlan tanúbizonyság után nem lehet kételkedni, vájjon 
lehet-e Európának a dolog ez állapotát tovább hagyni, 
s elnézni anélkül, hogy önmagát megbecstelenitse s elmu-
lassza mindazon kötelességeit, melyeket az emberi szoli-
daritás minden polgárosult népre reáró ? Egyébiránt nem 
kötelezte-e magát ünnepélyesen annak megszüntetésére, 
nemcsak általában a bécsi s veronai kongresszusokon, ha-
nem a berlinin is különösen Afrikára nézve ? Es ha a 
kormányok feledik ez elvállalt szent kötelezettségeket, a 
népeknek nincs-e joguk s kötelességük kényszeríteni őket, 
hogy azokról megemlékezzenek ? Vájjon legyőzhetetlenek-e 
az akadályok, melyek a rabszolgakereskedés s emberva-
dászat eltörlését hátráltatják ? Mily eszközök s módok 
ajánltattak azok legyőzésére ? Vájjon ezek egyformán 
hatályosak-e ? Melyek azok, amelyek sikeresebben alkal-
mazandók akár Afrikában, akár Európában ? 

Afrikában : a vallásos missziók, az oktatás, a keres-
kedelem, a talaj gazdagságainak békés kihasználása utján 
kifejtendő erkölcsi akczió ; emellett az erő akcziója, mely 
gyorsabb, ahol alkalmazása lehetséges; ez akczió pedig 
jöhet akár a kormányok részéről, akár külön főnökök 
részéről, kiket a benszülöttek támogatnak. 

Emin pasa, Stanley, Joubert példájára, és pedig 
nem támadás czéljából vagy a vérontás növelésére, ha-
nem ellenkezőleg, ennek kevesbitésére és megszámlálha-
tatlan áldozat megmentésére, ha máskép nem, legalább 
az által, hogy a rabszolgavadászoktól elkoboznák a fegy-
vereket vagy ilyenek szerzésében őket meggátolnák ; 
továbbá önkéntes csapatok szervezése által és talán rendes 
csapatok tartása által nem egy fenyegetettebb helyen, 
például a szaliarai pusztaság közepén, hová sem európaiak, 
sem muzulmánok nem hatolhatnak többé kereskedés czél-
jából a meggyilkoltatás biztos veszélye nélkül. Miért 
nem lehetne ott lassanként egymás után erősített mene-
dékhelyeket létesíteni, amint azt a legilletékesebb s köztük 
némely hirneves katonatisztek javasolták, amint oly helyek 
a bárbár korszakokban már léteztek a nagy kereskedelmi 
utakon Spanyolországban, Magyarországban, a Keleten az 
utasok védelmére és az európai élet, kereskedelem s pol-
gárosodás lassankénti kiterjesztésére egész Szudán ha-
táráig ? 

Európában : Alkalmazandók volnának az eszközök, 
amelyekkel a kormányok ellentállását legyőzhetni, amelye-
ket a súlyos felelősség érzete tart vissza attól, hogy még ily 
nemes czélból is messzeeső s veszélyes vállalkozásokba bo-
csátkozzanak ; továbbá oly eszközök, melyekkel biztosítani 
lehetne a szükséges segédforrásokat az által, hogy magá-
nak a vállalatnak nemes merészségével önzetlenségével és 
nagylelkűségével fölkeltetnék a lelkesedés, a keresztény 
szeretet és ennek folytán mindenkinek a hozzájárulása ; 
azonfelül alkalmazandók oly gyakorlati eszközök, melyek-
kel a muzulmán államokra békés, de szilárd s következe-
tes nyomás gyakoroltatnék avégből, hogy kényszeríttesse-
nek tényleg elnyomni — és ez a fő — a rabszolgavásá-
rokat, amire már kötelezték volt magokat, és amelyek 
mégis évről évre szaporodnak. 
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Jelzem ez eszközöket, mert bizonyos esetekben mind-
egyike hasznos lehet, sőt némelyikük szükséges ; de amire 
leginkább súlyt helyezek Európában, az a közvélemény-
nek szakadatlan és makacs akcziója. A múltban szerzett 
tapasztalat tanulságul szolgál ennek hatalmát kimutatandó. 
Az amerikai rabszolgaellenes mozgalom a közvéleményre 
gyakorolt hatással tudott egy század előtt diadalmaskodni 
az akadályokon, melyeket eléje gördítettek. E mozgalom 
előmozdítóinak iratai lassanként felébresztették az emberi 
lelkiismeretet és miután igy fölkeltették s fölvilágosították, 
Európa összes erőivel mint ellentállhatatlan áramlattal 
neki rontottak annyi millió szerencsétlennek fölszabadítá-
sára: „Csak ha a népek neki hevülnek — mondá Cooper 
— ilyenkor cselekednek a kormányok." ') 

Csekély számú vallásos s békés ember az igazság 
ékesszólásával, őszinte szavakkal, a rabszolgaság minden-
napi kegyetlenségeinek leirásával s bizonyítékaival, me-
lyeket beszédek s röpiratok utján föltártak, magukkal 
ragadták előbb Angliát, azután Francziaországot s egész 
Európát . A hitvány rabszolgakereskedők, a rabszolgatartó 
gyarmatosok, a gyalázatos négrier-k (azok, akik a szere-
csent állatnak mondták), a miniszterek, a fejedelmek és 
nemzetgyűlések kénytelenek voltak engedni a szerény s 
becsületes „Barátok társaságának" (igy nevezték a rab-
szolgák fölszabaditóinak egyesületét). 

Ezt kell igyekeznünk utánozni és kongresszusunk-
nak — akár a hatalmaknak állítólag küszöbön álló kon-
gresszusa előtt, akár utána á) tartassák — csak az a czélja, 
hogy előkészítse és támogassa a közvéleménynél a kor-
mányok akczióját. 

Ámde miként érhető el hasonló eredmény ama vál-
tozásokkal szemben, melyek a jelenkori publiczitás terén 
végbe mentek ? Miként lehessen gyakorlatilag a sajtót 
ily keresztes hadjárathoz csatolni és megőrizni a csábítá-
soktól, melyeket egyesek sóvár vagyonszomja, másoknak 
keresztényellenes fanatizmusa, vagy a rabszolgavásárlók 
szenvedélye a sajtó számára előkészít? Mit mondok? az 
irodalmi négrier-k szégyenletes munkája már kezdetét 
vette. Neves hírlapok, melyek rendszerint megbecsülik 
magukat, ezúttal megbecstelenitik magukat Franczia-, 
Olaszországban, Belgiumban az által, hogy durva kohol-
mányokkal oly visszaéléseket támogatnák, amilyeneknél 
gyalázatosabbakat a történelem nem ismer. 

Erre nézve mondtak nekem valamit, amit most 
ismételni akarok, mert oly férfiak egyikétől jő, akik bi-
zonyára legjobban ismerik a világ állapotát : „Ha volna 
egy millióm a rabszolgaság ügyében elkölteni való — 
mondá nekem — ezt jobban az által vélném szolgálhatni, 
hogy amaz összeget a sajtóban folytatandó hadjáratra 
fordítanám, semmint fegyveres expediczióra." 

Nem tartózkodom elvben ez eszmét igaznak tartani, 
de mit kelljen gyakorlatilag cselekedni az eszmék ez álla-
potában ? Vájjon a rabszolgaság eltörlése ügyének saját 
újságokkal kell-e birnia a havi folyóiratokon (bulletins) 
kivül ? Vagy ellenkezőleg meg kell-e szerezni külön irók 
közreműködését, hogy a legelterjedtebb hirlapokban tár-

') Le Continent perdu. 
s) Ez utóbbi kongresszus október hó elejére Brüsszelbe ter-

veztetik. 

gyalják az afrikai rabszolgaság kérdését? Kell-e egész 
odáig menni, hogy tehetséges szerzők számára pályázat 
nyittassák, a mint az akadémiák teszik tudományos s 
szépirodalmi kérdésekre nézve? Vájjon afrikai „Tamás 
bátya - ' (hírneves elbeszélés az éjszakamerikai rabszolga-
ság ellen) nem birna-e döntő sikerrel köztünk ? 

A sajtó felhasználása mellett végül nem volna-e 
égető szükség népies fölolvasásokat tartani, minek oly 
nemes s fényes példáit láttuk, vagy szónoklatokat, me-
lyekre bizonyára találnánk apostolokat, ha fölhívást, intéz-
nénk hitükhöz ? 

Megejtetvén e vizsgálódás, és az eszmék megálla-
podván, szükséges, hogy a kongresszus végül megálla-
pítsa az igazgatás szabályait, amelyek mindnyájunk műve 
kell, hogy legyenek, mert minden bizottság hivatva lesz 
azokat megvitatni és megszavazni, amint meg kell egyez-
nünk amaz eszközök' s módok iránt is. melyekkel a külön-
böző nemzeti bizottságok szabadságuk föladása nélkül 
részt vehetnek a kölcsönös közremunkálásban. 

Itt egy ujabb s utolsó kérdés jelentkezik. 
Vájjon szükséges-e, hogy az összes bizottságok kebelé-

ből választott állandó központi bizottmány legyen hivatva, 
mint némelyek javasolják, rendes közös érintkezésben tar-
tani a tagokat, és kezelni rendkívüli módon a kongresz-
sznsok közti időközökben a súlyosabb ügyeket, melyeknek 
megvizsgálása mindnyájukat egyaránt kötelezné ? 

Ilyen az a néhány kérdés azok közöl, melyeket 
előttünk fölvetettek vagy amelyeket mi magunk vetettünk 
föl magunknak és amelyeket a nemzetközi kongresszus 
tárgyalhat. 

Ebből eléggé kiviláglik, anélkül, hogy külön ki 
kellene emelni, mily gyakorlati érdeke és jelentősége van 
e gyűlésnek. 

Ami illeti összejövetelének idejét, ez nekem gond-
viseléses módon látszik jelezve lenni. 

Egy világkiállítás fog millió látogatót egybegyűj-
teni minden vidékről. Nemcsak Európa lakosait fogja 
vonzani, hanem, ami ritkaság s ami ránk nézve közvet-
lenebb érdekkel bir, Amerikából s Afrikából is. Páris 
bizonyára vendégszeretettel fogadná falai közt kongresz-
szusunkat, amint az egész világot fogadja, és nem keve-
sebb rokonszenvet tanúsítana nemeslelkü s az emberi 
szabadság érdekében oly magasztos jellegű tárgyalásaink 
iránt, mint amily érdeklődést mutat azon tárgyalások 
iránt, melyek kereskedelemről s iparról szólanak. 

Ámde a Párisba vonzott tömeg okozta forgószél 
közepette vájjon megtalálnók-e mi az elmélkedés s meg-
fontolás békéjét? Egyébiránt azt gondoltam, hogy nem-
zetközi kongresszusnak és munkálatai jellegének, amelyek, 
mint önök tudják, teljességgel távol állanak minden po-
litikai szemponttól, jobban megfelelne és előnyösebb volna 
e gyűlést oly országba összehívni, amely központi fekvé-
sénél és teljes semlegességénél fogva minden kívánható 
biztosítékot nyújthat vállalatunknak. 

Svájczot választottam tehát és Luzernbe hívom össze 
én, mint a vállalat alapítója, első kongresszusunkat. 

l) Elégnek véljük hivatkozni Jules Simonnak a párisi Sor-
bonne-ban tar to t t értekezésére. 

40* 
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Folyó évi augusztus hó 3-án, vasárnap nyílik meg és 
következő vasárnap, ugvanazazon hónap 10-én végződik. 

E gyűlés fölött mindnyájunk közt egy név fog 
lebegni ; a nagy s bölcs pápáé, aki legelsőnek emelte föl 
szavát a népek közt az afrikai rabszolgakereskedés eltör-
lésésére s kezdettől fogva valóban királyi ajándékkal 
akarta bátorítani bizottságainkat. XIII. Leo, mint én tu-
dom, elejétől fogva kivánja e vállalatnak sikerét, amely-
nek első hire egy évvel ezelőtt trónja zsámolyáról indult 
ki. Atyai óhajait mindnyájan hálával fogják fogadni és 
újból látni fogjuk, amit a Manchesterben tartott nép-
gyűlés látott, hol mindenki vallás- s faj-különbség nélkül 
ugyanazon tisztelettel csodálta s éltette e fenséges aggas-
tyán nevét, aki ismét megtalálta ifjúságának hevét, hogy 
a szerecsen rabszolgák személyében védelmezze az egész 
emberiség ügyét. 

És most fölhívom összes bizottságainkat, hogy egy, 
vagy ami még jobb, több tagjuk által képviseltessék 
magukat a luzerni nemzetközi kongresszuson. 

Meghívom egyúttal mindazokat, kiket külön jog-
ezimek, tudomány, földrajzi fölfedezések, emberiességi 
érzület, mint Írókat, szónokokat, nemzetgazdasági tudó-
sokat, hittéritőket természetszerűleg a rabszolgaságellenes 
vállalathoz csatolnak, hogy tiszteljék meg megjelenésük-
kel a kongresszust. Nem fogjuk kivánni tőlük, hogy 
részt vegyenek benső tanácskozásainkban ; de nyilvános 
üléseinken, amelyek mindenki számára, kiváltkép pedig 
pártoló bizottságaink tagjai, férfiak s nők szániára nyitva 
lesznek, mindnyájukkal közölhetik eszméiket, elfogadhat-
ják tanácsaikat és ujult buzgalomra hevíthetik mindazokat, 
akik szívesen fogják ismerni, tanulni tőlük, a nevükhöz 
kötött tekintélynél fogva vállalatunk nagyságát s való 
jellegét valamint szükséges voltát annak, hogy a muzul-
mánok meggátoltassanak abban, hogy Afrikát újból elzár-
ják a polgárosodás elől. 

Hírneves szónokok különböző nemzetekből már 
megígérték közremunkálásukat. Azokra nézve pedig, akik 
egyik bizottságunkhoz sem csatlakoztak még, elégséges 
lesz, ha velem Írásban tudatják óhajukat. Viszont tőlem 
belépti jegyet kapnak, bármely nemzethez tartozzanak is. 

Végül a tengereken túlra bátor vagyok fölhívást 
intézni azokhoz, kiket az afrikai kérdések még inkább 
érdeklik ; szólok itt, és szólok lelkem mélyén rezgő érze-
lemmel a szerecsenekről, kik megelőzték testvéreiket a 
szabadság s fölvilágosodás utján. Nekik hőn kell óhajta-
niok ama szárazföld szerencsétlenségeinek megszüntetését, 
amely nekik mindig hazájuk marad, mert az ő szülőföl-
dük. Haiti, Libéria szabad polgárai, az éjszakamerikai 
Egyesült-Államok millió szerecsenei — reméllem — meg 
fognak felelni fölhívásomnak, némelyeknek a fivéreik 
képviseltetésére méltóknak személyében. Intézem pedig e 
fölhívást hozzájuk Afrika nevében, Európa nevében, amely 
nem fogja szavukat hallhatni anélkül, hogy mélyen meg 
ne legyen indulva, amidőn majd körünkben föl fognak 
szólalni testvéreik érdekében és fogadni fogják baráti 
üdvözleteinket s helyesléseinket. 

Mihelyt a gyűlés tagjai együtt lesznek, ők maguk 
fogják megválasztani szavazattöbbséggel a bizottságnak s 
a különböző osztályoknak elnökeit. Meg fogják azután 

állapítani munkálataik rendjét ama javaslat alapján, me-
lyet a szervezést előkészítő bizottság fog eléjük terjeszteni. 

Hálásan fogadnék s e bizottsághoz tennék át minden 
hasznos indítványt, mely hozzám intéztetik, vonatkozzék 
az akár a foganatosítandó rendszabályokra, akár a kon-
gresszus elé terjesztendő munkálatokra, akár a tanácsko-
zás vagy szónoklatok rendjére. 

Szintúgy előzetesen nekem lehet küldeni a fönt jel-
zett tárgyak valamelyikéről Európa nyelveinek bármelyi-
kén irt emlékiratokat. Ha nem lesznek francziául irva, 
gondoskodni fogok róla, hogy e nyelvre lefordíttassanak, 
hogy ekkép, ha helyén van, a nyilvános üléseken fölol-
vastassanak és a jegyzőkönyvekbe közzététessenek. 

Ekkép minden dologban nyilvánulni fog az egyet-
értés szelleme, mely a vállalat tagjait lelkesíti. Vajha 
kongresszusunk határain tul is szét áradna e szellem, ami 
példánkra magával vonzaná illető nemzeteinket, és közel 
hozván minket egymáshoz az emberiség e vállalatára 
Afrika érdekében, vajha Európának is a jónak üdvös 
vonzó-ereje által meghozná a szilárd s termékeny békét! 

Nem marad egyéb hátra számomra, mint hő óhajt 
rebegni e kongresszus teljes sikere iránt, mely az utolsó 
lesz, hol betegeskedésem megengedi megjelennem. Miután 
ekkép XIII . Leo kívánságára Európához intéztem a fáj-
dalom kiáltását, amelynek föl kelle keltenie a könyörületet, 
nem marad más számomra, mint visszatérni a hallgatásba 
és anélkül, hogy megtagadnám akár közreműködésemet, 
akár tanácsaimat, ha azokra szükség leszen, megemlé-
kezni arról, hogy azontúl főkép az iránt kell felemelnem 
esdő karjaimat Istenhez, adjon erőt azoknak, akik a meg-
indítandó dicsőséges harczot küzdeni fogják. 

Fogadják uraim, leghálásabb, legodaadóbb s legki-
válóbb tiszteletem ujabb kifejezését. 

* Lavigerie Károly 
bibornok, karthagói érsek, Afrika prímása. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
M ACH A Y J Ó Z S E F , 

szepesi kanonok. 

A szepesi káptalan saját és a rokonok nevében fáj-
dalmas szivvel jelenti szeretett kartársa 

ng'os és töt. MACHAY JÓZSEF, 
szepesi székesegyházi olvasókanonok, szentszéki ülnök, aranymisés 

áldozár és egyházmegyei Nesztornak 

rövid betegség és a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után f. é. május hó 29-én, élte 88-ik, áldozársága 63-ik 
évében történt elhunytát. 

A boldogult hűlt tetemei folyó hó 31-én délután 4 
órakor az itthelyi sírboltban örök nyugalomra fognak 
eltétetni. — Az engesztelő sz.-miseáldozat lelke üdveért 
pedig f. évi junius hó 1-én, reggeli 9 órakor fog a szé-
kesegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. 

Kelt Szepeshelyen, 1889. május hó 29-én. 
Az örök világosság fényeskedjék neki! 
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Vidékről, május 22. Ugrón Gábor és a kath. auto-
nomia. I. — 

T. Szerkesztő barátom ! 
Talán meg lesz engedve nekem is, hogy itt a vidé-

ken, távol a fővárostól, tollamat tentába mártva, azok 
után, mik a fővárosban azon melegében elmondatnak, az 
autonómiáról, magam is elmondjam nézetemet, Ugrón 
Gábor — eructatiója felett. 

Csaknem 20 évvel ezelőtt, magam is Budapesten, 
akkor még Pesten voltam, ha nem csalatkozom, azaz 
dehogy — dehogy csalatkozom, hiszen jelen voltam az 
úgynevezett autonomiai congresszus ülésein, még pedig 
szorgalmasan ; ma is fülemben hangzik még, midőn hátam 
megett a karzaton, két fiatal ember közül az egyik távozni 
akarván, a másik avval tartóztatta vissza, maradj még 
barátom, hallgassuk meg, hogy „pipálja" le Haynald 
Bartal Györgyöt. És ma, midőn e husz év elmúlt, vagy 
mulandóban van, midőn e 20 év alatt az egyháznak oly 
sok csapást kellett kiállania, midőn történetlapjain oly 
sok fájdalmas decadentia jegyezhető fel, midőn kézzel-
fogható, hogy a protestantismus, a kath. egyház hátrá-
nyára, mily óriási lépésekkel haladt elő a liberális parla-
ment támogatása, de nem önerejének hatása mellett, 
ma, mondom, 20 év után is azt kell tapasztalnunk, hogy ez 
idő alatt a mi katholikusaink semmit, de semmit nem 
tanultak. Ugyanazon tájékozatlanság az egyház tanit-
mánya körül, ugyanaz a nisus a püspökök ellen, ugyanaz 
a törekvés, elválasztani t. i. az alpapságot a főpapságtól, 
nyilvánul fellépéseikben, midőn a kath. autonómiáról 
beszélnek. 

E tájékozatlanságnak, e nisusnak, e törekvésnek 
egyik főtypusa Ugrón Gábor. Ugy látszik, hogy az oppo-
sitio vérében van. Opponál az országházban, opponál az 
erdélyi autonomikus gyűlésen, opponálna a magyar auto-
nomikus congresszuson. És ha még ez az oppisitio elvi 
alapon helyes volna, ha állításai a kritikát kiállanák ! 
De hát kiállják-e ? Lássuk legújabb országgyűlési beszédét. 

Ugrón Gábor autonomiát akar a katholikusoknak. 
Hagyjuk egy pillanatra, hogy tetszelegjen magának ez 
ideában ; de kérdjük, hogy akarja ezt elérni ? Ugy, hogy 
a püspököket a legdurvább módon támadja meg, holott 
az, hogy legyen-e autonomia, vagy sem, a püspököktől 
függ, quos Spiritus S. posuit regere Ecclesiam Dei ; ő tőlük 
függ meghatározni, hogy részesítsék-e világi hiveiket ez 
úgynevezett világi vonatkozású ügyekben az egyház kor-
mányzatában, vagy sem és mily fokban ; mert az autono-
miát még es értelemben is oktroyálni a kath. egyházban, 
mint azt Csáky miniszter ur helyesen jegyezte meg, 
semmiféle kormánynak, tehát még a Tiszáénak sem áll 
hatalmában. 

E qualifikálbatatlan támadás mindenesetre jellemző 
arra nézve, a ki a kath. autonomiát indítványozta az or-
szágházban és azokra, kik ezt ily módon támogatnák. 
Vagy hogyan képzelhető, hogy a püspökök megosszák 
törvényes, isteni hatalmukat azokkal, kik ily hangon beszél-
nek velük ? hogyan várható, hogy a püspökök bizalmukat 
helyezzék olyan emberekbe, kik igy beszélnek velők ? ha 
most igy beszélnek — még feltéve azt is, hogy igazuk van 
— mikép beszélnének, ha egyszer az autonomia tör-

vénybe lenne iktatva ? A magyarországi püspöki kar, nehogy 
valaha avval vádoltathassák, hogy merev álláspontot fog-
lalna el híveivel szemben és azoknak óhajait még C3ak 
meghallgatni sem akarná, ámbár kellőleg tájékozva voll 
a katholikusok közt uralkodó szellem felől, 20 évvel ez-
előtt mégis alkalmat adott nekik, hogy előadhassák óha-
jaikat. Az eredmény ugyan egy elaboratum lett ; de hogy 
ez az elaboratum csak papiroson maradt és nem ment át 
az életbe, annak nem a püspökök az okai, hanem az a 
szellem, mely a kath. kongresszuson nyilatkozott. A mo-
dor, a hang, melylyel ott, mint csak előleges tanácskoz-
mányban a püspökökkel bántak, megmutatta, hogy m 
lenne, ha az autonomia tényleg életbe lépne, aminthog' 
Erdély is nem egyizben igen viharos tanácskozmányról tü-
nuskodhatik. E szellem, e modor, még az esetleg létre-
jövendett autonomiát is kitolta legalább 50 — 100 évre 
Ugrón legújabb felszólalása pedig a határkövet nem hoc 
elébb hozta volna, hanem inkább beláthatatlan távolsági 
kilökte. 

Igen, a legnagyobb távolságba kitolta, kilökte; me: 
annyi bizonyos, hogy ily bevezetés után a püspöki kar ugyai -
csak óvakodni fog, még pedig nagyon méltán, nehoj 
U. G.-nak és társainak alkalmat adjon a kezdet folytat-
hatására úgyannyira, hogy ha U. G.-nak czélja az auto-
nomia létesítésének lehetetlenné tétele lett volna, e czélra 
az eszközt jobban meg nem választhatta volna. Mert az 
bizonyos, hogy csakis kellő eszközök felhasználása vezet-
het bizonyos kitűzött czélhoz, azok elhibázása magát a 
czélt is elérhetetlenné teszik ; már pedig osztozkodni 
akarni a püspökökkel a hatalomban, résztvenni akarni 
azokkal az egyház kormányzásában, az egyház javát állí-
tólag előmozdítani akarni és mindezt a püspökök táma-
dásával elérni akarni, nem egyéb mint egy nagy absurdum ; 
és én éppen nem csodálkoznám, hogy azon esetben, ha 
történetesen U. G-t mások szólították volna fel e beszéd 
megtartására, ha mondom, annak hallása után elmondták 
volna: Isten mentsen meg az ilyen jó baráttól, mert leg-
jobb szándékunkat tönkre tette ? 

Sajnálatos, ezerszer sajnálatos valóban látni, hogy 
még ily nagyeszű embernél is hiányzik a legelemibb foga-
lom is ama viszonyról, melyben a kath. hivő szemben az 
ő püspökével van. A tiszteletlenség netovábbját jobban 
feltüntetni már alig is lehetne, mint azt U. G. tette, és 
sí haec in viridi? azaz ha kath. ember igy beszél saját 
püspökeiről, ugy quid in arido? azaz mit várjunk akkor 
a nem-katholikustól ? ha nyilván gyalázzák, rágalmazzák 
püspökeinket kath. világiak, mikép toroljuk vissza a nem-
katholikusok rágalmait? Filii matris meae pugnaverunt 
contra me ; igen, ez a legszomoritóbb — legsz'omoritóbb, 
ha hozzá veszszük, hogy teszik ezt akkor, midőn állítólag 
az egyház érdekét akarják előmozdítani ! Mily ellenmon-
dás! Tehát az egyház érdeke követeli, hogy éppen az 
egyház kormányzó fejeinek tekintélye a sárba tiportassák 
akkor, mikor ugyanegy lehellet alatt a protestantizmus 
magasztaltatik? az egyház érdeke követeli, hogy megve-
tés elé dobassanak oda a püspökök azért, mert az U. G.-
féle szellemű katholikusok előtt nem hajolnak meg és 
nem adják át nekik azt a kormányzási hatalmat, melyet 
ők az Isten fiától, az egyház alapitójától kaptak ? Nem, ez 
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nem az egyház érdeke'nek előmozdítása, hanem magának 
az egyháznak megsemmisítésére irányzott törekvés, melyet 
az alpapság karöltve a főpapsággal meg fog akadályozni 
és az a krokodilus könyek közt emlegetett alpapság nem 
fogja tűrni, hogy a liberális törekvés érvényesüljön. 

Dr — n—. 

Felső-Lendva, máj. végén. Utóirat. — Wolf Ferencz, 
ki május 22-én halálos ágyán visszatért ősei hitéhez, mint 
előre látható vala, május 26-án elhunyt. A főt. püspök-
megyei hatóságtól azon kegyes leiratot kaptam, hogy ha 
a nevezett egyén esetleg felgyógyulna, őt az 1868. LUI. 
t. cz. által megkívánt formaságok pótlása iránt utasítsam. 

Mivel továbbá ugyanazon leirat szerint a temetési 
szertartásokat csakis a volt akatholikus egyházi elöljáró-
ságnak beleegyezésével végezhetném ; ez azonban, név 
szerint Berke János, tótkereszturi ág. ev. lelkész ur, azt 
irta nekem : „Wolf Ferencz vidorlaki lakos áttérése a 
törvényes formák nélkül történvén, azt áttértnek nem 
ismerhetem el, sőt mint elhaltat is hívemnek tartom" : 
azért tartózkodtam W. F. eltemetésétől. Amily indokol-
hatlan az ág. evang. lelkész urnák ezen áttérést illető és 
a halott eltemetését magának fenntartó magán véleménye : 
époly megczáfolhatlan és örök érvényű az egyháznak 
emez elve : „Nos quibus viventibus non communicavímus, 
mortuis communicare non possumus." St. Leonis Magni 
epist. ad Rusticum Narbonensem episcopum, respons. VIII. 
Idézet „Die Ausschliessung der Selbstmörder, öffentlichen 
Sünder und Sacramentenverschwiiher vom kirchlichen 
Begräbnisse" 57. 1. Zs. 1. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
.1 Szent Imre Önképző-Egylet 

alapszabályai . 

1. Az egylet czime és székhelye. 
1. §. Az egylet czime: Szent Imre Onképző-Egylet. 
2. §. Székhelye : Budapest. 

II. Czélja és eszközei. 
3. Czél : kath. szellemű elméleti és gyakorlati 

önképzés. 
4. §. Eszközök : a) a kath. valláserkölcsi igazságok 

• tanulmányozása és 
b) ezek szellemében a tudomány és irodalmi szakok 

müvelése ; 
c) az egylet által nyújtandó irodalmi termékek szor-

galmas használása ; 
d) a kath. vallásos szellemű élet ápolása ; 
e) gyűlések és társas összejövetelek. 
5. §. Az egylet működésében minden politikai akczió 

ki van zárva, s mint ilyen magát semminemű politikai 
irányban sem érvényesiti. 

III. Az egylet tagjai. 
6. §. Az egylet tagjai : rendes-, pártoló- és tisztelet-

beli tagok. 
7. §. Kiváló érdemű kath. férfiak védnöki czim elfo-

gadására kéretnek fel. 

8. §. Rendes tag lehet minden kath. vallású, fedd-
hetlen jellemű ifjú, ki legalább is középiskolát végzett. 

9. §. Pártoló tag azon kath. férfiú, ki az egyletet 
legalább is a rendes tagsági dij erejéig támogatásban 
részesiti. 

10. §. A tagok felvétele két rendes tag ajánlatára a 
választmány által történik. 

11. §. Tiszteletbeli taggá az egylet csak kath. és-
érdemes férfiút választhat. 

12. §. Vendégek, kath. ifjak és férfiak, a heti ülé-
sekre minden rendes tag által bevezethetők, más-vallá-
suak azonban csak az elnök engedélyével. 

A látogatások számát a választmány állapítja meg, 

IV. A tagok jogai és kötelességei. 

13. Minden rendes tag a közgyűlésen szavazati 
joggal bir ; választó és választható ; az egylettel vonatko-
zásban levő kívánságait, — vagy esetleg panaszait az 
egylet választmányának, az e czélra szolgáló könyv utján 
bejelentheti ; használhatja az egylet könyvtárát és a ren-

I deltetéshez képest annak helyiségeit. 
14. §. A rendes- és a pártolótagoknak jogában áll 

kötelességeiknek megfelelő teljesitése után az egyletből 
kilépni ; ki-ki tartozik azonban ezen óhajtását az egyleti 
év eltelte előtt legalább is hat héttel előbb a választ-
mánynak bejelenteni. 

15. A rendes tagok kötelesek a felvételkor 1 fr t 
beiratási dijat, és évenkint (egyleti év) 5 frt tagdijat, s 
az utóbbit havi 50 kros részletekben lefizetni. A havi rész-
letek minden hó első felében fizetendők. 

16. A tiszteletbeli és pártoló tagok az egylet 
ügyeibe be nem folyhatnak ; egyébként az egylet heti 
üléseiben részt vehetnek. 

17. Minden tag belépése, illetve felvétele által 
aláveti magát az egylet alapszabályainak, a választmány 
intézkedéseinek és tehetségéhez képest igyekszik előmoz-
dítani az egylet czélját. 

V. Az egylet szervezete és vezetése. 
18. Az egylet szervezetének részei: 
a) a tisztikar a választmánynyal ; 
b) a közgyűlés. 

1. A tisztikar és tevékenysége. 
A tisztikar a következőkből alakul : 
tiszteletbeli elnök, egyleti elnök, alelnök, t i tkár r 

jegyző, pénztáros, ellenőr, könyvtáros és háznagy. 
20. §. A tiszteletbeli elnök kitűnő érdemű egyházi-

férfiú, kit a közgyűlés határozata folytán ezen tisztség 
elvállalására az egyleti elnök és a választmány kikül-
döttei kérnek föl, s kit állásában az illetékes főpásztor 
erősit meg. 

21. §. A tiszteletbeli elnök az egylet működésében 
a főfelügyeletet gyakorolja, azt abban támogatja és annak 
legfőbb tanácsosa. Résztvehet az egylet mindennemű ta -
nácskozásaiban. 

22. §. Az egyleti elnök az egylet képviselője, fel-
ügyel az egylet vagyonának kezelésére, és a tisztviselők 
tevékenységére ; e czélból megvizsgálhatja saját vagy ?> 
választmányi tag óhajára a pénztárt, könyvtárt és a hi-
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vatalos könyveket. Önállólag intézkedik, a választmány-
nak tartozó utólagos felelősség terhe mellett, oly esetben, 
midőn választmányi intézkedés nem lehetséges. Hivatalos 
iratot csak az elnök aláirásával és a hivatalos pecséttel 
ellátva lehet kibocsátani. 

23. §. Az elnök az egylet tisztviselőit azok akadá-
lyoztatása esetén helyettesittetheti a választmány tagjai 
által, s azokat hanyagság esetén a közgyűlés intézkedéséig 
állásuktól felfüggesztheti. 

24. §. Az elnök helyettese az alelnök, vagy ennek 
akadályoztatása esetén az, kit az elnök a tisztviselők közöl 
megbiz. 

25. §. Az alelnök az elnököt szükség esetében min-
denben helyettesíti. 

A titkár végzi az egylet összes levelezéseit, készíti 
el a fogalmazványokat, a záró közgyűlésre az egylet évi 
jelentését, és tartja nyilván a tagok névsorát. 

A jegyző vezeti és szerkeszti az összes jegyzőköny-
veket, melyek ugy a közgyűléseken, mint a választmányi 
üléseken felveendők. A heti ülések (társas összejövetelek) 
jegyzökönyveit esetről-esetre a rendes tagok sorrend sze-
rint készitik. 

A pénztáros szedi be a tagdijakat és kezeli az egy-
let vagyonát. 

Az ellenőr a pénztárost ellenőrzi működésében. 
A könyvtáros rendben tartja a könyvtárt és adja ki 

a tagoknak a kivánt könyveket és folyóiratokat. 
A háznagy felügyel az egylet helyiségeiben meg-

kívántató rendre és tisztaságra, s e végből ő szerzi be — a 
választmány elhatározása után — mindazt, a mi annak 
fentartása érdekében szükséges. Kezelője az egylet összes 
ingóságainak. 

26. §. Az egyleti tisztviselők minden rendes választ-
mányi ülésen Írásbeli jelentésben számot tartoznak adni 
lefolyt müködésökről s az egyleti elnök, pénztáros, titkár 
és könyvtáros hivatalos órát kötelesek tartani. 

A tisztviselők a reájok bízottakért személyesen fe-
lelősek a választmánynak és a közgyűlésnek ; állásukat a 
legközelebbi alakuló közgyűlésig megtarthatják, s min-
denkor újból megválaszthatok. 

2. A választmány. 

27. §. A választmány részei: 
a) az október hó közepéig megtartandó alakuló 

közgyűlésen megválasztott tisztikar ; 
b) az ugyancsak akkor megválasztott választmányi 

tagok. 
28. §. A tisztviselők és a választmányi tagok absolut 

szótöbbséggel választandók, s a mennyiben azt az első 
szavazás alkalmával egyik sem érné el, ugy a legtöbb 
szavazatot nyertek között szűkebb választás tartandó. 

29. §. A szavazás szavazó lapokkal történik. 
30. §. A választmányi tagok a rendes tagok szá-

mához viszonyítva oly számban választandók, hogy min-
den 25 rendes tagra egy választmányi tag essék. 

31. §. Minden 10 választmányi tag után egy-egy póttag 
választandó, kik szavazatuk számához képest az év köz-
ben megüresedő választmányi tagsági helyekre behivandók. 

3. A választmányi ülések. 
32. §. A választmányi ülések az elnök meghívására 

annyiszor tartatnak, a hányszor azt az ügyek helyes ve-
zetése kivánja; minden esetre azonban minden két hó-
napban egyszer. Három választmányi tag kívánatára 
rendkívüli választmányi ülés tartandó. 

4. A választmányi ülések illetékessége. 
33. §. A választmányi ülések illetékességéhez tar-

tozik : 
a) a tisztviselők jelentéseinek átvétele ; 
b) az egylet tagjainak felvétele; 
c) szegényebb-sorsu tagoknak a tagdíj elengedése; 
d) a tagok czéljainak (4. §.) megfelelő eszközök 

választása ; 
e) a védnökök és a tiszteletbeli elnök ajánlása a 

közgyűlésnek, valamint a tiszteletbeli tagok kijelölése ; 
f ) a tagok kívánságainak és panaszainak meghall-

gatása és elintézése; 
g) az egylet jó hírnevét, alapszabályait, vagy a vá-

lasztmány jogos intézkedéseit sértő tag megintése, jogai-
nak felfüggesztése, vagy végre 2/3 szótöbbséggel az egylet 
kebeléből a közgyűlés által történendő kizáratásának 
indítványozása ; 

h) az egylet vagyonának kezelése és hasznosítása ; 
i) az egylet mindennemű peres és perenkivüli kép-

viseltetése ; 
j) ügykezelői, pénztári, könyvtár-kezelési és haszná-

lati, valamint egyéb szükséges szabályzatok készitése ; 
kJ a tisztviselők hivatalos óráinak megállapítása. 
34. A választmányi ülések határozatai ellenében a 

közgyűléshez van felebbezés. 
35. §. A választmányi ülésekről pontos jegyzőkönyv 

vezetendő. 
5. A közgyűlés. 

36. §. A közgyűlés csak akkor határozhat érvénye-
sen, ha azon a rendes tagoknak legalább is egy negyed-
része jelen van. Ezen körülmény már egy tag kívánsá-
gára is megvizsgálandó. Ha azonban a tagok kellő szám-
ban meg nem jelentek, ugy a legközelebb egybehívott 
közgyűlés a tagok számára való tekintet nélkül hatá-
rozatképes. 

37. Rendes közgyűlés évenkint kettő tartandó : 
az alakuló- és záróközgyülés. Előbbi minden egyleti év 
(szeptembertől juliusig) kezdetén, legkésőbb október hó kö-
zepéig, utóbbi pedig május hó végén, legkésőbb junius 
hó közepéig tartandó. 

38. §. Rendkívüli közgyűlést szükség esetén az 
elnök a maga, vagy a választmány elhatározása folytán 
hiv egybe. A rendes tagok egy negyed részének kívána-
tára, ha azt kellően indokolt kérvényben terjesztik be a 
választmánynak, rendkívüli közgyűlés szintén egybehívandó. 

39. A közgyűlés megtartása előtt egy héttel előbb 
hívandó egybe, és a meghívásban a napirend okvetlenül 
kiteendő ; e végből annak tárgyai a meghívás hozzátétele 
előtt a választmány által meghatározandók. 

40. §. Az egylet közgyűléseit a tiszteletbeli elnök, 
vagy az egyleti elnök vezeti. 

41. §. A közgyűlés szótöbbséggel határoz. A szava-
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zás rendesen nyilt, személyeket illető kérdésekben azon-
ban titkos. Nyilt szavazáskor ^szavazatok egyenlősége 
esetén az elnök, titkos szavazás alkalmával pedig a 
sors dönt. 

6. A közgyűlés illetékessége. 
42. §. A közgyűlés illetékességéhez tartozik : 
a) a tisztikar és a választmányi tagok megválasztása ; 
b) a választmány eljárásának felebbezésileg való 

megbirálása ; 
c) a napirenden felmerülő ügyekben való határozat-

hozatal ; 
(l) a választmány jelentéseinek átvétele ; 
e) a védnökök és tiszteletbeli elnök kijelölése, és a 

tiszteletbeli tagok megválasztása ; 
f ) a számvizsgáló bizottság megvá l^ t iása és illetve 

kiküldése ; V 7 / 
g) az alapszabályok módositás^*sJoa..aaf az egylet 

rendes tagjainak i/-i da eleve elhatározza. 

7. Heti ülések (társas összejövetelek.) 
43. A heti ülések (társas összejövetelek) a választ-

mány által határoztatnak meg, és az elnök által hivat-
nak össsze. Az ily összejövetelen tartatnak az egylet czél-
jával (3. §.) megegyező előadások, vitatkozások, y szónok-
iatok, szavalatok, továbbá tanulmányok, értekezések, vagy 
ismertetések felolvasása, a melyek ugy a rendes tagok, 
mint a választmány tudomása mellett, vendégek által is 
tarthatók. 

8. Számvizsgáló bizottság. 
44. §. A számvizsgáló bizottság 3 tagból áll, kiket 

a közgyűlés a maga kebeléből választ. Hatásköre kiter-
jed az összes pénz- és vagyonkezelésre s müködéseSt-k 
uefejezésével a zárközgyülésen számot adni tartozik. Yá-
lasztatik az alakuló közgyűlésen és hatálya kiterjed a 
záróközgyülés által megadandó felmentvényig. 

9. Szünet alatt. 
45. §. A záróközgyüléstől a legközelebbi alakuló 

közgyűlésig terjedő szünet alatt az egylet rendes ügyeit 
a tisztikar és a választmánynak Budapesten tartózkodó 
tagjai vezetik és intézik. 

10. Az egylet feloszlása. 
Az egylet feloszlása csak rendkívüli közgyűlésen és 

csak az összes egyleti rendes tagok kétharmad szótöbbsé-
gével határozható el. 

47. §. Az egylet feloszlása esetében vagyona a Szent-
István-társulat kezelése alatt tőkésittetik és az újból 
megalakitandó Szent-Imre Önképző Egylet czéljaira for-
dittatik. 

11. Kormány-felügyelet. 
48. §. Az esetben, ha az alapszabályokban meghatá-

rozott czélt és eljárást, illetőleg hatáskört az egylet meg 
nem tartaná, a magyar királyi kormány által, a mennyi-
ben működésének folytatásában az állam vagy egyleti 
tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, ezen egyletet, hala-
déktalan felfüggesztéssel elrendelendő szabályos vizsgálat 

eredményéhez képest végleg fel is oszlathatja, vagy esetleg 
az alapszabályok legpontosabb megtartására, különbeni 
feloszlatás terhe alatt kötelezheti. 

Minden határozat, mely az alapszabályok módosítá-
sát vagy az egylet feloszlatását czélozza, foganatosítás 
előtt a m. kir. belügyminisztérium elé terjesztendő. 

Budapesten, 1888. évi október 17-én. 
Dr. báró Barkóczy Sándor, s. k. Széchényi Lajos, gr. s. k. 

ideigl. t i tkár. (somogyvári) 
ideiglenes elnök. 

15902. , —szam. 
VII. 

Látta a magyar királyi belügyminiszter. 
Budapesten, 1889. évi márczius 9-én 

a miniszter helyett 
(P. H.) Beniczky s. k. 

államtitkár. 

VEGYESEK. 
XIII. Leo pápa áldozó csütörtökön a Vatikán 

tróntermében ünnepélyes ülést tar tatot t a szertartások 
Congregat.iója által. A Chinában vértanúságot szenvedett 
venerabilis servus Dei Perboyre lazarista atya, ven. s. Dei 
Chanel marista, Oceania első vértanuja beatificatiójáról 
volt szó (tuto procedi posse), és arról, hogy v. s. Dei 
Ancina püspök, nerii sz. Fülöp tanítványától két csoda 
be van bizonyítva (constare de duobus miraculis). 

— Simor János bibornok Magyarország hg prímása 
Marienbadból megerősödött egészségben székhelyére visz-
szaérkezett. 

— A budapesti közp. papnevelő intézetben virágzó 
magyar egybázirodalmi iskola, az intézeti ének- és zene-
kar szíves közreműködése mellett, alapítási ünnepélyét 
tartotta a tárgyak következő sorrendjével: 1. Pápai hym-
nus. Feleitől. Előadja az énekkar. 2. Megnyitó beszéd. 
Tar t ja Radnich Imre. 3. „Egy éj Velenczében." Egyveleg 
Strauss-tól. Előadja a zenekar. 4. Korszellem. Költemény. 
Irta Miokovics Mátyás. Szavalja Azary Endre. 5. „Sóhaj" 
keringő. Ivanovicstól. Előadja a zenekar. 6. A görög 
egyház építkezési styljéről. Arch, érintkezés. Ir ta és fel-
olvassa Gebé Péter. 7. „Alvajáró." Egyveleg Bellimtől. 
Előadja a zenekar. 8. Jegyzői jelentés. Tar t ja Szabó 
István. 9. Isten dicsősége. Bethoven-től. Előadja az ének-
kar. 10. Befejező. 11. Csata előtt. Zenéje Liszttől. Előadja 
az énekkar. — Az ünnepélyt mélt. és ft. Markus Gyula 
praelatus, intézeti kormányzó ur elismerő és buzditó szó-
zata zárta be. 

— A főváros hitéletében nevezetes napok voltak a 
bérmálás napjai. Három püspök bérmált : b. Hornig Ká-
roly, Boltizár József és Palásthy Pál. A bérmálás első 
napja mult hó 30-ika, utolsó napja f. hó 3-ika vala. 

— A pápa rendkívüli intézkedést tett jun. 9-ére, a 
midőn Giordano Bruno szobrát fogják az apostoli kan-
czellária előtt leleplezni, őrségének valamennyi tagjá t 
berendelte szolgálatra a Vatikánba. A pápának tudvale-
vőleg három rendbeli testőrsége van : a nemes, a svájczi 
és a palotai. 1870 óta ez az eset a Vatikánban még elő 
nem fordult. 

„Satan." Ez a czime egy olasz lapnak, a mely Ró-
mában az alkotmáuy ezidei ünnepnapjáu megindul. Szép 
alkotmány, szép ünnep, dicső sors — Rómának ! 

— A berlini egyetem visszautasította a meghívást, 
hogy Giordano Bruno atheus szobrának leleplezésére Ró-
mába képviseletet küldjön. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Adatok a papnevelés elméletéhez. 
A papnevelés kérdéséhez tartozik minden 

kétségen kivül a theologia tanitása. Midőn a 
mult évben a Religio hasábjain a papnevelés 
elméletéről szólottunk, a theologia tanítását csak 
röviden érintettük. Azon czikkekben ugyanis 
első sorban a papi jellem képzésével foglalkoz-
tunk. Igaz, hogy a theologia alapos tanitása és 
tanulása a seminariumi nevelés egyik lényeges 
része, de az is igaz, hogy nem az egyedüli s 
nem is a leglényegesebb. Szükséges ugyan, hogy a 
pap alapos theologiai ismeretekkel birjon, de 
még szükségesebb minden papban a valódi papi 
jellem. Szüksége van az egyháznak tudományosan 
képzett papokra, de ezeket csak akkor használ-
hatja, ha egyszersmind erényes és jámbor embe-
rek is. A fent emiitett czikkekben vázoltuk 
azon eszközöket, melyekkel erényes és jámbor 
papokat nevelhetünk; jelen sorokban a theologia 
tanításáról s tanulásáról óhajtunk egyet-mást 
elmondani. 

Szükséges-e a papnak a theologia tanulása? 
ez az első kérdés, melyre felelnünk kell. Tán 
első tekintetre feleslegesnek tűnik fel e kérdés, 
hisz mindenki igennel válaszol. Még sem lesz 
felesleges ezen szükségesség forrásaira rámutatni, 
mert sajnos, az életben azt látjuk, hogy sok pap 
éppen nem ta r t ja szükségesnek a theologiát Ha 
szükségesnek tartaná, volna legalább 1—2 theo-
logiai könyve, holott akárhány pap könyvtárá-
ban az első, a középső s az utolsó „theologiai" 
munka — prédikácziós könyv; ha szükségesnek 
tartaná a theologiát, néha olvasgatna theologiai 
könyveket, folyóiratokat is, mert azt csak nem 

hiszi senki, hogy a mit a szemináriumban 4 óv 
alatt tanult, azt ismétlés nélkül egész életében 
tudni fogja; ha szükségesnek tartaná a theolo-
giát, akkor legalább a szemináriumban növen-
dék korában egész odaadással, szívvel-lélekkel 
tanulná azt. 

Pedig mégis ugy van ; a papnak szükséges 
a theologia. Hogy valaki jól prédikálhasson, hogy 
a prédikáczió valóban a kath. hit és erkölcsi 
igazságok tanitása s a természetfeletti élet gya-
korlására hathatós buzdítás legyen ; hogy a pap 
a penitenczia tar tás szentségét üdvösen szolgál-
tathassa ki s igy el is legyen érve, a mit e 
szentség czéloz, a bün bocsánata, a malaszt-
élet terjedése, a bün kevesbülése, az emberek 
jobbulása; hogy a pap az egyház által előirt 
liturgiát ugy a szentségek kiszolgáltatásánál, 
mint egyéb szertartásoknál helyesen s épülete-
sen végezhesse ; hogy a különféle házassági 
ügyekben, áttérések, keresztelések és temetések, 
dispenzácziók bonyolult eseteiben az egyház tör-
vényeit megtarthassa ; hogy az iskolában a vallás 
tanait sértetlenül, de a gyermekek szellemi fej-
lettségéhez leszállva adhassa elő s őket a keresz-
tényi élet gyakorlatára taníthassa: minderre 
szükséges a theologia alapos ismerete. 

De ezzel még nincs körülírva a pap műkö-
dési köre. Ez nem szorítkozik csak a templomra 
s temetőre, hanem kiterjed a társadalmi életre 
is. Már pedig ha a pap valóban katholikus, azaz 
a kath. egyház elveinek s szellemének megfelelő 
társadalmi akcziókat akar vezetni, társulatokat 
alapítani, a közéletben s politikában, mint kath. 
pap, szerepelni, ha küzdeni akar a társadalmi 
előítéletek ellen, ha czáfolni s eloszlatni akarja 
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az egyház s vallás ellen terjesztett balvélemé-
ményeket s rágalmakat, ha esetleg a sajtóban s 
irodalom terén is akar működni: sok oldalú s 
alapos theologiai ismeretekre van szüksége. 

Még ezzel sincs kimerítve a theologia tanu-
lásának szükségessége. Ha a pap sértetlenül meg 
akarja őrizni hit és erkölcsi elveit, melyekkel 
homlokegyenest ellenkezik azon áramlat, mely 
a sajtót és irodalmat befolyásolva a mai világ-
nézetet s közérzületet alkotja; ha összes papi 
ténykedéseit ugy akarja végezni, hogy működése 
önmagára nézve is üdvhozó legyen; ha hivatá-
sának s hivatása szerint akar élni: szüksége van 
élő, összes cselekedeteiben nyilvánuló, folytono-
san öntudatosan ápolt hitre, melynek megszer-
zésére s megőrzésére egyéb eszközök mellett 
(imádság, elmélkedés, a szentségekhez való méltó 
járulás stb.) lényeges a theologia alapos isme-
rete is. 

A pap életfeladata a természetfeletti élet ébresztése, 
ápolása s terjesztése. Első sorban tehát ezen természet-
feletti élet lényegét, összes viszonyait és nyilvánulásait, 
törvényeit, eszközeit és akadályait alaposan kell ismernie. 
A pap működése az orvoséhoz hasonló : maga az Üdvö-
zitő is orvosnak mondja magát. Vájjon megérdemelné-e 
az orvos nevét az, a ki a betegségek főbb szimptómáit, 
törvényeit, gyógyító eszközeit, a fiziologia főbb törvényeit 
nem ismerné? épp igy nem érdemli meg a pap nevét, a 
ki bir ugyan a papi hatalommal, de teljesen tájékozatlan 
a természetfeletti élet körében. Mint a tudatlan orvos a 
bonczoló késsel kezében, épp ugy a theologiában járatlan 
pap a felszenteléskor nyert hatalmával többet árt. mint 
használ. 

De hogy visszatérjünk tárgyunkhoz, a természetfeletti 
élet összes viszonyait s nyilvánulásait. feltételeit és törvé-
nyeit a theologia tanitja. A theologia alapos tanulása s 
tudása tehát a papnak okvetetlenül szükséges. 

A theologia ugyanis nem más, mint az Isten által 
adott természetfeletti kinyilatkoztatásnak, az ebben foglalt 
s ebből folyó élettörvényeknek rendszeres bizonyítása és 
magyarázata. Ezen meghatározás átöleli a theologia min-
den ágát. Ezért a theologia tulaj doni-ép en csak egy tárgy. 
Ezt világosan látjuk a régieknél. A középkori theologiai 
iskolák csak egy tárgyat ismertek, csak egy tankönyvvel 
birtak. Az ő „Summa"-juk, vagy „Casus conscientiae"-
jük felölelte az egész theologiát.*) Az egyes theologiai 
ágak különválasztása ujabb eredetű. Igy könnyebben ke-
zelhető az óriás anyag, feltéve, hogy az egyes tárgyak 
szerves összefüggését az elválasztás nem lazítja. Minden 
egyes tárgynak ugyanazon egy czélja van, t. i. hogy az 
Isten által adott természetfeletti kinyilatkoztatást, az eb-
ben foglalt s ebből folyó élettörvényeket bizonyítsa s 
magyaráaea. Egyik ezt közvetlenül teszi, a másik köz-

') V. ö. Kleutgen „Uber die alten und die neuen Schulen' 
(Münster 1869.1 142—157. 11. 

vetve ; egyik a bizonyításhoz szükséges anyagot adja elő, 
a másik ezen anyag történetét vagy értékét vizsgálja, a 
harmadik ezen anyagból érveket kovácsol, a negyedik 
ezen érvekből levonja a gyakorlati következményeket. 
Mint lánczszemek fűződnek össze az egyes theologiai tár-
gyak : egyik a másiknak folytatása s kiegészítője ; mind 
részei egy egésznek. A ki tehát a természetfeletti élet 
lényegét, törvényeit s összes viszonyait alaposan akarja 
ismerni, annak szükséges, hogy az egész theologiában jár-
tas legyen. Akár a régiek rendszerében, akár a modern 
rendszerben tanuljuk a theologiát, mindenképen szüksé-
ges, hogy a pap az egész theologiában jártas legyen. 

A theologia tanitása kétféle lehet: szemináriumi és 
egyetemi tanitás. Az elsőt általános, a másodikat szak-
tan itásnak lehet nevezni. Az elsőre szüksége van minden 
papnak, a másikra csak azoknak, kik a theologia egyik 
vagy másik ágát akarják tudományosan művelni. A szemi-
náriumban alkalmas papokat kell képezni; az egyetemen 
az alkalmas papok közöl azokat, kiknek erre hajlamuk s 
tehetségük van, szak-tudósokká kell nevelni. Ezért a 
szemináriumi tanításnak az egyetemitől különböznie kell. 
A papnak bizonyos mértékig az egész theologiában jár-
tasnak kell lennie. De a theologia minden egyes ága oly 
terjedelmű, hogy mindannyival szakszerűen s behatóan 
foglalkozni lehetetlen. A szeminárium az egész theologiá-
ból általános képzettséget nyújt. Az egyetemi tanításnak 
pedig tulajdonképen az volna czélja, hogy ez azoknak, 
kik a theologia egyes ágaiból magukat szakszerűen akar-
ják kiképezni, ezen szakszerű kiképzésre alkalmat nyújt-
son s irányt adjon. Ezen szak-képzettség az általános, 
minden papban megkívántató theologiai képzettséget ter-
mészetesen feltételezi. Ezért, ha az egyetemi theologia-
tanitás teljesen meg akar czéljának felelni, ennek a szemi-
náriumi tanitás után kell kezdődnie.á) 

A jelenleg dívó egyetemi rendszer az általunk érin-
tett feltételektől sokban eltér, de ez már nem tartozik 
jelen vizsgálódásunk körébe. Tény az, — s ez a jenleg 
létező egyetemi rendszerre is illik — hogy a szemináriumi 
tanítás czélja különbözik az egyetemitől: az egyik általá-
nos theologiai képzettséget, a másik magasabb fokon álló 
szakképzettséget nyújt. S már csak azért is — eltekintve 
egyéb okoktól — az egyház soha nem engedné meg, hogy 

M A régiek rendszerében tanít ják a theologiát Róma egy-két 
intézetében s több külföldi szerzetes-rendben. Ezen intézetekben 
csak két tárgy szerepel rendesen : „theologia dogmatica" és „theo-
logia morális." Ezen két tárgy azonban felöleli lényegében mind-
azt, a mi t nálunk 8—10 tárgyra darabolva tanítanak. Ezért csak 
tájékozatlan emberek mondhatják, hogy Róma egyes intézeteiben 
nem taní t ják olyan alaposan a theologiát, mint máshol. 

!) Igy van ez a t'ranczia egyetemeken. Páris, Lyon, Toulouse 
egyetemein a theologiai fakultásra, egyes ritka kivételeket leszá-
mítva, csak azok járhatnak, kik már bevégezték a rendes szeminá-
riumi ianfolyamot. V. ö. Icard, Traditions de la Compagnie des 
prêtres de Saint-Sulpice pour la direction des grandes séminaires 
(Paris 1886.) 44—46. 1. Ugyanily elvek szerint jár tak el Észak-
Amerika püspökei, midőn 1884-ben a baltimorei zsinaton az alapí-
tandó kath. egyetem tervezetét készítették el. Kimondták, hogy a 
theologiai fakultásra rendszerint csak „consueto studiorum absoluto 
cursu" küldessenek egyes jobb tehetségű növendékek. V. ö. Décréta 
Concilii plenarii Baltimorensis III. tit. V. cap. III. az „Archiv für 
Kirchenrecht" mult évi folyamában. 
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a szemináriumok egyetemekké csoportosíttassanak. Mert 
vagy nem emelkednek a tanárok az egyetemi tudomá-
nyosság nívójára s akkor az egyetem nem felel meg czél-
jának ; vagy felemelkedve ezen nívóra, mindegyik tanár 
szakszerű tudományossággal kezeli tárgyát, ez utóbbi 
esetben a papjelöltek legnagyobb része képtelen a theol. 
összes tárgyaiból ezen követelményeknek megfelelni, egy-
oldalúan, egyik vagy másik tárgyból fogja magát képezni, 
a többit elhanyagolva olyannyira, hogy azokból még azon 
képzettségre sem tesz szert, melyet az egyház minden 
papjától megkiván.1) 

Meghatározva a szemináriumi tanitás lényegét és 
terjedelmét, most már azt kell megvizsgálnunk, hogyan 
lehet a szemináriumi tanítás czélját elérni, hogyan lehet 
ezt eredményessé tenni.2) Dr Miliályfí Ákos. 

(Vége köv.) 

A szabadkőművesség eredete. 
A kőműves ezéhek. 

A római birodalom már az összes ismert világré-
szekre kiterjesztette hódító karjait ; már nem volt mit 
elfoglalni, s igy bekövetkezett az, mi a történelem tanu-
sága szerint hasonló esetekben soha el nem marad: a 
kifelé többé el nem foglalt, a küzdelmek által többé nem 
edzett erő saját testét kezdé emészteni . . Az elpuhultság 
és erkölcstelenség oly magas fokot ért el, milyent azelőtt 
soha, s az egykor oly dicső és életerős nép tökéletesen 
elsatnyult. — Mire vezetett ez ? 

Midőn a barbár északi népeknek berohanásai a ró-
mai birodalomba mind sűrűbbek lőnek, midőn az egy-
szerű erkölcsök által edzett nyers erővel kellett szembe-
szállnia az erkölcstelenség által elpuhult és viszályok ál-
tal meggyengített véderőnek a vitézséggel és dicsőséggel 
szerzett birodalom szétterjedt határának és tartományainak 
megvédésére: csak természetes következmény volt, hogy 
ennek képtelensége már az első harczok után kitűnt, s a 
római sasnak a messze elnyúló határokról visszavonulnia, 
s védkörét szűkebbre vonnia kellett. 

') Ezért nem vagyok képes felfogni, hogy még pap-képviselő 
is akad, ki a szemináriumok egyetemmé való csoportosítását helye-
seli. Különben ez nem uj eszme. Szó volt erről Erancziaországban 
is ; Fesch bibornok e tárgyban Emery-nek, a St. Sulpice igazgató-
jának véleményét kérte ki, s ez egész őszintén felel : „De deux 
choses l 'une, ou bien les études de nos universités seront vraiment 
supérieures, et dans ce cas il est absolument impossible de les im-
poser à tous les élèves de nos séminaires ; ou bien elles pouvent 
être suivies par la foule des élèves qui se destinent au ministère 
pastoral, et dans cette hypothèse il est inutile de fonder des uni-
versités, nos séminaires nous suffisent." Idézve : Icard, Traditions 
de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice pour la direction des 
grands séminaires, (Paris, 1886.) 404. lapon. Hasonlóképen Német-
országban a kulturharcz alatt a szemináriumi tanitás és nevelés 
megszüntetése volt a legnagyobb sérelmek egyike. — Bővebben az 
egyetemi és szemináriumi tanításról 1. a fent idézett Icard művét 
399—407. 1. ; Irenaus Themistor, Die Bildung und Erziehung der 
Geistlichen (Köln, 1884.) 62—104; 175—191. 1.; Friedmann's Vor-
schläge in Betreif der Bildung und Erziehung der Geistlichen, be-
leuchtet von Irenäus Themistor (Trier, 1884.) az egész könyv. 

-) Következő fejtegetéseink egyedül a szemináriumi tanításra 
vonatkoznak. Egész más szempontok mérvadók az egyetemi taní-
tásnál. 

Tartomány, tartomány után zsákmányul esett az 
észak pusztító fiainak, kik részben a dus konczok által 
csalogatva, részint a harczvágytól lángolván és az ellent-
állás esélytelenségén felbátorodván, mind közelebb hozták 
fegyvereiket a bomladozó birodalom szivéhez, hogy a 
végelgyengülésben vergődő oroszlánnak a kegyelemdöfést 
megadják. 

A történelemből tudjuk, hogy mily harczmodorral 
küzdöttek és hódítottak e barbárok : vész és pusztulás 
jelezte nyomdokaikat, a nemesebb érzelmekre ekkor még 
képtelen népek előtt nem volt szent még a művészetnek 
legnagyszerűbb remeke sem, sőt főkedvöket abban lelték, 
dicsőségöket azáltal hitték gvarapíthatni, hogy lerombol-
ták és megsemmisítették, mit a fáradhatlan elme és buz-
galom hosszú időknek fáradozásai által alkotott. Jellemzi 
őket: hogy egyik részöknek nevét ma is a legdurvább 
rombolás és pusztítás jelzésére használjuk — a vanda-
lok-ét ; egy másiknak vezére, Attila pedig maga is „Isten 
ostorának" nevezi magát. 

Minden, mit a művészet szelleme alkotott — elpusz-
tult. A számtalan műkincsek, melyeket a hódító római 
vezérek annyi vér árán összeszereztek s hazájokba hor-
dottak — semmivé lettek, s még a legnagyszerűbb épü-
letek is, melyeket a mindenfelől összegyűlt nagy elmék 
emeltek, rombadőltek anélkül, hogy helyökben mások 
emelkedtek volna, vagy csak remény maradt volna, hogy 
romjaikból phönixként feltámadni fognak. Hanyatlás állott 
be nemcsak a művészet, hanem a tudomány mezején is. 
Nemcsak a sokat szenvedő római birodalomban aludta 
mély álmát különösen az épitészet, megszűnt működni a 
különben oly tevékeny görög szellem is, miután már a 
római hóditások nagy előmenetelével is zsibbadni kezdett 
s a nagy mesterek Rómába költöztek, hol alkotásaik szá-
mára alkalmasabb talajt találtak, hol megvolt az anyagi 
tehetség a legnagyszerűbb és legköltségesebb munkák 
kiviteléhez is. Miután azonban meggyengült a test élet-
erejének lüktetése, a szellem alkotóereje is megbénult. 

Ezen általános pangás és pusztulás daczára mindig 
tovább- és tovább terjedt a kereszténység, mely szék-
helyét Rómában ütötte fel. Magára vállalta a harczot 
azon népekkel szemben, melyekkel a római birodalom 
fegyverei megmérkőzni képtelenek voltak. Nép-nép után 
hajtotta vállait Krisztus igája alá, minek legközelebbi 
eredménye az volt, hogy megismervén az enyém és tied 
közötti különbségnek jogos voltát s a keresztény tani-
tás főtételét : Szeressed a te Uradat, Istenedet minde-
nekfelett. felebarátodat mint tenmagadat, s : a mit nem 
akarsz hogy neked cselekedjenek az emberek, te se cse-
lekedd másnak — felhagytak a rablókalandozásaikkal, 
s szelídebb foglalkozás után láttak. 

Ekként alakulván a viszonyok, elérkezettnek látszott 
az idő, a művészetnek hamvaiból való feltámasztására. 
Mint rendesen, úgy most is a kereszténység volt az, mely 
e nagyszerű feladatnak teljesítésére vállalkozott. Termé-
szetesen ott virult fel először a tudomány és művészet, 
hol a kereszténységnek szive dobogott, . Olaszországban, 
Rómában. De ekkor már nagyon csekély számmal valá-
nak, kik nagy müvek létesítésére képesek voltak, s ezek 
is elfeledve, a valamennyire megszilárdúlt államokban 

40* 
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szerteoszolva. — Mihelyt azonban az egyház vezéreinek 
törekvései a megvalósulás stádiumába léptek, mindenfelől 
Olaszországba siettek, hol tehetségeiknek érvényesítésére 
valahára tér nyílt. Hogy munkáikat megkönnyítsék, és 
az építészet fejlődését előmozdítsák, a római pápák az 
építészeknek különös és nagy kiváltságokkal kedveztek, 
melyek között a legfőbb kegy az volt, hogy megenged-
ték nekik, miszerint társaságokat alakíthassanak, melyek 
mint testületek számos szabadsággal lettek felruházva. 
Igy keletkezének egyes építőművészek vezetése alatt az 
olasz építőtársaságok, melyeknek tagjai az élvezett szaba-
dalmak miatt „szabadkőmüvesek'-nek nevezték el magu-
kat, szemben azon vállalkozókkal, kik a társulatba nem 
tartozván, e kiváltságokkal nem birtak, s sem elegendő 
erővel, sem pedig elegendő biztosítékkal nem rendelkez-
vén, nagyobbszerü munkát nem vállalhattak. Az építé-
szetnek középkori óriásait és remekműveit, e szabadal-
mazott társaságok emelték. 

A társaságnak feje a tulajdonképeni művész volt, 
s a társaságot műértő mesterek által s az ő tanácsaik 
mellett kormányozta. 0 volt az, ki a munkát elvállalta, 
s annak létesítését vezette. A mesterek voltak terveinek 
megvalósítói. A többi személyzetet, mely felügyelőkből, 
segédekből és tanonczokból állott; a munkát egyes mes-
terek vezették, az úgynevezett Lodgeban, vagyis páholy-
ban. A mesterek osztották fel a segédeket foglalkozásuk-
nak minősége szerint az építészetnek különböző szakaihoz: 
szobrászathoz, építéshez, ácsmunkához, festészethez stb. 
A felügyelők dolga volt a munkálatok és munkások feletti 
felügyelet, s gondoskodni tartoztak, hogy a tanonczok 
tehetségeiknek megfelelő szakmához osztassanak be. Nem-
csak az egész társulatnak, hauem minden mester-páholy-
nak volt külön iskolája, külön orvosa, kórháza. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vidékről, május 25. Ugrón Gábor és a kath. auto-

nomia. II. — 
Mult levelemben felemlítettem azt a tiszteletlen 

hangot és modort, melyet U. G. püspökeinkkel szemben 
használt és rámutattam a lehetetlenségre, mintha ily mó-
don czélját, az autonomia létesítését elérhetné ; ma beszéd-
jének némely állításaira térek át, hogy azután végleg 
magáról az autonómiáról mondjak valamit. 

U. G. ugyanis czéljainak elérésére, nem elégszik 
meg a püspöki tekintély lábbal tapodásával, hanem hogy 
e czélt még inkább biztosítsa, a liberálisok vesszőparipá-
jára, a szabadságra ül, és a kath. egyházat absolutismus-
ról vádolva, ellentétbe helyezi a szabadsággal és alkot-
mánynyal. 

Midőn U. G. emez állításait, melyek beszédében nem 
egyszer fordulnak elő, olvastam, bámulat fogott el az 
állítások vakmerősége és ama tudatlanság felett, mely 
azokban foglaltatik. Tehát a kath. egyház csakugyan 
ellensége volna a szabadságnak és az alkotmánynak ? váj-
jon a kath. egyház csakugyan zsarnoki módon akarja 
elnyomni a szabadságot és az absolutismust helyette ter-
jeszteni? Ugyan ki fogja ezt elhinni, a kinek az egyház 

tanitmányáról, a kinek a történetről csak némi ismerete 
van? Ilyesmit a katholiczizmusról állítani, vagy csak 
rosszakaratból, vagy tudatlanságból, vagy az elmebeli 
hallucinatió állapotában lehet. 

Tényleg ugyanis az egyház tanitmányát szemelőtt 
tartva, minden elfogulatlan embernek azt kell tartania, 
hogy a katholiczizmusnál nagyobb barátja a szabadság-
nak nem is képzelhető. A kath. egyháznak tana az em-
beri szabad akaratról, melyet a protestantismus ellen ki-
tartó szívóssággal védelmez, egymaga elvileg és alapjában 
halomra dönti U. G. állítását ; mert a hol nincsen szabad 
akarat, ott polgári szabadságról beszélni valóságos chimaera, 
mig megfordítva a szabad akaratban létezik a polgári 
szabadság alapja is. Ezt a történet is kellőleg illustrálja. 
Az angolok magna chartája abból az időből származik, 
midőn még minden angol misére járt, és hazánk szabad-
sága, alkotmánya vájjon a protestantismussal kezdődik? 
Vájjon alkotmányunk bölcsőjénél a protestánsok, vagy 
pedig a katholikusok voltak jelen ? U. G. mind ezt nem 
tudja ? vagy nem akarja tudni ? és nem tudná azt sem, 
hogy Németországban a protestantismus behozatalával 
mivé lett a szabadság ? Olvassa el csak Döllinger, Kirche 
und Kirchen czimü munkáját, ott megtalálhatja. Vagy az 
a katholiczizmus lenne ellensége a szabadságnak és alkot-
mányosságnak, melynek főpapjai az 50-es években a pro-
testáns autonomia mellett sikra szálltak, a mit Kis Albert 
képviselő ur, ha jól tudom maga is reform, pap, érdemül 
tudott be főpapjainknak és ugyanazon ülésben, melyen 
U. G. a kath. főpapokat megtámadta, a reform. Kis A. 
háláját fejezte ki főpapjaink iránt, és „lélekemelő jelenet-
nek" nevezi, hogy védelmükre keltek. Ily tényekkel szem-
ben a szenvedély mily foka ragadhatta el U. G.-t a 
katholihist, hogy saját egyházát szabadságellenes törek-
vésekről, absolutismusról vádolja? A kath. egyház bátran 
szemébe nézhet akárkinek ott, hol szabadságról, alkot-
mányról van szó, és nem szorul sem U. G.-ra, sem másra, 
hogy azokról leczkét vegyen, midőn mindkettőre ő taní-
totta az emberiséget. 

De menjünk tovább és lássuk, hogy mily módozat 
szerint akarná U. G. a kath. autonómiát szervezni, talán 
itt nagyobb alaposságot találunk ismereteiben, mint a 
minőt elárult ama viszonyra nézve, mely az egyház és a 
szabadság közt létezik. Előre is sajnálatunkat fejezzük ki, 
hogy U. G. tévedése itt sem kisebb az előbbinél. 0 egy-
szerűen copizálni akarta a protestáns autonómiát és evvel 
akar kormányozni a kath. egyházban. „Ne higyje a t. ház 
— úgymond U. — hogy, ha az autonomia megalkottatik, 
az különbözni fog és különbözhetik sokban a protestán-
sok autonómiájától és ebben vannak a kultuszminiszter 
ur és a főpapok is tévedésben . . . A nemzet (!) . . . nem 
fog experimentatiókba bocsátkozni, hanem le fogja má-
solni és érvényesíteni azt., a mit jónak látott és tapasz-
talt a protestánsoknál." 

U. G. ur midőn önmaga van a legnagyobb tévedésben, 
ugyanakkor a minisztert, ki egészen correcte nyilatkozott 
e tévedésről, és a püspököket vádolja tévedésről. Szegény 
U. ; igazán, nem hiába jegyezte meg, hogy ők t. i. a vi-
lágiak nem értenek a dogmához ; mi, úgymond, katholiku-
sok nem kivánunk a dogmák tömkelegébe avatkozni, mert 
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megvannak papjaink. Ők értik, mi nem értjük ezt. De 
erre egyrészt a mint azt válaszolhatjuk, hogy sajnáljuk, ha 
nem értenek a dogmákhoz, mert végre is, ha nagyon 
helyesen nem avatkoznak a dogmákba, azért azokat tudni 
lehet is, kell is, mint a kitűnő német katholikus világi hi-
vek tudják ; de ha a mieink nem értenek azokhoz, miért 
nem hallgatnak azokra, kik azokat értik, a papokra ? Ez 
már csak mégis természetes kérdés. De nem, U. G. be-
ismeri, hogy ők nem értenek a dogmához, hogy ehhez 
csak a papok értenek, és mégis nem ezeket követi, a kik-
ről elismeri, hogy hozzá értenek, hanem önnön észjárását, 
ámbár elismeri, hogy a dogmához nem ért, mit mondjunk 
az ilyen logikához ? Pedig t. U. G. ur, mikor valaki az 
autonómiáról beszél, ha helyesen akar beszélni, akkor a 
dogmához érteni kell, mert ez a kérdés egyenesen dog-
mát érint, oly dogmát, mely elválasztja a kath. egyházat 
a prot. szektáktól. 

Mig ugyanis a protestantismusban az egyetemes pap-
ság elve érvényesül, mert ott tudvalevőleg mindenki pres-
byter, addig a kath. egyházban megkülönböztetendő a 
tanitó egyház a tanuló egyháztól ; ott minden hatalom a 
népnél van, minélfogva minden hatalom alulról felfelé 
terjed, itt Krisztus a hatalmat, tehát a kormányzásét is a 
püspököknek adta, és igy a hatalom felülről terjed lefelé. 
Ezek, azt hiszem, lényeges különbségek és azért a két 
autonomia nem lehet egy alapon berendezve, azaz a kath. 
egyház részére nem lehet a prot. autonomiát egyszerűen 
lemásolni. Mert bár igaz az, hogy nálunk éppen ugy, 
mint a protestánsoknál, vannak hitközségek, esperesek és 
kerületek, a mi a rend és a pontos administratió követ-
keztében szükséges, hiszen a püspök nem lehet mindenütt 
jelen ; de az alap, melyen a kath. plébános és esperes 
hatalmát gyakorolja, mint az a fennebbiekből kitűnik, 
egészen más mint a protestánsoknál. Ha tehát ezt valaki 
figyelembe veszi, ugy el kell ismernie, hogy a mi autonó-
miánknak más módozat szerint kell alkottatni, mint van 
alkotva a prot. autonomia. 

U. G. követelését, hogy mi a prot. autonomiát lemá-
soljuk, éppen nem igazolja az a körülmény, hogy nálunk 
az apostoli király legfőbb kegyúri jogot élvez és a pri-
más nagy hatalommal van felruházva. Mindez az egyház 
isteni szervezetén éppen semmit sem változtat. E kivált-
ságok a magyar egyházban, szemben a többi particu-
l a r s egyházakkal, feltüntetik ugyan azt, hogy az egy-
ház mily nagylelküleg enged befolyást világi híveinek, 
ha erre vallási buzgóság, áldozatkészség, hitvédelem által 
magukat érdemesítik ; feltüntetik továbbá, hogy a ma-
gyar állam a múltban mennyire meg tudta becsülni a kath. 
egyház szabadsága és alkotmányos érzülete mellett kifej-
tett kulturális tevékenységét ; de azért az universalis egy-
ház isteni szervezetét e kiváltságok nem alterálják, azért 
a magyar kath. egyházban is megvan a különbség a 
tanitó és tanuló egyház közt, és igy itt sem kopizálható 
le, bármennyire akarja is U. G., a protestáns autonomia. 
Ezekből láthatja tehát U. G., hogy nem a miniszter, nem 
a püspökök vannak tévedésben, hanem ő, és láthatja, hogy 
ha egyáltalában valaha lesz autonomia, ez nem olyan lesz, 
mint a minőnek ő azt kontemplálja, hanem a minő a 
kath. egyház isteni szervezetének megfelel. D r •—n—. 

Liptó-Rózsahegy, máj. 31. Szegletkő- és zászló-
szentelés. — 

A felföld e vallásosan hazafias városa a napokban 
lélekemelő ünnepélyeknek volt örvendező tanuja. Oly 
ünnepélyeknek, minőkre még öregebb polgárai sem igen 
emlékeznek. Megáldatott az épülő uj. gymnasium, melyet 
az eszményi czélokért is lelkesedni mindig kész város 
önerejéből nagy áldozattal állít az erkölcsös közművelő-
dés számára, és fölszenteltetett a gyönyörű zászló, melyet 
a fenkölt lelkű honleány, Habrovszky-Podhorányi Petro-
nella ö nagysága ritka bőkezűséggel ajándékozott a gym-
nasiumnak. A szent cselekvényt az apostoli lelkületű 
főpásztor, ki az egyházzal fölbonthatatlanul összefüggő 
nevelés-oktatás terén éppen ügy, mint a szegény és szen-
vedő emberiségnek javára szánt nagyszerű müveiben örök 
hálára érdemesíté már is magát, — Császka György o 
excellentiája kegyeskedett végezni. — A szentelést meg-
előző napon — máj. 28-án — déli 1 órakor megérkező 
egyházfejedelmet, kinek tiszteletére az Ízléssel földíszített 
pálya-állomásnál, bár záporeső volt, — nagy számban 
várakozék a papság, gymnasiumi elöljáróság, kir. törvény-
szék, a honvéd tisztikar, városi hatóság és parancsnoká-
val a tűzoltóság, valamint a lelkes közönség valláskülönb-
ség nélkül, — dr Kurimszky A. prépost ékesen üdvö-
zölte. Erre ő excellentiája a lekötelező jóság válaszát 
adván, harsogó éljenek között ült föl az első fogatra, 
mely öt, a fiúi forró ragaszkodástól környezettet, sok más 
kocsi kíséretében, a tiszteletére igen szépen földíszített 
s lobogózott városon keresztül, szállására, a kegyesrendi 
collegiumba vitte. Itt az igazgató lelkes beszéddel fogadta 
és hódolatosan tisztelgett a tanártestülettel együtt az 
angyali szívű püspök előtt, megköszönve neki egyúttal a 
kitüntető kegyet, hogy a magasztos szertartásra szemé-
lyesen méltóztatott megjelenni. A szerzetes-házban elköl-
tött ebéd alatt csakhamar kellemesen lett meglepetve a 
méltó apostol-utód, az igazgató Várady M.-tói átnyújtott 
„Salve" lendületes versezet, valamint az ifjúság üdvözlő 
szózata, ének- és zenekarának ügyesen előadott kegyele-
tes darabjai által. — Délutáni 4 óra tájban versenyezve 
jöttek, hódoló mély tiszteletöket kifejezni a kegyelmes 
püspöknél, a liptómegyei papság, a sz. Yincze-apáczák, 
kir. törvényszék, a honvéd tisztikar, városi hatóság, kir. 
adóhivatal és más hatóságok meg magános előkelősé-
gek. Ugy 6 óra körül meglátogatta ő nagyméltósága a 
jórészt az ő nemeslelküségének üdvhozó létesítményét, 
a szent Yincze-nővérek leányiskoláját, hol szavalatok, 
zene s éneknek sikerült és szabatos előadása szerzett 
áldott jó szivének igaz benső örömet. Esti 9 órakor tel-
jes csöndben összegyűlt a fenkölt szellemű püspöknek 
ablakai alatt, a piarista-téren, a parancsnokuk vezetése 
alatt ügyesen fölvonuló tűzoltósággal élén, mondhatni az 
egész városi polgárság fáklyás menetben, melynek köze-
péből villamos fény mellett Kroner A. kir. járásbiró lel-
kesen és lelkesitőleg tolmácsolta Rózsahegynek odaadó 
ragaszkodását, legmélyebb háláját a halhatatlan érdemű 
püspök iránt, ki e város valláserkölcsi, magyar hazafiúi, 
kulturai s közboldogságát főpásztori legédesebb gondjai 
közé számítja. Másnap, máj. 29-én, gyönyörű időre virad-
tunk. Hiszen mintegy közmondás már Rózsahegyen, hogy 
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valahányszor ő excellentiája készül ünnepélyes tényke-
désre. az ég derűje mindannyiszor áldólag hinti mosolyát 
a szent foglalkozásra. 972" r e levén kitűzve a sz. mise, a 
gymnasiumi tanulóság, a nagyszámú résztvevők, kik közt, 
a zászlóanyát követő 30 koszorú-leány s vőfélyeiken kivül, 
láttuk a liptói fő- s alispánt, kir. tanfelügyelőt, árvái 
fő- s alispánt, Kajuch J . képviselőt, Kubinyi Gy. s Ra-
kovszky G. kir. kamarásokat, a trencséni honvédezredest, 
Liptó-Sz.-Miklós s Alsó-Kubin városok küldöttségét is, 
bevonultak a templomba, melynek ajtajánál, valamint az 
ünnepély terén is, a tűzoltók tartották fönn a rendet. — 
Elfogadván az illetők helyeiket, püspök ő nagyméltósága a 
segédlő papsággal a főoltárhoz lépett, és bemutatta a 
vérnelküli áldozatot a Mindenhatónak, mely alatt a tanu-
lóság zengé el egyházi énekeit. A sz. mise végeztével a 
fáradni nem tudó, magasztos főpásztor az épülő gymna-
siumhoz ment, és megáldá annak sarkkövet, majd egy 
emelvényen fölszentelé az ékes lobogót, melyre a zászló-
anya köté föl a remek szalagot. Ez meglevén, a Jézus 
szellemétől egészen áthatott püspök ur a szivek s vesék 
mélyéig ható szent beszédet intézett a növendékekhez, 
emelkedett oktatásban fejtegetvén a megáldott sarkkő 
s fölszentelt zászló jelentőségét, és a vallás ingatlan alap-
jára fektetett közművelődést, valamint meleg elismerését 
nyilvánítván a tanári kar és a zászló lelkes adományozója 
iránt. Mindezt az ifjúság, a nagy közönség és ünnepélyre 
meghívott vendégek igaz áhítattal hallgatták, épülve az 
Isten dicsőítése, nemzetünk erkölcsös és tudományos ne-
mesbüléseért annyira lángoló főpapnak ihletett szavain. 
Majd előállott egyik tanuló, és érzéssel szavalta el dr 
Kurimszky A. prépost „Zászló alatt'' alkalmi versezetét. 
Erre jött a szögek beverése, melyeknek elsejét, a teljes 
Szentháromság nevében a valláserkölcsi nevelés-oktatás 
javára, ő excellentiája üté be. Ot követé a zászlóanya s a 
többi e czélra megkért tisztelt uraságok, ötvenen, mindegyi-
kök jelmondattal. E szertartás után dr Csősz I. mondott 
nagyhatású köszönő beszédet a szent buzgalmu főpaphoz, 
fölhiván a tanuló ifjúságot is, kérje az eget, hogy püspök 
atyánkat, ki Isten magasztalásaért, hazánk vallás-erkölcsi 
megdicsőülése és szellemi nemesbüléseért ég s lángol : ki az 
üdv szolgálatában mindig ifjodó lélekkel s a rózsahegyi 
gymnasiumhoz kegyes leereszkedéséből, az áldás szavával 
vértezé föl zászlónkat és épülő gymnasiunrunkat, — árasz-
sza bőséges kegyelmét, és adja, hogy még emléke is örök 
áldásban maradjon nemzedékről-nemzedékre ! — Déli 1 
órakor volt az ünnepi bankett, melyen ö nagyméltósága 
lelkes szavakban élteté legalkotmányosabb királyunkat, 
Lavotta I. általános éljenzés között, a szeretett f'őpásztort 
üdvözlé, Várady M. a zászlóanyát, Kajuch J. orsz. kép-
viselő gr. Csáky A. minisztert, Króner A. a liptói főis-
pánt, Csősz 1. Berzeviczy A. államtitkárt, dr Kurimszky 
A. az árvái főispánt, Reviczky honvéd ezredes a hazafias 
rózsahegyi polgárságot, Szent-.lványi M. a nevelés bajuokait, 
Nickel 1. a honvédséget, Griell Gy. a gymn. tantestületet, 
Medveczky 1. a koszoruleányokat. — Ebéd után a kegyes 
egyháznagy a szomszédos Lykavkára rándult, hogy szem-
ügyre vegye azon templomot, melyet alapból az ő kifogy-
hatatlan áldozatkészsége állíttatott a jámbor népnek. — 
Harmadnap, vagyis áldozó csütörtökön, a malaszttal teljes 

keresztény hitélet emeléseért lelke-lelkéből élő-haló püspök 
atyánk a rózsahegyi plébánia-templomban tartott ünnepé-
lyes sz. misét, hogy ez által is még inkább nyerjen ér-
vényben Isten erkölcsi országa, melyért buzgó imádság 
epedez százezerek ajakán ! Végszavunk : Engedje a Min-
denható, hogy gymnasiumunk sarkkövére és zászlójára 
mondott főpapi áldás minél nagyobb mérvben az összes 
intézetre, ennek jelen és jövendő tanáraira és tanulóira is, 
eláradjon ! . . . e 

München. Az itteni jozefinizmus újra felüté fejét, 
mint már ismeretes amaz intézményből, melylyel a bajor 
regens Lutz miniszter keze utján a püspöki kar emlék-
iratára válaszolt. 

A helyzet jellemzésére mindenek előtt ismerni kell 
e két okmány tartalmát. 

A bajor püspöki karnak Freisingenben tartott tanács-
kozásaiból eredő emlékirata legelőbb is megállapitja, hogy 
az egyház fejének a deczember 22-diki encyklikában fog-
lalt utasításai értelmében legjobb tehetsége s szent köte-
lessége szerint cselekszik, midőn a jelen helyzetet tartha-
tatlannak kinyilatkoztatja. Az emlékirat hivatkozik arra, 
hogy 1850-ben a jozefinista szellemű vallásügyi rendelet 

: (Religions-Edikt) ellen tett fölszólamlásokra II. Miksa 
bajor király ünnepélyesen megígérte annak eltörlését és 
egy függelék megállapítását az alkotmányhoz a Concor-
datum által sugalt elvek szellemében. 1873-ban minisz-
teri nyilatkozat tétetett közzé, mely visszavonta az emii-
tett Ígéretet és a szentszékkel egyetértve megállapított 
kötelezettségeket. Ekkép az ötvenes években megindított 
vallási pacificatio meg lett hiúsítva. A püspökök kívánják 
ennélfogva, hogy a tegernsee-i megújított ígéret alapján a, 
fennálló ellentmondások eloszlattassanak és a vallási béke 
helvreállittassék. Az egyháznak vissza kell nyernie befo-
lyását az oktatásra, nevezetesen a vallásoktatásra s vallás-
erkölcsös nevelésre. Továbbá eltörlendő az úgynevezett 
placetum regium, melyet egyébként egy miniszteri intéz-
kedés 1870-ben a hitügyekre is kiterjesztett, ami ellen-
kezik a Concordatum tizenkettedik czikkével. A püspöki 
emlékirat azután különböző kérdéseket tárgyal, melyek 
mind életbevágók a bajorországi kath. egyházra; neveze-
tesen pedig kifogásolja azt, hogy a nem-bajor papok által 
tartandó missziókhoz királyi engedély kívántatik ; továbbá, 
hogy az úgynevezett ó-katholikusok a katholikus egyházzal 
egy fokra állíttatnak, sőt nekik külön kiváltságok adattak ; 
hogy az iskola s abban az erkölcs s nevelés kivétetett az egy-
ház törvényes befolyása alól, minélfogva nevezetesen az 
egyház nem nézheti közönyösen, hogy bajor egyetemeken a 
bölcsészeti, jogtudományi s orvosi karok előadásai ellen-
keznek az ő tanaival, valamint Bajorország alaptörvényei-
vel. A kormánynak tehát elő kellene mozdítania a keresz-
tény szellemű oktatás viszaállitását és azért el kellene 
törülnie ama rendelkezést, mely a bajor theologusokat 
eltiltja a Rómában lévő német collegium látogatásától. 
Hasonlókép az egyháznak joga és kötelessége befolyni 
a vallásoktatók és theologiai tanárok kinevezésére : a sza-
badkőművesek kizárandók a tanári térről; az iskoláknak 
vissza kell nyerniök hitvallásos jellegüket ; nem szabaá 
megengedni, hogy a történettudomány az igazság ellenére, 
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a katholikusokat sértő módon adassék elő ; az iskolai 
ifjúságnak naponkint a templomba kellene mennie ; a 
titkos társulatok betiltandók a tanintézeteken és helyettük 
katholikus egyesületek alakitandók : a felekezetnélküli is-
kola megszüntetendő és a tainitónő-képző intézetek nő-
szerzetekre bizandók. A püspöki kar végül módosításokat 
kiván a fennálló törvényeken, nevezetesen a szerzetesek 
némelyikének eltiltásáról, a papi visszaélésekről és a pa-
pok katonai szolgálatáról szóló törvények gyökeresen 
megváltoztatandók. Az emlékirat ama hő óhajjal végződik, 
vajha a vallási béke mielőbb helyre állana a haza föl-
virágoztatására. 

A fölöttébb enyhe kifejezésekkel fogalmazott emlék-
iratra, mely csak a legfőbbeket tartalmazza ama sérel-
mekből, melyekkel a katholikus egyház e katholikus 
országban illettetik, a kormány oly választ adott, mely e 
sérelmeket még tetézi ; pedig azt lehetett hinni, hogy 
Lutz miniszter a regens nevében jóakarattal fogja azokat 
fogadni ama kötelezettségei folytán, melyeket a regensnek 
kormányra lépésekor a szentszék irányában magára vállalt, 
hogy a hatalmat megtarthassa. 

A regens ellenkezőleg, természetesen Lutz miniszter 
tollával, válaszában nem is érinti amaz ellentmondást a 
Concordatummal és egyszerűen arra szorítkozik, hogy 
kijelenti, miszerint minden lehetőt meg fog tenni a püs-
pökök jogainak megóvására, ami illeti az elemi iskolák 
tanszemélyzetének kinevezését, ugy szintén a középiskolá-
két, papnöveldékét és egyetemekét. Azt is igéri, hogy 
nem fog küldeni világi biztosokat a világi papság s szer-
zetesek értekezleteire ; továbbá, hogy a vallástanból a 
vizsgálat kötelezővé fog tétetni ; hogy a hittanhallgatók 
katonai szolgálata könnvittetni fog ; de megtagadja a 
tanuló ifjúság kötelezését a mindennapi mise hallgatására ; 
visszautasítja a hitvallásos iskolák állítását; kijelenti, 
hogy fenntartja a placetum regiumot és nem engedi 
meg a redemptoristák és a jezsuitákkal affiliait szerzet-
rendek visszahivását. 

Ez a tényállás. 
A regens Lutz miniszter szájával kijelenti, hogy 

nem akarja a vallási békét, hogy az egyház ellen folyó 
alattomos s nyilt harczot továbbra is folytatni akarja. 
Bismarck lapja, a ,.Nordeutsche Allegemeine Zeitung"; 
valamint az összes protestáns, szabadkőműves és zsidó 
lapok nagy riadalommal üdvözlik a bajor kormányt, 
helyeselvén ennek magatartását és tulkapásokkal vádol-
ván a katholikus egyházat. 

Ilykép látjuk most, hogy voltaképen Lutz csak 
szócsöve, a bajor herczeg-regens pedig eszköze a csata-
tért változtatott kulturharczos Bismarcknak és összes 
szabadkőműves és zsidó csatlósainak. Mert voltaképen 
mindamaz oktatásügyi s vallásügyi kérdések, malyek a 
bajor püspöki kar emlékiratában fölsoroltatnak, Porosz-
országban talán még élesebben nyilvánulnak ; Bismarck 
pedig Windthorstnak a hitvallásos iskola visszaállítására 
czélzó javaslata ellenében, valamint általában a kath. 
egyház minden revindicatióival szemben Bajorországra, 
mint katholikus királyságra hivatkozott, hol mindaz a 
kath. egyház hallgatag beleegyezésével fennáll, amit 
Poroszországnak megadni nem akar. Ez a bajorországi 

egyházpolitikai helyzet kulcsa, de egyúttal az egész 
németországi valláspolitikái helyzeté. 

Bajorországban fog tehát eldőlni a német kulturharcz. 
Jól mondja a „Nordeutsche Allgemeine Zeitung", 

hogy a bajor püspöki kar felülről, a pápától, és alulról a 
bajor kath. néptől jött nyomásnak engedett; ebből meg-
értheti az egész világ a valóságot, hogy a bajor püspöki 
kar a pápával s a bajor hivő nép összegével egyetértve 
jár el, nevezze ezt bár nyomásnak a kanczellár lapja. Ily 
egyetértéssel szemben azonban miként hiheti e lap és a 
mögötte álló kanczellári hivatal, hogy Lutz, aki nem is 
lehetne inasa Bismarcknak, győzzön? 

Valóban azt kell hinni, hogy Bismarck diplomácziai 
éleslátását megint elhomályosítja a protestáns elfogultság 
mint a porosz kulturharcznál, mely Canossával végződött. 
Ez ismét hiba tőle. Mivel a bajor nép nem fogja jobban 
megszeretni a porosz hegemóniát, ha azt kénytelen tapasz-
talni, hogy ez utóbbi még lelkiismeretét, katholikus ön-
tudatát is le akarja igázni. 

Avagy ezen ellenhatásra számit Bismarck, hogy 
ennek révén teljesen bekebelezze Bajorországot? Ennek 
csak a bajor regens-herczeg és a Wittelsbach család adná 
meg az árat, mert a bajor nép a porosz katholikusok 
tiz milliójával együtt oly hatalmas czentrumpártot alaki-
tana, mint a német birodalmi gyűlésen már némileg lát-
hatni, hol nem egy kerdésben a katholikusok döntenek. 

Bármilyen legyen is különben a számítása és bármit 
érjen el, azt soha sem fogja elérni, hogy a bajor ka-
tholikusok győzelmét meghiúsítsa. 

A bajor herczegregensnek tollába adott válaszra a 
viszonválasz a képviselőválasztások utján fog nyilvánulni. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-Imre-Egylet elnökségének felhívása 

kath. középiskoláink igazgatóihoz és hittanáraihoz. 
Azon számos örvény, mely a fővárosban időző s 

különösen itt felsőbb tanulmányaikat végző ifjak előtt 
nyiladozik, legjobbjaikat is a legnagyobb veszélyekkel 
fenyegeti. 

E szomorú körülmény szolgáltatá az inditó okot a 

„ Szent-Imre- Onképző-Egylet * 
létesítésére, mely immár hazánk illetékes egyházi s világi 
főhatósága által megerősítve, a közép-iskolát végzett ifjak 
számára, a fővárosban szabályszerűen megalakult. Hiva-
tott férfiak vezetése mellett katholikus szellemű elméleti 
s gyakorlati önképzés, tehát a katholikus valláserkölcsi 
igazságok tanulmányozása, ezek szellemében a tudomány 
minden ágának müvelése, a kath. vallásos élet ápolása, 
ez az, amit Isten segítségével egyletünk megvalósítani 
bizton remél. 

E magasztos czél elérésére egyletünk gondoskodik 
tehetsége szerint, tagjainak az egyleti czél követelte szel-
lemi s anyagi támogatásáról, s egyszersmind helyiségről, 
a hol a kath. ifjú rokonelvű társak körében szabad ide-
jét jól s hasznosan töltheti. 

Ezen a mily szent épp oly hazafias törekvéseinkben 
valamint kegyteljes buzdítást, ugy a sikernek egyik zálo-
gát nyertük ama főpásztori áldásban, melylyel hazánk 
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főmagasságu biboros herczeg-primása zsenge egyletünket 
megerősíteni méltóztatott. 

Egyletünknek fent vázolt áldásos czélja bátorít azon 
bizalmas kérelemre, kegyeskedjék Főtisztelendőséged a 
bölcs vezetése alatt álló tanuló ifjúság körében azokat, 
kik felsőbb tanulmányaik végzésére a fővárosba készül-
nek, ugy most, valamint a jövőben is, egyletünkre figyel-
meztetni, s az abba való belépésre buzdítani. Mivégből 
egyleti alapszabályaink egy példányát kiváló tiszteletünk 
kifejezésével idemellékelni bátorkodunk. 

Budapest, május hó 12-én 1889. 
A Szent-Imre-önképző-egylet elnöksége és választ-

mánya: Dr Steiner Fülöp, pápa ő szentsége házi prae-
latusa, apát-kanonok, tiszteletbeli elnök. Somogyvári gr. 
Széchényi Lajos, jogszigorló, elnök. Báró Barkóczy Sándor, 
min. titkár, alelnök. I f j . gróf Zichy János, joghallgató, 
titkár. Nyidászy János, joghallgató, jegyző. Mantuano 
Bezső, joghallgató, könyvtárnok. Bupp János, jogszigorló, 
pénztáros. Báró Schell Bezső, min. fogalmazó, ellenőr. 
Hanauer Jenő, műegyetemi hallgató, háznagy. Pacséry 
Károly, bölcsészethallgató, választmányi tag. 

Czim : „A Szent-Imre-önképző-egylet elnöksége, Buda-
pest, lövész-utcza 13 

-f- Fm. dr Haynald Lajos kalocsai biboros érsek öt-
ezer forintnyi adományával saját házat vett a kalocsai kath. 
legény-egylet ; tegnap szentelte meg az u j házat az egylet 
tiszteleti elnöke: dr Városy Gyula kanónok, papnöveldei 
igazgató. 

— Az ungvári növendékpapság egyházirodalmi isko-
lája f. évi junius hó 10-én ünnepélyes zárgyűlést rendez. 
Műsorozat. 1. ..Dalra", Storchtól, előadja az énekkar. 
Karmester: Dudinszky István, IV. éves hittanhallgató. 
2. Elnöki megnyitóbeszéd, tar t ja Polyánszky Gyula IV. 
é. h. h. 3. Titkári jelentés a kör ez évi működéséről, fel-
olvassa Zombory Kornél IV. é. h. h. 4. Bírálóbizottsági 
jelentés a pályázatok eredményeiről, felolvassa Volovcsák 
Miklós I I . é. h. h. 5. „Királyfogás", operette-részlet, 
Konti Józseftől, játsza a zenekar. 6. „A fehérasszony", 
költemény, Máthé Miklós III . é. h. hallgatótól, szavalja 
Spiry Elek I. é. h. h. 7. „Sz. Klotild" elbeszélés, irta és 
felolvassa Holosnyay Elek III. é. h. h. 8. Egyveleg a 
„Szép idők" cz. operettéből, Ellenbogen Adolftól. Játsza 
flóta-duette és czimbalom-soloval, a zenekar. 9. „Nagy 
sz. Bazil és Valens császár", költemény, Csurgovich 
György III. é. h. hallgatótól, szavalja Szabó Andor II. 
é. h. h. 10. „Királyért, hazáért", Gall Jánostól, előadja az 
énekkar. 11. Elnöki zárszó, tart ja Polyánszky Gyula IV. 
é. h. h. 12. Induló, játsza a zenekar. 

IRODALOM. 
- f Jézus szent sz ivének t iszte letére szolgáló 

néhány rövid e lmélkedés . Főpásztori helybenhagyással. 
2. kiadás. Kalocsán, 1889. 16-r. XVI, 225 1. 

Nagy szó : második kiadást ért e kis müvecske. Ez 
is mutatja jelességét. De azt is, hogy hazánkban Jézus 
legsz. szivének tisztelete gyarapodik. Ki irta ezt a kis 
könyvet, nem mondja se maga, se más. Először Párisban 
j e l e n j meg 1836-ban. Azóta franczia nyelven 13 kiadást 
ért. Áldás kisérje az u j magyar kiadásban ! 

VEGYESEK. 
Az esztergomi főpásztori körlevél legújabb, 

vagyis XI. száma közli a beteg papok régibb alapjának 
1888. évi számadásos kimutatását, mely szerint bevétel 
volt 14,333 fr t 5 kr., kiadás 12,341 fr t 67 kr. A segély-
alap bevétele volt 13,212 f r t 74 kr., kiadása 10,712 f r t 
13 kr. A Szent-Adalbert-alap bevétele volt 9,676 fr t 20 
kr., kiadása 8,921 frt 70 kr. A főmegyei tüzvészbiztosító 
intézet bevétele volt 22,394 frt 65 kr., kiadása 14,828 
f r t 64 kr. 

— XIII. Leo pápa több izben nyilatkozott Umberto 
király berlini látogatásáról, illetve fogadtatásáról. Voltak 
e látogatásnak illetve fogadtatásnak jelenségei, a melye-
ket az egyház ellenségei az apostoli szentszék elévül-
hetetlen jogai ellen aknáznak ki. E fölött sajnálatát nyil-
vánitá a pápa, kijelentve egyúttal azt, hogy az apostoli 
szentszék és az egyház jogainak védelmében semmi sem 
képes őt megtántorítani vagy lankasztani. 

— A rangjára nézve első bibornok jelenleg Monaco-
La Valetta ostiai és velletrii suburbicarius püspök, a 
kinek a palliumot mult hó 31-én adta fel maga ő szent-
sége, XIII. Leo pápa. 

— Bajorországban nagy visszatetszést okoz az 
ansbachi prot. prédikátor gyászbeszéde az elhunyt özv. 
királyné felett. Benne gúnyos támadás foglaltatik nem-
csak a boldogult királyné, hanem egyenesen a kath . egy-
ház Mária-kultusa ellen is. Az illető prédikátor ur azt 
monda a többi közöt t : „Mária nem segített Márián. 
Bajor kath. lapok konstatálják, hogy a bold, királynét 
nem a Mária-kultus vezette vissza a kath. egyházba, 
hanem lelkének az a meggyőződése, hogy a protestáns 
felekezetek körében az isteni hitre szükséges tekintélyt 
nem találta meg. Ez csak a kath. egyházban van meg. 
Mária tehát igenis segített Márián, mikor ezt a kath . 
egyházba segítette visszatérni és az élet csapásai között 
lelkét vigasztalással tölté el. 

— A német kath. sajtó kemény szavakkal mond 
ítéletet Rainer főherczeg nyilatkozata fölött, melyet a-
bécsi tud. akadémia előtt tar tot t fővédnöki beszédében 
Rudolf, volt trónörökös halálára visszaemlékezve, a „fel-
világosodásról és haladásról" és az ezek ellen támadt 
„harczról" mondott. 

— Felhívás. A váczi tápintézetben a jövő tanév 
elején több díjmentes hely fog betöltetni ; miért is azok, 
kik az egyesület ezen kedvezményében részesülni óhaj-
tanak. kérvényeiket az állandó bizottságra czimezve, f. é. 
aug. 15-ig nagys. és ft. Csávolszky József egyházul, tan-
felügyelő úrhoz, mint a bizottság elnökéhez beküldjék. 

— Iskolai ajándékul igen alkalmas az „Őrangyal" 
czimű képes gyermeklap. Megjelenik minden két hétben 
változatos tartalommal csinos képekkel. Ara egész évre 
80 kr. Megrendelhető a tulajdonos szerkesztő Veninger 
Ernő képezdei tanárnál Győrött. Ugyanott kapható : „Őr-
angyal" I. évfolyam kötve 50 kr. II. évfolyam kötve 
50 kr. III . évfolyam kötve 1 frt. „Miklós országa" irta. 
Pap bácsi. 4 képpel illusztrálva ára 25 kr. 10 egyszerre 
megrendelt példány à 20 kr. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Vegyesek. 

Adatok a papnevelés elméletéhez. 
(Vége). 

Három feltételtől függ a szemináriumi tani-
tás eredménye. Ha a növendékek meggyőződnek 
a theologia szükségességéről s ezt megkedvelve 
lelkesedéssel s buzgalommal tanulják; ha maga 
a tanitás is teljesen megfelel a czélnak : ha 
végre a növendék kikerülve a szemináriumból 
ott szerzett ismereteit tovább fejleszti vagy leg-
alább is megőrizni igyekszik : akkor a szeminá-
riumi tanitás elérte czélját. 

Tekintsük már most, megvalósíthatók-e ezen 
feltótelek s hogyan 1 

I. A szeminárium minden mást kizárólag 
papnevelő-intézet. Benne csak két eszme uralkod-
hatik: a papi jellem képzése s a papi tudomá-
nyok elsajátítása. Mindkettő oly sokoldalú tevé-
kenységet kiván, hogy az erre szánt 4 évet 
teljesen igénybe veszi. Ezért a szemináriumban 
nem lehet megengedni, hogy a növendék még 
egy harmadik tevékenységi kört is keresen 
magának. E harmadikra szentelt idő, munka és 
tehetség a két elsőtől lenne elvonva s ez által 
hiányossá válnék a papi jellem képzése s a papi 
tudományok elsajátítása. Minden munka-idő, min-
den tevékenység, a mit a szemináriumban másra 
s nem a jellemképzésre s papi tanulmányok 
elsajátítására fordítanak, a szemináriumot czélja 
elérésében akadályozza. 

Ezért ta r t juk a papnevelésre nézve oly 
károsnak a magyar kultuszminiszter azon ren-
deletét, mely a tanitó-szerzeteket kötelezi, hogy 
növendékeik theologiai tanulmányaik mellett a ta-
nári vizsgálatra is készüljenek. Ez a papi jellem-

képzés s a theologiai tanulmányok elhanyagolását 
fogja maga után vonni. 

A többi szemináriumban azonban a fent 
jelzett czél elérhető. Első sorban az elöljáróknak 
kell a, szeminárium czéljának megfelelő gondol-
kozásmódot abban meghonosítani. Mindjárt a 
belépéskor, az ezt követő lelki-gyakorlatok al-
kalmával, az elmélkedésekben s konferencziák 
alkalmával százszor és százszor kell hangoztat-
niok, mi a szeminárium czélja, mi a növendék 
feladata; hangsúlyozni kell a theologia szüksé-
gességét; ki kell mutatni, mennyire van össze-
forrva a theologia a pap életével s működésével; 
rá kell mutatni arra is, hogy a ki munkaidejét 
más dolgokra fordítja, a legszentebb érdekeken 
ejt csorbát. 

Ezután természetesen nem is szabad meg-
engedni, hogy a szemináriumban egy harmadik 
foglalkozás verhessen gyökeret. ') 

S i t t okvetlenül szólanunk kell az irodalmi 
iskolákról. Mert az irodalmi iskola jelen alakjá-
ban csakugyan egy harmadik foglalkozás, mely 
sok időt vesz el, sok munkát s tehetséget köt 
le s vesz igénybe. Ha az a sok idő, tehetség, 
munka s lelkesedés a szeminárium kettős czél-
jára a papi jellemképzésre s a papi tudományok 
elsajátítására fordít tatnék: mindjárt más lenne 
a szemináriumi nevelés ós tanitás eredménye. 

Xem szívesen szólok e tárgyról. Lelkes 
szivek alkotását nem szeretem a száraz elmélet 
kritikájával mérlegelni. S ha mégis szólok e 

') A szükséges szórakozásról természetesen nem szólunk. 
Ilyen szórakozás a zene is. De ha ez rendes foglalkozássá lesz, 
mely munka-időt vesz el s a munka-kedv9t abszorbeálja, akkor a 
szemináriumi nevelés szempontjából elitélendő. 

40 
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tárgyról, teszem azért, mert szándékom ugyanaz, 
a mi azon lelkes férfiaké volt, kik az irodalmi 
iskolákat alapították, t. i. hogy minél képzettebb 
papságot nyerjen egyházunk és hazánk, 

A szemináriumi 4 év komoly jellemképzés 
és theologia tanulás ideje. Mindegyik növendék-
nek, tehetségesnek és kevésbé tehetségesnek, 
minden munkaidejét s munkakedvét e kettős fel-
adat betöltésére kell fordítania. Hogy ez nincs 
igy, ennek okai nagy részben az irodalmi iskolák. 

A kedv, a lelkesedés ezekre irányul; ezek 
szítják ugyan a munkakedvet, ápolják a szorgal-
mat, dolgozásra ösztönzik az ifjakat, de ez a 
munka s szorgalom a szeminárium czéljától 
messze álló, vagy legalább is vele csak nagyon 
lazán összefüggő dolgokra irányul. Ezért nagy-
részt az irodalmi iskolák okai annak, hogy a 
növendékek munkaidejükből csak annyit fordi-
t inak a theologia tanulására, a mennyi elkerül-
hetetlenül szükséges, s éppen a legtehetsége-
sebbeket s ezeket is a legfontosabb években 
(a 3-ad és 4-ed éveseket) vonják el a theologia 
komoly s beható tanulásától. Igy azután a 
növendékek megelégesznek a theologiai tan-
könyvek rövid „compendium"-aival, „medulla"-
ival „synopsis"-aival (főleg még ha ezek is jól 
ki vannak „jelölve"); megelégesznek a leczkék 
betanulásával s egyáltalában nem gondolnak arra, 
hogyha valahol, úgy a szemináriumban „non 
scholae, secl vitae discimus." S igy repül el a 
4 év komoly, az életre kiható, hivatásszerű 
tanulás nélkül. A theologia tanulása csak leczke 
tanulás volt, mely az iskola szük falai közé 
zárkózott. 

Nem tagadom, liogy az irodalmi iskolák sok jót 
tettek s főleg keletkezésük idejében a nemzeti ébredés ha-
talmas tényezői voltak ; de igen is állitom, hogy sokkal 
több jót tehetnének, ha más alakot öltenének. 

Ezen irodalmi iskolák más alakban a theologiai 
tanulás élesztőjévé válhatnának; pezsgésbe s forrásba 
hozhatnák a hivatásszerű tanulást, kedvet s szorgalmat 
önthetnének a növendékekbe a papi tudományok iránt. 
Az által t. i. ha átalakulnának úgynevezett szakszeminá-
riumokká, melyekben az iskolában tárgyalt theologiai 
tananyagot behatóbban dolgoznák fel. 

') Az irodalmi iskolák munkássága önálló értekezések, még 
gyakrabban beszélyek, leggyakrabban költemények és fordítások. Ezt, 
mint rendes foglalkozást, a szemináriumi nevelés szempontjából 
nem leliet helyeselni. Az ilyen foglalkozás sok időt, még több 
tehetséget s a legtöbb munkakedvet oly irányban veszi igénybe, 
mely lehet hasznos, de mely a szükséges rovására történik. Szük-
séges ugyan korunkban az is, hogy a papság egy része művelje 
a szépirodalmat, fordítások által gazdagítsa irodalmunkat : de ez 
nem a növendék-papság feladata. 

Dogmatikai értekezések s főleg disputacziók, az 
erkölcs- és lelkipásztorkodástan körébe vágó kérdések, a 
jog körébe vágó esetek megvitatása, katechesisek, pre-
dikácziók kidolgozása, előadása, megbirálása, liturgiái 
gyakorlatok képeznék ezen szak-szeminariumok tárgyát. 
Annnyi szak-szeminarium lehetne, a hány theologiai tárgy 
van. Minden két hétben, esetleg minden héten lehetne 
egy-egy órát ezekre szánni. Ezen gyakorlatok minden 
növendékre kötelezők lehetnének. A berendezésre vonat-
kozólag az innsbrucki theologiai intézetben létező szak-
szemináriumokat veszem mintául. 

Az iskolában előadott anyagból kitűz a tanár egy 
vagy két tételt, kérdést. Ezt egy vagy két növendék 
bővebb tanulmány tárgyává teszi s rövid értekezésben 
kidolgozza. A szak-szeminariumban értekezését felolvassa. 

Ezután más egy vagy két növendék, kiknek szintén 
készülniök kell, előadják ellenvetéseiket, megjegyzéseiket. 
Utánuk a növendékek bármelyike felszólalhat s előad-
hatja megjegyzéseit s nehézségeit. Végül a tanár mind-
ezt összegezi, a kérdést tisztázza, az esetleg meg nem 
oldott nehézségeket eloszlatja. ]) A mi a predikácziót 
illeti, minden növendék köteles évenkint egy prédikácziót 
vagy önállóan készíteni, vagy a legjelesebb külföldi szer-
zők után forditani s átdolgozni. A predikáczió előadását 
követi a kritika a szaktanár vezetése mellett. 

Pezsgő szorgalmat s tanulást hozna ez létre; nem 
elégednének meg a növendékek a tankönyv szük kere-
teivel, b ehatóbban foglalkoznának tárgyaikkal, érdeklődné-
nek a theologia iránt. 

Volna itt elég alkalom magyar stil-gyakorlatra is. 
A predikácziók, katechésisek, jogi s történeti kérdések 
mind magyar nyelven dolgozhatók ki. S nem kell attól 
sem félni, hogy kiszárad a költői lelkület eme sok száraz 
tanulmány mellett. A komoly theologiai tanulás a vallásos 
költészet éltetője. A vallásos költők nagy részének épp 
az a hibája, hogy nagyon is szűk gondolatvilágban 
mozog. A komoly tanulás ismertetné meg velők vallásunk 
általuk nem is sejtett szépségeit. Ugy az irói mint köl-
tői tehetség produktumai, ha ezek nem komoly tanulás 
eredményei, hasonlók a korán született gyermekekhez. A 
tanulás érleli a tehetség gyümölcsét, — tanulás nélkül 
ez éretlen, élvezhetetlen marad. 

A theologia tanulását nagyban elősegítik az írás-
beli dolgozatok s az Írásbeli vizsgálatok is. Ez egész termé-
szetes. A kinek Írásban kell valamely tételt kidolgoznia, 
az kényszerítve van a tárgy felett gondolkodni, azt lelké-
ben feldolgozni; annak nem elég a tankönyv egy-két mon-
data, kényszerítve van a tárgy behatóbb tanulására. 

Francziaország minden szemináriumában megvan az 
Írásbeli dolgozat, a legtöbb szemináriumban az Írásbeli 
vizsgálat is. A tanár minden hónapban feladja a kidol-
gozandó tételt (a bölcseletből, dogmatikából, erkölcstan-
ból stb.), majd megbírálja a dolgozatokat, melyek befo-
lyással vannak az érdemjegyre is. Az írásbeli vizsgálat 

l) Ilyen szak-szeminariumi gyakorlatok vannak a bölcsészet-
ből, s dogmatikából, hetenkint 2—2 órában ; az erkölcs- ós lelki-
pásztorkodástanból hetenkint 1—1 órában ; hasonlókép van heten-
kint 1 ólában liturgiái gyakorlat 
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zárt helyi dolgozat, melynél minden segédkönyv vagy 
jegyzet használata tilos. 

A modern egyetemeken is mindenütt igyekeznek 
meghonosítani az u. n. szak-szeminariumokat ; majd min-
denütt, mint fontos tényező, szerepel az Írásbeli vizsgálat. 
Miért nem lehetne a tanulás ezen hatalmas ösztönzőit a 
szemináriumokban is alkalmazni ? 

II. Emiitettük, hogy a tanulás csak akkor lesz ered-
ményes, ha czélirányos maya a tanítás is. Ezen szem-
pontból első és elkerülhetetlenül szükséges a bölcselet 
rendszeres tanítása. Nem akarom ismételni, a mit a 
„Religio," „Uj Magyar Sion" s a „Bölcseleti Folyóirat" 
hasábjain éveken keresztül nálam beavatottabbak e tárgy-
ról irtak, mindnyájan hangoztatták s be is bizonyították, 
hogy a bölcselet rendszeres tanítása szükséges ; csak egy-
két eddig tán kevésbé érintett pontot óhajtok feltüntetni. 

A régieknél a középiskola utolsó évei voltak a böl-
csészetre szentelve : 2, esetleg 3 éven keresztül foglal-
koztak dialektikával, logikával, általános és részletes 
metafizikával; ezen bölcsészeti kurzus volt a felsőbb tanul-
mányok közvetlen előkészítője. 

Minthogy azonban jelenleg a középiskolákban a 
bölcsészetből édes keveset tanulnak (nálunk pl. csak az 
utolsó évben s csak heti 3 órában !), s ezt is oly irány-
ban, mely a theologia tanulását elő nem segítheti : ezért 
kellett a szemináriumokban külön bölcsészeti kurzust 
berendezni. S valóban Ausztria és Magyarország egy-két 
szemináriumán kivül a világ minden szemináriumában a 
szemináriumi első év vagy minden mást kizárólag, vagy 
legalább is első sorban a sl;olasztil;ai bölcselet tanítására 
van szentelve. Ez kell nálunk is. S mig ez nem történik, 
a theologia tanítása s tanulása sok eredményt felmutatni 
nem fog. Tán az idősebb papok közöl egyik-másik ezt 
feleslegesnek tartja : az ő idejében sem volt, pedig hát ő 
is csak tudja a theologiát ! Igaz, de idősebb s valóban 
tudományosan képzett papjaink még a régi liczeumban 
rendes bölcseleti képzést nyertek ; de a mostani közép-
iskolákban csak logikát és lélektant tanítanak (egy éven 
keresztül heti 3 órában), az általános metafizikáról pedig 
szó sincs. S minő a logika és lélektan ! Carteziusnál kez-
dődik s Hegel és Herbartnál végződik. 

Ezenkívül tekintetbe kell vennünk azt is, a mit nem 
rég egyik kath. magyar újság hangoztatott, hogy t. i. 
mi magyarok nem vagyunk bölcselkedő nemzet, a böl-
cselet nincs a mi vérünkben. S hiszem, hogy ebben igaza 
van. De éppen azért, mert nem vagyunk bölcselkedő 
nemzet, szükséges, sőt annál szükségesebb a komoly s 
rendszeres bölcseleti képzés. Mert mit jelent az, hogy 
nem vagyunk bölcselkedő nemzet? jelenti, hogy kritikai 
érzékünk nincs kifejlődve, hogy nem szeretünk a dolgok 
mélyére hatolni, hogy nem szeretjük nyomozni s kutatni 
a dolgok okait ; jelenti, hogy könnyen engedünk a pilla-
natnyi benyomásoknak, hogy könnyen megszédíthet ben-
nünket a látszat s álokoskodás; jelenti, hogy nálunk a 

') V. ö. Icard fent idézett munkáját 432—441. 1. S hogy ez 
nemcsak a szulpiczianusok által vezetett intézetekben, hanem min-
den szemináriumban megvan azokban is, melyeket világi papok 
vezetnek, tudom dr Littierre Adolf ur szives magán leveléből, ki 
a soissons-i szemináriumban a dogmatika tanára. 

sziv uralkodik az ész felett. Épp ezért szükséges, hogy a 
papság legyen első sorban bölcseletileg képzett; mert lia 
valamikor, ugy napjainkban van a papságnak szüksége 
kritikai érzékre, mély belátásra, logikus gondolkodás-
módra, hogy a politikában, a társadalom uralkodó eszmei 
s a közvélemény hullámzása közt megkülönböztesse a 
helyest a helytelentől, a valót a látszattól, hogy mindent 
igaz értéke szerint ítélhessen meg. 

Tanítják már nálunk is több szemináriumban a 
bölcseletet. De ez még mindig mint melléktárgy szerepel 
s többnyire a Iheologiai tárgyakkal egy időben s pár-
huzamosan taníttatik. A bölcselet tanításának egyik fő-
czélja, hogy előkészítse a növendéket a theologia tanu-
lására: tehát a theologia előtt s nem ezzel együtt kell 
azt tanítani. Ezenkivül sokkal több eredményt érünk el, 
ha egy éven keresztül mint főtárgyat tanitjuk heti 6—8 
órában, mintha 3—4 éven keresztül csak mint mellék 
tárgy szerepel heti 2—3 órában. Ezért leghelyesebb 
volna, ha utánoznék a külföldi szemináriumokat: az első 
évben vagy egyedül bölcseletet kellene tanítani, vagy a böl-
cselet mellett egyháztörténelmet s egy keveset a bibliai 
tudományokból, de mást semmit. 

Tudom, hogy ezen terv életbe léptetése sok helyi 
nehézségbe ütközik (több tanteremre, esetleg több tanárra 
is volna szükség). De midőn nevelési elvekről van szó, 
helyi akadályok nem győzedelmeskedhetnek. A legnagyobb 
áldozatoktól sem szabad visszariadni, ha nevelésről s főleg 
ha papnevelésről van szó. 

A sikeres theologiai tanitás másik főtényezője a 
helyes rendszer. A szemináriumban nem tudósokat neve-
lünk, hanem alkalmas papokat. A papnak első sorban 
arra van szüksége, hogy a természetfeletti kinyilatkoz-
tatást, ennek tanait, a természetfeletti élet lényegét, esz-
közeit, törvényeit s akadályait alaposan ismerje. Ezt a 
dogmatikából az erkölcs- és lelkipásztorkodástanból, vala-
mint az egyházjogból tanulhatja meg. Ezek tehát a sze-
mináriumi tanitás fő tárgyai. A bibliai tudományok s az 
egyháztörténelem a szemináriumi tanításban csak mint 
melléktárgyak szerepelhetnek. Nem helyes tehát, ha az 
egyháztörténelemre s a bibliai tudományokra épp annyi, 
vagy tán még több időt fordítunk, mint a dogmatikára 
vagy moralisra. 

A tanitás helyes rendszeréhez tartozik, ha a szemi-
náriumi tanításnál az egyes tárgyak szerves összefüggését 
megőrizzük s erre folytonos figyelemmel vagyunk. Azaz 
ha nem tanitjuk az egyes tárgyakat önmagukért, vagy 
pusztán ész csiszolásért, hanem mindannyit azért, hogy a 

') Itt felmerülhet ama kérdés is, mily nyelven tanítsuk a 
bölcseletet. Dr Kiss János, a ..Bölcseleti Folyóirat ' hangyaszorgalmú 
szerkesztője (kinek tiszta szívből kivánom Isten bőséges áldását, 
hogy nemes munkásságát u j állásában minél tágabb körben s mi-
nél nagyobb sikerrel folytathassa), a magyar nyelvet ajánlja. Érvei 
azonban nem voltak képesek azon meggyőződésemet megingatni, 
mely szerint a bölcselet tanítása latin nyelven éppen a theologia 
tanítása szempontjából előnyösebb. 

Hogy i t t mindjár t a tanitás nyelvéről röviden nyilatkozzam, 
legczélszembbnek tartom, ha a bölcseletet, hermeneutikát, dogma-
t ikát és moralist latin nyelven tanit juk. A többi tárgy tanitható 
magyarul is. V. ö. e tárgyról Kleutgen mély alapossággal ir t 
czikkét „Über die alten und neuen Schulen' czimü munkájában 
198—232. 1. 

40* 
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növendéket a természetfeletti kinyilatkoztatással és élettel 
minél alaposabban ismertessük meg. Ha ezen elv jár ja át 
a szemináriumi tanárokat, akkor a biblikumot, mint a 
dogmatika segéd tárgyát fogják tanítani, a moralista és 
jogász folyton a dogmatikára fog támaszkodni, a dogma-
tikus figyelemmel lesz a dogmákból folyó élet-elvekre és 
törvényekre s igy el is érik a tanitás czélját, a növendék 
megismerkedik a természetfeletti világrend lényegével, 
nyilvánulásaival s törvényeivel. 

A tanítás sikerének egy harmadik, hasonlókép lénye-
ges tényezője maga a tanár. Ha a tanár nem bir kellő 
képzettséggel, vagy ha nem tanít teljes odaadással és lel-
kesedéssel : akkor a tanítás sikere is nagyon problema-
tikus. 

Első s legszükségesebb e tekintetben, hogy a theol. 
tanár állása biztos legyen, hogy a tanár életpályának 
tekinthesse állását. Ez természetesen csak akkor lehet, ha 
a theol. tanárok állásuknak megfelelő anyagi javadalma-
zásban részesülnek. 

Az „Uj Magyar Sión* mult évi folyamában említett 
igazgatói látogatások és konferencziák is igen előnyösek, 
de csak akkor, ha az igazgató általános theol. képzettség-
gel bir s alapos tudományával, helyes tanítási módszeré-
vel a tanárnak irányt s útbaigazítást adhat. 

Az általam fent érintett szak-szeminariumok, Írás-
beli dolgozatok is nagyban ösztönöznék a tanárt, hogy az 
önképzéssel komolyan foglalkozzék. Legjobban ösztönzi 
erre a tanárt, ha látja, hogy a növendékek is érdeklődnek 
a theologia iránt s még ők sem elégesznek meg a tan-
könyvek szűk kereteivel. 

III. Utolsó feltétel gyanánt említettem, hogy a theo-
logia tanulása csak akkor lesz valóban sikeres, lia a nö-
vendék kikerülve a szemináriumból nem dobja sutba a 
theologiai könyveket, hanem ismereteit később is fejlesz-
teni, vagy legalább is időről-időre felfrissíteni, a hiányo-
kat pótolni igyekszik. 

A szemináriumi nevelők e tekintetben csak annyit 
tehetnek, hogy buzdítják a növendékeket, s kifejtik előtte, 
hogy a theologia tudása lelkiismeretbeli kötelesség minden 
papra nézve. A közmondás, mely szerint a jó pap holtig 
tanul, ezen lelkiismeretbeli kötelességen alapszik. 

Természetesen, hogy a szemináriumból az életbe 
lépő pap tovább tanulhasson, könyvre van szüksége. A 
sovány fizetés mellett tengődő káplán miből szerezze be 
ezeket? Ezért egyáltalában nem lehet helyeselni, hogy a 
szeminárium a tankönyveket csak használatra adja, melye-
ket a növendékség évei után a szeminárium visszatart. 

Ez már maga elhiteti a növendékkel, hogy a theolo-
giai könyvekre csak a szemináriumban volt szüksége. Ezen-
kívül a szemináriumból kikerülő legtöbb növendéknek 
theologiai könyve egyáltalában nincs. 

Vagy adna maga a szeminárium minden növendék-
nek könyvet, melyet ez a szemináriumból távozva sajátja 
gyanánt magával vihetne ; vagy ha ezt a szeminárium 
anyagi viszonyai meg nem engedik, ne adjon a növendé-
keknek használatra sem könyvet, hanem kényszerítse őket, 
hogy tankönyveiket maguk szerezzék be. Ha vagyonos a 

>) Alaposan irt e kérdésről Dr. I. F. a Religio mult évi folya-
mában. 

növendék, ezt könnyen megteheti ; ha szegény, a kik őt 
a szemináriumba való lépés előtt segélyezték, ezen segélyt 
ezután sem vonnák meg tőle. 

Ez által legalább lehetővé tennék a későbbi tanulást 
és önképzést. Sőt ez a theologiai irodalomra is hasznos 
befolyást gyakorolna. Jobban kelnének a theologiai köny-
vek s ez hatalmas ösztönzés az irodalmi munkásságra. 

Egyes külföldi egyházmegyékben a pap önképzését 
nagyban elősegítik a jurisdictionalis vizsgák. Minden 4—6. 
év után tartoznak még azok is, kik a legjobb eredmény-
nyel vizsgáztak, újra letenni eme vizsgálatot, a kik pedig 
gyenge eredményt mutattak fel, azoknak már 1 vagy 2 
év múlva kell a vizsgálatot ismételniük. 

* 
* * 

Ezek egyes kikapott vonások a theologia-tanitás 
köréből, porszemek a szemináriumi nevelés és tanitás 
kérdésének megoldásához. Ha igaz az, hogy a nép a pap-
ságtól függ : igaz az is, hogy a nép a szemináriumtól függ. 
Ha a szemináriumok eszményüknek megfelelni igyekeznek, 
akkor a nép hite és erkölcse biztosítva van. 

Dr Mihály fi, Ákos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vidékről, május 27. Ugrón Gábor és a kath. auto-

nomia. III. — Mult levelemben U. G. egy pár kérdésével 
foglalkoztam, folytathatnám a kérdések kimutatását, hiszen 
azok száma oly nagy, hogy legalább is egy kötetnyi 
munkát kellene irnom és még akkor sem jutnék a végére, 
e folytatás helyett tehát elég legyen annyit megemlítenem, 
hogy a ki alapjában téves nézeteket táplál a kath. auto-
nómiáról, az többi állításaiban is logikai gixereket mutat 
fel ; ez okból tehát nem terjeszkedem ki további tény 
állításainak czáfolatára, hanem Ígéretem szerint, egyet-
mást mondok a kath. autonómiáról ; teszem ezt főleg 

j azért, mert U. G. szóban forgó beszédében következőleg 
nyilatkozik: „nem akarunk tovább önkényt tűrni, véget 
kell vetnünk ezen önkénynek, mely az egyházi közigaz-
gatásban lábra kapott és hova tovább terjed. Annak 
véget vetni, csak az autonomia által lehet." 

Tehát autonomia és autonomia minden áron, még 
pedig ugy. a hogy azt U. G. ur contemplálja és akkor 
megszűnik minden baj az egyházban. Bocsánat, hogy e 
komoly és fontos — fontos társadalmilag is — kérdésben 
a hírlapok azon tudósításai és hirdetései jutnak eszünkbe, 
melyek homlokukon e czimet viselik ; „nincs többé kopasz 
fej", hogy kopasz fej ne lenne, daczára minden orvos-
szernek, azt semmiféle józan eszű ember nem fogja el-
hinni, de épen ugy nem fogja elhinni semmiféle józan 
eszű ember sem, hogy az autonomia legyen az általános 
panacea, mely megvédi az egyházat minden bajtól ; 
hiszen van a protestánsoknak autonómiájuk és vájjon 
nincsen ottan baj ? De az U. által emiitett gyógyszer 
hatásáról majd alább szólok, előbb más valamiről szán-
dékom U. G. urnák és társainak, köztük Hock képviselő 
urnák is, mint papnak, némi felvilágosítással szolgálni, 
mert hiszen H. is szót emelt az autonomia mellett ugy — 
mint az már liberális paphoz illik. 
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Nem uj dolgot moudok, hiszen magam is és más 
is csak a dogmaticából és az egyházjogból tudja, hogy az 
egyháznak megvan a maga autonomiája. Midőn az egyház 
isteni alapítója az egyháznak külön czélt tiizött és külön 
eszközöket adott, mint minőkkel az állam bir, midőn e 
ténynyel elválasztotta az egyházi és állami hatalmat egy-
mástól, az egyházat felruházva a tökéletes társaság kellé-
kével, függetlenségét megállapította az államtól, azaz 
autonomice szervezte, a tanitó egyháználfc adva át a kor- \ 
mányzói hatalmat az egyházban, melyre tehát befolyása 
sem az államnak, sem az egyes hivő laicusnak nem lehet. 
Midőn tehát kath. ember autonómiáról beszél a kath. 
egyházban, ha helyesen, ha alaposan akar beszélni, ezt az 
autonomiát, azaz a kath. egyház függetlenségét kell szem 
előtt tartani, függetlenségét az állami hatalommal szem-
ben és ha kath. hivői kötelességének megfelelni akar, 
ugy ezt az autonomiát tartozik védelmezni, valahányszor 
az állam által megtámadtatik, akik nem ezt teszik, hanem 
inkább e helyett, mint U. G. ur is tette, a püspököket 
támadják meg, azok a kath. egyház autonomiája ellen 
küzdenek, annál veszedelmesebben, minél inkább bizonyos, 
hogy egy belellenség ártalmasabb száz kiilellenségnél. 

Hogy az egyház autonómiáját a kaili. hivek is ily 
értelemben magyarázzák, már t. i. akik értenek a dog-
matikához és az egykázjoghoz, kitűnik abból, hogy ők 
ettől különvált autonomiát a maguk részére nem követel-
nek, hanem az egyház függetlenségét és szabadságát 
védelmezik ; minden ily külön autonomia nem léte daczára. 
Lélekemelő példáját találjuk ennek a porosz kulturharcz 
eseményeiben, amelyek alatt kifejtett hithűség, mindig 
arany betűkkel lesz az egyház történetének lapjain fel-
jegyezve. 

De U. G.-nak ilyen autonomia nem kell, legalább 
midez ideig nem adta tanújelét annak, hogy ő az egyház 
szabadsága iránt, szemben az állami omnipotentiával lel-
kesednék, ő előtte csak oly autonomia létezik, melyben a 
világi hivek is részt vesznek és a tanító egyház, a tanuló 
egyházzal megosztja hatalmát, ily autonomia azután meg-
szüntetné mindama bajokat, melyeket ő beszédében fel-
említve kifogásolt. E sorok írója soha sem tartozott azok 
közé, kik tagadták, hogy az egyházban a hiveknek bizo-
nyos fokú befolyás, intézkedés engedélyezhető, hiszen 
ennek a történet ellentmond ; de kétségtelennek tartja azt 
a tételt, hogy e befolyás csak kegyelem, mely azonnal 
vissza is vehető, mihelyt az egyház kormányzó hatalma 
azt tapasztalja, hogy a hívekben megfogyatkozván az 
egyházi szellem, befolyásukat nem az egyház érdekében 
érvényesítik. E körülménynek tudom be azt is, hogy a 
hivek idők folytán ez engedményben többé nem részesít-
tettek és ez az oka, hogy ma sem részesülnek. A panasz-
kodók tehát egyedül magukra vessenek, ha az egyházi 
kormányzatban ma részt nem vesznek. Vagy épen a 
panaszkodók közül, hányadik él kath. hite szerint ? hánya-
dik járul a szentségekhez? Mikor hallgat sz. misét? Ugy 
ne csodálkozzanak tehát, ha e hithidegség, e hitközöny 
mellett a püspökök nem akarják őket magok mellé 
ültetni. 

Nagy tévedés az is, mintha a felpanaszolt bajok 
megszűnnének, ba a világi hivek befolyással birnának. U. 

G. elnevezi a püspököket zsarnokoknak, büszkéknek, fa-
karoknak, beszél törvénytelenségeikről, emleget kegyen-
czeket stb. és azt mondja, hogy a visszaéléseket ez auto-
nomia csirájában elfojtaná. Hát jó, engedjük meg, hogy 
a püspökök zsarnokok, mi rabszolgák vagyunk, hogy 
nem tartják meg az egyház törvényeit stb. vájjon azt kér-
dezzük, az autonomia mellett a helyzet az alpapságra tűr-
hetőbb és nem inkább nyomasztóbb lenne? 

Nekem ugy látszik, hogy medicina pejor esset morbo, 
megmondom, ha már eddig jöttem, miért? Ha valamely 
püspök csakugyan olyan lenne, mint azt U. G. állítja, az 
csak egy ember, a kire eljön az idő, hogy Isten Ítélőszéke 
elé álljon, számot adandó törvénytelen, igazságtalan, az 
egyház szellemével ellenkező kormányzásaért és ád az 
Isten helyette egy szent, Jézus szive szerinti alázatos, 
buzgó, igazságos, bőkezű püspököt, ki utolsó falatját is 
megosztja papjaival és híveivel. Igy lenne-e mindaz auto-
nomia mellett ? Nem, határozottan nem. Az autonomia 
nem egy emberből, hanem testületből áll és ha ez az 
autonomiai testület zsarnok, igazságtalan stb. lenne, az 
maradna mindig, soha sem halna meg, hanem mint tes-
tület fennmaradna. Kérdem, vájjon jobb lenne az állapot? 
Vagy, mi tartóztatná vissza az autonom testületet a vissza-
élések elkövetésétől, a zsarnokságtól, talán a törvény? 
Hiszen ha már U. szerint a püspök sem respectálja a 
törvényt, mely korlátokat szab eléje, vájjon nagyobb lel-
kiismeretességet lehet várni az autonom testülettől, mely-
nek talán ily tagjai lennének mint U. ur, ki saját püs-
pökeit nyiltan támadja? Ki hiszi ezt? De hiszen van a 
protestánsoknak olyan autonómiájuk, milyet U. óhajt, 
azonban ne tessék hinni, hogy a prot. tiszteletesek nem 
adnának hálát Istennek, ha ilyen autonómiájuk nem lenne 
és hogy nem szivesebben vetnék magukat alá a superin-
tendensnek, mint autonom testületnek, pedig ez az ö 
hitelveikkel nagyon megfér ; ott vannak a görög-keletiek, 
azoknak is van autonómiájuk, de a mennyiben olyan mint 
azt U. óhajtja, ők is szívesen elengednék. 

Vegyünk csak egy concrét-esetet. A plébános meg-
hal, ma a püspök, vagy patrónus nevez, U. szerint a 
község választ. Ki nem látná, hogy az igazságtalanságnak, 
a corruptiónak mily tágas tere nyilnék itt. Hiszen, ha 
jelenleg a kálvinisták, kormánypárti kortesek, mint azt 
nem egy példa bizonyitja, kierőszakolják clienseiket, mi 
lenne még autonomia mellett? A simoniának, talán a 
legártatlanabb czimek, mint p. o. kölcsönök alapján, tág 
kapu nyittatnék, a hivek két pártra szakadván, a plébá-
nos tekintélye veszítene, a község békéje feldúlaték stb. 
jobb lenne ez a mostani állapotnál? Többet is mondhat-
nék, de megunják olvasóim e szokatlan megjegyzéseket, 
még csak egy pontra mondok néhány szót, a pénzkeze-
lésre. U. G. szerint autonomia mellett ez is jobb lenne 
mint most. Erre kettőt válaszolok: 1. autonomice kezelik 
a megyei, a községi pénztárakat, és nem mondaná meg 
U. ur, mi az eredmény ? 2. autonomice kezelik a protes-
tánsoknál is, kérem U. urat szíveskedjék megkérdeznj 
Nagy-Enyeden, hogy bizonyos, gondolom 5000 db arany-
nak, ha nem csalódom még a mult században, mi lett a 
sorsa? Erről különben az akadémiai értesitő 1868. vagy 
69-ik évi egyik füzete is adhat felvilágosítást. 
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Bocsánat az unalomért, melyet okoztam, bevégzem 
soraimat. Az autonomia a bajokat önmagában orvosolni 
nem fogja, a szellem az, ami javíthat, Spiritus est qui 
vivicat — tehát, cruendare te Jerusalem ! Dr —n—. 

Szombathelyi egyházmegyéből, junius elején. Bér-
maut. — Hidasy Korúéi megyés püspök urunk ő méltósága 
május 24-kén vasúton indult el székhelyéről, hogy két 
alesperesi kerületben, t. i. a tótságiban Yasmegyében és 
az alsó-lendvaiban Zalamegyében szolgáltassa ki a bér-
málás szentségét. Késő délutáni órákban lépett be ő 
méltósága muraszombati járásba, mely a tótsági ales-
peresi kerülettel egy és ugyanaz; hódolatteljes üd-
vözlésére ő méltóságának eléje sietett Muraszombatból 
tek. Bollúlc Pongrácz főbiró ur egész a járás kezdetéig. 
Lovas bandériumnak taraczkdurrogtatásnak nem barátja 
ő méltósága ; azért ezek el is maradtak. Hanem a köz-
ségek, melyeken keresztül utazott ő méltósága, mindenütt 
ünnepi szinbe öltöztek, és nem volt egyetlen helység, 
hol a legcsinosabb diadalivek ne fogadták volna. Örömtől 
és szeretettől dobogó szivvel, „Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus- ' üdvözlettel fogadták a kerületi papok és Viz-Lendva 
plébánia hivei nagy számban a forrón szerető és szeretett 
főpásztort, ki Szombathelyről érkezett kiséretével, Schwarz 
Mihály apátkanonok, dr István Vilmos p. titkár, cz. ka-
nonok és útközben kalauzul bozzájok csatlakozott Lendl 
Antal rába-szentmártoni plébános urakkal egyenesen a 
templomba tartá bevonulását, imádni az oltáriszentségben 
jelenlevő Istenembert. « 

Odaadó szeretettel és örömmel látták ezután egy-
mást viszont az atya, a püspök és a fiak, a lelkészek. Az 
atyai szózat szivből jött és utat talált a szivekhez. Quaerite 
primum regnum Dei et iustitiam eius, et caetera adiicientur 
vobis. A mindennapi lelkiismeretes breviárium-imádkozás 
és a gyakorlati gyónás — mondá ő méltósága — két oly 
segédeszköze a papnak, mely őt az élet bármily kísér-
tetei közepette is a sülyedéstől megóvja, és Isten szive 
szerinti áldozárrá képe siti. 0 méltósága máskor kiejtett 
szavaiból tudjuk, hogy ő papjaitól olyan dolgot nem 
követel, melyet 'maga meg nem tesz. 

A vizlendvai templom kivül-belül meg van szépen 
újítva, különösen belül igen csinosan van kifestve és 
megaranyozva, néhány évvel ezelőtt Pécsről beszerzett uj 
remek orgonával feldíszítve, mely tények becsületére vál-
nak a buzgó és áldozatkész népnek egy részről, de más 
részről Rátkovics Vendel helybeli pleb. alesperes és cz. 
kanonck ur ő nagyságának fáradhatlan tevékenységét ez 
oldalról is a legszebb színben tünteti fel. Az oldalán 
működő Brezovics János s. lelkész ur nem eléggé dicsér-
hető kitartó nagy faradsággal eszközölte főnöke bele-
egyezésével az önkéntes adományok gyűjtését a tem-
plomra. 

Másnap május 25 kén ugyancsak Viz-Lendván V. L. 
és a perestói plébániából 3 ide közelebb eső község ser-
dülő 997 hívének szolgáltatá ki a bérmálás szentségét. 
Kisérje Isten áldása ő mtgát minden lépten nyomon ! 

Zs. I. 

Paris, márcz. 29. Az isten-nélküli iskola és követ-
kezményei, — 

A Louis-le-Grand nevezetű párisi lvceumban előfor-
dult botrányok a közvélemény figyelmét fölhívták az 
állami vezetés alatt álló tan- s nevelő-intézetekre. A ne-
vezett lyceumban ugyanis a növendékek nemcsak meg-
tagadták az engedelmességet, hanem hosszabb időn ke-
resztül nem mentek az előadásokra ; sétáikra nem akkor 
mentek, amikor a f'ölebbvalók megengedték, hanem ami-
kor nekik eszükbe jutott és akkor kierőszakolták a ki-
menetelt ; egy szóval mindent elkövettek, ami vásott ficz-
kóktól kitelik. Az elöljáróság, a közoktatásügyi minisz-
térium nem mert komolyabb rendszabályokkal föllépni, 
mivel az első állami iutézetet be kellett volna zárni, sőt 
attól tartottak, hogy a többi párisi állami tan- s nevelő-
intézetek növendékei a fönnevezett lyceum deákjaival 
szolidaritást s közös ügyet vállalnak. 

íme a neutrálisnak nevezett vallásnélküli oktatás 
első eredményei. 

Nehogy túlzással vádolhassanak, összeszedtem a 
nagy feltűnést keltett ezen ügyben tett fontosabb nyilat-
kozatokat, melyeket akadémikusoktól, politikusoktól, pub-
liczistáktól, sőt regényíróktól is bővében hallanak. 

Igy Sarcey ama tanuló-zavargások elején csak „bab-
főzelék-összeesküvést" látott, de egy hét multán már igy 
ir : „E rendetlenkedések gyakori ismétlése, melyek egy-
kor oly ritkán fordultak elő, oly szellemi állapot tünete, 
mely valóban nyugtalanító. Engedetlenség viszketege fogta 
el a tömeget. A tanároknak s fölebbvalóknak nincs tekin-
télyük ; lefegyverezetteknek érzik magukat fiatal kópék 
előtt, akik utóbbiak már régóta leszoktak a tiszteletadás-
ról ; az előbbiek nem mernek szigorúan föllépni, az 
utóbbiak szemtelensége pedig még növekszik e gyönge-
ség folytán. A lyceumi s kollégiumi növendékek azt 
teszik, ami nekik tetszik, ők pedig nem akarnak tenni 
semmit. Nincs többé fegyelem, nincs tanitás." Hát erkölcs 
van-e ? 

Bourget Pál elismert iró, jelenkori psychologiát 
tárgyázó müvében igy nyilatkozik: „A figyermek egye-
dül, magára hagyottan nő fel, mint a franczia társadalom 
majd összes fiai, kiket szüleik kollégiumba küldenek 
anélkül, hogy sejtenék, hogy ez kiválóan (par excel-
lence) a brutalitás, a cynismus és idő előtti romlottság 
iskolája." Ugyanazon szerző egyik nagyobb s még kitű-
nőbb müvében rajzolja az intézeti életet és oly részlete-
ket közöl, melyeket nem merek a „Religio t. olvasó kö-
zönsége elé térni. 

Verdun Pál legújabban megjelent művében, mely-
nek czime : Un lycée sous la troisième république (Egy 
lyceum a harmadik köztársaság alatt), előszó gyanánt 
arról biztosítja olvasóját, hogy mindaz, ami következik, 
megtörtént tény, melyért egyenkint s együttvéve bizo-
nyítékokkal bárkinek szolgálhat ; végül igy szól : „nem 
szólok a növendékek erkölcseiről" jól tudom, ha e 
tárgyra kitérnék, a botrányok sikerét aratnám (mint 
Zola), de nem akarok belőle ; megelégedtem a tényeket 
s eszméimet néhány óvatos kifejezéssel jelezni." Ennek 
az irónak adatait sem közölhetem részleteikben. 

Egy másik nevelő tudós szakférfiú, szintén folyó 
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1889. évben megjelent művében mely Jules Simon, a 
tudományos akadémia elnökének jóváhagyásával jelent 
meg, hajmeresztő dolgokat közöl. Ez iró Pierre de Con-
bcrtin és művének czime : L'éducation anglaise en 
France. (Angol nevelés Francziaországban.) Szerző föl-
veti a kérdést, hogy miről társalognak a növendékek, és 
erre igy felel: ..Mindarról, ami sétáikon utjukba esik. 
Ha egy közepes nő megy el előttük, az egész banda 
megfordul s mosolyog rája éppen nem kétértelmű 
észrevételek kíséretében ; azután pedig mindegyikük me-
sélni kezd, nem azt amit ő maga tett, hanem százszor 
már elmondott régi históriát, amelyhez azonban mind-
egyikük u j vonást csatol. Egy szóval, az egészségtelen 
gondolkodásmód mindenütt mutatkozik; ennek kifejezése 
minden alkalommal megujul, ez képezi a beszélgetés tár-
gyát üdülés alatt. De a gondolkozásmód nem marad 
tényleges következmények nélkül, melyeket a felügyelet 
nem képes meggátolni: tény, hogy ilyetén súlyos esetek 
vajmi gyakran előfordulnak . . . Azelőtt szívesen elhittem, 
hogy némelyek elfogultságból s rendszeresen gyanúsítják 
a lyceumokat és azt véltem, hogy ezek (állami intézetek) 
semmivel sem roszszabbak a szabad (katholikus) intéze-
teknél erkölcsi tekintetben; pedig rosszabbak. . . ama-
zokban hiányzik az erkölcsi oktatás, sok a szabadság, az 
unalom, rossz társak megtörése és időelőtti egészségtelen 
gondolkodásmód, azért növendékeik el vannak veszve." 

Martin Sándor „Education du caractère" czimii mü-
vében igy szól az állami internatusok növendékeiről : „né-
hány hónap alatt unatkoznak és alamusziak inkább mint 
őszinték, mogorvák semmint jókedvűek. Tizenöt éves 
gyermekek, virágzó bokrok aljában ülve oly beszélgetést 
folytatnak, melytől a versailles-i kéjlak tekervényes bozót-
sorai remegnének a borzadalom miatt. Krisztus teste, az 
ostya, az isteni kegyelem e jelképe, levelek bepecsételé-
sére szolgál. Gyermekek kiköpik . . ." 

Au gier Gaszton a ,,Matiníl czimü lapban hajmeresztő 
dolgokat beszél el a párisi s vidéki internatusok növendékei-
ről, melyeket felnőtt s öreg emberek sem olvashatnak 
arczuk pirulása nélkül. 

Es ami legszomorúbb e sajnos körülmények közt, 
az intézetek vezetői ismerik mindezen borzalmakat és még 
a legjobbak sem birnak megküzdeni velük. Tény az, 
hogy egyik ily intézet első osztályában, hol 9 —11 éves i 
fiuk vannak, a párisi pornographia egész könyvtárát 
fedezték föl az elöljárók és midőn azt elkobozták, a fiuk 
összetörtek mindent s a padokat meggyújtották ; az öre-
gebbek pedig közös ügyet csináltak velük, követelvén az 
elkobzott könyvek visszaadását. A föllebbvalók s tanárok 
mit sem tudtak végezni. A szülők közbelépését kellett 
kérni, hogy valahogyan véget érjen a botrány ; ezóta 
szemet hunynak ily s más kicsapongásokra, mert az elöl-
járók s tanárok állásukat féltik. 

Szerencsére a szabad, a katholikus internatusokban 
az erkölcsök jobbak, a fegyelem szigorú. 

Ama szánalmas állapotok, melyeket többnyire sza-
badgondolkozásu irók vagv nevelőtudósok nyilatkozataiból 
kívántam megvilágítani, kézzelfoghatólag mutatják, mily 
következményei vannak a vallásilag úgynevezett semleges, 
helyesebben vallástalan iskolának ; és jellemző, hogy amaz 

állami intézetekben részint legjobb előmenetelü ösztön-
díjas fiuk, részint vagyonosabb polgárok fiai találhatnak 
csak fölvételre. 

Milyen lesz a társadalom, a nemzedék, az állam, 
melyet ez az ifjúság van hivatva alkotni ? 

Talán ezen szomorú tapasztalatok, melyek hihetet-
len feltűnést keltettek itt, okulásra fognak vezetni. 

A hangulat után Ítélve Francziaországban a tan- s 
nevelés terén nagy fordulatot lehet várni. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
— A veszprémi növendékpapság „Pázmány-Köre" 

1889. junius 10-én ünnepélyt rendez. Műsorosai. 1. Meg-
nyitó beszéd. Tar t ja Goreczky Károly elnök. 2. Nyitány 
Suppe F. „Izabella" czimü operájából. Zongorán négy-
kézre előadják : Goreczky Károly IV. éves és Zimmert 
József III. éves papnövendékek. 3. Szent beszéd. Előadja : 
Imrék György IÍ. éves papnövendék. 4. A pásztor vasár-
napi dala. Kreutzer F.-től. Előadja az intézeti énekkar. 
5. Tessék ibolyát venni. Rajz. Szerzője : Kuczor Imre 
III. éves papnövendék; felolvassa: Alasz Miklós II. éves 
papnövendék. 6. Részlet Boieldieu ..Bagdadi Kalifa" czimü 
dalmüvéből. Előadja az intézeti zenekar : zongorán kiséri 
Goreczky Károly IV. éves papnövendék. 7. A népek 
apostasiája. Kemenes F.-től. Előadja Schmiedt Antal II. 
éves papnövendék. 8. Rhapsodie hongroise. Liszt. Zon-
gorán előadja Zimmert József III. éves papnövendék. 
9. Kikötőben. Költemény. Szerzője Zöld István I. éves 
papnövendék. Felolvassa Nagy Károly II. éves papnöv. 
10. Nemzeti zászló. Huber K.-tól. Előadja az intézeti 
énekkar. 11. Elnöki hefejező. Tart ja Goreczky Károly 
elnök. 12. Induló. Előadja az intézeti zenekar. Kezdete 
d. u. 4 órakor. 

IRODALOM. 
K a t h o l i k u s k ö l t ő k . 

(Mutatvány egy éppen most megjelent műből.x) 
Századunk magyar irodalma sokoldalúságában hason-

lithatlanul fölülmúlja az eddigi magyar irodalmi századok 
összes alkotásait. 

Különböző költészeti irányok indulnak meg, de 
mindannyit összekapcsolja a törekvés s a végső czél 
rokonsága 

Nagy mulasztásokat kell pótolni, nagy hiányokat 
kitölteni, bizonyosságot mutatni az egész világnak szelle-
münk erejéről s nyelvünk életrevalóságáról. 

Újjászületés mindenfelé. 
Az irodalomból kiindult eszmék a közéletben hálás 

talajra találnak, a legszebb gondolatok már nincsenek 
többé egy asztalfiók számára hivatva. 

Újjászületik az izlés, a nyelv, a szellem, a tudomány 
s a költészet. Még az alkotmány is. 

Alig találunk európai nemzetet, mely félszázad alatt 

!) Katholikus költök czim alatt egy irodalomtörténeti antho-
logia j e l e n t m e g Dr. Körösy Lászlótól, Buzárovits Gusztáv i s m e r t 
esztergomi kiadónál, kit 0 Szentsége XIII. Leo pápa csak nem 
régiben becses emlékkel tünte te t t ki par excellence katholikus 
irodalmi kiadványaiért. A nagyérdekü s irodalomtörténeti becsű 
mű, több mint ötven katholikus magyar költő irodalmi pályáját 
ismerteti életrajzokban s költészetöket jellemző gondosan kiszemelt 
mutatványokban. Az épp oly tanulságos, mint gyönyörködtető u j 
könyv Sujánszky Antal esztergomi praelatus kanonok, főegyház-
megyei könyvbirálónak. a kath. költők Nesztorának van ajánlva, 
őszintén ajánljuk mi is minden kath. családi kör számára. A fénye-
sen kiállított, huszonöt ív terjedelmű fűzött példány ára 2 forint, 
a diszes vászonkötésü 3 frt . Az előfizetések vagy jelentkezések a 
kiadóság czimére intézendôk. A szerk. 
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hatalmasabb átalakulást mutatna föl, mint hazánk 1825. 
óta. Hasonló ez a szent István uralkodása kezdetén végbe-
ment nagyszerű átalakuláshoz, midőn a magyar szellem 
összerokonosodott a ker. vallás révén az európai népek 
műveltségével. 

Csakhogy mig szent István korában az uj vallás és 
az uj alkotmány teremtette meg a magyar királyságot, 
addig nyolcz századdal később a tudomány, az irodalom 
s a politikai életnek európai színvonalra való emelése 
lelkesíti a törekvéseket. 

Vallásos költészetünk egész más eszmevilágban él. 
Nincsenek bitfelekezeti súrlódások, a béke malasztos 
szelleme uralkodik a különböző felekezetek fölött. 

Guzmich Izidor, az ujabb katholikus vallási irodalom 
nemeslelkfí művelője, fölveti a vallás-unio eszméjét, mely 
az irodalomban, mint eszményi törekvés, élénk helyeslést 
talál, de azon tul nem igen hódit. 

Modernebb vallásos költőink között előkelő helyen 
említhetjük föl Tárkányi Bélát, a ki vallásos költészetünk-
nek egyik legbuzgóbb müvelője. Egyházi Énektára közel 
százötven hymnust és egyházi éneket tartalmaz. Hymnusai 
szép költői tehetségről tanúskodnak. Toldy Ferencz egész 
melegséggel igy nyilatkozik róluk : „Szelepcsényi és 
Szegedi nagy énekeskönyveik óta az első nyomós és 
tekintélyes igyekezet az időtől elmaradt hymnologiánkat 
megújítani. Szerző tiz év óta tanulmányozta e szakot, 
gyűjtött, javított, költött maga s a lelkes és számos apró 
füzetekből már ismeretes fáradozásai véggyümölcseként 
adja e teljes énekkönyvet, gyakorlati czéljához képest 
czélszerü válogatással, javítgatással s pótlásokkal. Nem 
kevesebbek száznegyvenhárom éneknél saját szerzeményei, 
melyek közt az ujabb kor legszerencsésb, mert buzgóbb, 
legnaivabb és legénekelhetőbb énekei találtatnak. Nem 
kevéssé növeli e munka becsét a zenei rész, mely az 
egyházi jellemet megőrizvén, vallásos éneklésünk annyira 
kívánatos reformjára nyomós lépés." 

Szentírás fordítása, Klopstock Messiása, rendkívül 
elterjedt imakönyvei nagy szolgálatokat tettek a vallásos 
élet fejlesztésének ; de egyházi költeményei által is két-
ségkívül rangos helyet vívott ki magának vallásos költő-
ink sorában. 

Tárkányi nem csupán verselő, de költő, a ki maga-
sabb színvonalra igyekezett emelni vallásos költészetünket. 
A kor fontosabb eseményei, természetesen a vallás vilá-
gából vett eseményei, mesteri megörökítőt találtak benne. 

Leo pápa trónraléptét s Munkácsy Krisztus Pilátus 
előtt czimü eseményszerű müvét egyházi költőink közöl 
senkise tudta hatalmasabban megénekelni. 

Vannak vallásos költőink, a kik rímekbe szedett 
közönséges imádságokon kivül egyebet nem igen alkottak. 

Tárkányi azonban megmutatta, hogy a vallásos köl-
tészetnek napjainkban csak ugy lesz jövője, ha nem feled-
kezik meg arról a keretről, melyet kornak nevezünk s 
melybe bele kell foglalnunk szellemi terményeinket. 

Tárkányi Béla rokonszenves irodalmi alakjánál még 
nevezetesebbnek lehet mondani Mindszenti Gedeont. 

Legújabb vallásos lyránknak leghivatottabb költője. 
Költő a szó legszebb értelmében, a ki túlemelkedik a 
chablonokon s elavult formákon. 

Igen jellemző az a néhány sor, a mit maga magá-
ról ir. Egy szerkesztő barátjához intézi ugyanis a követ-
kező nyilatkozatot: „Neked tudnod kell, hogy a vallásos 
költészet azon faját, melyet a legújabb nemzedék müvei, 
én honosiotottam meg irodalmunkban. Addig volt egy 
pár hymnus és legenda, de még az avatottak is azt 
hitték, hogy a vallás érzelmei csak a templomban szólal-
hatnak meg. Hogy az élet bármely mozzanatát vallásos 

ihlettel lehet megdallani, hogy magába az életbe kell 
bevinni az onnan kiűzött hitérzelmeket s igy az életet 
mintegy összerokonitani s megszentelni a vallás által, sőt 
a hazafiság dicső színeit is a vallás spectrumában szem-
lélni: ilyen lyra nem volt s én erre példányképet nem 
találtam magam előtt." 

Mindszenti Gedeon költeményei három kötetben 
jelentek meg. A kör szellemétől áthatott költeményeket 
maga a kitűnő vallásos költő igy jellemzi: „A keresz-
ténység most a pogánysággal. a uihilismussal küzd. Sike-
rült-e „A Szentek unokáihoz," „Diadal ének," „Ecce 
Homo," „IX. Pius aranymiséjére," „Péter fillérek," „Üd-
vözlet IX. Piushoz," „Csak bátorság," „A dómok beszél-
getnek" oly magaslatra vergődnöm, hogy a küzdő egyház 
szavamat hallja s lelkesedést merítsen kürthangjaimból ? 
Ítéljék meg mások ; de biztos vagyok benne, hogy harczi 
szózataimban a kor üterére tapintottam s eltaláltam a 
kellő jelszót." 

Mindszenti költészetének tagadhatatlanul főérdeme, 
hogv a század hangulata kifejezésre talál benne. 

Századunk legkitűnőbb vallásos költője látja a val-
lásosság hanyatlását, de azért nem csügged ; érzi az uj 
eszmék diadalát, de azért nem adja fel hitét Költészeté-
nek kihangzása sohasem leverő, hanem biztató. Kitűnő 
lyrai természet, habár a formák iránt nincs mindig kifo-
gástalan műgondja s bizarr kifejezései nem egyszer so-
dornak ki a hangulatból. Az ő költészete a legszentebb 
vallásosság s vallásossága a legszentebb költészet. Nagy 
hatását bizonyítja az is, hogy költészeti irányával virágzó 
iskolát teremtett. (Vége köv.) 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére Petrovich Ferencz pécsegyházmegyei áldozárt, 
kir. tanácsost, grábai szent Hubertről czimzett prépostot 
es nagyváradi tankerületi főigazgatót, a nagyváradi lat. 
szert, székeskáptalan kanonokjává kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1889. évi május hó 31-én. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
s** Az esztergomi főmegyébe papjelöltül felvétetni 

óhajtó itjak concursusa f. é. julius hó 2-ikára van kitűzve. 
—- Egy uj sz. Alajos. E napokban temették Rómá-

ban a pápa orvosi környezetének egy tagját, med. dr 
Tom maso Lemgolit. Élt 28 évet. Halál elótt meggyónt ; 
de gyóntatója nem talált benne mit feloldozni. Azután 
jelentést tett a bibornok-vicariusnak, ki elrendelte, hogy 
kezébe liliomot adjanak s temetésén a kiséret ugyané 
virágot hordozzon a kezében, mert a boldogult halálos 
bűn elkövetése nélkül mult ki. Isten ujja nem rövidült 
meg századunkban sem! (Cath. Times.) 

— Csippék Ferencz belmunkatársunk Francziaor-
szágból visszaérkezett. Az angersi kath. egyetemen tanuló 
egy magyarországi főrangú ifjú mellett volt felügyelő. 
Tapasztalatait, melyek bizonyára érdekesek ; nem fog 
késni t. olvasóinkkal legalább vázlatban közölni. 

— Ganglbauer bécsi biboros érsek szerénysége és 
egyszerűségének megható jeléül említi egyik bécsi leve-
lezőnk azt, hogy midőn eszének használatát visszanyerte 
s látta, hogy egyszerre két apácza van ápolására kiren-
delve, köszönettel kijelenté, hogy neki egy is elég, ezt 
is nagy figyelemnek veszi a jó nővérek részéről. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Nm. és f t . dr Samassa József egri é r sek u r beszéde 
a főrendiház f . hó 12-én tartott üléséhen. 

Nmgu elnök! Mélt. főrendek! Az állami 
költségvetés évi tárgyalásánál a törvényhozás 
tagjainak joga és kötelessége, az állami kor-
mányzat politikájának szellemét és irányát, a 
mint az a maga egészében, vagy annak egyes 
ágaiban nyilatkozik, elfogultság és előitélet nél-
kül megfontolás és megbirálás alá venni, hogy 
ekkép az ország állapotának valódi képe lehetőleg 
feltáruljon. E jog támogatja jelen felszólalá-
somat is, midőn különösen a vallás- és közokta-
tásügyi tárczának kérdéseivel kivánok foglalkozni. 

Nem tagadom, nagy érdeklődéssel vártam a 
csak néhány hónap előtt székét elfoglalt vallás-
os közoktatásügyi miniszter urnák első hivatalos 
nyilatkozatát, melyben a hatáskörébe tartozó, 
mind magukban, mind következményeikben igen 
fontos ügyekre nézve felfogását és nézeteit elő 
fogja adni. Es midőn azt beható figyelemmel 
elolvastam, feltevém magamban, hogy annak 
legalább azon részeire, melyek az adott viszo-
nyok közt szerintem kiválóbb figyelmet igényel-
nek, habár inkább csak ráutal ás mint részletesebb 
fejtegetés alakjában, e házban néhány szót kocz-
káztatok, ha nagymóltóságtok nagybecsű türelme 
e szándékomat kegyesen támogatja. 

Mindenekelőtt kijelentem, hogy a miniszter 
ur előadásában egyrészről örvendetes tanúságát 
láttam azon tudatnak, melylyel a miniszter ur 
a tárczájához .tartozó közoktatási és egyházi 
ügyeknek fontossága és azoknak jelenlegi állása 
felől bir; másrészről megtaláltam benne az egyéni 
appretiatiójának azon mórtékét, mely a hasznos 

tevékenységnek egyik alapfeltétele. Nincs abban 
semmi, ami az önbizalom tultengésének azon 
szomorú nemére mutatna, mely amint általában 
az önművelődés és haladás életerét metszi ketté, 
ugy az egyes államférfiak nyilvános működését 
jobbára áldástalanná teszi, akik példátlan mun-
kássággal bár csak romokat épitenek, midőn 
önerejük túlbecsülésében örömestebb ujitva, mint 
javítva, a fennálló és jól keresett jogokat nem 
kiméivé, s mentséget a jogosult panaszok és 
előterjesztések ellen csak a hatalom öntudatában 
és szándékuk tisztaságában keresve, a mennyiben 
rajtuk áll, a tiszteletet igénylő tekintélyeket 
megingatják és az emberek leggyengédebb érzel-
meit érintve, minden haszon nélkül csak elkese-
redést okoznak. 

Ezt az előadás általános jellemzésére szíve-
sen constatálva, mindenekelőtt rámutatok az 
előadás azon részére, mely kétségtelen bizony-
sága annak, hogy ő excellentiája a közoktatás 
terén eddig követett politikát a józan kritika 
érzékével figyelte meg, ós felismerve annak 
egyik alaphibáját, nyiltan kijelentette, hogy a 
közoktatás terén a külső alkotások aeráját a 
belső alkotások aerájának kell felváltani és az 
inkább extensiv működés helyett az intensiv 
működésnek kell következni. 0 excellentiájának 
ezen kijelentését mindazok köszönettel fogadják, 
a kik a tanügy fontosságának érzetétől át vannak 
hatva, mert elhallgatni a hibát annyi, mit annak 
társává lenni ; hangoztatni azt, nyugodt és rész-
rehajlatlan törvényhozók előtt, annyi, mint 
annak megjobbitását már megkezdeni. 

Miként a nemes szándékkal gyakran történni 
szokott, a jó következmények meghinsittatnak, ha 
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azokat nagyon siettetni akarják; megesett ez ná-
lunk is a közoktatás terén. Néhány év folytán a 
hivatalos közlemények csak szerencsés törekvése-
ket és elég sebes előha]adásokat tüntettek fel. 
Áz iskolák, az iskolába járó gyermekek száma 
gyorsan haladt; a költségvetésban megajánlott 
hitelezés a milliókat érte el, ide nem számítva 
az azzal versenyző és talán azt meg is haladó 
felekezeti iskolák kiadásait. A számok azok szá-
mára, a kik ezekkel megelégszenek, ritkán állít-
tat tak össze kielégítőbb összegekben ; de a szá-
mok ma már a közvéleményt nem elégítik ki, 
főkép az iskolákban elért eredmény csekélyebb 
foka miatt. Helyes tehát, ha a miniszter ur e 
téren tevékenységének czéljául az iskola inten-
sivebb belső munkálkodása által feltételezett 
sikert tűzi ki. 

Ámde az iskola belmunkálkodásának jelentősége, 
annak értéke és becse, mindig azon irányelvektől függ, 
melyek annak alapját képezik és annak irányát kijelölik, 
és azért itt, miután a miniszter ur előadása erre kellő 
tájékozást nem nyújt, szükségképen önmagától merül fel 
a kérdés, mik azon irányelvek, melyek kalauzolása mellett 
kivánja a t. miniszter ur az iskolák belső munkálkodását 
és munkáját végeztetni és ezzel szoros kapcsolatban mi-
ként vélekedik azon férfiak kiképeztetéséről, a kik hivatva 
vannak ezen elvek beojtására, hogy eléressék az a czél, 
melyet ő mindnyájunk helyeslésével kitűzött, t. i. — és 
itt szavait idézem : a nemzeti cultura felső, magas niveau ja, 
és hogy, mivel az iskola nem hatalmi sphaerája egy 
érdeknek sem, az összes érdekelteknek, az államnak és 
felekezeteknek nemes vetélkedése tegye hasznossá a jövő 
nemzedéket. 

De ha az irányelvek nem helyesek, sőt lehetnek 
azok veszélyesek is ; ha az oktatásnak férfiai képzettségük, 
vagy erkölcsi integritásukra nézve nem nyújtanak kielé-
gítő biztosítékot, akkor az iskola, a helyett, hogy a ki-
tűzött czél felé haladna, oly nemzedéket fog nevelni, 
mely a haza javát, biztonságát, sőt létét is fenyegeti. 
Ismeretesek ugyanis e téren azon aberratiók, melyek 
mindannyiszor ismétlődtek, valahányszor az emberek azzal 
hízelegtek maguknak, hogy ők az iskola által képzeletük 
szerinti társadalmat rögtönözhetnek. Ezen önámitás, ezen 
veszélyes kísérleteknek csak a helyes irányelvek szabhat-
nak határt. Nem szoktuk az embert fölnevelni ilyen vagy 
amolyan kormányformáért, ez vagy amaz kormányrend-
szerért, hanem önmagáért, természetének kifejlesztése és 
méltóságáért, azon társadalomnak kifejléseért és haladásá-
ért, a melyhez tartozik, és erre az államnak kell hatha-
tósan közremunkálnia, de karonfogva a lelkiismeretnek 
örök törvényeivel és a nemzeti szellem azon hagyományai-
val, melyek századokról századokra Magyarországnak 
állami életét, öntudatát, méltóságát és dicsőségét alkot-
ták meg. 

Az elemi oktatásnál, mely minden országban a leg-
kitűnőbb érdekek egyikét képezi s melyet a nemzet jövő 

prognostikonjául szoktak tekinteni, valamint a másodfokú 
oktatásnál, mely a nemzet szellemi munkájának napszá-
mosait képezi és a gyermeket csak akkor bocsátja el, 
miután már emberré nevelte és a nagy hibáknak és nagy 
igazságoknak lejtőjére állította, a fő irányelv nem lehet 
más. mint az oktatást a neveléssel összekötni és ezt a 
religiótól el nem szigetelni. Az oktatásnak hivatása nem 
csak az ismereteket közölni; kötelessége oda is hatni, 
hogy a szellem és sziv zsenge tulajdonai egyenletes egész-
szé szövetkezzenek és ezért a pedagógiai momentumnak 
az oktatás felett kell uralkodnia. Az ismeretek, melyeket 
az ember magának szerez, hatalmat képviselnek; de a 
hatalmat jóra és rosszra is lehet fordítani. A hatalom 
mikénti alkalmazása függ az erkölcsi meggyőződéstől, az 
erkölcsi meggyőződés kifejlődésének alapja pedig a val-
lás. A gyermeket a fegyelem és engedelmesség igája alá 
fogni akarni, benne az erényességnek azon elvét akarni 
megteremteni, mely képessé tegye őt szenvedélyeinek 
ellenállani, a munka és kötelesség törvényét önként elfo-
gadni, a rend és szabályosság szokását magára venni és 
ezt az erőt nem a religiótól kölcsönözni akarni annyi, 
mint lehetetlen munkát kisérleni meg. 

Jelöljük ki tehát nyiltan azt a helyet számára a 
közoktatás rendszerében, melyet kell, hogy elfoglaljon és 
tanuljuk kimondani, hogy mi benne keressük : az igazán 
gyakorolható egyenlőség, szabadság és testvériség titkát. 
Ámde, hogy a vallás hatalmát a neveléssel közölje, kell, 
hogy ahhoz hozzájáruljon : az oktatás, vagyis a tankönyv 
és a mester is. Ezt tartom én, méltóságos főrendek, azon 
főiránynak, a melynek kalauzolnia kell ama férfiút, ki a 
közoktatás terén a jövő nemzedék szellemi és erkölcsi 
kiképeztetésének munkájára hivatva van. 

A kérdés didacticai oldaláról most nem akarok be-
szélni, tüzetesen kifejtettem ez iránti nézeteimet itt e 
helyen akkor, midőn a középiskolai oktatásról szóló tör-
vényjavaslat tárgyaltatott. És csak sajnálom, hogy azon 
véleményemet ma is fenn kell tartanom, mert a mai tan-
rendszert s tantervet nem tartom összhangban levőnek az 
élet józan igényeivel és a középoktatás alaprendeltetésé-
vel, mely nem lehet más, mint egyetemes alapvetés a 
további hivatásszerű képzésre. 

Ezzel kapcsolatban, mint említem, egy másik súlyos 
kérdés is tolja fel magát : miként képeztetnek azok, a kik 
Magyarország nemzedékét nevelni fogják ? Ezen kiképez-
tetéstől függ ezen nemzedéknek további életében az ál-
tala követett irány. És most, midőn a kiképeztetésről 
szólok, szemem előtt — minthogy a középiskolák tanáraira 
vonatkozólag nézeteteimet az emiitettem törvényjavaslatnál 
fejtettem ki — csak az elemi oktatás lebeg. Ezen oly 
szerény, oly fáradságos elemi oktatás, mint tudjuk, sem 
az elméknek, sem az érdekeknek nem nyújt semmit azon 
hatalmas ösztönökből, melyek a hivatást felkeltik és sok-
szorozzák. Az elemi oktató nem gyűjt kincseket, nem 
tesz szert hírnévre, sorsa levén életét egyhangú munkás-
ságban tölteni, olykor-olykor a tudatlanság igazságtalan-
ságával és hálátlanságával találkozni ; gyakran összeros-
kadna, ha erőt és bátorságot nem mérithetne egyébből, 
mint a közvetlen és tisztán a személyes érdek perspecti-
vájából. Szükséges, hogy gondolkozásának mély érzete 
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erkölcsi jelentősége által lelkesittessék, hogy komoly öröm 
embereket szolgálni és a közjót titkon elősegíteni, mely-
nek méltó bérét csak a lelkiismeret nyújthatja. S vájjon 
•i nagy erkölcsi erőt mi szülje és mi tartsa fenn, ha nem 
a mély vallásos érzés ? Főfontosságu tehát, hogy azon 
intézetek, hol e férfiak kiképeztetnek, kivált ha interná-
tussal vannak összekötve, egész szervezetükben, egész mi-
voltukban, a vezetés és kormányzás összes ágaiban, ezen 
mély vallásos érzés megszilárdítására és élesztésére nyújt-
sanak kellő biztositékot, ellenkező esetben ezen intéze-
tekből oly férfiak és oly ifjak fognak kikerülni, a kik 
helyzetük iránt tulcsigázott érzékkel, kötelességeikről bi-
zonyos ferde nézetekkel eltelve, már előre nyűgnek tekin-
tik azt a pályát, a melyre a szükség kényszerité és mivel 
a rosszul tervezett és vezetett intézetekben arra készíttettek 
el, hogy a falusi életet már eleve megunják és meggyü-
löljék ; ők lesznek azok, a kik megalkotják a társadalom 
kebelében egy rendjét az elégedetlenek és ellenségeknek. 
Igaz, hogy ez intézeteknek számos igazgatói, mint kiváló 
és önfeláldozó hivatalnokok megérdemlik a tiszteletet, 
valamint dicséret illet meg sok ez intézetekből kikerült 
oktatókat, de — és erre hivom fel ő excellentiája figyel-
mét — nem hiányoznak mindkét irányban olyanok sem, 
kik méltán a komoly és szigorú kritika czélpontjául szol-
gálnak. De hogy félre ne értessem, mintha én a hazának 
e kiváló munkásait, az elemi oktatókat csak a jól teljesí-
tett kötelességnek öntudatára, mint egyedüli jutalomra 
akarnám utalni, mintha én őket, kiknek összes dicsőségük 
az, hogy a fáradalmas és homályos állásból ki nem kí-
vánkoznak, kik áldozatokat hoznak, melyek alig vétetnek 
számba azoktól, kik azokat használják ; csak arra utal-
nám, hogy midőn ők az emberekért fáradoznak, csupán 
csak az Istentől várják jutalmukat. Nem. Kijelentem, 
hogy mindnyájan, és első sorban az állam ezen önmegta-
gadással teljes férfiaknak, ezen ismeretlen jóltevőknek, 
kik magyar falvainkban és városainkban az állami, köz-
ségi és még nagyobb számú felekezeti iskolákban előké-
szítik azt a becsületes nemzedéket, mely mindnyájunk 
nyugalmának záloga és támasza, nagy tartozással vagyunk 
adósai, mely tartozást csak oly törvényhozási intézkedé-
sek róhatnak le, melyek alkalmasak ugy sorsuk javítására, 
mig működnek, mint az élet terhe és súlya enyhítésére, 
midőn őket az aggkor tehetetlensége vagy betegség szen-
vedései foglalkozásuk teréről elválasztották. Nem szoktuk, 
méltóságos főrendek, büntetlenül lánczokkal terhelni a 
szükölködést. Egy kormánynak sem szabad ily hálót ki-
vetni, mert az egyén első botlik meg benne ; a társadalom 
nem sokára maga vész el. Azért e tekintetben ő excel-
lentiájának kezdeményezését bizalommal várom. 

Ezzel kívántam némileg érinteni az előterjesztés azon 
részét, a mely a közoktatásra vonatkozik. 

Amit továbbá a miniszter ur az egyházpolitikai 
téren követendő irányáról mond, az határozott és világos, 
hozzá teszem : megnyugtató is. Helyesen mondja ugyanis, 
hogy Magyarország kultusminisztere nem egy egyháznak, 
nem egy felekezetnek minisztere, hanem az államérdek 
képviselője a vallási ügyekben, és hozzáteszi : a jogállam, 
a valódi szabadelvüség szabta korlátokon belül, egyenlő 
igazságos mértékkel mérve minden vallásos meggyőződés-

nek. Az elv puszta kijelentése, sőt azoknak elfogadása a 
politikai téren nem bir nagy fontossággal, minden azok-
nak alkalmazásától függ; és én teljes bizalommal remélem, 
hogy e téreni működése e kijelentésével szerencsés frigy-
ben fog állani. Minden e téreni tettét ezen önmaga által 
feliállított mérték próbája elé visszük ; s én ennek foly-
tán jogosultnak érzem magam, hogy e mértéket alkal-
mazzam mindenekelőtt azon nyilatkozatára, melyet egy 
nagy fontosságú ügyben, nem ugyan itt, de hivatalosan 
tet t ; azon előnye levén a miniszterek hivatalos kijelen-
téseinek, hogy azok az ellenőrzésre hivatott törvényhozó 
testületek bármelyike körében a megfontolás és meg-
birálás tárgyát képezhetik ; — értem azon kijelentését, 
melyet a kath. autonomia ügyére vonatkozólag tett. A 
miniszter ur kijelenté habozás és tartózkodás nélkül, • 
hogy a kath. egyház hivei ép oly jogosultak az autono-
mia élvezetére, mint bármely felekezet hivei e szabad 
országban. Nem is hiszem — mondá — hogy államkor-
mányzati szempontból nagy nehézségek merülnének fel. 

Nézetem szerint ez azon egyedül helyes álláspont, 
melyet a kormány e nagyfontosságú ügyben elfoglalhat. 
A miniszter ur e kijelentése, miután neki — mint mondá 
— e speczialis kérdésben már rég megállapodott nézete 
van, mely az utolsó hónapok tapasztalatai által még csak 
gyarapodott, nem lehet csupán személyes, múlékony nézet, 
hanem a legnyomósb okokból merített szilárd meggyőző-
désnek eredménye és mint olyan, a katholikusok teljes 
méltánylására tarthat számot, annál inkább, minthogy 
alkalmas azon mindinkább meggyökerező aggodalom el-
oszlatására, mintha a kath. autonomia ügyének megoldása 
a kormánynak azon nagymérvű befolyásához való ragasz-
kodásán szenvedne hajótörést, melyet neki eddig az egy-
házi jogoknak egyoldalú kezelése sok irányban nyújtott s 
melynek birtoklását számosak a kormányra nézve nagy-
szerű hódításnak és életkérdésnek, a társadalomra nézve 
pedig lelkiismereti szabadságnak, valóságos haladásnak s 
megbecsülhetlen nyereménynek még mindig szeretnek ne-
vezni. A miniszter ur ezen határozott kijelentése, amint egy-
részről e feltevésnek és gyanúnak útját szegi, ugy másrészről 
tanúsága annak is, hogy a kormány s a magyar katholikus 
hivek főpásztoraikkal együtt egy közös téren találkoznak. 

Akik ugyanis a történeti fejleményeket oknyomozó 
figyelemmel kisérik, tudják, hogy az autonomia létesítése 
körüli mozgalmak, közjogi átalakulásának első perczében, 
1848-ban a püspöki kar kezdeményezése folytán indultak 
meg ; és midőn az eszme komoly nyilatkozás, de még 
inkább a szükség érzete által odáig fejlődött és eléggé 
megért, hogy a magyar kath. világ törvényesen megvá-
lasztott képviselői az autonomiai szervezet megállapításá-
nak nagyfontosságú munkáját végezheték, a püspöki kar 
ezen munkában öntudatának egész tisztaságában tevékeny 
részt vett. Es a kongresszus bevégezvén munkáját, az 
ország herczeg-primásának elnöklete alatt végre egy 12 
tagból álló bizottságot választott, melynek egyik felada-
tául azt tűzte ki, hogy a megállapított szervezeti javas-
latát ő felségének, mint a katholikus egyház főkegyurának 
megerősítés és ennek folytán törvényes szentesítés végett 
eléje terjeszsze. A bizottság ezen reá háramlott köteles-
ségét leljesitette. 

40* 
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íme méltóságos főrendek, a katholikus autonomia 
kérdésének ez a jelenlegi állapota, s az csakis ezen állás-
pontból jöhet megfontolás és megbirálás alá, mert ez 
idő szerint ez az ország katholikusainak jogszerűen el-
foglalt álláspontja, melylyel szemben mindazon nehéz-
ségek, melyek az egyház hierarchikus szervezetéből, a 
katholikusok közti eltérő véleményből, — a főkegyúri 
jogokból vagy a közvélemény egy részének az autonomia 
hatáskörére vonatkozó sajátszerű felfogásából merittetnek, 
határozott sulylyal ez idő szerint nem birhatnak arra 
nézve, hogy az ügy szabályszerű elintézése függőben tar-
tassák és ennek folytán ez jogosulatlan izgatásoknak, 
akár méltatlan gyanúsításoknak állandó tápul szolgáljon. 

A kérdésnek ezen stádiumában nekem ugy látszik, 
r mintha a további várakozás álláspontját a helyes kibon-

takozás iránti törekvésnek kellene felváltania, a mely 
szerintem abban állana, hogy a kormány a beterjesztett 
szervezeti javaslatot komoly, beható birálat alá vegye s 
ha abban vagy az állam iránti viszonyra vagy ő felségé-
nek elidegenithetlen, átruházhatlan, a sz. korona birtok-
lásához kötött főkegyúri jogaira nézve valami sérelmes, 
vagv csak aggályos foglaltatik, jelölje azt ki, megfonto-
lásának, birálatának eredményét pedig, — a fonalat ott 
fogván fel, a hol az megszakadt, — a csak ülésszakaiban 
felfüggesztett, de fel nem oszlatott kongresszussal további 
tárgyalás végett közölje. 

Ennek teljesítése által útját vágná azon alaptalan 
feltevéseknek és gyanúnak, mintha az érdeklettek bárme-
lyik oldalán léteznének rang és befolyásra kiváló elemek, 
melyek az autonómiától való félelmökben a további ha-
lasztásban keresnének menedéket. 

Van a miniszter urnák egy más kijelentése is, mely 
a budai kath. gymnasium mellett felállítandó hasonló jel-
legű fiaöveldére vonatkozólag az ő helyeslésével az alsó-
ház egyik határozatában is nyert kifejezést. 

Dicséretre méltó a miniszter ur törekvése, mely az 
általa contemplált finevelő intézet létesítésére irányul, 
mely bizonyos tekintetben csakugyan hézagot pótolna. 
Es ha az általa kezelt kath. tanulmányi alap jelenlegi 
helyzete őt azon meggyőződésre birta, hogy annak jöve-
delmei a rendes kötelezettségek csorbítása és kára nélkül 
a szóban forgó intézet felállítására fordíthatók ; és ha ő 
felségéhez mint legfőbb kegyúrhoz intézett megokolt föl-
terjesztés alapján annak legkegyelmesebb engedélyezését 
megnyerte : az adott viszonyok közt szabályszerűen s 
jogilag sem kifogásolható módon járt el, midőn ez intézet 
fölállítását elhatározta. 

De van a miniszter ur nyilatkozata alapján és az ő 
hozzájárulásával az alsóház által elfogadott határozatnak 
az intézet szervezetére vonatkozó részében oly intézkedés, 
mely a miniszter ur által programmbeszédében felállított 
elvektől való határozott elhajlásra mutat ; értem a pap-
ságnak a hitoktató kivételével az intézetnek igazgatói s 
tanári állásaiból való kizáratását. Ez az ostracismusnak 
egy neme volna, mely a kath. papságot a kath. alapok-
ból majdan létesítendő s nagyrészben fentartandó intézet-
ből száműzné, mielőtt a száműzetést megérdemelte volna, 
s a melyet a papságnak sem múltja, sem jelene nem 
igazol. Az a papság, mely a nemzet bölcsőjénél virrasz-

tott és annak állami, culturalis kifejlődése s haladása 
minden ágaiban becsületes igyekezettel résztvett s mely-
nek tagjai ma is a tudományok minden nemében a leg-
kiválóbb tudósok soraiban méltó helyet foglalnak el, 
talán még sem érdemiette meg, hogy oly ellenségnek 
tekintessék, kinek irányában az államnak vagy kormány-
nak szüntelen résen kellene állni. 

El nem titkolhatom, hogy ez intézkedés nekem fáj-
dalmas meglepetést okozott; és ha talán ez irányelvet is 
fejezne ki, azt mélven sajnálnám. 

De én még sem mondok le minden reményről arra 
nézve, hogy a miniszter ur magának a contemplált inté-
zetnek jól felfogott érdekében is fel fogja találni a módot, 
melynek segítségével sikerülni fog az általa kijelölt elvek 
és a tények közt a kellő összhangot visszaállítani. Causa 
iubet melior superos sperare secundos. 

A költségvetést elfogadom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 14. Nagyszabású, nagyjelentőségű 

nyilatkozatok egyházpolitikai és kulturális kérdésekben — 
történtek a főrendiház f. hó 12-én tartott ülésében. E 
nyilatkozatok három csoportba sorolhatók. Az első csopor-; 
tot Samassa érsek és Schlauch püspök és gróf Zichy N. 
beszéde alkotja ; a második csoport Császlca püspök 
felszólalása a kir. magyar tudomány - egyetemi alap-
nak katholikus jellege mellett s gróf Csáky Albin kul-
tuszminiszternek arra adott válasza, nemkülönben gróf 
Zichy Nándornak állásfoglalása a miniszteri nyilatkozattal 
szemben. A harmadik csoportban gömöri Szontágh Pál 
egymaga foglalt állást az ő lutheránus „bánatos kedély-
állapotának igazolásával." A meghányt-vetett ügyek e 
három csoportja közöl a másodikról az alább következő 
külön tudósítás szól. Itt az egri érsek és a nagyváradi 
püspök nagy eloquentiáju beszédjével és Szontágh Pál ur 
monológjával óhajtunk néhány szóban foglalkozni. 

Nincs széles e hazában paplak, a hol e napokban 
Samassa érsek és Schlauch püspök urak nagyszabású és 
nagyjelentőségű nyilatkozatai ne képeznék komoly elmél-
kedések és beszélgetések tárgyát. Ez a katholikus szellem 
természetes kifolyása. Ubi episcopus, ibi ecclesia. Ez a 
katholikus szellemnek quintessentiája. Egyházpolitikai ós 
keresztény kulturális kérdésekben a tanitó egyház fejei-
nek nyilatkozatai mind megannyi vezércsillag és világító 
torony az akár a tervező eszélyesség akár a tervtelen 
szenvedélyesség által felkavart eszmék tömkelegének sö-
tétségében és félhomályaiban. 

Mi jelenleg tartózkodunk két főpap hatalmas szónok-
latának kurta és száraz kivonatolásától, teljes szövegökben 
terjesztvén e beszédeket t. olvasóink elé, vezérczikkek 
gyanánt a jelenkor, és történelmi kútfők gyanánt az utókor 
számára. Igy tekintse, igy élvezze őket Magyarország 
papsága. 

De mit tett Szontágh Pál, kérdezi sietve a t. olvasó 
közönség ? „Bánatos szívvel" panaszolta fel, hogy a ma-
gyar állam a lutheránus felekezetnek segélyül megszava-
zott évi 20,000 frtot, s abbot is levonnak ö'Vo-ot. E miatt 
neki a tárgyalás alatt levő (volt) költségvetés „fáj." Hogy 
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hol fájt Szontágh urnák ez a költségvetés, azt is megmondta. 
„Eszembe jutott, úgymond, mindig és eszembe jut most is, 
hogy az 1848. XX. t. cz.-ben egy váltót trassált az akkori 
törvényhozás az utódokra, a mely törvényben szerintem 
a váltóhoz hasonló kötelezettség rovatik az utódokra, hogy 
t. i. azt beváltsák. Ebben t. i. kimondatik az egyenjogúság 
és a teljes reciprocitás " Igy tehát Szontágh Pál urnák az 
fáj. hogy a magyar állam a kath. vagyont még el nem vette, 
hogy teljes egyenjogúsággal és reciprocitással lássa el 
minden bevett vallás „szükségleteit." Mert a hivatolt 48-iki 
törvényben ki van mondva, hogy a bevett vallásfelekezetek 
minden szükségleteiről az állam gondoskodik. Erre prot. 
atyánkfiai első lépésnek a kath. vagyon elvételét tartják ; 
másodiknak az abban való osztozkodást. Addig minden 
adomány a prot. felekezetek számára szerintök csak 
„alamizsna." 

Nekünk katholikusoknak „haec meminisse juvabit." 
Borzasztó felforgatások aeolus-barlangja az az 1848. 

XX. t. cz. ! Ez a protestantizmus panaceája minden bajra. 
Mutatja Szontágh példája, a ki az ő „bánatos kedély-
állapotában" megnyugvást a 20,000 frt állami segély 
miatt csak a 48-iki „váltóban" talált — a kath. vagyonra 
kacsingatva. ? ? 

Budapest, jun. 14. Vita a budapesti tud. egyetem 
katholikus jellege fölött a főrendiházban. — Szórói-szóra 
közöljük a történeti nevezetességű enuntiátiókat, amint 
egymás után imigy következtek: 

,.A magyar királyi egyetemi alap tételénél felszólal : 
Császka György szepesi püspök : Minthogy az imént 

felolvasott tétel tanúsága szerint a magyar kir. tudomány-
egyetem vagyoni alapját képező, köztudomásúlag katholi-
kus eredetű és természetű alapitványi tőkéknek és ingat-
lanoknak jövedelmei ez évben is az állami költségvetés 
rendes bevételei közé és pedig 232,643 írttal felvétettek, 
bátor vagyok magam és jelenlevő püspöktársaim nevében 
felszólalni és kijelenteni, hogy midőn a jelen költségve-
tési törvényjavaslatot részleteiben is megszavazzuk, ezt 
azon óvás, azon fentartás mellett teszszük, hogy a fenn-
emlitett tételben foglalt jövedelmeknek az államköltség-
vetésbe történt felvételéből magának az egyetemi alapnak 
katholikus természetére nézve semminemű hátrányos jogi 
következtetés le ne vonassék, és hogy ezen óvásunknak 
nyoma és emléke a jelen tárgyalás során megőriztessék. 

Kérem a méltóságos főrendeket, hogy ezen nyilat-
kozatunkat tudomásul venni méltóztassanak. (Helyeslés.) 

Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! Azt gon-
dolom, nem lehet feladatom a szepesi püspök ő excellen-
cziájának felszólalásával részletesen foglalkoznom és az 
egyetem eredetének és fejlődésének történetét taglalnom. 
In specie nem lehet feladatom foglalkozni avval, hogy az 
eredetileg Nagyszombatban a nagy emlékű Pázmány Péter 
által létesített katholikus collegiuml) mikép helyeztetett 
át Budára és hogy mikép lett országos intézetté 2) és még 
később mikép helyeztetett át Pestre, a hol végre az ál-

') Az kezdet óta egyetem volt. 
s) Országos volt az kezdet óta. Pázmány az egész ország szá-

mára alapította. 

lami jelleggel biró főiskolává1) változott át. Nem is lehet 
feladatom ez alkalommal az egyetemi alap jogi természe-
tével foglalkozni, mert hisz e kérdés nincs napirenden és 
az ez alkalommal nem is dönthető el. Szoritkozom tehát 
egyszerűen egy pár oly tény felsorolására, a mely egy-
részt törvényes gyakorlaton, másrészt pedig törvényen 
alapulván, a mellett, hogy igazolja (?) azt az eljárást, melyet 
a püspök ur ő excellentiája kifogásol, a püspök ur aggá-
lyainak eloszlatására is szolgálhat (?) Tény, hogy az egye-
temi alap keletkezésére nézve két szempont alá esik, a 
mint t. i. vagy főpapjaink és egyesek nemes alapitványai-
ból, vagy pedig királyaink, kivált a dicső emlékezetű 
Mária Terézia királynő adományaiból alakult. 2) 

Tény továbbá, hogy az egyetemi alap jövedelmeiből 
most is egy teljes hittani fakultás, valamint, hogy a 
kath. egyetemi templom szintén ez alap bevételeiből 
tartatik fenn.3) Ezenfelül ez alap jövedelmeiből több rend-
beli kath. egyházi szükséglet is fedeztetik. Tény, hogy 
ez alap kezelésével foglalkozni a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter hivatott és hogy az egyetemi alap bevé-
teleinek az állami költségvetésben való kitüntetése az 
államnak az egyetem czimén való rendkívül nagy kiadása 
megállapithatása miatt okvetetlen szükséges. Tény továbbá, 
hogy az állam az egyetem czimén, évente megközelitőleg 
kétannyit költ, mint a mennyit az egyetemi alap jövedel-
mez, nem is véve számításba azon rendkívüli tőkebefek-
tetéseket, melyeket az állam időközben eszközölt és me-
lyeknek főösszege most majdnem a 6 milliót megközelíti. 
Es végül tagadhatatlan tény, hogy a budapesti kir. tudo-
mány-egyetem állami jelleggel biró főiskola,4) mely a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter vezetése alatt áll ; 
mi által azonban nem tagadtatik meg a történelmi mult 
és nem is praejudikáltatik e mult esetleges folyamá-
nak sem. 

A mint tehát a jelenlegi helyzet nem praejudikál (?) 
a történeti mult esetleges folyamányainak : ugy viszont a 
püspök ur által a saját maga, valamint püspöktársai ne-
vében tett nyilatkozat sem alterálhatja ezen, a törvényes 
gyakorlaton és törvényen alapuló jelenlegi helyzetet. Ez 
az, a mit szükségesnek tartottam válaszul mondani ő ex-
ceilencziájának. (Helyeslés). 

Zichy Nándor gr. : Nagyméltóságú elnök ur, méltó-
ságos főrendek ! Mindenek előtt engedjenek meg egy sze-
rény megjegyzést. Annak, hogy ez a kérdés felhozatik, 
annyi ideje, a mennyi ideje van annak, hogy a kiegyezés 
óta a költségvetés tárgyaltatik. Annak tehát, hogy ezen 
kérdés megoldása szorgalmaztatik, szintén ennyi ideje. 
Azon tény, hogy ezen alap nem országos, hanem a kul-
tuszminiszter, mint részben az apostoli király megbízottja 
által kezeltetik, igazolja, hogy ezen alap nem oly termé-
szetű mint pl. a minő a közművelődési vagy más alap. 

') Erre nézve nincs semmiféle törvény. A 48-iki törvény nem 
tet t egyebet, mint eltörölvén a kir. egyetemi direktorságát, a tud. 
egyetemet egyenesen a közoktatásügyi miniszternek rendelte alá. 

2) Mária Terézia adományzásából az egyetem alapvagyonának 
kath. jellegére semmi hátrány nem származhatott, mert a nagy 
királynő katholikus vagyont adományozott az egyetemnek 

J) 232,643 írtból csak a hittani kar és az egyetemi templom 
tartat ik fenn V 

*) Államilag segélyezett katholikus alapítvány. 
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Azon tény, hogy a miniszter ur egyrészt azt mondja, 
hogy nem vitatkozik ezen kérdés természete felett és 
mégis azt deklarálja, hogy ez ugy, a hogy van, jól van, 
a nélkül, hogy e kérdés a diskusszió tárgyát képezné, oda 
mutat, hogy mennyire szükséges a katholikus vagyon- és 
katholikus ügykezelést az autonomiára, tehát a katholikus 
érdek és katholikus befolyás alatt álló testületre bizni. 

Méltóztassanak meggyőződve lenni, hogy nemcsak 
az episkopátus, hanem az egyháznak laikus hivei is buz-
gólkodnak és törhetetlen ragaszkodással viseltetnek a 
katholikus alapoknak, a katholikus vagyonnak és még 
inkább az oktatás katholikus jellegének természete mellett. 
Ezen meggyőződésemnek és ezen nézetemnek kifejezést 
adandó, csatlakozom a püspök urnák e részben kifejezett 
azon óhajtásához, hogy e kérdés valahára megnyugtató 
megoldást találjon, és hogy ennek a budgetbe ily módon 
való bevétele előítéletes prejudicziumul ne szolgálhasson." 

Bécs, junius havában. Katholikus mozgalom Dániá-
ban. — A „Bamberger Pastoralblatt" f. é. 20. száma a 
következő érdekes adatokat közli. Dániában több áttérés 
a közel mult időben nagy föltűnést keltett. Euch, apos-
toli praefektus, Odenseeben fölvette a kath. egyházba 
Ahlenfeldt-Laurriger grófnőt és 25 éves nővérét Rosenöhrn-
Lehn bárónőt, kik a dán külügyminiszternek unokahugai. 
Nénjök, Wedell-.íarlsberg bárónő már évek óta katholi-
kus és anyjok tavai tért át. Ezen áttérések ugylátszik 
azon irodalmi jelenség következtében történtek, a mely 
annak idején sok ködöt oszlatott szét. Négy évvel ezelőtt 
ugyanis Kopenhágában e czim alat t : „Lutheránusok va-
gyunk-e még?" polemikus könyv jelent meg, melynek 
szerzője a kiváló iró hirében álló prot. prépost, Kofoed-
Hansen. E könyv tartalma tiltakozás a Luther születése 
négyszázados évfordulója alkalmából Dániában rendezett 
ünnepélyességek ellen. Luther — úgymond — forradal-
már volt, nem pedig reformátor. E könyvpiaczi jelenség 
Dánia protestáns lakossága közt roppant izgatottságot 
keltett, a mit könnyű megérteni, ha tekintjük a szerzőnek a 
prot. papság kebelében való kiváló állását (a püspök után 
első ember). Azért éppen oly könnyen érthetjük azt is, hogy 
nem kevesebb föltűnést keltett ugyanazon szerző ujabb 
műve: „Hol a község?" Miudkét könyv dán nyelven 
Íratott. 

A prot. prépost ujabb röpirata fölöttébb heves táma-
dás a reformáezió, a reformátorok és egyátalán a pro-
testantizmus ellen. Lutherről azt mondja, hogy éppen 
semmi igénye sincs arra, hogy reformátornak mondjuk; 
ugjanazon szellem szólt belőle, mely manap szól a forra-
dalmárok és szocziálistákból ; Luther ugyanis jóváhagyott 
és magasztalt minden erőszakoskodást, jogtiprást, hogy 
ne mondjuk — minden gyalázatosságot, hogy ha az ügyét 
előmozditotta. „A protestantizmus éppen nem az, aminek 
ő gyakran képzeli magát; annyi rongygyal van takarva, 
hogy sajátos és eredeti mivoltára alig ismerni, hogy 
tulajdonképpen már csak a Luther által elfogadott ama 
jelszó körül csoportosulhat: „Le a pápával!" A luthera-
nizmus nem ,fellegvára" a kereszténységnek, mert e fel-
legvár tulajdonkép a katholiczizmus, mely azért tiszteletre 
méltó." 

Szerző szól a prot. isteniszolgálatról s azt hideg, 
puszta, üres és ki nem elégitőnek találja. Szükségesnek 
találja a gyónást a községi élet föntartására. „Ha csak 
érvényre nem emelkedik a gyónás fontosságának és a 
községi élet föntartására való szükségességének elismerése, 
nem vergődhetik ki a lutheránus községi élet a zsibba-
dás és zavar állapotából, a melybe sülyedt, daczára a 
komoly kereszténység iránt sok pontban ébresztett őszinte 
érzületnek. Való dolog —, ezt újra állítani nem restel-
lem —, hogy nem ritkán az öngyilkosság és jelentkező 
tébolyodottságnak elejét vették volna, ha a gyónás Malbach 
dán szótára oly száraz és lakonikus magyarázata szerint 
nem lett volna „elhagyott egyházi szokás"-á. A prot. köz-
ségben egészen eltűnt annak tudata, hogy valóságos gyó-
nás létezik s hogy az fölöttébb fontos dolog ; mig egyúttal 
a kath. gyónás körül állítólag elkövetett iszouyatosságok 
dőre ecsetelése a lelkeket oly fogalmak és képekkel tölti 
el, hogy rémes borzalom támad bennök, midőn valaki a 
gyónást említi, s mélyen megbotránykoznak, ha valaki 
valódi értékét elismeri és védi. — A protestantizmus át 
van hatva aggályos érzelmektől; nem rendelkezik össze-
szedett vagy zárt csatarenddel, melylyel bátran szembe 
nézhetne annak, a mivel a jövő fenyeget. Vele szemben a 
kath. egyház imponáló hatalom, a mely a mi napjaink-
ban is tanúságot tesz arról, hogy nem lehet sem meg-
törni, sem meghajtani, mig egész magatartása a svéd 
költő ama szavára emlékeztet: „Üdvözlettel int a vesze-
delemnek mint régi barátnőnek!" 

Szerző hasonlólag védelmezi a sz. miséről, az Oltári-
szentségről, az egy szin alatti áldozásról szóló kath. föl-
fogást, midőn i r j a : „Szüntelen gúnyolódnak a kath. 
egyházban ápolt külsőségek fölött, s hogy a jócseleke-
detekbe helyzi a szentséget és érdemet, mintha a katholi-
czizmus a külsőségekbe helyezné kizárólag a fősúlyt: 
mig az igazság abban áll, hogy mibe sem veszi, hacsak 
nem gyökeredzenek a hit talajában s ha nem erednek ke-
resztény gondolkodásból. — A szentek tiszteletét a pro-
testantizmus ugy tünteti föl, mintha az Krisztust háttérbe 
szorítaná ; pedig a szentek csak Krisztushoz való benső viszo-
nyuk miatt tiszteltetnek. Keveset használ, hogy a katholikus 

va szentek imádása ellen — mivel őket a reformátorok vá-
dolják — protestálnak ; nem némul el azért a vád a 
protestáns táborban ; pedig ez "Tigyan okosabban cseleked-
nék, ha meggondolná, hogy heves vitáiban a „Hiszek 
egy" e szavait: „Szenteknek egyességét" nem képes érteni. 
Ritkán vagy egyátalán nem szólnak prot. körökben a 
zárda-élet, vagy zárdákról anélkül, hogy ezeket nem 
irnák le iszonyt keltő modorban. De nem nézik, minő 
nagy befolyást gyakoroltak a zárdák az európai műveltség 
fejlesztésére, s említést nem tesznek amaz áldásról, mely 
belőlük áradt sok tekintetben a társadalomra ; nem gon-
dolják meg, mit vesztett a társadalom a zárdák vad el-
pusztítása által, s hogy minő nagy károkat okozott a 
reformáezió az utókornak azáltal, hogy ennek nincsenek 
zárdái. Hogy igy gondolkoznak, ezzel eleget mutatják, 
hogy nem képesek igazán megítélni az eseményeket, sem 
azt, mire van igazán szüksége a társadalomnak, mit kö-
vetel az emberi élet." 

A jezsuita rendről is szól a szerző s egyebek közt 
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igy nyilatkozik ró la : „Ha az ember nézi azt a gyűlöletet, I 
mely kezdettől fogva ellene támadt, ha az ember olvassa 
a megszólásokat és rágalmakat, melyeknek kezdettől 
fogva ki volt téve, s ha e mellett Krisztus szavaira gon-
dolnak : „Boldogok vagytok, ha az emberek benneteket 
gyűlölnek s ha zsinagógáikból kitaszítanak és gúnyolnak . . . 
az ember Fiáért", — akkor könnyen rájön az ember, 
hogy a jezsuiták kétségkívül igen jóravaló keresztény 
atyafiak, Krisztusnak igazi tanítványai. S lia egyúttal 
valaki némileg ismeri azokat a nagy keresztény alakokat, 
kiket a rend nevelt — az önfeláldozás, türelem és szere-
tet hőstetteit, melyek működésöket kisérik, azon kitűnő 
képességet, melyet e rend tanusit a tudomány s főleg a 
nevelés terén: — akkor bizalmatlanná lesz az ember elveik 
és tetteik sötét vázolása iránt." 

Továbbá igy nyilatkozik a szerző: „Csak némi 
igazságszeretet és jóakarat kell annak beismerésére, hogy 
a protestantizmus fejlődése és jelen állapota tisztán és 
érthetően hirdeti : a reformáczió mint ilyen elhibázott 
dolog volt ! . . Luthert egyházatyává tették, az igazi ke-
reszténység megujítójává, szentté, kit ugyan segitségül 
hivni nem szokás, kit azonban éppen ugy tisztelnek, mint 
a katholikusok tisztelik szentjeiket, kik azonban tagad-
hatatlanul tiszta, önfeláldozó, önmegtagadó életet éltek, 
más életet mint Luther. Szentnek bélyegezték őt a három 
évvel ezelőtt az egész protestantizmus keblében tartot t 
ünnepélyességek alkalmával, hasonlólag a mint a kath. 
egyház szokta szentjeit dicsőíteni, — Luther minden ma-
radványait (ereklyéinek nem merjük mondani ford.) ereklye 
gyanánt tisztelték, s noha semmiféle csoda nem történt 
körülöttük, mégis a tisztelet feltűnően hasonlít ahhoz, 
melyet a katholikusok szentelnek az ereklyéknek, s mely-
ben a protestánsok szüntelen gáncsra valót találnak. A 
mit a reformáczió és hőseiről mondottam, némelyeknél 
csodálkozást, másoknál botránykozást fog kelteni. De én 
keveset törődöm, lia e miatt kellemetlenséget fogok 
tapasztalni, mert a mit mondtam, megfelel a valónak. 
Szándékom az volt, valamit tenni ama hamis hagyomány 
földerítésére, amely a reformáczió és hősei körül támadt, 
a mely szünet nélkül igen szerencsétlen befolyást gya-
korol a keresztény közérzületre." 

Ezek bizonyára figyelemre méltó vallomások ma-
gasrangu prot. pap tollából, és mint szerző mondja, a « 
dán prot. papok közt sokan ugy gondolkoznak mint ő. 
Sietünk pedig közölni ezeket ebben a lapban ; mert gyor-
san élő nemzedékünk könnyen felejt ilyeneket. Igy pl. egy 
in lutheranis tekintély nem régen hirdette, hogy Luther 
munkái u j kiadásából a botrányos helyeket kihagyták. 
Nos hát ez után is még mindig csiszolják Luther igaz 
képét s a történetírást ily módon megfosztják tiszta for-
rásaitól : kell tehát résen állnunk. — Igy a „B. Pbl ." 

Közli H. Gy. 

IRODALOM. 
K a t h o l i k u s k ö l t ő k . 

(Mutatvány egy éppen most megjelent műből. 
(Folytatás.) 

Kazinczy, Bajza és Kölcsey nyomdokainak követői 
gyanánt kezdték meg a vallásos költészet müvelését 

Sujánszky Antal és Nyulassy Antal. Sujánszky Antal 
több mint félszázadon keresztül művelte a kath. Iyrát, 
mindenesetre a legkiválóbbak között ; alkotásaiban a lélek-
tani hűség az érzelmek emelkedettségének megtelelő ékes 
nyelvezet mellett nem küzd sem az eszmével, sem az 
alakkal, a szavakban és kifejezésekben rejlő erő birto-
kában van és e mellett a versalak arányait, a méret 
szabatosságát és a rimek tisztaságát állandóan és követke-
zetesen megőrzi s eleinte az általánosságban néha elmerülő 
költőisége is, később mindegyre inkább kidomborodik. 

Nyulassy Antal versei az ötvenes években Eszter-
gomban jelentek meg. Van bennök bizonyos népies iz, 
különösen az oktatófélékben, de vallásos költeményeivel 
nem szárnyalta tul kortársai basonlónemü alkotásait. 

Pájer Antalnak élénk érzéke van az epigrammai 
fordulatokhoz, gazdag és sokszor elragadó képzelő erővel 
rendelkezve, kár, hogy vallásos költeményeiben nélkülözi 
a fenséges iránt való érzéket. Vallásos költeményei fen-
ségét többször pórias kifejezések közbevegyitésével s a 
mérték hanyag kezelésével csökkenti. Előbbi költeményeii. 
kivül Szent Lantja, Sujánszky kiadásában ; Orgona virágai, 
Mindszentv Gedeonéban nagyrészt bibliai ég szent törté-
neti reminiscenciák, melyek tanulmányozása azonban jóté-
kony hatással van a vallásos érzelmek nemesitésére. 

Garay János Szent Lászlója eposnak van irva, de csak 
verses elbeszélés ; öcscse Garay Alajos Bethulia hölgye 
czimű vallásos eposza nem vált nagyon népszerűvé, de a 
vallásos elbeszélő költészet nem közönséges művel gyara-
podott benne. 

Ivuthen (Barina Vendel) jóizü vasárnapi verselő, 
kinek néhány igen hangulatos vallásos éneke is van, 
Petőfi iskolájához csatlakozott teljes lélekkel. Legsikerül-
több legendája a „Szent sziiz képe" s ,.Jézus névünne-
pén" czimü költeménye, melyet Renan ellen irt. 

Mindszenty Gedeon sikereitől felbuzditva, több egy-
házi költő kezdte a vallásos költészetet művelni. 

Egész iskola keletkezett, mely a vallásos lyrát szor-
galmas müveléssel oda fejlesztette, hogy vallásos költé-
szetünk virágzásának u j korszakot teremtett. 

Részint a Mindszenty Gedeon által teremtett isko-
lához, részint önálló irányhoz tartoznak az ujabb magyar 
vallásos költészet kiválóbb művelői közül még Czuczor 
Gergely, Egyed Antal, Lázár Miklós, Kemenes Ferencz, 
Szvorénvi József, Szabó Imre, Kovács Márk, Benőfi Soma, 
Talabér János, Csajághy Sándor, a szűz Mária- és Jézus 
szentséges Szivének kifogyhatatlan ihletű dalnoka Rosty 
Kálmán, a nemes egyszerűségű Szülik József, a fenkölt 
Pály Ede, a nagy elődök nyomdokába lépő Kisfaludy 
Árpád, a zsoltárok hű átirója Kálmán Károly, a Dante 
fordításával szereucsésen megküzdő Csicsáky Imre ; a ke-
bel égi vágyait és szent érzelmeit oly édesen, oly elra-
gadóan zengő Kalocsay Alán. Mindannyian egyházi fér-
fiak s a század felvirágoztatott vallásköltészetének érde-
mes bajnokai. 

A világi katholikus költők közül vallásos költésze-
tünket Garay Jánoson kivül néhány igen becses alkotással 
gyarapította Vörösmarty Mihály, a korán elhunyt Lakner 
Sándor és ujabban Várady Antal, Reviczky Gyula és 
Rudnyánszky Gyula. 
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Egyházi énekes gyűjteményeket Fejér György kano-
nok, Fekete Ferencz, Guzmics Izidor, Kókai Benedek, 
Egyed Antal, Röder Alajos, Bodnár József, Faigel Pál, 
Benedek József, Kovách Márk, Zvórnik János, Zsihovics 
Ferencz, Fojtényi Cassián, Nagy Márton, Kádas Rudolf, 
Blasskó Mátyás, Fedák Orbán, Bozóki Mihály, Nagy 
Károly és Radimeczky János adtak ki ; de ezeken kivül 
számos verses énekes gvűjtemény is megjelent, mely in-
kább az imakönyvirodalom keretébe tartozik. A legérde-
kesebb egyhájfi énekes gyűjtemény kétségtelenül Fejér 
György nagyváradi kanonoké, Guzmics Izidor és Fojtényi 
Cassián benczéseké, a kik gyűjteményeiket eredeti egyházi 
énekekkel is gyarapították s kiknek szent énekeit most is 
halljuk templomainkban a nép s az ifjúság ajkáról. 

Bogisich Mihály prépost a régi és ujabb magyar 
nyelv- és zeneemlékekből számos vallásos éneket fejtett 
meg, melyeket összegyűjtve „Őseink buzgósága-' czim 
alatt 1888-ban adott ki. A becses gyűjtemény százhatvan 
régi dallamot elevenit fel s nagyrészt Kisdi Benedek, 
(1651) Szegedi Ferencz, (1674) Szelepcsényi és Kovács 
Márk (1840) gyűjteményes énekeskönyveiből meríti az 
anyagot. A százhatvan régi dallam közül a hitújítás előtti 
korra huszonhárom ének esik. Bogisich Mihály czélja volt, 
„a magyar kath. templomi éneknek uj lendületet adni, 
vagyis a régi irott és nyomatott könyvek sárguló lapjain 
szunnyadozó énekeket uj életre ébreszteni." Nagy tudo-
mányos készlettel s még több lelkesedéssel fogott Bogi-
sich a munkához, legszebb jutalmául fáradozásai sikerét 
megérte : a történeti becsű régi magyar egyházi énekek 
iránt való érzék kifejlődött s az ősi magyar szent hang-
zatok megint az áhitat szárnyaira keltek. (Vége köv.) 

= Irodalmi jelentés. Alulirt szerzőnél megrendel-
hetők a következő munkák: 1. „Jézus Krisztus a nevelő 
tanítók eszményképe." Második kiadás. 198 1. nagy 8-r. 
Ára bérmentes szétküldéssel 1 írt vagy megfelelő intentio 
(3—4). 2. „Vallás nélkül nincs igazi műveltség." Szent 
beszéd. 28 1. nagy 8-r. Ára bérmentes szétküldéssel 20 kr. 
vagy egy intentio. A tiszta jövedelmet a mármaros-szigeti 
róm. kath. templom belső díszítésére fordítjuk. Kelt Szat-
mártt, 1889. jun. 10. Dr Steinberger Ferencz, tan. kép. 
igazgató. 

VEGYESEK. 
*** A győri sz. Erzsébet-egylet fennállásának negyed-

százados jubileumát ünnepelte e napokban. Az ünnep f. 
hó 6-án kezdődött hálaadó istenitisztelettel, melyet az 
egylet apostoli lelkű pártfogója. Zalka János püspök ur 
mutatott be az Urnák. Győr város hatóságai és minden 
rangú hivei nagy számban vettek részt az isteni tisztelet-
ben. Szent mise után az egylet nagyérdemű igazgatója, 
Ruschek Antal győrszigeti plébános lépett a szószékre s 
meghatóan fejtegette a ker. szeretet és jótékonyság üdvös-
séges tanait. Az egylet e jubileumát igen finom és gyen-
géd tapintattal akkép fejezte be, hogy pünkösd első és 
második napján 500—500 szegényt megvendégelt. 

— Bécsből a nép vallásos buzgóságának folytonos 
emelkedéséről tudósítják az Augsb. Postz.-ot. Az utóbbi 
pünkösdi ünnepek alatt a zárva tartott üzletek száma 
határozottan többnek tünt fel mint az előbbi években. 

— A fuldai püspök római útjából hazaérkezvén, 
főpásztori körlevelet intézett híveihez, melyben megható 
vonásokkal ecseteli a vallás, az egyház, a pápaság hely-
zetét Rómában. Kijelenti, hogy Rómában összeesküvés 
működik, a mely a keresztény vallás, a keresztény tudo-
mány és a ker. művészet halálára esküdött össze. 

f I. b. Paner János székesfehérvári püspök emlé-
kezete a főrendiházban. — Székesfehérvár elhunyt püs-
pökéről a főrendiház elnöke következő parentatióban 
emlékezett meg, f. hó 12-én : Ma is egy, utolsó ülésünk 
óta örök nyugalomra költözött tagtársunk halála hírével 
vagyok kénytelen megkezdeni jelentésemet. (Halljuk ! 
Halljuk !) Ugyanis Pauer Jáuos székesfehérvári róm. kath. 
megyés püspök ur végzé be időközben földi pályafutását. 
Az üdvözült főleg a népnevelés terén igyekezett érvénye-
síteni szép tehetségeit és e czélra forditá tőle kitelhetőleg 
anyagi erejét is, a mint hogy irodalmi munkássága ter-
ményeit nem egyszer jutalmazá meg a magyar királyi 
tudomány-egyetem, valamint a tudományos akadémia is 
méltatá jelzett érdemeit s már 1858-ban levelező tagjává 
választotta ; de hátrahagyott rendkívül gazdag könyvtára, 
fáradhatlan szorgalmának ezen gondosan ápolt, örökre 
fenmaradandó szellemi kincse a késő nemzedékeket is em-
lékeztetni fogja e, mig élt, tudományokban jártas férfiú-
nak nevére; azon rendkívüli meleg részvét pedig, mely 
temetése alkalmával mutatkozott, csalhatatlan jele azon 
ragaszkodásnak, melylyel hivei elhunyt főpásztoruk iránt 
viseltettek ; mondjunk mi is áldást hamvaira és részvétünk-
nek adjunk jegyzőkönyvileg kifejezést. (Általános helyeslés.) 

— Az európaszerte tartott kath. kongresszusok alkal-
mából eredeti ötlete támadt a hires „Popolo Romano"-
nak. Ebben a lapban valami zsidó firkonez arra inti a 
pápát, hogy ne igen lelkesedjék a kath. kongresszusok 
iránt, mert hiszen e kongresszusok az egyház „laicizáczió-
ját" jelentik s a világi elemeket uralkodó állásra emelik 
az egyházban. Ne féljen a „Popolo Romano" zsidaja; 
ezek a kongresszusok nem az egyház laicizáczióját jelen-
tik, hanem jelei a kath. világi férfiak keresztény katholi-
kus újjászületésének. A kath. engedelmesség, mely a kon-
gresszusokban az apostoli szentszék és a püspökök iránt 
nyilvánul, éppen legbiztosabb ellen- és gyógyszere minden 
laicizácziónak. 

— A spanyol katholikus kongresszus határozatait 
Európa valamennyi elterjedtebb nyelvén közzé fogják tenni, 
hogy a legszélesebb körű köztudomásra jussanak s az 
egész világ katholikusai számára egyöntetű vezérfonálul 
szolgáljanak a római kérdés iránt való eljárásra nézve. 

K S 3 Felhívás előfizetésre. 
Féléves előfizetőinket kérjük az előfizetés mielőbbi 

megújítására. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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hirek. — Irodalom : Kathol ikus köl tők. — Vegyesek. — Felhívás előfizetésre. 

Nm. és ft. dr Schlauch Lőrincz püspök beszéde 
a főrendiház f . hő 12-én tartott ülésében. 

Midőn Magyarország önmagának visszaada-
to t t ; midőn a passziv ellenállást az önrendelke-
zési jog és a teremtő tevékenység váltotta föl : 
mindenki ösztönszerűleg érezte, hogy az első 
teendők közé tartozik : a magyar államot politikai 
tekintetben szilárdítani, a fokozódó műveltség 
által pedig annak haladását biztosítani. 

Magyarország nem uj állam, a „regnum in-
dependens" nem mai keletű, államalkotó elemeit 
nem a dualizmus szolgáltatta legelőször. 

Van történelme, mely állami individualitását 
s ennek magyar jellegét minden lapján kellő 
világosságba helyezi. Nem vesztette el ezt még 
akkor sem, midőn a nemzetet a sok viszontag-
ság után az önfentartási ösztön és a politikai 
eszély — éppen állami individualitásának meg-
mentése czéljából — művelődési szempontból 
amúgy is a nyugatra támaszkodván, — politikai 
tekintetben is egy szomszéd államhoz ugyanazon 
fejedelem alatt „indivisibiliter ac inseparabiliter, 
in vicém et in simul" való csatlakozásra utalták. 

E csatlakozás által biztosította magának 
azon erőt, mely valamint a keleti barbárság 
elleni küzdelemben támogatta, ugy képessé tegye 
kedvezőbb körülmények közt közvetítő cziviliza-
torius küldetését teljesíteni. S ma is e csatlako-
zásban, mint nagyhatalmi coëfficens, egyenjogú 
és döntő tényező, találja fel államjogi létfeltéte-
leit, nem ugyan abszolút függetlenséggel, de 
mégis az önállóság annyi attribútumaival, hogy 
állami individualitását érvényre jut tathatja. 

Ami tehát a történelmen mint aranyfonál 

átvonul; ami becses hagyományként őseinktől 
reánk maradt ; amit sem a pragmatika szankczió, 
sem az 1867-iki kiegyezés nem semmisített meg; 
sőt ami ezekben találja fel önállóságának leg-
becsesebb, legerősebb biztositékát: ez a magyar 
állam egysége, amint ez azon nemzetnek jogara 
alatt fejlődött, mely azt alkotta; ez az állam-
bölcseség által sugalmazott azon viszony, mely azt 
az örökös tartományokhoz fűzi; és ami a nem-
zetnek kegyelettel párosult jogérzete szerint e 
kettőnek létfeltétele, szeglet- és zárköve : ez a 
király. 

Es e mult, az eszmék és tradicziók ezen 
összessége, megizmosodva, úgyszólván megteste-
sülve annyi nemzedéken át, megszentelve annyi 
emlék, fentartva és ápoltatva annyi remény ál-
tal, ezek képezik Magyarország összes népeinek 
elválaszthat-lan, osztatlan örökségét, melyet fen-
tartani és megőrizni minden előrelátó magyar 
államférfinak feladata; de feladata egyszersmind 
visszautasítani mindazt, ami a multat leront-
hatná, vagy az örökséget veszélyeztethetné. 

Legyen hazánkban valamely államférfi sza-
badelvű, vagy konzervatív; nevezze magát a 
közösügyek barátjának vagy ellenének; ha Ma-
gyarország kormányát kezében ta r t j a : az nem 
térhet le azon alapról, melyet a nemzetnek 
nyolczszázados tapasztalása, helyes jogérzéke, a 
súlyos viszontagságok hatása alatt megérlelt 
bölcsesége, mint változatlan irányt megjelölt. 
Mert minden nemzetnek politikai múltjában van-
nak lefektetve azon irányelvek, melyektől ha el-
tér, snlyosan bűnhődik. 

Ezen irányelvek és az ezekre alapított politi-
49 
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kai egység képezik fennállásának és fejlődésének 
előfeltételeit. 

Bátor voltam ezen alapelvekre rámutatni, 
melyeken a magyar állam fölépült, s melyek mel-
lett, vagy éppen azok kölcsönös hatása alatt, 
politikai és nemzeti egyéniségét föntartotta. A 
politikai viszontagságok nem voltak képesek a 
nemzetet eszményi fölfogásában megzavarni; ma-
gyarnak érezte magát mindig és nincs ma senki, 
aki becsületkérdésnek ne tekintse oda törekedni, 
hogy a magyar politika oly irányban érvényesít-
tessék, mely a nemzetet főntartváu, eredeti jel-
mét erőssé és nagygyá tehesse. 

De midőn ezen politikai alapelvekre muta-
tok, nem tehetem, hogy egy uj tényezőre is ne 
mutassak, mely éppen oly hathatós visszahatás-
sal lehet állami létünkre, mint voltak egykor 
a még ki nem forrt politikai viszonyok; — ér-
tem: az ujabban sokszorosan fölemiitett kulturát. 

Ismerem az eszmék hatalmát ; tudom, hogy valamely 
nemzetnek politikai érettsége és hatalma mindig annak 
műveltségi fokához bizonyos okozati viszonyban áll ; de 
tudom azt is, hogy a kultura kétélű fegyver, mely vala 
mint erőssé tehet egy már szilárd alapon álló népet, ugy 
másrészről bizonytalanná teheti annak jövőjét, ha azt ere-
deti nemzeti jelleméből kivetkőztetni képes lenne. 

Autodidaktikusok nein vagyunk, tanítóink ott a 
nyugaton vannak. Amivel birunk, tőlük sajátítottuk el; 
a czivilizáczió vámsorompókat nem tür. és mi, éppen ugy 
mint más nemzetek, a tudománynak kozmopolitikus hala-
dása alatt állunk. Előny ez, melyet méltányolni kell ; de 
az előnynek van hátlapja, mint minden dolognak van fény-
es árnyoldala. 

Az előny abban van, hogy nem töretlen uton halad-
ván, közművelődési intézeteinket más európai müveit 
nemzetek mintaintézetei szerint szervezhetjük, hogy min-
den irányban művelődhetünk, fejlődhetünk, haladhatunk ; 
az árny és igy a veszedelem abban van, hogy nemzeti 
individualitásunk a kozmopolitizmus hatása alatt szenved-
het, és én teljesen értem és méltányolom azoknak törek-
vését, kik ennek mintegy ellensúlyozására magyar nem-
zeti kulturát kívánnak létesíteni. 

A „nemzeti kultura" fogalma, alkalmazzuk azt bár-
mely élő nemzetre, egy tág fogalom, melynek definicziója 
iráut igen nehéz tisztába jönni. Ma alig létezhetik nemzet, 
mely önerejéből képes volna sajátlagos, Európa többi 
nemzeteitől különböző uj kulturát teremteni. A tudomány, 
a művészet, az ipar s általában a művelődés oly magas 
fokon áll, eszközei oly sokszorosak, eredményei oly fénye-
sek, elterjedése oly általános, hogy annak egyes nem-
zetek adhatnak uj impulzust, de ujat teremteni alig leend-
nek képesek. 

Ha tehát „magyar kultura" létesítéséről van szó : én 
azt csak ugy értelmezhetem, hogy nemzetünk az általános 
európai kulturát asszimilálván, azt eredeti magyar jelle-
méhez, nemzeti eszményéhez, költői sajátságaihoz, ősi 

szokásaihoz, nyelve eredetiségeihez, szóval ahhoz, mit 
nemzeti géniusznak neveznek, idomítsa, — mindenben 
pedig a politikai nemzet jellegét tüntesse fel. 

Ha ez az értelme a magyar nemzet törekvésének: 
akkor én szivemből üdvözlöm az eszmét, mert akkor az 
európai kultura mit sem vesztvén magasztosságából, nem-
zetünkben megtestesülvén, Magyarországot a művelődés-
nek azon magaslatára fogja emelni, hogy nem csak méltó 
helyet foglal el Európában, hanem nyugot és kelet közt 
levén elhelyezve, közvetítő szerepét kelet felé sikerrel 
fogja teljesíteni — bölcs körültekintéssel távol tartva egy-
részről a kozmopolitizmus kinövéseit, és más részről össz-
pontosítván a hazában már eddig is létezett közművelő-
dési tényezőket, uj czentrumát fogja teremteni a czivili-
zácziónak ; — teremteni fog gyupontot, mely szétlövelni 
fogja világosságát oda, a hol ma kis népek és országok 
alakulóban vannak, melyekre nemzetgazdasági, kereske-
delmi, ipar és tudomány tekintetében mint delej, vonzó 
erővel fog birni és lehetővé teendi a morális terjeszke-
dést ; a magyar nemzet szellemi hatalom lesz, mely mi-
dőn hódít, nem alacsonyít le : mely a szomszéd nemze-
tek önérzetét nem sérti, de megszünteti az előítéleteket, 
és közös érdekeket teremtvén elhárítja a féltékenységet. 
Ez azon fölvilágosodott érdek, mely jóakarattal párosulva 
barátokat szerez. 

De, m. f., ez hosszú, hosszú ut, melyet más nem-
zetek csak nagy fáradsággal tettek meg Az ut annál 
nehezebb, mert a mai haladás abban különbözik a mult 
idők haladásától, hogy az értelmi és erkölcsi tényezőkre, 
akik nemzeteket vezetni akarnak, nagyobb feladatot sza-
bott, mint azelőtt. Azelőtt egy-egy lángész teremtette a 
társadalmi nagy alkotásokat, teremtette sokszor a tudatlan 
tömegnek felhasználásával, és támogattatva a durva erköl-
csök ős ereje által ; ma ezen alkotások ritka készültséget 
tételeznek fel. A társadalmi problémák megoldása ma 
nemcsak politikai, hanem tudományos kérdés is, mely 
készültséget követel, annál mélyebbet, mert éppen a koz-
mopolitizmus az államok összetartó erejét elforgácsolván, 
egy államférfi sem nélkülözheti azon összes tényezőknek 
közreműködését, melyek a nemzetek értelmi és erkölcsi 
súlyát növelhetik. — A mai kultura tehát nagy észbeli 
műveltséget, de másrészről, és, a mire én még különösen 
nagy súlyt fektetek, nagy erkölcsi öntudatot is igényel. 

Sok ész, komoly munkásság és tiszta erkölcsök ké-
pezik kvintesszencziáját az állami létnek, melyek ha bár-
mely nemzetnél hiányoznak, azokat a külső kulturának 
fénye nem fogja erősekké tenni, sőt nem fogja megmen-
teni a hanyatlástól. A példák a történelemben nem hiá-
nyoznak. 

Es erre nézve legyen szabad közoktatásunk szelle-
mére, mely művelődésünknek s igy nemzeti kultúránknak 
is, tagadhatatlanul kiindulási pontul szolgál, néhány rövid, 
tárgyilagos észrevételt tennem. 

Egyetemeinken a tanszabadság, középtanodáinkban 
a szakoktatás van bevezetve, és e tekintetben a nyugatra 
támaszkodtunk. 

De itt, ugy látszik, valósul az, hogy „dum duo 
faciunt idem, non est idem; - ' — legalább az eredményből 
Ítélve, jogosultnak látszik e föltevés. Nem akarok ezen 
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kijelentéssel a tanszabadság vagy a szakoktatás theoriája 
ellen szólani. Hiszen sehol sem lehet inkább vitatkozni, 
mint e körül. Általában a közoktatási kérdésekben min-
dent kontroverszszé lehet tenni, elkezdve a kérdésektől, 
melyek a szenvedélyek föllázitására szolgálhatnak, mind-
azon kérdésekig, melyek tisztán pedagógiai jellegűek. 

De miután az okozatról az okra jogos a következ-
tetés : kénytelen vagyok konstatálni, hogy közéletünk 
soknemű jelenségei, melyek azoknál mutatkoznak, kik az 
általam jelzett rendszer mellett növekedtek, egy oly hi-
ányra engednek következtetni, mely mindnyájunk és külö-
nösen a kormány gondos figyelmét kihívja, — értem a 
tudománytéren : a felületességet, az erkölcsi téren a nagy 
visszaesést. 

A készületlenség, melyet a középtanodakból kilépő 
sok iíju a felsőbb tanintézetekbe magával hoz, oly gya-
kori, hogy — kivéve a szellemileg gazdagabban megaján-
dékozottakat, — az egyetemre való készültségük, illető 
képességük joggal kérdésessé tétethetnék, de nem cseké-
lyebb azon bizalmatlanság, melylyel a kormányszékeknél, 
a közhivatalokban, intézeteknél, ügyvédeknél az illető 
ifjak képzettsége iránt viseltetnek ; — aki ezeket tapasz-
talja, s aki tanuja annak, miként kénytelen sok ifjú tizen-
két vagy tizenhárom évi tanulás után újra kezdeni önmű-
velődését, hogy logikai gondolkozásra, tiszta észjárásra, 
szellemi és jellem-harmoniára szert tegyen : az természe-
tesen következtetést fog vonni magára a rendszerre, vagy 
legalább is annak ferde alkalmazására. 

Vallás-erkölcsi tekintetben is nem csekélyebb a vissza-
esés, mely azért is nagy fontosságú, mivel megrontja a 
nemzet morális erejét és értékét. Az agnosticzizmusnak 
nevezett világnézet ifjaink közé dobatik. 

Az agnoszticzizmus jellege pedig: a vallási érzéknek 
tetemes elhalaványulása, hogy ne mondjam, kihalása, a 
morál tekintélyének teljes megvetése, a minden szép- és 
nemesnek alapját képező idealizmus eltűnése, a kedély-
életnek azon teljes eltompulása, mely az „inconnaissable" 
nyomása alatt a pesszimizmus karjaiba vezet. A morális 
pesszimizmustól a politikai pesszimizmusig csak egy lépés 
van és ez a nemzetnek belerejét nem fogja fokozni : e 
világnézettel — mely eredeténél fogva koszmopolitikus, — 
nemzeti kulturát nem lehet teremteni. 

Távol legyen tőlem a mondottakat individualizálni ; 
számtalan kivételeket magam is ismerek és tisztelek; 
— de hogy az irány és a jelenség az, a mit röviden 
érintettem, az tagadhatatlan. 

S azért én örömmel üdvözöltem a vallás- és közokt. 
m. kir. miniszter urnák azon kezdeményezését, hogy 
Budapestnek budai oldalán egy felsőbb katholikus nevelő-
intézetet kiván létesiteni, mely a fővárosnak erkölcsi 
veszélyei közepette, mintegy menedéket képezzen a ter-
jedő korrupczió ellenében. 

Es ezen körülmény egymaga igazolja egy oly intézet 
felállításának szükségességét, s a támadások, melyek az 
eszme ellen intéztettek, az érvek, melyek azzal szemben 
felhozattak, csak viszonylagos értékkel birnak, amint az 
egyéni felfogás és szempontok változnak. 

Elvi szempontból azonban kívánatos lett volna, ha 
az intézet kérdése ott nyert volna elintézést, ahol az 

kezdeményeztetett és ahová az jogszerüleg tartozik ; 
kivánatos lett volna, hogy az eszme oly kérdések hozzá-
vetése által ne viciáltassék, melyeket jogosultaknak alig 
lehet tartani. 

Ha a tanulmányi alapból fentartott, — egyébként a 
törvény minden követelményeinek megfelelő — katholikus 
intézeteink a magyar királyban, mint főkegyurban tisz-
telik fentartójukat : ugy hiszem, a tervezett intézet bel-
ügyeinek rendezési jogától sem lehet ugyanezen jelleget 
megtagadni. És konstatálnom kell, hogy eddig legalább 
a magyar törvényhozás a királyi főkegyúri jogok gya-
korlását nem vonta hatalomkörébe, sőt miuden alkalom-
mal azt a királynak föntartani kivánta és egyszer annak 
védelmére is kelt. 

Nem kivánok inszisztálni, vájjon szükséges volt-e 
mintegy presszim kimondani, hogy ezen kath. nevelőin-
tézetbe más felekezetűek is fölvétessenek ; de nem hall-
gathatom el azt, hogy a kath. papoknak, mint tanárok-
nak alkalmaztatása iránt a kizárás oly merev módon lett 
kimondva, mely az illetőkre nézve megszégyenítő, de 
sérelmes is. 

Törvényeink a tanári képességet bizonyos föltételek-
hez kötötték. Ezen föltételek a tudomány mérvét és az 
erkölcsi élet minőségét érintik ; de az példátlan, hogy a 
tanári képesség valakinek társadalmi állásához lett volna 
kötve ós valaki csak azért szorittassék le ezen magasztos 
térről, mert talárt hord. Magyarország kath. papsága 
minden tekintetben mérkőzhetik bárkivel a tudomány 
terén ; intézeteink, melyekben kath. papok vaunak alkal-
mazva, bátran versenyre kelhetnek, ugy hogy az ott 
alkalmazott paptanáraink egy vonallal sem állanak hát-
rább a világi tudósoknál. Nem lehet nem felszólalnom 
és tiszteletteljes, de határozott óvást nem tennem azon 
kijelentéssel szemben, hogy bármely kath. tanintézetben 
kath. pap, mint tanár, ne lehessen alkalmazva. 

Még egy kérdést kívánnék érinteni, mely ujabban 
igen tiszteletreméltó odalról komolysággal, más részről 
azonban némi szenvedélyességgel lett tárgyalva. S ez az 
úgynevezett kath. autonomia. 

Indíttatva érzem magamat fölszólalni, nehogy téves 
nézetek és nem eléggé jogosult aspirácziók a közvéleményt 
oly térre sodorják, ahol valószínűleg veszély, de minden-
esetre sok csalódás várhatná az illetőket. 

Kijelentem azonban, hogy amit mondani fogok, azt 
csak is kizárólagosan a magam nevében mondom. 

A katholikus egyház Magyarországban is az, ami 
bárhol a világon ; — ugyanazon hitelvek alapján, ugyan-
azon koruiáuyalakban, ugyanazon szervezettel és ugyan-
azon szellemi hivatással működik és teljesiti kötelességeit, 
mint a katholiczizmus mindenütt. Püspökei sz. István 
Dekretuma alapján is a magyar egyházi ügyeket gon-
dozzák, kormányozzák és intézik a kánonok szerint (Lib. 
II. c. 2) ; — tehát sem több, sem kevesebb hatalommal 
nincsenek felruházva, mint az összegyház püspökei. — 
Az a'lpapság viszonya a püspöki hatóság iráuyaban is 
ugyanaz, mint mindenütt. 

Eltér azonban, amennyiben az egyház történelmi 
fejlődés utján az állammal oly viszonyba jutott, mint 
sehol másutt. A királysággal együtt és egy időben ala-
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pittatván meg, az állammal együtt növekedett, és a ki-
rályi főkegyúri jog által mintegy individuálizálva, az 
állammal ma is szoros összeköttetésben áll. 

Szent István püspökségeket, apátságokat, prépostsá-
gokat, plébániákat alapítván és javadalmazván, ezen egy 
tette által kegyúri jogokat szerzett, és erre az akkor 
egyházjogilag már kifejlett kegyúri rendszer szerint tel-
jesen jogosítva is volt. S igy értelmezendő Verbőczynek 
azon mondata: „jus patronatus sibi ipse acquisivit", 
— amit egyébiránt ma mindenki tehet, ki javadalmat 
alapit. 

De sz. István és utódai nem csak egyszerű kegyúri 
jogot gyakoroltak, hanem a magyar kath. egyházban 
oly terjedelmű intézkedéseket is tettek, melyek az egy-
szerű kegyúri jogrendszerből ki nem magyarázhatók. És 
ezen nagy mérvű jogok alapja II. Szilveszter pápának 
bullája, melynek kifejezései szerint : sz. István utódai 
ama kiváltsággal birtak, hogy „amiképen őt és őket az 
isteni kegyelem oktatni fogja, országuknak jelen és jö-
vendő egyházait, helyette és utódai helyett, intézhessék és 
rendelhessék." 

Azóta a királyi főkegyúri jog a magyar koronához 
volt kötve, és a jogfejlődés folytán is elválaszthatlan elő-
jogát képezte annak, hogy közjogunk egyik sarkalatos 
czikkelyévé vált, és a közjogi helyzet megváltoztatása 
nélkül attól el nem szakitható. 

Gyakorolták is e jogot királyaink, gyakorolta Hunyady 
János is, mindig tekintettel a koronához kötött eme jog-
nál fogva; de másrészt midőn gyakorolták, tették ezt 
mindig kontaktusban az egyházzal és ennek törvényei 
értelmében ; gyakorolták személyesen, amennyiben az 
uralkodó személyéhez van kötve, s történelmünk nem 
mutat esetet, hogy ezt az országgyűlés gyakorolta volna ; 
gyakorolták majd abszolút módon, majd a káptalanok 
választására támaszkodva, majd az ország egyik vagy 
másik egyházfejedelmének közbejöttével. Amióta a kir. 
helytartótanács szervezve lőn, gyakorolták e kormány-
szék utján : — ma az 1848 : III. t.-cz. rendeleténél fogva 
gyakorolja azt urunk és királyunk ő felsége a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium által. 

A magyarországi kath. egyháznak világi vonatko-
zású ügyeit tehát a magyar király ma a törvény erejé-
nél fogva a kormány egyik közege által intézni. Ha most 
egy kath. autonomikus oly testület fölállítása szándékol-
tatik, mely ugyanazon világi vonatkozású, de a kath. 
egyházat érintő ügyeket kezelni lesz hivatva : szükségké-
pen egyrészről a királyi kegyúri jog és másrészről al-
kotmányunk és közjogunk egyik sarkalatos pontja esik 
kérdés alá ; és ez teszi e kérdést kimondhatatlanul fon-
tossá. melv mind a püspöki karnak, mind a kormánynak 
egész figyelmét kihivja és mély megfontolást igényel. 

Nekem mindig az volt a meggyőződésem, — és e 
meggyőződésnek mindenkor nvilt kifejezést is adtam, — 
hogy egyházi törvényeink értelmében, — amit egyéb-
ként a történelem is bizonyít, — azon jogok, melyeket a 
magyar király egyházunk ügyeiben gyakorol, az egy-
házból veszik eredetüket s hogy azok az egyházi törvé-
nyek értelmében és szellemében az adott kiváltságok alap-
ján és korlátai közt voltak mindig gyakorlandók ; hogy 

azokat az egyház beleegyezése nélkül más hatalomra 
átruházni nem lehet, s végre, hogy ezen jogok az ön-
állóság vagy elkülönzés oly fokáig nem fejleszthetők, 
ahol százmazásuk jellegét vagy korlátait elveszítenék. 

Ha tehát egy oly autonomikus testület fölállítása 
terveztetik, mely demokratikus színezettel bírván, parla-
mentáris formákban mozog; ahol a legfelsőbb tanácsko-
zási és végrehajtó köröktől kezdve, le a falusi tanácsig 
a számarány dönt, tehát a legszentebb ügyek a többség 
esélyeinek tétetnek ki ; ahol nemcsak vagyoni és alapít-
ványi, hanem fontos, az egyház beléletébe mélyen bele-
vágó ügyek tárgyaltatnak, honnan a szenvedélyesség nincs 
kizárva, melyekben lehetetlen meghúzni a határvonalat, 
hol az egyházi tekintély végződik és a demagógia kez-
dődik ; fölmerül a kérdés : vájjon a királyi főkegyúri jog 
ily módon, bárcsak részben való gyakorlása, hogy ne 
mondjam, korlátozása nem érinti-e, és miben annak 
lényegét ? 

A római Szentszéknél korlátozva a megerősítés, — 
itthon korlátozva az autonomikus hatóságok határozatai 
áltál, mi marad még a királynak ? Nem szenvednek-e 
gyökeres változást ama jogok, melyek kiváltságképen a 
koronás fejedelemnek adat tak? s vájjon ugyanazon Szent-
szék, mely egy nagy ország hatalmas fejedelmének adott 
hálából oly előjogokat, milyenek a kath. egyházban széles 
e világon, hazánkon kivül nem léteznek, — hajlandó 
lesz-e ezeknek ily tetemes részét egy változó, a parla-
mentárizmus minden kinövéseinek kitett testületnek ki-
szolgáltatni? — mindezek oly kérdések, melyekre felelni 
nem kívánok, de melyeket megfontolásra ajánlok mind-
azoknak, kik akár az 1869—70-iki kath. kongresszus hatá-
rozatainak végrehajtását, akár egy uj, széles alapokon 
nyugvó autonómiának fölállíttatását oly könnyűnek hiszik. 
De Magyarországnak állami érdekei, a köz- és magán-
jogi tekintetek is nem csekélyebb körültekintést igé-
nyelnek. 

A főkegyúri jogot, mely a király kezében oly hatal-
mas összpontosítási kapocs az országban létező divergáló 
érdekek és aspirácziókra nézve, átruházni s az által, hogy 
azt egy mobil testület átruházott körben, bár kisebb 
mérvben is gyakorolja, gyengíteni, — ez talán nem áll 
a magyar állam érdekében. Én azt, hogy a magyar király 
egyszersmind főkegyur is, az államra nézve nagy fontos-
ságú körülménynek tartom, melynek nagy értékét csak 
akkor fogjuk méltányolni, ha azt megbolygatni kezdjük. 
Az egyházi vagyon, mely kath. jelleggel bir, külön jog-
alanyok birtokában van, és azok kezében a magánjogi ter-
mészetnek minden attribútumaival bir, — bir pedig tör-
vényeink erejénél fogva. Én azt hiszem, hogy valamint e 
jogviszonyt nem lehet egyszerű statutunimal megváltoz-
tatni, ugy a törvényhozás nem foghat erőszakkal bele-
nyúlni oda, a hol 1848-tól fogva annyi törvényes biztosí-
ték védi az erkölcsi, a jogi személyek birtokjogát ; hacsak 
e kérdést hatalmi kérdéssé nem kivánja tenni. A magán-
kegyuri jog mélyen belevág a magyarországi nagy csalá-
dok jogaiba; de más tekintetben érzékenyen érinti az 
egyházi köz- és magánjogi szabályokat is, — annak meg-
oldása a legnehezebb feladatok közé tartozik. 

Csak néhány pontot kívántam érinteni, de miután 
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jogintézményeink ma is még figyelemre méltó átszövő-
dését mutatják az egyházi és világi vonatkozásoknak, 
lesznek kétségkívül kérdések, melyek csak akkor fognak 
egész fontosságukban föltűnni, midőn a régi épület bon-
tásához hozzáfogunk. 

Azonban nem lehet szem elől téveszteni azon körül-
ményt, hogy azelőtt a kath. vallás Magyarországban állam-
vallás volt, ma — legalább in theoria az lenni megszűnt, 
és igen természetes, hogy a kath. közönség a változott 
viszonyokhoz képest bizonyos változtatásokat, a kath. 
ügyek elintézési módozatában jogosultaknak tar t ; minél-
fogva azon óhaj nyilvánul, hogy kath. világi férfiak is 
belevonassanak ott, ahol saját vallási ügyeik elintézéséről, 
ahol gyermekeik vallás-erkölcsi neveléséről van szó. 

Én soha sem csináltam titkot abból, hogy igen 
óhajtom, miként a katholikus világi férfiaink világi vonat-
kozású egyházi ügyekben befolyást nyerjenek ; — de 
óhajtottam mindig azon fentartással, hogy egyrészről a 
királyi főkegyúri jog oly változást ne szenvedjen, mely 
annak természetét érintse, mert „privilégia sunt stri-
ctissimae interpretationis", — de másrészről éppen mivel a 
királyi főkegyúri jog a magyar koronához van elválaszt-
hatatlanul kötve, az onnan el ne szakíttassék. 

E kettős szempontot szem előtt tartván, — szem 
előtt tartván a magyar egyházi fejlődés ama stádiumát, 
hogy ma a főkegyur és király, törvényeink értelmében 
a magyar vallás- és közoktatási miniszter által gyakorol-
ja e jogait ; szem előtt tartván, hogy egyházi szempont-
ból egy, a protestáns autonomiához hasonló katholikus 
autonomia abszolúte lehetetlen : — szerény véleményem 
szerint a kath. autonomia csakis e határok közt volna 
lehetséges. És ha akár az 1869—70-diki kongresszus mun-
kálata, akár egy ujabb szerkezet megállapítása kerülne 
szóba, én ezeket a szempontokat fogom érvényesíteni. 

Ehhez még hozzáadnám azt, hogy minden eszme, 
mely elvettetik, csak lassan érik meg; azért a kath. auto-
nomiát puszta statutumok alapján létesithetőnek nem hi-
szem és azért ott kell kezdeni, ahol az eszmének lassú 
megérlelését remélhetjük ; — kezdeni kell a hitközségek-
ben. Hadd ismerjék meg ott egyházuk szerkezetét és 
szellemét ; hadd éljék bele előbb magukat az egyházi 
életbe azok, akik azt hiszik, hogy az autonomiát kormány-
vagy más rendelettel meg lehet alkotni, vagy azt az egy-
ház egész szervezésével és természetével ellenkező parla-
mentárizmusra épiteni ; lássák és tanulják meg ott, hogy 
a püspökök nem autokraták, a papok nem automaták, 
a hivők nem szolga nép : hanem hogy bennünket egy 
mélyebb szolidaritás köt nemcsak egymáshoz, hanem 
az egyetemes egymáshoz is, mely szolidaritás épen a 
papok és hivők erkölcsi erejében birja legszilárdabb alap-
ját, biztositékát és gyümölcseit; hadd lássák, hogy bár 
az autonomia nem „conditio sine qua non"-ja a hitélet-
nek, mert különben nem léteznék bitélet más országokban 
sem, ahol pedig autonomia nincs ; hanem, hogy az a leg-
hatalmasabb tényezője és fejlesztője lehet az egyházi 
jogéletnek, mely amidőn a maga jogait tiszteletben kivánja 
tartani, megadja az államnak, ami az államé, de tiszteletben 
tartja a felekezetek jogait is, és ez által megszilárdítani ki-
vánja a közbékét, melyre az országnak annyira szüksége van. 

Gr. Zichy Nándor nyi la tkozata a felmerül t kath. ügyekről, 
a főrendiház f . hó 12-iki ülésében mondott beszédében. 

Én, méltóságos főrendek, sem fináncz-politikai, sem 
közigazgatási kérdésekkel hosszasabban foglalkozni nem 
óhajtok, de igenis kötelességemnek tartom visszatérni 
némelyekre, melyeket az előttem szóló nagyméltóságú 
urak a ház figyelmébe ajánlottak. Távol legyen tőlem, 
hogy a mi katholikus ügyeinket ezen körben tárgyalni 
kivánjam. Én perhorreskálom azt, hogy a mi a másé, 
abba akárki is avatkozzék. A szabadságnak főelve, sarka-
latos alapja az, hogy a törvény megadja mindenkinek a 
maga körét, a melyben szabadon működhetik és mig ezen 
a körön tul nem lép, addig ebbe sem törvény, sem köz-
igazgatás nem avatkozik. Ezért méltóságos főrendek, bizo-
nyos fájdalmas érzéssel vettem azt, hogy egyik általam 
tisztelt és nagyon kegyelt főméltóságu tagja ezen háznak, 
— ellenmondást talált nyilatkozatai — és az ő előtte 
szóló nyilatkozatai közt; és ha ezt feltüntetendőnek vélte 
ezen házban, én réazemről szeretem hinni, hogy ezen 
ellentmondás csak színleges, hogy ezen eltérés valóságban 
nem létezik, mert nekem feltennem nem lehet, hogy azon 
nézetek, amelyeket a kath. autonomia intézete körül foly-
tatott tanácskozásainkban az episzkopális és világi hivek 
képviselői körében kifejtettünk, hogy azon nézetek, melye-
ket alattvalói hódolattal, az apostoli király jogai legmé-
lyebb tiszteletben tartásának őszinte kívánságával a trón 
zsámolyához további elintézés és eligazítás czéljából letet-
tünk, akárki által is közülünk az apostoli király jogai, 
vagy a magyar egyház történeti fejlődése félreismerésének 
szándékával fogalmaztathattak volna. Sőt ellenkezőleg, én 
abban, hogy az episzkopátus és a katholikus hivek törvényes 
képviselői ezen kérdéseket tárgyalták és ezen tárgyalásból 
eredett munkáikat további elitélés és eligazítás végett ő fel-
sége kegyeibe ajánlva, zsámolyához letették, oly tényt látok, 
melyet nem létezőnek nem tekinthetünk ; oly tényt, melyhez 
maga az episzkopátus, melyhez annakfeje és vezére a prí-
más, melyhez mi katholikusok mindnyájan hozzájárultunk. 

Lehetséges, hogy tévedtünk némelyekben ; lehetséges, 
hogy a kérdések iránti nézetek az idő folyamában változ-
tak. Eltérő nézetek voltak ezen tárgyalások körében is. 
A dolog lényegére nézve azonban, ugy hiszem, ugy 
Samassa érsek ur ő nagyméltósága, mint Schlauch Lőrincz 
püspök ur ő nagyméltósága egyetértenek, és ez az, hogy 
a katholikus öntudatnak azt feltalálni, hogy a világi 
ügyek elintézésébe nem katholikusok is beavatkozzanak, 
szerintem nem lehetséges. A katholikus egyház, ugy mint 
minden más felekezet, az ország törvényei alatt áll Ma-
gyarországon ; de a katholikus egyház, mint minden más 
felekezet, birt ennek előtte és bir most is a maga auto-
nómiájával. Ezen autonomiák éppen ő felsége legfőbb 
kegyúri jogaiban kulminálnak, melyeket megóvni, meg-
tartani kell. Ezeknek gyakorlatára nézve oly intézkedése-
ket tervezni melyek ezek megóvását aggályosítják, nem 
szabad. Hanem oly intézkedésekre kell törekednünk, me-
lyek minden katholikust megnyugtatnak, a melyek önér-
zületünket nevelik, s a melyek az egyház ügyeinek elő-
mozdítására nézve mindnyájunknak megadják azt a be-
folyást, melyet beuső meggyőződésünk és az egyház iránti 
ragaszkodásunk sugalmaz. 



394 'RELIGIO. 

Ez az, amit én katholikus autonómiának nevezek, 
és annak neveztem mindenkor, és a melylyel bir az egy-
ház nemcsak Magyarországon, hanem a világon mindenütt, 
ahol az egyén, a felekezet és az egyház erkölcsi szabad-
sága megóvatik és tiszteletben tartatik. 

Egyebekben azokhoz, a miket az egri érsek ő nagy-
méltósága és Schlauch Lőrincz ő nagyméltósága kifejtet-
tek, ragaszkodva, a költségvetést a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom. 

Gr. Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde 
a főrendiház f . hó 12én tartott ülésében. 

Nagyméltóságú elnök ur, méltóságos főrendek ! 
Nem szándékom visszatérni azokra, a miket már e kér-
désben elmondottam, t. i általános programmomra, me-
lyet ugy a vallási ügyek, mint a közoktatás terén követni 
szándékozom. Nem is szándékozom tárgyalni az egyes 
fontosabb kérdéseket, a melyek a képviselőházban a 
költségvetés tárgyalása alkalmával felvettettek és a me-
lyekre vonatkozólag iparkodtam ott nézetemet egyenesen, 
határozottan kimondani. Miután azonban a felszólalt nagy-
méltóságú és méltóságos urak nagyobbrészt azon ügyekkel 
foglalkoztak, melyek az én tárczám körébe esnek és spe-
cialiter egy-két oly dolgot is hoztak fel, a melyekre, azt 
gondolom, felvilágositást kell adnom, hogy bizonyos fél-
reértések ne maradjanak fenn ; kötelességemnek tartom 
ezen felszólalások egykét részére röviden reflektálni. 

Az egri érsek ur ő exczellencziája, valamint a nagy-
váradi püspök ur ő exczellencziája mindketten mint sé-
relmet hangsúlyozták, hogy a budapesti II. kerületi gim-
náziumban felállítandó internátus tanáraira vonatkozólag 
egy képviselőházi határozat kimondta, hogy azok csakis 
világiak lehetnek. Miután magam részéről ezen határozat-
hoz hozzájárultam, ha tehát az sérelmes, akkor a vád 
természetesen ellenem is irányul, kötelességemnek tartom 
kijelenteni, hogy részemről ennek a vádnak alapját nem 
látom, nem pedig azért, mert hiszem nem az mondatott 
ki, és nem az volt általam kontemplálva, hogy az ezen 
tanári testületben bennlevő papi tagok onnan eltávolíttas-
sanak, hanem egyszerűen csak az mondatott ki, a mit ele-
jétől fogva kontempláltam, is, hogy a jelenlegi helyzet 
változatlanul fentartatik. És mikor aztán a jelenlegi hely-
zet felől megkérdeztek, azt válaszoltam rá, hogy ez a 
tanártestület jelenleg világiakból van összeállítva. Ezt 
vette tudomásul a képviselőház, s ezt tette bele ama ha-
tározatba, melyhez magam is hozzájárultam; és hozzá-
járulhattam egész készséggel, mert sem kiindulópontomat, 
sem a helyzetet nem változtatta meg. Osztraczizmusról 
tehát csak akkor lehetne beszélni, ha olyan papi tagok-
nak kizárásáról volna szó, kik a tanártestületben már 
tényleg benn voltak. A jelen esetben ez nem történt és 
nem is volt szükség, hogy megtörténjék. 

Csak mellékesen akarom még felemliteni azt, hogy 
midőn a képviselőházi határozat kimondja, hogy az inter-
nátus vezetése, ugy mint a gimnáziumé, világi tanárok 
alatt áll, ez — azt gondolom — semmiféle sértést nem 
foglal magában a katholikus papi tanárokra vonatkozólag, 
a kiknek érdemeit a tanügy, valamint a nemzeti kultura 
terén soha senki kétségbe nem vonta. 

A nagyváradi püspök ur ő exczellencziája ezen felül 
még egy másik, megvallom, igen kényes kérdést emiitett 
fel ; felemiitette t. i. azt, hogy szerinte az internátus, 
vagy az internátussal összekötött gimnázium belszerveze-
tének kérdései nem tartoznak a törvényhozás elé, ugy 
magyarázván a dolgot, hogy miután ez az intézet a ta-
nulmányi alapból tartatik fenn, ott csupán a legfőbb 
kegyúr hozzájárulásával történhetik bármely intézkedés. 

Bocsánatot kell kérnem ő excellencziájától, de ebben 
a tekintetben vele nem érthetek egyet. Tudom, hogy az 
alapok kezeléseért felelősség terheli a minisztert ő fel-
ségével szemben ; de tudom másrészt azt is, hogy a mi-
niszter az általános vallásügy és a közoktatásügy terén 
minden tettéért és mulasztásáért az országgyűlésnek is 
felelős, s ebből természetszerűleg folyik az, hogy a mi-
niszternek ugy a vallásügyi, mint a közoktatási téren 
való ténykedése a törvényhozó testületben megbeszélés 
tárgyát képezheti. Ha méltóztatik megengedni, ezt egy 
flagrans esettel kivánnám illusztrálni, amely talán annál 
pregnánsabb, mert éppen a legközelebb múltban történt. 
(Halljuk !) Ez ama német nyelvi rendelet ügye, mely nem 
rég ismételten tárgyaltatott. Ha a miniszter nem volna 
felelős a törvényhozásnak azokért az intézkedésekért, me-
lyeket a tanterv dolgában a rendelkezése és vezetése alatt 
levő intézetekben tesz, ebből az következnék, hogy a ta-
nulmányi alapból fentartott középiskolákban a miniszter 
pl. a német nyelvre vonatkozó intézkedést életbeléptet-
hette volna anélkül, hogy ahoz a törvényhozás hozzászól-
jon. Ez, gondolom, annyira világos, hogy ehez kétség 
nem férhet, mert a közoktatásügyi politikáért a minisz-
ter kell, hogy felelős legyen. 

Ezt tartottam szükségesnek kiemelni, mint oly kü-
lönbséget, mely felfogásunk közt fenforog. 

Végül Szontágh Pál ur ő exczellencziájának felszó-
lalására reflektál. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Róma, jun. 15. Giordano Bruno iinnepeltetése, az 
igazi rómaiak magatartása, a szabadkőművesek és a katho-
likus világ tiltakozása ez alkalomból. — 

Mióta Róma keresztény város, még pedig a keresz-
tény élet középpontja, azóta ily meggyalázáson nem ment 
keresztül, mint most a Giordano Bruno-féle ünnepély ál-
tal. A legfőbb és legaljasahb bűnök: az atheismusra vete-
medett és a sodomiáig sülyedt gonoszság apotheosisa, hiva-
talosan, azaz egy magát Isten kegyelméből királynak 
nevező fejedelem kormányának bátorításával és támoga-
tásával s azzal a tudattal, hogy ez az apotheosis a felál-
lított szoborban a századok és ezredek hosszú sorának 
szólva állandóságra számíthat, — a keresztény Rómában, 
a pápák Rómájában, a vértanuk felszentelt földjén, eddig 
mint hallatlan szentségtörés lehetetlen volt : ma, a leg-
utóbbi pünkösd óta, gyászemlékü történeti valóság. Nincs 
toll, a mely e gyalázatos tett gonoszságát méltóan tudná 
ostorozni ! Ehhez fogható gyalázat az emberi méltóság s 
az isteni jogok ellen csakis a nagy franczia forradalom-
kor történt, midőn az állatiasság egy kéjhölgyet helyezett 
az oltárra ! 
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Az igazi rómaiak meg is tettek mindent, a mivel j 
városuk szent jellegének tartoztak. Az előkelők hetek 
előtt itt hagyták Rómát s kiköltöztek falura. Elhagyatott 
palotáik néma fájdalommal gyászolják a Róma szent 
jellegén ejtett szenyfoltot. A polgári lakosság és a nép 
előtte való nap és az ünnep reggelén szintén ezrével 
hagyta el Rómát; a kik pedig kénytelenek valának az 
örök városban maradni, azok pünkösd napján, a sacri-
legium ördögileg megválasztott napjáu, kora reggeltől 
kezdve járták a szentváros templomait, engesztelést kö-
nyörögve Istentől s vigaszt keresve mélyen megsértett 
keresztény leikök bánatában. Ilyen volt az igazi rómaiak 
magatartása Róma megbecstelenitésének e gyászos napján ! 

Jól tudták ezt a kormány és a kik e gyalázatos 
ünnepélyt a kormány sugalmazására rendezték. Azért 
Olaszország városai romlottságának vezéreit és diszpéldá-
nvait százával és ezrével szállították Bruno ünnepére az örök 
városba, hogy legyen a ki a pokol ünnepében az igazi rómaia-
kat helyettesítse. A szabadkőművesség is nagygyűlést rende-
zett e nap alkalmából Rómában. 1200 három-pontu testvér 
jelent meg a világ minden részéből Róma profanáczió-
jának, az emberi méltóság, a keresztény életszentség, a 
szent pünkösdi ünnep megszentségtelenitésének e gyalá-
zatos napjára. A többi között Navez Nepoleon, a belga 
szabadoncz gondolkozók küldöttje, ujjongva ünnepelte 
Brúnót, a „hőst", a ki „a keresztény babonát" meg 
merte támadni. „Dicső vértanúnak" nevezte ezt a piszkos 
szodomitát, kijelentve, hogy ő az egész világé, már t. i. 
a szabadgondolkozók világáé. Proklamálta a szabadoncz 
világ solidaritását az egész világon „az ész emanczipátió-
jára minden korlát alul," és a polgári hatalom „kizáró-
lagos supremacziáját, egyedül a természet törvénye és a 
tudomány alapján." Hova czélzott, mindenki láthatja. 

Evvel a diadalmas istentelenséggel szemben csak 
külföldről 15,000 tiltakozás és részvétirat érkezett a Va-
tikánba a mélyen megszomorított szentatyához. A tilta-
kozások száma, ide sorolva az olaszországiakat, megha-
ladja a hatvan ezeret! A részvétiratok közt van Ausztria-
Magyarország uralkodójáé, Brazília császárjáé, a spanyol 
királynéé stb. 

Deus etiam cum tentatione facit proventum ! D. 

Svájczból, jun. 12. Szomorú és örvendetes hirek. — 
Sajnos, hogy én innen önöket csak oly dolgokról tudósít-
hatom, a melyek az ősi szövetségestársi testvériességgel 
homlokegyenest ellenkeznek. Ennek a bajtársi testvéries-
•ségnek sírját megásta a hitszakadás, az u. n. reformáczió ; 
azután talán végleg sirba döntötte a nagy franczia forra-
dalom szelleme és a szabadkőművesség istentelensége. A 
nagy férfiak hőskora a reformáczió előtti korszakra esik. 
Kár, ezerszeres kár azért a gyönyörű természetért, mely-
lyel Isten ezt az országot megáldotta, s azért a felséges 
történetért , melyet őseink reánk hagytak s melyre korunk 
méltatlanabb minden előző időknél. Már a nagy Haller 
kérdé kortársaitól: 

,,Sag an Helvetien : du Heldenvaterland, 
Wie ist dein jetziges dem früheren verwandt!" 

Ha van még része a népnek, a mely igazán hazafias, 
velejéig egészséges és a nagy hagyományok fentartója 

hitben, istentiszteletben, erkölcsök tisztaságában és becsü-
letben : akkor az csakis a konzervatív pártban van meg. 
Igy például a társadalmi kérdés, a munkáskérdés megol-
dása iránt itt tényleg csakis a konzervatív emberek ér-
deklődnek ; a radikális párt emberei frázisokkal vélnek 
minden nehézségeken keresztül eshetni, s midőn az ámítás 
nem sikerül, protestánsok, szabadkőművesek, ó-katholiku-
sok, radikálisok — bűnbakul előveszik a vallási kérdést, 
a kath. egyházat és ujabb és ujabb sebet ütnek az ősi 
szövetségestársi testvériességen. Istenem, mennyi ily seb 
tátong immár ezen a hires svájezi testvériességen ! Nincs 
nap, nincs nevezetesebb alkalom, nincs mondhatni egy 
neme sem az ürügynek, melyet fel nem használnának az 
egyház ellenségei. Igy például legújabban dr Weibel 
Luzernbői, a néhai hires aaraui egyházostromló Keller-
ünnepélyen, azt a szerinte országosan felkarolandó indít-
ványt tette, hogy az itt annyira kedvelt kapuezinusok-
tól, a nekik emberemlékezet óta közjövedelmekből ki-
utalványozott csekély segély megvonassák. Kettőt kérek 
megjegyezni : egyik az, hogy a kapuezinusok ezt a kis 
segélyt fáradhatatlan missziói működésükért kapják ; 
másik az, hogy a ki ellenök ezt az indítványt tette, dr 
Weibel, tanulókorában a kapuezinusok kenyeréből élt. 
Szövetségestársi testvériesség ez ? S ezt mind a hitszaka-
dásnak, a vallási viszálynak, — ebben az esetben az 
ó-katholiczizmusnak kell betudni !) 

Hogy már valami örvendetesre térjek át : jelentem, 
hogy Freiburg város és kanton a mi erős katholikus fel-
legvárunk. Az itt tartott katholikus nagygyűlésben részt 
vett a püspök, a papság, a kormány, a nép. Valóságos 
unicum ez az egész nagy világon. Másutt a kormány tar-
tózkodik a nagy katholikus manifesztáczióktól. I t t a néppel 
tart, mely testestől-lelkestől katholikus. A katholikus 
egyetem ügye, ha nem is amerikai gyorsasággal, de mégis 
előre halad, — sokkal gyorsabban mint az osztrákok 
szalzburgi kath. egyetemének a sorsa. 

Még egy örvendetes eseménynyel szolgálhatok. Grau-
bünden kanton, habár a lakosok többsége protestáns, 
kormányát ugy állitotta össze, hogy az az újonnan meg-
indított katholikusellenes heczczel szemben foglalt állást. 

Q-

IRODALOM. 
K a t h o l i k u s k ö l t ő k . 

(Mutatvány egy éppen most megjelent műből. 
(Vége). 

A legújabb kath. költők közül a vallásos költésze-
tet legszebb sikerrel művelik Várady Antal, Reviczky 
Gyula, Rudnyánszky Gyula. 

Várady Antal a legújabb vallásos lyrában, sőt a 
drámában is nem mindennapi dicsőséget arat. Vallási köl-
tészetünk remekei közé sorolhatjuk „A strassburgi ha-
rangok", „Regina coeli", „Ave Maria! ' „Krisztus a ten-
geren" s a „Patmoszi látnók" czimü valódi költői 
tehetséggel megirt költeményeit. 

Rudnyánszky Gyula az if jabb költői nemzedékből 
rendkívül ép formaérzékkel, szabatos nyelvvel s emelke-
dett gondolatokkal válik ki. A nemzetközi hangú ujabb 
magyar lyrának utat nyit és példát ad nemzeti tárgyak 
feldolgozására s u j forrásként utal a vallásra, melynek 
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fönséges tartalmából már eddig is kiváló becsű müveket 
merített. 

Reviczky Gyula philosopbiai természetű költészeté-
ben megható szépek azok a tisztán vallásos dalok, me-
lyeket^ szemelvényeink között bemutatunk. 

És itt benne vagyunk évtizedünkben, melyről még 
nem adhatunk teljes képet. 

A vallás eszméi mind a művészetekben, mind a 
tudományban még mindig tért fognak hóditani. 

Dante, Milton, Klopstock, Zrinyi az eposban a val-
lásnak, mint hatalmas költészeti tényezőnek nagy alapot 
vetettek. 

A költészet más fajaiban szintén otthon vannak a 
vallás eszméi. 

Nemcsak az eposzban, de a drámában és lyrában is 
mindig lélekemelő, mindig üditő hatással fog járni, ha 
vallásos költőink ujabb alkotásokkal lépnek föl. 

Az épitészet mai napság már nemcsak diszes temp-
lomok emelésében virágzik; a szobrászat már nemcsak 
isteneket és szenteket ábrázol; a festészet hatalmas virág-
zásra emelkedett ugyan a vallás szolgálatában, de ki 
állítaná, hogy czélját tévesztette, mikor már nemcsak a 
vallást szolgálta; a költészet a népek mithologiájából 
első fejlődésében szintén a vallásnak volt alávetve s váj-
jon hátrányára szolgált-e, hogy túlemelkedett a vallás 
határain; a zene kezdetben az egyházi ének kíséretére 
az istenek s utóbb az Istenség magasztalására törekedett 
s elhanyatlott-e az által, hogy kiemelkedett a szűkebb 
körből ? 

Maga a vallás nem gátolja a tudományok és művé-
szetek szabad fejlődését, sőt előmozdítja és megneme-
síti azt. 

A vallásos költészet a költészet többi testvérei kö-
zött koránál is, hivatásánál is, meg tartalmánál is mindig 
az első helyen állott. 

A nemzeti szellem minduntalan visszatér azon for-
rásokhoz, a melyekben életereje fekszik : vallásosságához 
és hazafiságához, mely szent István óta minden nagy 
ha/.ai esemény létrehozója volt. 

Örömmel lehet konstatálni, hogy vallásos költésze-
tünk évtizedünkben szokatlan gyarapodásnak örvend. Ré-
gibb költők jelentek meg újra, a milyenek Sujánszky és 
Kuthen, egész ujak tűnnek föl, a milyenek Csicsáky és 
Kalocsay ; Rudnyánszky Gyula egymásután adja ki val-
lásos tartalmú költői müveit s anthologiák keletkeznek 
egyre-másra. 

A vallásos érzések legmodernebb kifejezése közelebb 
hozza az égieket a földiekhez, több hust és vért ad az 
abstract légies alakokba s bizonyos realismust olvaszt a 
messze vezérlő idealismusba, szóval természetességre, meg-
foghatóságra, megérthetőségre törekszik. 

Nem zárja ki ugyan a mysticismust, a legendák 
bűvös világát, a csodák megrendítő erejét, a túlvilág 
boldogító hitét s a felsőbb hatalmak uralmát, de már 
nem keresi annyira, mint azelőtt. 

Munkácsy Mihály eseményszerű müvei a vallás leg-
fonségesebb fejezeteiből vannak merítve s világhódító 
erejöket mégis azon modern felfogásnak köszönhetik, hogy 
nem túlvilági lényeket, hanem húsból és vérből való em-
bereket vesznek mintául, a kiket mindenki megért. Az 
élet realismusa azonban nem lehet a modern művészetek 
s az uj vallásköltészet jogosultságának alapföltétele. Azon 
mindennapi modellek, a kiket külföldi és hazai művészek 
ecsettel és vésővel a Golgotha alakjai gyanánt akarnak 
szerepeltetni, nem mindig Madonnák, Krisztusok, hanem 
mindennapi közönséges lények. Ki van mérve a művész 
és költő határa a vallásos eszmék megtestesitésében. 

Az idealismus és a realismus egészséges frigyétől 
várható a vallásos eszmék nagyhatású feldolgozása s ezzel 
egyetemben a vallásos költészet legmagasabb virágzása is. 

A költészet sohasem hagyta el a vallást, melynek 
karjain erősödött s a mint a világköltészetben az évezredek 
és hazai irodalmunkban az évszázadok tanúságai bizo-
nyítják, nem is fogja elhagyni soha. 

Teljes tiszelettel 
Dr Kör ösy László. 

Bus ár ovi t s Gusztáv 
kiadóhivatala Esztergomban. 

VEGYESEK. 
— Köszönettel vettük a szatmári egyházmegye 

1889-iki Schematizmusát. A népesség összes száma: róm. 
kath. 114,636, gör. kath. 457,855, gör. n. e. 133, ág. hitv. 
2,062, helv. hitv. 168,652, unitárius 18, zsidó 90,026. 

— Esztergomban nagy ünnepséggel avatták fel az 
ev. ref. imaházat. A „Bud. Hirlap" tudósítója szerint „a 
kath. magyar Rómában alig akad bens/.ülött református 
család;" a hivek „vidékiek, idegenek, hivatalnokok," kik 
„évről-évre elpályáznak a városból :" mégis hát ref. temp-
lomot kellett építeni Esztergomban, a „vidékiek, idegenek 
és hivatalnokok számára." Jellemző igyekezet! Meg-
magyarázta az okot nagyt. Czike Lajos tatai esperes. 
„Három század előtt, úgymond, virágzó (ref.) hitközsége 
volt Esztergomnak." . . . Mi katholikusok ebből sokat érthe-
tünk, ha akarunk érteni. Hogyha prot. atyánkfiainak az a 
czéljok, hogy oda fejlődjenek a viszonyok, a hol 300 év 
előtt voltak, — akkor reánk nézve ennek az az értelme 
van, hogy Pázmány örökségének végének kell szakadni s 
a katholiczizmusnak oly szűk körre kell visszavonulnia, a 
milyenben Pázmány találta. Akarhatjuk, megengedhetjük 
ezt mi — akár „vidékiek," akár „idegenek," akár „hiva-
talnokok" által, akár másképpen ? ! 

— Keresztény katonák Francziaországban sem hi-
ányzanak. A „La Croix de Reims" két szép szónoklatot 
közöl Miribel és Hubert de la Hayrie tábornokoktól, me-
lyek közelebb Côte tábornok temetésénél Châlons-ban 
mondattak. Miribel tbk, a 6. hadtest főparancsnoka, igy 
szólt: „Côte tábornok mint keresztény halt meg; hitt a 
túlvilág büntetései- s jutalmazásaiban, és e hit az, amely 
tántoríthatatlan bátorságot önt szivünkbe. Csak önzők és 
nyomorultak félhetnek a jövő élettől ! Mi nem mondunk 
végbucsut az elhunyt tábornoknak, de azt kiáltjuk : a 
viszontlátásra! Amikor majd fölhivatunk, hogy életünket 
adjuk a hazáért, megtaláljuk őt Isten kebelében." A má-
sik tábornok pedig igy szólt: „Vidáman tekintünk e sirra, 
melynek nincs feueke. mert tudjuk, hogy ha a test ott 
börtönt is talál, a lélek szárnyra kél ; hogy fájlalt ha-
lottaink nemes lelkei nem esnek ott tőrbe ; hogy nem 
találják ott ama rettenetes fogságot, ama szörnyű békót, 
melyet semminek neveznek ; mert folytatják nagyobbszerü 
ragyogással fenséges szárnyalásukat s halhatatlan hivatá-
sukat. Isten a maga igazságosságában megjutalmazza 
azokat, akik e földön becsületesek s derekak voltak. Sem-
mi másban sem lehet vigaszt találni, mint a túlvilági élet 
reményében." 

5C3P- Felhívás előfizetésre. 
Féléves előfizetőinket kérjük az előfizetés mielőbbi 

szíves megújítására. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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vagyis a nemzetek egymáshozi belső viszonya nyelvi tekintetben és annak megoldása. — Vegyesek. — Felhívás előfizetésre. 

A keresz tség ismétlése az á t té rőkre vonatkozólag. 

A katholika egyház az eretnekek által ki-
szolgáltatott keresztséget mindig érvényesnek 
tartotta, feltéve, hogy a kiszolgáltató részéről 
mindaz meg volt tartva, amit az egyház a ke-
resztség szentségének érvényességéhez megkiván ; 
és ha voltak is erre nézve az első századokban 
eltérő nézetek, a római egyház ezeket nem tűrte. 
Ismeretes az egyháztörténetből, hogy épen ez a 
kérdés hozta ellentétbe sz. Czypriánt I. István 
pápával, ki az eretnekek által kiszolgáltatott 
keresztség érvényességét védelmezte; az arlesi 
zsinat (314.) teljesen véget vetett e vitának. 
Csak olyan esetben ismételték a keresztelést, 
midőn az eretnekek nem tartották meg az ér-
vényességhez megkivántató kellékeket, igy pél-
dául a montanita eretnekeket áttérés alkalmá-
ból újra keresztelték, mivel ez az eretnek fele-
kezet a keresztelési rítusban nem tartotta meg 
a törvényes alakot; azért Nagy Gergely pápa 
is irja Angolország püspökeinek az eretnek ke-
resztségre vonatkozólag: „Hi vero haeretici, qui 
in Trinitatis nomine baptisentur . . . cum ad 
sanctam Ecclesiam veniunt, baptisantur, quia bap-
tisma non fuit, quod in errore positi in s. Trini-
tatis nomine minime perceperunt." 

A 16. században a protestantismus terjedése 
uj nehézségekre adott alkalmat ama keresztelé-
sekre nézve, melyeket az egyháztól elszakadt 
eretnekek szolgáltattak ki. Igy Francziaországban 
némelyek azért vonták kétségbe az eretnek ke-
resztséget, mivel a protestáns egyházszolgák nem 
mindig hitték a katholika egyháznak a kereszt-
ségre vonatkozó tanítását, habár más tekintetben 

megtartották a helyes kiszolgáltatási módot; e 
kételkedésnek azonban véget vetett V. Pius 
pápa, ki az 1576-ban tar tot t evreuxi-i zsinat 
tanúbizonysága szerint a következőket határozta: 
„Verum esse baptisma, quo uterentur Calvinistae 
adhibentes formám et materiam institutam a 
Christo cum intentione generali faciendi, quod 
Cristus institiiit, licet errarent in particular! 
interpretatione et singulari intentione, ut alii 
fere omnes haeretici errarunt vel circa intelli-
gentiam formae baptismalis vel circa aliquem 
ejus efféctum." Ennélfogva a zsinat a keresz-
telés ismétlését szigorúan megtiltotta. Azonban 
olyan protestáns egyházszolgák is találkoztak, 
kik a lényeges keresztelési rítusban önkényes 
változásokat hoztak be: igy az 1607-ben tartott 
mechelni tartományzsinat ama visszaélést emliti, 
miszerint Hollandiában az eretnekek némely 
helyen oly módon szolgáltatják ki a keresztséget, 
hogy az egyik a keresztelendő fejére a vizet önti, 
a másik pedig a keresztelési formát mondja; 
ezek következtében a zsinat elrendeli, hogy az 
ily módon kiszolgáltatott keresztséget feltételesen 
ismételni kell .,,Quia frequens experientia docet, 
modernos haereticos saepe contra receptam 
Ecclesiae consuetudinem et antiquissimam tradi-
tionem baptisare, uno aquam fundente, alio for-
mám ipsam pronuntiante, ab haereticis baptisati 
similiter sub conditione baptisentur." XIV. Bene-
dek „de synodo dioecesana" czimü munkájábanT 

1. XII. c. 6. — A római egyház mindamellett 
nem engedte meg, hogy az egyház kebelébe 
visszatérő eretnekek különbség nélkül újra ke-
reszteltessenek meg; a congregatio Concilii ama 
kérdésre, mikor kelljen az áttérő eretnekeket 

50 
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újra keresztelni, 1683-ban márcz 27-én azt felelte, 
hogy nem kell újra keresztelni, hacsak nem fo-
rogna fenn valószínű kétely az előbbi keresztség 
érvénytelenségére vonatkozólag. Ezek alapján 
XIV. Benedek pápa az említett munkában azt 
mondja, hogy a keresztség feltétes ismétlésének 
el kell maradnia, ha az illető eretnek hitfeleke-
zet egyházszolgái azt rendszerint helyesen szol-
gáltatják ki. „Episcopus diligenter investiget 
oportet, num in illa haereticorum secta. de qua 
agitur, aliquid innovatum fuerit circa baptismi 
materiam et formám a Christo institutas. Si 
enim utramque ab ejusdem sectae pseudoministris 
rite adhiberi deprehenderit. non potest permit-
tere, ut baptismus ullo pacto iteretur." L. VII. 
c. 6. n. 7. 

Minthogy azonban a protestáns felekezetek 
táborában a rationalismus és hitetlenség mind-
inkább nagyobb hódításokat tett, a katholika 
egyházban a szóban levő kérdésre nézve lassan-
ként szigorúbb gyakorlat emelkedett érvényre. 
A keresztség szentsége ugyanis az üdvösségre 
elkerülhetlenül szükséges, azért az egyház ilyen 
fontos dologban, amilyen a keresztség érvényes-
sége, minden észszerű kételyt kizáró bizonyos-
ságot kíván ; már pedig a mondott oknál fogva 
manap a protestáns felekezetek által kiszolgál-
ta tot t keresztség érvényességét egyszerűen fel-
tételezni nem lehet ; azért az egyház szükséges-
nek tartja, hogy minden egyes esetben, valahány-
szor a protestáns felekezetek valamely híve visz-
tér a katholika egyház kebelébe, megvizsgáltassék 
a keresztség érvényessége és a keresztség ismétlése 
csak abban az esetben maradjon el, ha vizsgálat 
alapján a keresztségét érvényesnek kell tartani. 
Ezt határozta a római inquisitio congregatiója 
1878-ban nov. 20-án, határozatát megújította 
1883-ban febr. 21-én. A decretum lényeges szö-
vege a következő : „In conversione haereticorum, 
a quocunque loco vei a quacunque secta venerint, 
inquirendum est de validitate baptismi in hae-
resi suscepta. Instituto igitur in singulis casibus 
examine, si conipertum fuerit aut nullum aut 
nulliter collatum fuisse, baptizaudi erunt abso-
lute ; sí autem, pro tempore aut locorum ratione 
investigatione peracta, nihil sive pro validitate 
sive pro invaliditate detegatur, aut adhuc pro-
babile dubium de baptismi validitate supersit, 
tunc sub conditione secreto baptisent ur. Demum 
si constiterit validum fuisse, recipiendi erunt 
tantummodo ad abjurationem seu professionem 

fidei." E decretum sarkalatos pontja az, hogy 
minden egyes esetet meg kell vizsgálni „instituto 
in singulis casibus examine;'• ebből következik, 
hogy a keresztlevél egyszerű bemutatása nem 
elegendő arra nézve, hogy a keresztség feltételes 
ismétlését el lehetne hagyni, hanem olyan bizo-
nyítékok szükségesek, melyek minden észszerű 
kételyt kizárnak. A kellő bizonyítékok hiányában 
vagy mikor, mint gyakran történik, a vizsgálat 
egyáltalán nem történhetik meg, a keresztség 
„sub conditione4 ismétlendő, amint ezt a S. C. 
Officii 1885-ben febr. -1-én is elrendelte: „Si 
dubium supersit vei investigatio fieri non possit, 
iterabitur baptismus. (Zitelli. Apparatus juris eccle-
siastici. Romae. 2 7. 1.)" Az ujabb római határo-
zatok és rendeletek értelmében tehát nincsen 
kétség, hogy áttérések alkalmából a keresztség 
feltételes ismétlése sok esetben szükséges : az 
egyház ugyanis mindenképen biztosítani akarja 

i az áttérőnek lelki üdvösségét; mert habár a 
i kiszolgáltató subjectiv hitetlensége a szentség 

kiszolgáltatását nem teszi érvénytelenné, mind-
amellett nagy a veszély, hogy ilyen minister, ki 
a keresztséget puszta szertartásnak tartja, a 
kiszolgáltatási rítusra nem fordít elég gondot, 
minél fogva könnyen megesik, hogy lényeges 
hibák követtetnek el. melyek a szentséget ér-
vénytelenné vagy legalább nagyon kétessé teszik ; 
e tekintetben még akkor sincs meg a teljes 
biztosság, lia a kiszolgáltató minister hivő pro-
testáns volt. igy például hiteles ténynek mond-
ják. hogy Angolországban még ritualista lelké-
szek is több gyermeket egyszerre meghintéssel 
kereszteltek meg (Katholik, 1888. II. 101. 1.); 
azért nem csodálkozhatunk, ha néha az áttérők 
magok óhajtják a keresztség ismétlését. Ami 
különösen Magyarországot illeti, az 1863-iki 
kalocsai tartományzsinat (tit. III. c. 2.) ugyanazt 
rendeli, ami az említett római decretumban fog-
laltatik: „Circa baptismum ab haereticis colla-
tum, quum ad Ecclesiae grémium convertuntur, 
inquirendum est, an servata fuerit débita materia 
et forma ; in casu aftirmativo de baptismi vali-
ditate judicium proferendum est: at si peracta 
inquisitione, adhuc rationabiliter dubitatur. tune 
baptisma interandum erit sub conditione," azután 
történik hivatkozás XIV. Benedek pápa tanítá-
sára. Az 1858-iki esztergomi tartományzsinat 
csak az unitáriusokról tesz említést, kikre nézve 
azt rendeli, hogy azokat „sub conditione" újra 
kell keresztelni, ha a katholika egyház kebelébe 
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akarnak áttérni, „ob gravia, quae validitati bap-
tismatis apud eos collati, obstant dubia." Tit. 
III. de bapt. n. 3. A római decretum értelmében 
a keresztség ismétlése minden megütközés el-
kerülésére titokban történik, az esztergomi rituálé 
ilyen esetben ezt irja elő: „Sí proselytus sub 
conditione baptisandus sit, hoc palarn non fiat, 
sed in sacristia vel alio loco decenti, adhibita 
aqua communiter benedicta, non vero aqua bap-
tismali." A penitencziatartás szentsége a kétes 
materia miatt ilyenkor szintén csak feltételesen 
szolgáltatik ki a keresztség után. 

Még azt akarjuk röviden felemlíteni, hogy az 
eretnekek keresztségének érvényessége kérdés alá 
eshetik a már megkötött vagy megkötendő 
házasság szempontjából. Erre nézve az egyház 
azt az elvet követi, hogy kétségben, ha azt meg-
oldani nem lehet, a keresztség érvényességét kell 
feltenni ; irányadó e tekintetben a római inqui-
sitionak 1830-ban nov. 17-én kelt decretuma, 
mely ezeket mondja: 1. Quoad haereticos, quo-
rum sectae ritualia praescribunt collationem bap-
tismi absque nec-essario usu materiae et formae 
essential is, debet examinari casus particularis. 
2. Quoad alios, qui juxta eorum ritualia bap-
tizant valide, validum censendnm est baptisma. 
Quod si dubium persistet, etiam in primo casu 
censendum est validum baptisma in ordine ad 
raliditatem matrimoniiEzekből következik, hogy 
az egyház a netalán fennforgó házassági akadályt 
(disparitas cultus) nem létezőnek tekinti, ha a 
keresztség érvényességére vonatkozó kételyt el-
távolítani nem lehetne. Nagyon világos, hogy 
„in ordine ad salutem" ezt az elvet alkalmazni 
nem lehet, mert i t t kivétel vagy esetleges fel-
mentésről nem lehet szó; azért az üdvösség 
szempontjából szorosan kell ragaszkodni az 
erkölcstani elvhez, mely azt parancsolja, hogy 
kételyben a biztosabb részt kell választani, ez 
pedig a keresztség ismétlése. -+-

Liechtenstein herczeg beszéde. 
melyet az osztrák vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

budgettárgyalása alkalmával mondott. 

Uraim ! Ellenfeleim és szövetségeseim e tisztelt ház-
ban bizonyára el fogják ismerni, hogy politikai szerep-
lésem kezdetétől fogva pártom nézeteiért mindig nyiltan 
és visszatarthatlanul szállottam síkra. Taktikánk mindig a j 

') Ez a remek szónoklat az iskola-kérdést általában, különö- 1 

nősen pedig Ausztria iskola-ügyét, oly találóan és kimerítően tár-
gyalja, hogy annak teljes szövegében való közlését még a jelen 

homloktámadás volt. Nagy ellentéteket nem lehet hirte--
lenül eltüntetni, azokat le kell győzni, csak igy jutha-
tunk ama tartós és tisztes békére, mely után mindannyian 
vágyódunk. Pax quaeritur bello. De minél nagyobbak az 
ellentétek, annál inkább kell őrizkednünk, nehogy félre-
értések által azokat mesterségesen gyarapítsuk. 

Kötelességem és feladatom lesz ma, uraim, a kon-
servativ pártnak a népiskolákra vonatkozó czélját kimu-
tatni, és szerencsésnek fogom magamat tartani, ha sikerül 
a tulajdonképi vita tárgyát kifejteni, amely tévedések és 
előítéletek zűrzavarában fekszik eltemetve. (Nagyon helyes ! 
jobbról). Beszédem eredményeül csak azt kívánom, hogy 
megértsenek. Természetes, arról le kell mondanom, hogy 
önöket már ma véleményünkhöz térítsem. (Derültség és 
helyeslés jobbról). Erre egy izgató politikai harczban 
egyedül egy szónoknak érlelése nem képes, ezt csak a 
politikai többség érheti el, ha egyszer sikerül neki vég-
érvényes és visszavonbatlan tényeket előteremteni. (Na-
gyon jó ! jobbról). Szóljunk először, uraim, pártunk czél-
járól. Erre vonatkozólag még ma is egy vastag tévedés 
uralkodik, melyet nagyobbrészt azon izgalomnak tulaj-
donítok, amely az önök kérvényeiben, beszédjeiben és 
sajtójában a mi javaslatunkra vonatkozólag nyilvánult. E 
tévedésért sem önök, sem mi nem vagyunk hibásak, mert 
az egyenesen az osztrák népiskolai kérdés történeti fejlő-
déséből indul ki. Minthogy mi konservativok mindjárt 
kezdettől fogva az uj iskolát, melyet mi semmi esetre sem 
vetünk el általában, vallási nehézségei miatt megtámad-
tuk, azzal g'yanusíttatunk, mintha a régi iskolát, melyet 
dr Fusz képviselő ur tévesen mondott Concordát-iskolá-
nak, ismét életbe léptetni akarnók és minden indítvány, 
melyet a népiskolai ügy reformja végett teszünk, mindig 
első tápul tekintetetik oly czélra, melyet eddig állítólag 
diplomatikus okokból eltitkoltunk. Ez határozottan nem 
igaz. A régi népiskolai rendszernek, melyet önök tévesen 
neveznek Concordát-iskolának, vannak bizonyos jogai, 
melyekről az egyház sohasem mondhat le, hozzá tartoz-
nak, de tulajdonképeni hivatáskörén kivül számos fára-
dalmat és kötelezettséget róttak rá ; azon iskola sem elégíté 
már ki, melyet akkor — 1868 előtt — az állam pénz-
ügyi tekintetben nagyon elhanyagolt. A mai terjedelmes 
és erősen kifejlett népiskolai ügyre ily rendszer egyszerűen 
alkalmazhatatlan lenne, eltekintve attól, hogy nem is 
kívánatos. A mi, hithű katholikusoknak theoriája egy-
szerűen oda irányul, hogy egyrészről az egyház isteni 
küldetésének erejénél fogva, másrészről az állam, mint a 
szülők képviselője az iskolában, ennek czélját, a tanítást 
és nevelést egységesen és egyenlően gondozzák. 

Ha az állam keresztény — ha Isten akarja, a jövő-
ben jobban azzá lesz, mint eddig orgánumaiban és tör-
vényeiben — akkor mi katholikusok az államnak többet 
ismerünk el az egyenjogúságnál, akkor elismerjük legma-
gasabb vezetését és felügyeletét a népiskolában, mint-
hogy, és amennyiben a szülők képviselője, akik a nép-
iskolák költségeit viselik. Csak az egyedül uralkodást 

félév folytán annál sürgősebb kötelességünknek tartjuk, minthogy 
több szakférfiú azon a czimen követelte tőlünk e közlést, mert e 
beszéd hazánkban nagyszabású voltához illően méltatva még nem 
volt. -A szerk. 
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nem fogjak az államnak sohasem elismerni, mert az egy-
háznak az iskolában ugy mint az életben egy minden 
emberi hatalomtól független erőnél, isteni küldetésénél 
fogva, az embereket keresztényekké kell nevelnie és a 
lelkeket az égnek megnyernie. (Dr Tscheiden képv : 
Nagyon helyes !) Tehát nem a régi iskolát, melyet önök 
tévesen Concordát-iskolának neveznek, óhajtjuk, nem a régi 
iskolát, melynek előfeltételei régen és mindenkorra el-
enyésztek, hanem a hitvallásos iskolát, mely minden szom-
szédos államunkban életbe lépett és kitűnően működik. 
Ezt óhajtjuk mi. 

Engedjék meg, hogy először a hitvallásos (con-
fessionalis) ') iskolának szoros definícióját adjam s e defi-
níciót azután ismérveinek felsorolása által kiszélesítsem. 

A hitvallásos iskola az, amely a gyermekeket nem-
csak a szülők vallására oktatja, hanem neveli is s igy 
hármas ismérve van : Először a gyermekeknek vallásuk 
szerint lehetséges elkülönitése oly tanítók alá, akik azok 
vallásához tartoznak, és egy alapos vallási kiképzést 
nyertek. Azt mondom : hogy lehetséges elkülönitése, mert 
minden vegyes népességű államban természetesen nagy-
számú közösiskolának is kell léteznie. Másodszor az elég-
séges vallásoktatás, melynek mértéke meg van szabva a 
hitvallásos hatóságok által, oktatás, melyet a pap ad, a 
tanító ismétli és kiegészíti. Az ájtatosság, ima és templom-
látogatások a papi hatóságokkal egyetértőleg állapittatnak 
meg, és a tanítók részvétele mellett történnek, akik jó 
példával tartoznak a gyermekeknek. (Nagyon helyes! jobb-
ról). Es végre harmadszor a taneszközöktől, a tanítók 
magatartásától és az előadás irányától minden távol tar-
tatik, ami a gyermekek vallásának kárára lehetne és e 
tekintetben minden elkövettetik, ami a gyermekek val-
lását erösiti és szilárdítja. 

E czélra és ezen korlátozott kereten belül a hitvallá-
sok felügyeleti organumokat nyernek az általános állami 
felügyeleti apparatuson belül vagy azon kivül. 

Most kérdezem, létezik-e valahol egv modern állam-
ban egv olvan iskola, milyent most leirtam ? 

Biztosítom önöket, hogy, ha egyedül temparamen-
tumomat követném, nem tenném fel magamnak e kérdést, 
mert, ha egy reformot jónak, igazságosnak és szükséges-
nek tartok, azon büszkeséggel lépnék fel, hogy Ausztria 
nálunk először úttörőként lépteti azokat életbe. (Igen 
helyes ! jobbról). De mi képviselők a routinenak hódo-
lunk, a tapasztalás ezen torzképének, nem szívesen járunk 
hátfedezet nélkül és minden nagyobb törvényhozói akczió 
előtt példák, analógiák és praecedencziák után nézünk. 
Azt hiszem, ha egykor elérkezik az utolsó nap s ha az 
ég ránk szakad, a parlamentek akkor is praecedens eset 
után fognak kutatni, (derültség jobbról) hogy megtudják, 
mit kell tenniök. 

Szerencsére, a hitvallásos iskolákra vonatkozólag nem 
hiányoznak praecedencziáink és analógiáink. Csaknem 
egész közép és észak Európának vannak hitvallásos isko-
lái. Sem a lakosság vallása, sem az államforma, sem a 
pártok, amelyek a kormányok élén vannak, nem tesznek 

') Felekezetinek is nevezik, de nagyon hibásan ; mert a 
mint már e helyütt egyszer kifejtettem, a kath. egyház nem 
felekezet. . Szerk. 

különbséget a hitvallásos iskolákat illetőleg. Az absolut 
Oroszországnak éppúgy vannak hitvallásos iskolái, mint a 
szabad republikánus Svájcznak. A protestáns Poroszor-
szágnak, mint a kath. Bajorországnak ; Magyarországnak, 
melyben a liberális párt van a kormány élén az alkot-
mány visszaállításától kezdve, mint a német államoknak, 
melyekben szabadelvűek és konzervatívok egymást a kor-
mányon felváltják. Németországban csak két kis állam 
van, Hessen és Baden, melyeknek egy interconfessionális 
vagy, jobban mondva, vallásnélküli iskola-rendszerük van 
mint Ausztriának, de amely a vallási tekintetet sokkal 
nagyobb figyelembe veszi, mint a mienk. Németország 
minden többi államának vannak hitvallásos iskoláik : Würt-
tembergnek, az annektált Hannovernek, Schlesvig-Holsteiii-
nek, Braunschweignek, Oldenburgnak, amelyek kiváló kö-
vetkezetességgel fejlesztették azokat ; Szászországnak s a 
többi kisebb államoknak szintén vannak ; Bajor- és Po-
roszországban azonban oly sajátságosan fejlődtek amaz 
iskolák, hogy becses engedelmökkel figyelmesebb szem-
ügyre veszem egész szervezetöket. 

Nagyobb szemlélhetőség okáért a három ismérv sze-
rint haladok. Ami a hitvallások elkülönítését illeti, Po-
roszországban 22,800 protestáns és 9400 katholikus, ösz-
szesen tehát 32,523 hitvallásos iskola létezik ; ott a tanitó 
és a gyermekek egy valláshoz tartoznak. Ezek ellenében 
csak 715 közös iskola van. A közös iskola azonban nem 
az, ami nálunk, hanem ugy van szervezve, hogy minden 
hitvallás az ő vallásában alaposan taníthassa és nevelhesse 
a gyermeket. Tehát ezek is biztositnak a kisebbségnek 
vallásoktatást és nevelést, és sok azok közöl az alsóbb 
osztályokban hasonló értékűek, a felsőbb osztályokban 
hitvallásosak. 

Hogy áll a dolog Poroszországban a tanitószemi-
náriumokkal ? Ezek természetesen a felekezetek szerint 
vannak szervezve, és pedig van 53 protestáns, 21 katho-
likus és 4 zsidó, s alapos vallási kiképzésről is természe-
tesen gondoskodva van azokban. 

Most térjünk át a hitvallásos iskolák második ismér-
vére, t. i. az elégséges vallásoktatásra. Poroszországban 
4 — 5 órai vallásoktatás van hetenként, tehát kétszer annyi, 
mint nálunk. A pap tanitja a vallást és a tanitó meg-
taníttatja s felmondatja a gyermekekkel a pap által adott 
feladatokat, tevékenysége tehát itt főkép ismétlő, de egy-
szersmind kisegítő. Heti két órában van ének, amelyek 
közül az egyik óra az egyházi éneknek van szánva. A 
gyermekek vasárnapon ünnepélyes misén énekelnek, hétköz-
nap pedig az iskolamisén az urmutatás után ; a tanitó 
vezeti őket és a szülők az iskolaszabályzatok 23. para-
grafusa szerint büntetés terhe alatt kötelesek őket jókor a 
misére küldeni. A 19. paragr. szerint az előadást hitvallásos 
imával kezdik meg és zárják be. 

Végül áttérek a hitvallásos iskolák harmadik ismér-
vére Poroszországban, t. i. az iskolai felügyeletre. 

Az iskolai felügyelet Poroszországban, mint ismere-
tes, 1872. márcz 11-ig, tehát a kulturharcz kezdetéig, 
egyházi hivatalok kifolyása volt és az egyházi hivatallal 
közvetlenül össze volt kötve. E felügyeletben az állami 
hatóságok természetesen osztoztak az egyházi hivatalok-
kal, — ez magától értetődik. Erre jött a kulturharcz és 
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a porosz törvényhozás eszközt keresett arra, hogy a 
protestáns egyháznak valamikép ne ártson, mialatt ő ma-
ga a kath. egyházzal harczban állott. Falk miniszter 
alatt 1872. márcz. 11-től az iskolafelügyeleti törvény 
tehát annyiban változtatja a viszonyokat, amennyiben az 
állam helyi és kör-inspektorokat szabadon nevezett ki, 
mig azelőtt nem lettek szabadon kinevezve. Mindazon-
által kötelezi e törvény a tulajdonosokat, a felügyeletre 
eddig jogosított és ezzel megbízott papi hivatalokat, 
hogy az állam megbízásából azt tovább gyakorolják; 
nem utasíthatják azt vissza, amikor akarják, és nem is 
tehetik le. 

E törvény tehát a kulturharcz egy következménye 
volt és a protestáns egyház eddigi jogainak teljes élveze-
tében való meghagyását eredményezte, mig a kath. isko-
lákról provizóriusan előre gondoskodtak, mivel a papi 
hivatalok eddigi tulajdonosai vagy száműzve, vagy egyenes 
harczban álltak az államhatalommal, vagy bebörtönözve 
voltak. Ekkor természetesen nagyobbrészt gymnasiumi 
tanárok léptek helyükbe ; de a kulturharcz végével azon-
nal heves ellenmozgalom állott be. Ma már körülbelül 
alapszabály, hogy a helyi iskolafelügyeletet a papok 
gyakorolják, és a kerületi iskolai felügyelet is, amely azelőtt 
a dékánok kezeiben volt, mindinkább a kath. papságnak 
adatik át, és erre statisztikus érvet szereztem magamnak, 
hogy dr Plener képviselő úrral szembe szállhassak. 

Már 1884-ben — ez idő óta a viszonyok még 
inkább a mi javunkra fordultak, — létezett 181 állandó, 
720 papi s csak 32 világi hivatalnok kezeiben levő kerületi 
iskolafelügyelőség, tehát már túlnyomó papi szám. Helyi 
felügyelőként működik 9668 pap és csak 1270 világi. De 
ezen időtől kezdve e számok javunkra még kedvezőb-
bekké fordultak. Tehát, ha nem is önálló jog erejénél 
fogva, hanem de facto áll fenn a papi népiskolai felügye-
let ugy mint a kulturharcz előtt, melynek nyomai nem-
sokára végkép elenyésznek. 

Hogy áll a dolog Bajorországban az első ismérvre, 
t. i. a felekezeteknek az iskolában való elkülönítésére 
vonatkozólag? Bajorországban a községek határozzák el, 
hitvallásosak, vagy közösek legyenek-e az iskolák. Ennek 
következtében a túlnyomó szám szigorúan hitvallásos. Bár 
a hitvallások territoriális keveredése sokkal előbbre haladt, 
mint nálunk — a hitvallások összevegyülve laknak egy-
mással, különösen északi Bajorországban — a közös isko-
lák gyorsan tűnnek. A tanítók a hitvallásos iskolákban a 
gyermekek hitvallásához tartoznak. 24 katholikus, 11 
protestáns és 3 vegyes tanítóképző intézet áll fenn. E 
tanítóképző intézetekben, úgyszintén a hozzájok csatolt 
magasabb tanító-szemináriumokban a felügyeletet a nö-
vendékek vallási és erkölcsi nevelésére az egyházi ható-
ság birja és gyakorolja. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 21. Feltűnő nyilatkozataik a kath. 

autonomia s egyéb katholikus kérdések ügyében — ama 
főpapi nyilatkozatok, melyek e hó folytán az egri érsek 
és a szatmári püspök urak ajkairól a főrendiház üléséből 
az egész országnak szólva elhangzottak, tájékozást nyújtva 

és megnyugtatást öntve az igazi katholikus lelkekbe or-
szágszerte. 

Feltűnőknek nevezém e nyilatkozatokat ; nem azért, 
mintha reánk nézve itt a Religióban és az ő diszes olvasó 
közönségére nézve valami meglepetés, valami újdonság 
rejlenék bennök ; hisz mi egyházunk ez ősi lapjában azt 
az egész nagy programmot, az eszmék és elvek amaz 
egész nagy összegezését, a mivé ugy Samassa érsek mint 
Schlauch püspök ur hatalmas esze és ékesszólásának ke-
zében a megbeszélés végett általok felkarolt eszmék és 
nézőpontok együttvéve kiduzzadtak, — mi az évfolyamok 
hosszú tartama alatt egytől-egyig mind apróra meghány-
tuk-vetettük, s mintegy, mondhatni, apró pénzre fel-
váltva mutattuk be minden oldalról a m. t. olvasó-közön-
ségnek. Alig hogy a Religio szerkesztését átvettük vala, 
bonczkés alá vevők az autonomiai kongresszus dolgozatát 
s konstatáltuk már akkor, körülbelül 10 évvel ezelőtt, 
hogy azt a tervezetet, melyet az autouomiai kongresszus 
ő felsége elé, mint legfőbb patrónus elé felterjesztett, ugy 
a mint van, végrehajtani nem lehet, hanem hogy azt jól 
át kell rostálni és megférhetőbbé kell tenni egyfelől a püs-
pöki hatóság juris divini, tehát megváltoztathatatlan jogkö-
rével, másfelől az apostoli királynak mint summus pat-
ronusnak juris humani bár, de azért Magyarország állami 
és egyházi történeti létalapjainak teljes felforgatása nélkül 
meg nem változtatható hatásköréhez is illőbbé kell szabni. 
Azt is vezéreszme gyanánt nem egyszer kimondtuk és 
megvilágítottuk, miszerint a kath. egyház autonóm jogéle te 
Magyarország állami életével és a hazánkban lakó hit-
felekezetek törekvései és velleitásával szemben, csak ak-
kor és ugy indulhat virágzásnak az uj idők és viszonyok 
által teremtett helyzeteknek és exigencziáknak megfelelően, 
hogyha katholikus hiveink, s első sorban intelligencziánk, 
az egyes hitközségek hi té le tében buzgóan résztvéve hozzá 
szoktatják szivöket a katholikus lelkesedéshez, eszöket a ka-
tholikus szellemű gondolkozáshoz, s teljesen begyakorolják 
akaraterejüket a katholikus elvű tevékenységbe. Virágzó 
katholikus hitélet Magyarország katholikus hitközségeiben 
s illetve egyes egyházmegyéiben, — ezt hirdettük mi 
kezdet óta — lassanként meg fogja alkotni s meg fogja 
állapítani az országos katholikus autonóm jogélet alakját 
és tartalmát egyaránt, ugy, hogy a kath. hitélet talajában 
ekkép meggyökeresedett katli. országos autonomia nem 
az leend a mit alatta eddig sokan értettek, t. i. a le-
szavaztatás eshetőségével egybekötött parlamentáris vitat-
kozás a püspökökkel az egyház kormányzásának némely 
ügyei felett ; osztozkododás a királylyal az apostoli jogok 
gyakorlásában ; korteskedésekkel összeköttetésbe hozható 
nép- és papi választások, egyszóval valóságos non sens, 
valóságos contradictio in adjecto, t. i. becsempészett pro-
testáns szellemű autonomia a katholika egyházba, — hanem 
leszen igazi katholikus hitéletből fakadt katholikus jogéleti 
autonomia, szemben a paritásos álláspontról a kath. egyház 
iránt mindinkább indifferens álláspont felé törekvő állam-
mal és a folyvást tért hódító hitfelekezetekkel ; emeltyűje 
éppen ugy magának a katholikus hitéletnek, valamint 
befolyásos közéleti tényezője a katholika egyházzal 
összeforrott magyar állam békés fejlődésének a történeti 
alapokon. 



402 'RELIGIO. 

Olvastad nyájas olvasó Schlauch püspök beszédét 
abban a részében, a mely a kath. autonomiára vonat-
kozik? 

Láthatod, hogy az nem egyéb, mint a Religio sok 
évi fáradozásának, számos, hol apró, hol nagyobb szabású 
eszmetisztázásának — érvényre emelése püspöki nyilatko-
zattal az ország színe előtt. Schlauch püspök, mint a 
csanádmegyei papság képviselője, annak idején tagja volt 
az autonómiai kongresszusnak, rászavazott a kongresszus 
elaboratumára. Sok évi tapasztalás megérlelte hatalmas 
szárnyalású lelkében, sok másokéval egyetemben, azt, a 
mit mi itt a Religióban kezdet óta hirdetünk : hogy a 
kath. kongresszus elaboratumát, ugy, a hogy az elkészült, 
végrehajtani nem lehet. 

Régibb t. olvasóink emlékezhetnek reá, hogyan 
tüztük mi ki álláspontunk határvonalait itt a „Religio* -
ban a kath. egyház országos autonómiai uj szervezete körül 
támadt vitákra vonatkozólag. Előttünk két ut volt járatos. 
Az egyiken jelszó volt és még most is az: teljes oda-
adással szolgálni a kath. kongressus elaboratumát, mint 
országosan választott testület által megszavazott non 
plus ultrát ; a másik ut a másik véglet felé vezet és ez 
van utmutatóul kezdetén kiszögezve : apage autonomia 
összes mozgalmaiddal együtt ! Hogy miért apage : annak 
ennél ez, másnál más az oka. Okul szolgálhatott minden 
esetre az is, hogy az autonomikus mozgalmak itt-ott 
furcsa embereknek furcsa nyilatkozatokat adtak ajkaikra. 
Et caetera graeca. — Mi az optimizmus és pesszimizmus 
e két véglete közt az arany középutat választottuk. Tiszte-
lettel és nagyrabecsüléssel tekinteni az autonomikus mozga-
lomra, minthogy azt Magyarország főt. püspöki kara kriti-
kus időkben, a 48-iki átalakulás szálainak providencziális 
csomópontján indította meg és a magyar állam önálló 
élete visszaállításának kezdetével szintén főpásztoraink 
apostoli szelleme karolta fel és igyekezett az adott 
viszonyokhoz képest rajta lendíteni : ez lett az általunk 
választott középút határvonala az autonomiai mozgalmat 
megvető sőt talán gyűlölő pessimizmus szélsőségeivel 
szemben. A kongressusi elaboratumot ugy a mint van, 
végrehajthatónak tartó optimizmussal szemben viszont kö-
zéputunk határvonalát azzal a kijelentéssel vontuk meg, 
hogy ezt az elaboratumot főleg a püspöki hatóság 
hierarchikus helyzete, s azután másodsorban az apostoli 
királyi jog sértetlen fenntartása érdekében szigorú kritika 
alá kell vetni. 

Nyájas olvasó, ki Samassa érsek legújabb főrendi-
házi beszédét szintén olvastad, meggyőződést szerezhettél 
róla, hogy a magyarországi kath. autonomiai törekvés 
méltánylásának azt a módját, s az általunk e méltánylásra 
nézve felállított középútnak azt a határvonalát és sorom-
póját, mely az autonomiai mozgalom iránt itt-ott nyilvá-
nult megvető és gyűlölködő pesszimizmust a — tisztelettől 
és nagyrabecsüléstől elválasztja, Samassa érsek nyilatko-
zata, nyilatkozatának meleg hangja avatta fel providen-
cziális történeti sorompóvá. 

Samassa érsek nyilatkozata szentesitette az autono-
miai mozgalmak és törekvések tiszteletének és nagyrabe-
csülésének; Schlauch püspök nyilatkozata szentesitette e 
törekvések és kísérletek kritikájának sorompóit — ugy a 

mint azt a „Religio" évek előtt szerényen kijelölgetni 
elkezdette. 

Samassa érsek és Schlauch püspök nyilatkozata az 
autonómiáról nem ugy áll egymással szemben, mint 
két véglet, a mint némelyek felfogták és hirdették, ha-
nem mint egy és ugyanazon apostoli bölcseség arany 
középutjának két ellenkező véglettől óvó jobb és balol-
dali védkorlátja. Ez a két beszéd egymást kiegészíti, és 
csakis együttesen nyomják rá a „Religio" autonomikus 
fejtegetéseire és sokévi magatartására az egyház elvei 
körébe való beillőség s az egyház magyarországi törté-
netéhez való tartozóság providencziális jellegét. 

.Ezt megélni, ugyan azzal a tollal a kezében, a mely 
azt az utat kijelölte, iró emberre nézve — nagy jutalom, 
mely felér egy hosszú élet értékével. 

Samassa érseken és Schlauch püspökön kivül, bár 
egész más alakban és egészen más alkalommal, nyilatko-
zott a vitatás alá került katholikus ügyekről maga az 
ország hgprimása Simor János bibornok ur is. A „Buda-
pesti Hirlap" egyik munkatársa meginterviewolta ő emját. 
Persze, a „B. Hirl.-'-nak szüksége van rá, megkérdezni az 
ország prímását, hogy mi az ő véleménye a kath. auto-
nomia ügyében, még azután is, hogy erről az ország két 
főpapja már nyilatkozott. Az ország hgprimásának egész 
magatartása ebben az autonomiai kérdésben különben is 
oly kiváló és világos volt kezdet óta, hogy azt bizony 
meginterviewolás nélkül is látni lehetett volna mindenki-
nek. Hanem hát a lapoknnk egy kis fontoskodásra és 
reklámra is sziikségök van e táján az esztendőnek. 

No de ha már egyszer megtörtént az interviewolás, 
hát jól van, lássuk mit konstatált az ország hgprimása ? 
Ugyanazt, a mit Samassa érsektől és Schlauch püspöktől 
hallottunk: hogy ,a főpapság egyetlen egy jelét sem adta 
annak, hogy az autonómiának ellensége," hogy a „főpap-
ság nem idegenkedik az autonómiától," egyfelől ; más 
részről azonban ő is azt hiszi, a mit Schlauch püspök, 
miszerint „a helyi autonómiákkal kell kezdeni." 

Mondott azonban ő emja oly valamit is, a mit senki 
sem mondott még, s a mi vezércsillagul szolgálhat mind-
nyájunknak ebben a problémás, tapogatódzó, borongós 
világban. 

Előttünk feltűnt, hogy sem a képviselőházban, sem 
a főrendeknél a kath. ügyek kapcsán senki a legvitalisabb 
és legaktualisabb kath. ügygyei, t. i. a kongrua-kérdéssel 
nem foglalkozott. Mintha egészen lekerült volna a napi-
rendről ! Pedig hát jelenleg első sorban ez áll a kath. 
akczió napirendjének élén mint égető országos katholikus 
érdek. 

Simor János Magyarország biboros hg primása fel-
állította az iránytűt, meggyújtotta a vezérfáklyát. „Az a 
nézetem, igy szólt a hivatolt hírlapíróhoz, hogy az 
autonómia kérdését igazán aktuálissá a kongrua rendezése 
fogja tenni. Ez lesz a legtermészetesebb és legközelebb 
eső alkalom, melyet katholikusokhoz illő békességgel, 
türelemmel és jó indulattal kell bevárnunk." 

A Sión ormáról hangzó apostoli szózathoz nincs 
mit hozzáadnia senkinek ! ? ? 
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Róma. A pápa elutazása az örök városból — most 
ujabban és hatályosabban, mint valaha, szóbeszéd tárgya 
az itteni baráti s ellenséges körökben. Már előbbi leve-
leimben utaltam ez eshetőségre mint olyanra, mely bizo-
nyos körülmények beálltával ténynyé válhatik. Akkor 
különösen feltüntettem azt, hogy a vatikáni körökben az 
uj olasz büntetőtörvénykönyvet, mely épp ez idötájt volt 
tárgyalás alatt, közvetlen merényletnek minősitik a pápa 
legfőbb pásztori joghatósága ellen, melyet nem gyakorol-
hat a kellő hatálvlyal, ha például gályarabságra Ítélik 
azt az olasz püspököt vagy papot, aki a pápának Ró-
mára való jogos követeléseit tartalmazó szózatát vagy 
körlevelét kihirdetné vagy támogatná, olybá vétetvén e 
cselekedete, mint felségsértés az olasz király vagy „telő 
nia" az Unita Italia ellen. Ez eshetőség ellen szóba jött, 
vájjon a pápa nem gyakorolhatná-e joghatóságát szaba-
dabban, ha eltávoznék Rómából, el az olasz félszigetről? 

Azóta az olasz büntetőtörvénykönyv, bár meg van 
szavazva a parlament által, egyre szünetel, egy bizottság 
kezén van, mely már harmadik hónapja nem tudja, mit 
csináljon vele; hasonló állapotban van Crispi, kinek gyű-
lölete e rákényszerült fék alatt, valamint a beláthatatlan 
nagy politikai s gazdasági válság folytán, mely egész 
Olaszországot megrázkódtatja, kényszer-zubbonyban ficz-
kándozik. 

A február hóban előfordult munkás-zavargások, 
melyekről szintén behatóan értesitettem t. szerkesztő urat, 
a pápa elvtávozásának eshetőségét is uj látópont alatt 
mutatták, mely azóta nem tűnik el a szemhatárról, sőt 
ujabb megerősítést nyert. Tény ugyanis, hogy a repub-
likánusok és szocziálisták valamiben törik a fejüket: 
összeesküvésről is beszélnek, mely Umberto személye 
ellen irányult volna, habár tuás verziók szerint Crispi s 
csatlósai koholták, hogy a királyt megfélemlítsék s még 
inkább hatalmukba kerítsék. Annyi tény, hogy ha a 
király vagy a nápolyi herczeg, a trónörökös az utczára 
jön, mindig titkos rendőrök előzik s követik kocsijukat 
úgynevezett carettino-n, melybe a legjobb lovak vannak 
befogva ; az is tény, hogy a Quirinált, a királyi udvar 
„szállását", mert e palota a pápáé, — most kettős őrség 
veszi körül ; végül tény az is. hogy éjjel-nappal rendőri 
külön csapatok czirkálnak Róma utczáin ; egy szóval 
Róma ostromállapotban van, az Una Italia királya pedig 
fogva van „saját" alattvalóitól való félelmében. 

E helyzet nem maradhat visszahatás nélkül a Va-
tikán biztosságára. Nem lehet kétség, hogy a szentatya 
környezete kötelességszerüleg tekintetbe veszi ez állapotok 
elmérgesedését, és igy nem látszik egészen alaptalannak, 
ha itt arról beszélnek, hogy előzetes intézkedések történ-
tek, illetőleg a régiek megujittattak, hogy esetleg a leg-
borzasztóbb elkerültessék. En nem mondhatom s nem is 
akarnám mondani mily intézkedések legyenek ezek, de 
semmikép sem csodálkozom rajta, ha az olasz lapok 
majdnem kivétel nélkül az egész félszigeten kalandosabb-
nál kalandosabb hireket terjesztenek az egyebütt Euró-
pában alig ismert olasz állapotokról. Természetesen igen 
sok a koholmány közte, mégis kétszer is meg kell gon-
dolni, mig azokat, kivált távol Rómától, menten el akar-
nók Ítélni. . . Egyébiránt ezen liirözön, mely mind a Va-
tikánra vonatkozik, bizonyítja, mily mérhetetlenül nagy 
az érdeklődés az olasz közvélemény közegeinél a Vatikán 
iránt és mily nagy bizonytalanság, aggodalom uralkodik 
magánál a közönségnél. 

Mert ki tudja ma Olaszországban, mit fog hozni a 
holnap ? 

Es e válságos idők közepette teljes hitelre talál 
azon Rómában keringő hir, hogy bizalmas jegyzékváltás 
folyt egy hatalmas európai uralkodó s a Vatikán közt a 
pápa elutazásának eshetőségéről s meneküléséről ugyan-
ezen uralkodónak területére. 

Maga Umberto is rabja ez általános aggálynak, I 

talán inkább, mint más. Róla mondják, hogy a pápa 
elutazásáról szólván, imigy nyilatkozott: „XIII. Leo talál 
menhelyet, ha akar, de én nem, vagy le kell mondanom 
koronámról." 

Ugyancsak róla szól e tény, melyről igen megbiz-
liató forrásból értesülök. Odescalchi herczeg s képviselő 
és családja egy családi vitás kérdésben a pápa ítélő bíró-
ságát kérvén ki, köszönetét kifejezendő tisztelegni kivánt 
ő szentségénél. Eleinte az udvari méltóságok alig hitték, 
hogy kívánsága teljesüljön, mert XIII. Leo olasz képvi-
selőt nem fogad el, mint Fazzarit sem engedte magához, 
daczára annak, hogy lemondott catauzaroi képviselői man-
dátumáról. Odescalchi herczeget, aki Umberto királynak 
bizalmasa, a pápa magánkihallgatáson fogadta, mivel csa-
ládi ügyben kivánt tisztelegni. Mit terjesztett elő a szent-
atyának, azt titok födi, de az tény, hogy alig érkezvén 
palotájába, Umberto király magához hivatta. Ez alka-
lomnak Odescalchi — ezt a herczeg maga beszélte — azt 
ajánlotta Umberto királynak, tegyen lépéseket a pápánál a 
kiengesztelődésre, de hozzátette, hogy lehetetlennek tartja 
a kiengesztelődést, amig Crispi a kormány rúdját vezeti. 

— Non sono io che faccio i ministri ; válaszolá a 
király. (Nem én csinálom a minisztereket.) 

A római körök mind ezzel foglalkoznak és a kedé-
lyek izgatottsága könnyen elképzelhető. A „Giordano 
Bruno"-féle tüntetés csak olaj a tűzre! 

Biztos tudomásom van róla, hogy a diplomáczia 
komolyan foglalkozik a pápa elutazásának eshetőségével. 
Egyes kormányok, kivált azokban az államokban, hol ka-
tholikusok képezik a többséget, valószínűleg nem lesznek 
érzéketlenek ennek kihatása iránt, tekintettel az általános 
európai helyzetre és az egyes államok belállapotaira. Nem 
lehet rájuk nézve közömbös, mily magatartást fognának 
tanúsítani a katholikusok. 

Az itteni katholikus lapok a vett rendelet értelmé-
ben tartózkodnak e kérdés vitatásától; de mindenki em-
lékszik még az „Osservatore Romano" közleményére, mely 
a pápa elutazását bizonyos körülmények között parancsoló 
szükségnek mondta, mely akkor Olaszország érdekében is 
állana, habár a pápák tudnak vértanuk lenni ! 

Mindannak daczára reméljük, hogy ama végső eset 
nem fog beállani. De ha bekövetkeznék. Európára szomorú 
napok várnának. Crispi bukása, római általános fölfogás 
szerint, a békét jelenti Olaszországra nézve, megmaradása 
háborút Németország segédjeképpen. A helyzet azonban a 
forradalmi Olaszországban annyira alá van ásva, hogy itt 
a háború belzavarok nélkül alig esnék meg. 

Megvárja-e a pápa, mig Rómát és a Vatikánt az uj 
Cola Rienzi-k csapatai elözönlik? 

Ez a másik kérdés, mely a kedélyeket foglalkoztat-
ja. És minthogy mindenki, akinek veszteni valója van, fél 
a háborútól, mint a belzavargások biztos bekövetkezésé-
től, természetesen lázas figyelemmel s érdeklődéssel lesi a 
hireket, melyek erre vonatkoznak. Ezt vitatják nyilvános 
helyeken és a családok körében, telve aggodalommal a 
bizonytalan jövő iránt. És ez nem csoda, midőn az egész 
félszigeten csak megkettőztetett rendszabályokkal képesek 
a rendet föntartani. 

Találóan irta egy római lap e napokban: Italia 
unita — in desolazione, in dissoluzione. 

IRODALOM, 
- f Gyakorlati Ethnologia vagyis a nemzetek 

egymáshozi belső viszonya nyelvi tekintetben és 
annak megoldása. Nyelv-, nemkülönben vallás- és mű-
velődéstörténeti tanulmány. Irta Szalay Pál (Rustieus) 
Tata, 1887. Kiadja a szerző. (Ára 1 frt 80 kr. vagy 
megfelelő intentio. Kapható a szerzőnél Dad-on, Komá-
rommegyében). 
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A fenti mű szerzője dadi plébános, a győri, iró 
papokban gazdag püspöki megyében, ki Rusticus név 
alatt már régen igen ismert jeles iró. A győri papne-
velde egyházirodalmi iskolájában nyerte az alapot és 
ösztönzést irodalmi munkásságához ; már kispap korában 
irogatott Mármurai név alatt kedvenez történelmi oknyo-
mozó tanulmányai alapján az akkori Idők Tanujába. Jelen-
leg alig létezik katholikus irányú lap, melynek hasáb-
jain többször nem találkoznánk Rustikusunk mindig 
talpra esett közleményeivel. 

Mily hazafias irányban történt és történik egyéb-
iránt, — ez közbevetőleg legyen mondva — theologiai 
intézeteinkben a nevelés : a hatvanas évek elejéről idézek 
egy papnöveldei kápolnában elmondott szent beszédből 
néhány eléggé jellegző sort: „Imádkozzunk különösen édes 
hazánkért, hogy a jobbrafordulás hajnalát, mely végre 
oly sok fohász és óhaj után derengeni kezd, mielőbb a 
józan átalakulás vihar nélküli nappala váltsa föl, mely a 
visszavonás szülte gyászos alkony határát soha se érje 
el. Gondoskodjunk az egyház érdekeiről, de ne felejt-
kezzünk meg a haza szükségleteiről sem, mivégre egye-
sítsük mint mindkettőnek hü fiai különösen e szent 
nyolezad alatt buzgó imáinkat. Az egek hatalmas király-
néja, a szeplőtlenül fogantatott Szüzanya legyen azon 
központ, amelyben minden fohászaink, minden imáink, 
minden könyörgéseink egyesüljenek" . . . . 

Igy elkészített talajban fogamzott meg a Gyakorlati 
Ethnologia is, melyet ezennel ismertetni bátorkodunk. 

Szerzőnek czélja volt ama tanulmányaiban, melyek-
nek eredménye ezen 319 lapra terjedő műve, a „nemzeti-
ségi kérdést" kellő világításba helyezni oly szempontokból, 
melyek kell, hogy tiszteletet parancsolok és irányadók 
legyenek az ember és a hivő előtt. Ezek : a család, a 
szülőföld, a társadalom, a haza és a vallás. Ezek szere-
tete a természet és helyes kultura állapotában levő ember 
előtt mindig előbbre való bármely nyelv szereteténél. A 
Bécsbe szakadt szerb és horvát nem zárja el magát és 
gyermekeit a német nyelv elől ; az igaz missionárius 
előtt az ő saját anyanyelve es annak emléke csaknem 
semmi a megnyerhető lelkek üdvével szemben ; ugyanaz 
áll az igaz hazafiakról a haza és saját anyanyelvükkel 
szemben, sőt áll a kisebb-nagyobb társadalmi érdekkel 
szemben is. — Van rá példa, hogy valaki inkább meg-
halt, mintsem megvált volna szülőföldje — vagy szülő-
hajlekától, — de hogy valaki inkább meghalt volna, 
mintsem más nyelven kérjen segedelmet mint úgynevezett 
„anyanyelvén", — arra nincsen példa az élet és történe-
lemben. A népek soha sem nyelv szerint tömörültek 
csupán, hogy polgári jólétöket keressék és országokat 
alapítsanak. A legrégibb egyptomi és assziriai, babyloni 
népek kevert nyelvű népek voltak a korunkban napfényre 
jött adatok szerint ; holott akkor ugyancsak lett volna 
még terök fajok szerint alapítani országokat. De egy 
közös ország mint minden közös vállalat alapításához 
inkább a jellemek mint az üres nyelvek rokonsága kí-
vántatik. Azt pedig az éghajlat, életmód, régebbi actiók 
és érdekek közössége, vallás és nevelés adja meg. Tehet 
valamit e tekintetben a századok és ezredek óta együtt 
lakó, sorsuk által minél többet hányatott népeknél a 
vérkeveredés is, mely egészen más periferiák közt mozog 
és hat mint a nyelv, mely külső tapadás által ragad csak 
az emberre, és sokszor nem képviseli a fajt, ugy hogy 
sokszor nem az anya, nem az apa, nem az első környezet 
fő nyelve, hanem a genealógia szerint kénytelenittetünk 
valakire oly nemzetiséget kötni, melytől ő nyelv és sziv-
ben egyaránt idegen ! Az tehát in praxi az egyéni optio 
dolga, s a kultura és az igaz keresztény vallás teszi azt 

I meg, hogy ezen választásban az ember se ezekkel (a 
I műveltség követelményeivel és a keresztény vallással), se 

azzal, ami ezek előtt szent : a haza és a társadalom érde-
keivel ne ellenkezzék ! A legnagyobb francziának, Nagy 
Napoleonnak, egy csöpp franczia vér sem buzgott erei-
ben. -— A népek faj szerinti becsülése merő henczegés ! 
A „műveltség" akármit is csinálhat valamennyiből. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
*** A kath. autonomia ügyében a kath. vallású 

országgyűlési képviselők egy csoportja e tavaszon eré-
lyesnek mutatkozó mozgalmat indított meg. Ennek nyil-
vánulása vala Fenyvessy F. és Ugrón G. ismeretes fel-
szólalásaik. Biztos tudomásunk volt róla, és annak 
idején siettünk is jelenteni, hogy néhány kath. ország-
gyűlési képviselő még a mult őszön ohajtott akcziót indí-
tani a kath. autonomia megsürgetése ügyében. Tavai 
őszön azt a sajtóban egyedül mi jelentettük. Ez az akczió 
azonban csak, mint mondám, e tavaszon öltött magára 
testet. A megindított akczió kapcsán most már Fenyvessy 
Ferencz képviselő e napokban Esztergomban járt az 
ország hg-primásánál az iránt tájékozást szerezni, helye-
selné-e ő eminencziája, ha kath. vallású országgy. kép-
viselők a kath. autonomia ügyében ez őszön kongresszust 
tartanának. 0 eminencziája, mint az ,0. E.' hirdeté, 
„kijelentette, hogy a mennyiben az egyház dogmáiba és 
a hierarchia szervezetébe, nîely a kath. egyház alapját 
képezi, nem ütközik, nincs kifogása a mozgalom ellen." 

— Zichy József gróf, Pozsonymegye uj főispánja, 
az ünnepélyes fogadtatások első napját, mely éppen Űr-
napja vala, azzal kezdte, hogy a megye és a város ható-
ságainak élén megjelent az urnapi körmeneten, égő gyer-
tyával a kezében. Miért lett belőle csak főispán, holott 
ő már miniszter is volt egyszer, vagyis miért lett nem ő, 
hanem az államkormányzás terére még csak reményeket 
hozó protestáns Teleki az ország belügyminisztere : 
annak — kíváncsi vagyok megtudná-e mondani a nyájas 
olvasó, — ki lehet a megmondhatója és — miért ? ! 

— Az Index congregatiója f. hó 14-én kelt hatá-
rozatával tilalom alá vetette Fiore kanonok „Synopsis 
juris canonici" cz. művét és egy rosminiánus folyóiratot, 
a melynek czime: „II Rosmini." Megjelenésének helye 
Milano. 

— A Rómában Giordano Bruno szobrának leleplezése 
alkalmából megindított „Satan" nevü lapot az olasz kor-
mány lefoglaltatta — a pápa ellen elkövetett sértés miatt. 
Holló hollónak nem vájja ki a szemét ! 

— Montefeltrói Ágost atya konferenczia-beszédei, 
melyek magában Rómában is oly nagy feltűnést keltet-
tek, német fordításban is megjelennek. Az első kötet 
czime: „Die Wahrheit." Az egyszerű francziskánust világ-
hírű emberré teszi szónoki tehetsége, melyet még az egy-
ház ellenségei is „symptomatikus"-nak neveznek. 
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A f r a n c z i a n e m z e t i m á j a 
Jézus legszentebb szivéhez. 

Lelkesedésre, a fordulatok, a haladás gyor-
saságára nézve a franczlákat fölülmúlni egy 
nemzet sem képes. 

Miután 1870-ben a korrupczió és porosz had-
sereg Francziaországot földig megalázta, a nem-
zet legjobbjai Gaűbert bibornok párisi érsekkel 
élükön 1873-ban fogadalmat tettek, hogy Isten 
irgalmasságának megnyerése és a lelkek béké-
jének visszaállítása, egyszóval a menny és föld 
kiengesztelése végett, Jézus legszentebb szivének 
tiszteletére a Montemartre-on, a hit első vér-
tanúinak hegyén Párisban, az ország szivében, 
fogadalmi templomot építenek. 

Ez a templom azóta folytonosan épül és 
már csaknem egészen készen áll. Milliókat és 
milliókat áldozott a franczia nemzet az ő foga-
dalmi templomára;.ezrek és százezrek zarándo-
koltak kezdet óta a nagy épület kryptájába 
imádkozni Jézus legszentebb szivéhez az egy-
házért, Francziaországért, a lelkek békéjeért, 
„quam mundus dare non potest." 

Most, hogy a franczia köztársaság a nagy 
forradalom százados évfordulóját ta r t ja , Páris 
érseke, Richard bibornok, hitvalló és vértanú 
elődeinek providencziális nyomdokain haladva, 
nagy elhatározásra tökélte el magát. Párishoz 
és a hozzá tartozó főegyházmegyéhez, tehát 
Francziaország szivéhez, egy hatalmas apostoli 
szózatot intézett. 

„Nous nous sentons pressé de vous inviter 
à fortifier vos âmes par la méditation des pensées 
de la foi et par la prière." Sarkaltatva érezzük, 

úgymond, magunkat arra, hogy titeket felhívjunk 
lelketek megerősítésére a hit eszméi fölött való 
elmélkedés és imádkozás által. E végett, igy 
folytatja, legfőbb óhajunk az, hogy Francziaor-
szág fővárosának hívei ebben az esztendőben 
kiváló módon ünnepeljék meg Jézus legszentebb 
szivének ünnepét és egész junius hava alatt 
szakadatlanul forgolódjanak az isteni kegyelem 
és irgalom e trónja körül. 

Azután utalva a párisi kiállításra, mint a 
nagy forradalom dicsőítése végett rendezett 
világünnepélyre, Páris biboros érseke igy foly-
ta t ja : „Kétségkívül, mi bámuljuk azt a sok 
csodás dolgot, miket a tudomány és ipar szeme-
ink elé varázsolt; mi értjük és dicsérjük ama 
nemes törekvéseket, melyeket értelmes és lelkes 
férfiak a társadalmi kérdések megoldása és in-
tézményeink javítása végett tevének. Hanem a 
természeti rend tényei és a népek kormányzá-
sának múlékony alakulásai fölött ime ott van a 
halhatatlan lelkek nagy társadalma, a kik szá-
mára ez az élet csak előkészület az örök életre. 
A lelkek e társaságának kormányzását a mi 
Urunk J. K. az egyházra ruházta át, ós bármit 
tegyen, bármit gondoljon bárki, nagyon jó ily 
társadalmi átalakulások korszakában, mint a 
mienk, emlékeztetni az embereket az ő örök 
rendeltetésökre. E rendeltetés megértése szük-
ségszerüleg befolyásolja az egész társadalom jó-
létét. Mi tehát főpásztori kötelességünk egyik 
parancsolatját teljesítjük most, midőn arról igye-
kezünk titeket felvilágosítani, hogy mik az Isten 
czélzatai az emberi ügyek váltakozó folyásában." 

Sz. Ágoston „De civitate Dei" irt bámula-
tos könyvéből kiindulva, s támaszkodva XIII. 
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Leónak az államok keresztény szervezetéről és 
az emberi szabadságról szóló két világtörténeti 
nevezetességű encyclikájára, kifejti Páris biboros 
érseke, hogy Istennek, a keresztény népek tör-
ténetének váltakozó esélyein keresztül mind 
végig, a keresztény államok jóléte, virágzása, 
folytonos emelkedése és haladása a czélj clj cl mit 
azonban egy mellőzhetetlen föltételhez kötött 
vala : és ez az, hogy büntetlenül a keresztény val-
lástól keresztény népnek elszakadnia nem lehet. 
Az emberi törekvés Isten áldása nélkül előbb-
utóbb kénytelen érezni és elismerni meddőségét. 
A nemzeti lázas munkálkodást nemzeti imával 
kell egyesítenie minden francziának, minden 
kereszténynek. Az emberi munka bámulatos ki-
állítása mellett a keresztény franczia nemzet-
nek imára kell sorakoznia Isten oltárai körül, 
hogv példát vegyenek róla a világ összes nem-
zetei, miképp kell nagynak lenni — munkában 
és imában, alkotásban és Isten előtt való meg-
alázódásban. 

Idézve Guibert bibornok szavait, melyekkel 
a montmartrei fogadalmi templomot a franczia 
nemzet „vallási újjászületése emlékművének" 
nevezé, ugyané főpásztor szavaival igy folytatja 
tovább: „Ide, Jézus legszentebb szivének oltárához, 
ide fogunk mi járulni, hibáink érzetével és szi-
vünknek ezek fölött való bánatával, hogy segít-
ségül hívjuk Isten irgalmasságát és oltalmát, 
melyre oly nagy szükségünk vagyon; itt, a hit-
vallás egy ujabb nagy nyilatkozatával, le fogjuk 
rázni az istentelenség tanainak igáját, a mely 
apáinkat a mult század végén tévelybe ejté s 
annyi bajnak és szerencsétlenségnek forrása lett 
hazánkra nézve ; i t t végül le fogjuk vetkőzni 
azt a sok rossz szenvedélyt, melyek oly rég óta 
zavarták és tar tot ták szétszaggatva e nemzet-
családot, s a szeretet Istenének oltára előtt ismét 
meg fogjuk találni azt az egyetértést, a mely 
a francziákat a testvérek vépévé teszi " 

A nemzeti ima főnapjául f. hó 28-ika van 
kitűzve, melyen maga Richárd biboros érsek fog 
a nemzeti fogadalmi templomban Jézus legszen-
tebb szivének oltára előtt pontifikálni. 

A franczia nemzet e napra rendelt fogadalmi 
imájával zárjuk be mi is majd a jövő számban 
e lap ezé vi első felét. Könnyen lehet azt magya-
rul is egészen elimádkozni. Nem hiányzik belőle 
nálunk — csak a fogadalmi templom! 

Vajha a franczia nemzet imájának Ámenje 
visszhangot keltene e sok baj és küzdelem-

mel meglátogatott magyar hazában is ország-
szerte ! 

A népek és nemzetek hibái s vétkei mint 
a tojás a tojáshoz ugy hasonlítanak egymáshoz. 
Héli fiainak bűne minden nemzetnél előfordul : 
„Erat peccatum puerorum (Heli) grande nimis 
coram Domino, quia retrahebant homines a 
isacrificio Dei." 

Kötelességeik is a nemzeteknek azonosak 
mindenben: tehát a javulásban s az Istenhez való 
visszatérésben is ! 

Liechtenstein herczeg beszéde. 
melyet az osztrák vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

budgettárgyalása alkalmával mondott. 
(Folytatás.) 

Miként áll Bajorországban a dolog a hitvallásos 
iskolák második ismérve, t. i. az elégséges vallás-oktatás 
tekintetében ? A vallásoktatásnak az első és második osz-
tályban heti négy óra, a harmadik és negyedik osztályban 
hat óra, az ötödik, hatodik és hetedik osztályban öt óra 
van szánva, tehát körülbelül harmadfélszer több, mint 
nálunk. 

Most áttérek a harmadik ismérvre, t. i. az iskolafel-
ügyeletre. Az államnál van, miként Poroszországban, termé-
szetesen az iskola legfőbb vezetése, melyet mi Ausztriában 
épp ugy el akarunk ismerni, mint a külföldön. De már a 
kultuszminisztériumnak is van ám sz illető ügyekre vonat-
kozólag egy kath. és egy protest, előadója. A kerületi 
inspekczió az illető hitvallás iskoláira a papság kezeiben 
van, a katholikusoké természetesen az esperes kezeiben. 
A kerületi inspekczió tehát a mi kezeinkben van. A helyi 
felügyeletet a hatóság nélküli községekben a plébános, 
mint inspektor gyakorolja, aki a tanító egész működése 
felett birja a paedagogiai és nevelészeti felügyeletet. Ol-
dala mellett van a községi iskola-tanács, amely azonban 
csupán a külső, világi dolgokban, és pedig a plébános 
elnöklete alatt határoz. Hatóság és közös iskolákkal biró 
községekben ugyanazon személyek, inclusive az illető lel-
készek képezik az iskola tanácsát és a legidősebb elnököl. 
Az iskolafelügyelet tehát Bajorországban teljesen a pap-
ság kezében van, és pedig a helyi felügyelet épp ugy 
mint a kerületi. Természetesen Bajorországban is mozog-
nak a tanitók az egyház iskolai felügyelete ellen, mint 
egyáltalában minden iskolafelügyelet ellen. (Derültség 
jobbról). Azt nem is lehet semmi állásnak rossz néven 
venni, ha saját lábán igyekszik állni ; de nem kell azt 
hinni, hogy e mozgalomnak valamely párt jelentőséget 
tulajdonít. Még a liberális párt sem veszi azt védelmébe, 
és éppen egy szabadelvű miniszter, aki ugyanazon állás-
ponton van, mint ezen háznak kisebbsége, dr Lutz mi-
niszter a legutóbb kijelentette a kamarában, hogv a papi 
iskola-felügyeletet egyáltalában nem helyteleníti. Es a leg 
szabadelvűbb a kamarában — nevét elfelejtettem — nem 
ment tovább, csak arra kérte a minisztert, hogy a taní-
tóknak tanítónapjaik alatt tett némely nyilvánulásait a 

•) Kir. I. k. 2, 17. 
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hitvallásos iskolafelügyelet ellen ne vegye azok carrière-
jének kárára. Ez nem oly messzemenő védelmezés. (De-
rültség jobbról). 

Mi történik azonban egy államban, mely Ausztriánk-
kal egyesítve van, Magyarországban ? Itt — adatokkal 
nem akarom önöket fárasztani — az iskolák hitvallásos-
sága, miként ismeretes, már ősi alapszabály gyanánt van 
keresztülvive, és pedig a tanitás minden fokán végig, a 
népiskolától a gymnasiumon át a jogakadémiákig, amelyek 
Magyarországban körülbelül azok, amik a mi egyetemein-
ken a jogi fakultások. Magyarországban 83 százalók esik 
a hitvallásos népiskolákra, s az állami iskoláknak csak 4 
százaléka közösiskola és 11 százaléka községi iskola. 

Belgiumról nem is szólok, mert ott oly viszonyok 
vannak, amelyek nálunk nem létesíthetők. Ott a katholi-
kus népesség papi tanitók vezetése alatt szabad iskolákat 
állított fel, mert az állam istentagadó népiskoláit többé 
látogatni nem akarta ; oly viszonyok, melyek Ausztriára 
nem illenek. 

Tehát, uraim, észak- és közép Európának vannak 
hitvallásos iskolái, Ausztria ezen foglalaton belül egy 
izolált, és miként könnyen bebizonyithatnám, tarthatlan 
kivételt képez ; mert nálunk nem működnek azon külső 
politikai okok, amelyek például Francziaországban és 
Itáliában a hitvallásnélküli iskolákat nem mentik ugyan, 
de kimagyarázzák. 

Francziaország, miként ismeretes, láthatólag hajlik a 
túlhajtott radikalismuson át az anarchia felé, s az ottani 
republikánus párt azt hiszi, hogy a kath. vallásban e 
szerencsétlen állam monarchikus traditióit ismeri fel és 
kell üldöznie. 

A velünk szövetséges Olaszország, melynek állapo-
tait semmikép sem hasonlíthatjuk az anarchikus Franczia-
országéihoz, ma is nagy meghasonlást mutat fel a világi 
és egyházi hatalom között, amely addig fog tartani, mig 
egy módot nem találnak fel, amely a szentszék elévül-
hetetlen jogait az olasz egység végérvényes tényével 
összhangzásba hozza. (Helyes, jobbról). 

E két állam számára mentség ugyan nincs, de van 
magyarázat arra, miért igyekszik a vezérpárt a tömeg 
vallásos érzelmét gyengíteni. 

De, uraim, Ausztriában a szabadelvü-centralisztikus 
párt bukása óta a császári kormány és az állam püspökei 
között a legjobb egyetértés uralkodik. Tehát sem ment-
ség, sem magyarázatra nincs szükség, de még az ürügy 
árnyékára sem, hogy határozatokat épségben tartsunk, 
amelyek népünk vallási érzelmeit sértik, mielőtt gyengí-
tik azokat. (Tetszés jobbról). Semmi okunk sincs uraim, 
hogy tiz évvel a liberális párt bukása után ennek legsú-
lyosabb hibáit drága hagyomány gyanánt leltárunkban 
tartogassuk. (Helyeslés jobbról). 

Hasonlítsuk össze rendszerünket a német államok 
hitvallásos példás rendszerével. 

A liberális szóvivők, akik iskoláinkat minden reform 
ellenében védelmezni akarnák, azt állítják, hogy isko-
láinkban a vallás érdekében tesznek egyet-mást. Igen, 
uraim ! Ausztria népiskolájában gondoskodnak a vallásról 
épp ugy, mint egy hálátlan családban egy terhet okozó 
agg nőről, akit egy zugba szállásolnak és lóczára ültet-

nek. mert még egyáltalában nem merik őt a házból ki-
utasítani. (Tetszés jobbról). A hitvallásos iskolák amaz 
ismérveinek egyike sem fordul elő nálunk a legtávolabb-
ról sem. 

Az első ismérvre vonatkozólag, uraim, eszükbe jutta-
tom, hogy nálunk hitvallások szerinti elkülönitésnek elő-
fordulnia nem szabad, ott sem, ahol az iskola érdekében 
és praktikus okokból igen könnyű és hasznos volna; to-
vábbá hogy a tanitó nem tartozik törvény szerint az iskolás 
gyermekek hitvallásához, sem az iskolás gyermekek több-
ségének hitvallásához és hogy csak az 1882. évi iskola-
novella által szereztünk e tekintetben egy gyenge orvoslást. 

Itt hosszas részletek nélkül érintenem kell indítvá-
nyunk czélját. 

Indítványunk szerint egyáltalában nincs szándékunk-
ban a hitvallás egyoldalú elkülönítése ott, ahol csekély 
kisebbség áll egy nagy többséggel szemben s ahol jelen-
tékeny költségek erednének minden haszon nélkül. Igen 
jól belátjuk, hogy ott, ahol a többség tulnyomólag és 
mindenütt katholikus, a katholikus hitvallásos iskolának 
kell életbe lépnie, mialatt a csekély kisebbségek vallása 
szorgos módon oltalmat és a sérelmek ellen védelmet fog 
találni. 

Ami Galicziát illeti, amelynek korrekt keresztény 
tanítósága már jó eleve paralyzálta népiskolai törvényünk 
legtöbb rossz következményeit, jól belátom, hogy érdemes 
megkisérleni az odavaló héber népességet a keresztény 
iskola látogatása által kulturális izoláltságából kiragadni, 
habár a végeredményre egy bizonyos skepticismus meg is 
van engedve. 

A hitvallásos iskola második ismérvére vonatkozólag 
figyelm eztelem uraim, hogy Ausztriában a vallásoktatásra 
fél annyi óra sincsen, mint amennyi a német államokban 
a tantárgyak e legfontosabbikára szánva van. (Igen 
helyes ! jobbról.) Még a heti két órai vallásoktatás is 
csak papiroson van, egyrészt paphiány miatt, másrészt 
némely tanitó vallási aggodalmai miatt, akiket a vallás-
oktatás végzésének kisegitésére hivnak meg. E tekintet-
ben inditványunk csak azt akarja létesíteni, ami körül-
belül Németországban van és amit a németországi 
törvények határozottan kimondanak, hogy t. i. a vallás 
mint főtárgy a tanrendszer középpontjára helyezendő. 

Az imák, ájtatosságok és templomlátogatások nálunk 
homöopathikus adagra vannak redukálva. Egynéhány más 
vallású gyermek miatt a Miatyánk és Üdvözlégy Máriá-t 
egy u. n. felekezetnélküli ima pótolja, egy valóságos guny az 
istenitiszteletre. (Igen helyes ! jobbról) Egy kis zsidó 
miatt megtörténik, hogy a keresztvetést is elhagyják. 
Ily esetben az iskolabureaukraczia egy átmeneti vallás 
bizonyos nemét találja fel (gúnyos nagyon jó ! jobbról) a 
helyett, hogy a néhány másvallásu gyermeket az ima 
tartama alatt az iskolaszobából kivezetnék és azután az 
ima végeztével újra bevezetnék. 

Kérdezem uraim, nem annyit tesz ez, mint a gyer-
mekeket formális emberfélelemre nevelni (Nagyon igaz! 
jobbról) egy férfias nyiltság helyett, amely minden kö-
rülmény között szabadon lép fel az ősök hiteért ? (Nagyon 
jó ! Bravó ! jobbról.) 

Ami a hitvallásos iskolák harmadik ismérvét illeti, be 
51* 
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kell ismernünk, hogy Ausztriában a papság felügyeletéről 
a vallásos nevelés felett szó sincs ; az a kevés papi személy, 
akik az állam felügyeleti apparátusában szerepelnek, csak 
látszólag működnek és befolyásuk nincsen. (Nagyon igaz ! 
jobbról.) 

E tekintetben indítványunk 7. §-át erőszakosan 
félreértették. Altalános foglalatjából azt következtették, 
hogy mi a papi uralom egy nemét akarjuk behozni, hogy 
mi az iskolát az egyház hatalma alá akarjuk helyezni. 
De mi nem követelünk többet, mint amennyit Németország 
az egyháznak engedett, sőt kevesebbet követelünk. E 
paragrafus általános foglalatja, mely önöket megrémítette, 
csak annyit jelent, hogy mi foederalisták az államra, a 
centralkotmányra és a központi törvényhozásra bizzuk 
az alapszabályok megtételét, de azok keresztülvitelét az 
országgyűlésnek tar t juk fenn. (Ugy van ! jobbról). 

Az egyik országyülés talán el fogja határozni, hogy 
a helyi felügyelet a plébánosra bizassék, egy másik a 
kerületi iskola-tanácsra fogja a súlyt fektetni, egy har-
madik az országos iskolatanácsban fogja a papi elemet 
megszilárdítani és a tanitó-képző-intézetek egy erősebb 
felügyeletét javaslatba hozni. Tehát nem többet, ellen-
kezőleg kevesebbet, mint amennyit Németországban már 
régen engedtek, követelünk mi Ausztriában a kath. iskola 
részére és minden más felekezet számára. 

Nem a papi felügyelet mértéke az, amelyre mi a 
fősúlyt fektetjük, hanem az eredmény. Mi t. i. az egész 
oktatás és neveléstől távol akarunk mindent tartani, ami 
a gyermekek vallására ártalmas, és mindent meg akarunk 
erősíteni, amit az követel. (Tetszés jobbról). 

És vájjon a hitvallásos iskolafelügyelet a gyermekek 
vallásos nevelésére Ausztriában talán felesleges tanítóink 
korrekt tartása miat t? Távol legyen tőlem, hogy általános 
vádat emeljek tanítóink ellen ; ez igazságtalanság volna.ellen-
kezőleg örömmel konstatálom, hogy a többség valószínű-
leg, és némely államokban, mint Gallicziában, Krajnában, 
Bukovinában, Dalmácziában, a tanítók összesége, korrekt 
hivő, és együttműködik a papi orgánumokkal a nép ke-
resztény nevelésében. Örömmel konstatálom továbbá, hogy 
utóbbi időben a tanitók körében mozgalom indult meg, 
amely a keresztény öntudat szilárdulására enged követ-
keztetni. Mindenesetre oly tanitók ezek, akik nem az önök 
(liberális) részén vannak. (Derültség jobbról). A tanitók 
egy másik része semlegesen viseli magát s legalább nem 
akadályozza a nép vallásos nevelését. De a tanitók libe-
rális részének vezető és mértékadó elemei egyenesen né-
pünk keresztény öntudatának aláásására törekszenek. (Na-
gyon igaz ! jobbról. — Siegmund képv. : Bizonyítékot !) 

Egyes eseteket, személyeket, vagy helyeket megne-
vezni nem volna bizonyítás, hanem egy denuncziáczió. 
Nem állhatok elő tanítóink hitetleneinek statisztikájával, 
de a tanitók liberális részében uralkodó szellemről igazi 
képet alkothat magának kiki ama szakiratokból, melyeket 
a tanitók e része ir és olvas, a beszédekből, amelyeket a 
tanító-gyűléseken tartanak, morgás nélkül, sőt ujjongás-
sal fogadnak, és a tanitógyülések határozataiból. 

Ezek a tanítóknak hivatalos nyilatkozatai, azokkal 
számoljon, nem tagadhatja el őket. Engedelmet kérek az 
elnök úrtól is, hogy egyet-mást felolvassak, ami emlékező-

tehetségemet túlhaladja, mert valóban oly banális nyilat-
kozatok azok, hogy emlékezőtehetségem nem bírja megtar-
tani. (Nagyon jó ! Derültség jobbról). 

Liberális tanítóink legolvasottabb szakorganuma a 
„Freie Pädagogische Blätter;* legyen szabad ebből egy 
részt idéznem. Azon alkalommal, hogy Bécs iskoláit Meg-
váltó-képekkel és keresztekkel ajándékozta meg egy egy-
házfő, aki látta, hogy sem szent képek, sem keresztek 
nincsenek Bécs iskoláiban, mert azokat akkor eltávolítot-
ták, ugy nyilatkozott a szakorganum, hogy ez ajándékot 
határozottan vissza kell utasitani, (Halljuk, halljuk ! jobb-
ról) „mert — úgymond — a gyermekeknek a Megváltó 
képét nem mint egy jó, tiszteletben tartandó férfiúét aján-
dékozták, (Halljuk, halljuk ! jobbról), hanem mint a ke-
reszténység symbolumát. Ha műbecscsel birnak e képek, 
rajzpéldányokra használhatók." 

„Egy morva főtanitó tényleg résztvett egy urnapi 
körmenetben. (Halljuk, halljuk ! jobbról). Nyugalomba kell 
őt helyezni!" De uraim, nem mindig ily mérsékeltek és 
udvariasak e szakorganumnak nyilatkozatai. Miután a 
mennyországot, tisztító helyet, poklot valló keresztény 
hitet persiflálta. igy végzi : „Aki a jutalmazás és bünteté8 

reményétől vezérelteti magát, az erkölcstelen. (Derültség 
jobbról. — Ugy is van ! balról). A vallás a philosophiai 
igazságnak poétikus felfogása. (Halljuk ! jobbról). Az 
egyiknek van esze, de nincs hite, a másiknak van hite, 
de ekkor persze esze nincsen. (Halljuk ! jobbról. — Dr 
Polák : Igen szellemdus !) Miért tart az egyház vallásos 
gyakorlatokat ? A gyermekek a tömjénfüsttől elkábulva 
butábbul jönnek ki a templomból, mint a hogy bementek, 
de éppen ezt akarja az uralomra vágyó kúria. Az iskola-
tanitók kiszabadítják a népet a papireDd bilincseiből s 
az őrjöngéstől megszállott papok kezeiből. A tanitó méltó 
képviselője legyen liberális korunknak. Bara belga mi-
niszter oly találóan emelte ki, hogy a szerzetesek örökség-
vadászó tolvajok. Aki az egyház barátja, az iskola ellen-
sége, hisz az egyház kezdettől fogva a világ békéjének 
zavarója volt. (Halljuk ! jobbról). A kereszténység győ-
zelme az emberinem legszánandóbb esése!" (Halljuk, 
halljuk ! jobbról). 

Számtalan hasonló vagy még sötétebb idézeteket is 
hozhatnék fel ; de csak egy kis virágcsokrot nyújtottam, 
hogy az uraknak örömet szerezhessek. (Derültség jobb-
ról). Az egész paedagogiai szakirodalom és minden tanuló-
könyvtár inficziálva van. (Kiáltások balról: Honnan? Me-
lyik évből? Pontosan idézni! — Fiegel képv.: Hiszen 
megmondta ! — Élénk nyugtalanság. Elnök csenget.) Bár-
mely évről szólok (kiáltás balról : Ugy !), bebizonyíthatnám 
önnek, de nagyon messzire vezetne. 

Talán azt hiszik uraim, hogy az utóbbi időben a 
viszonyok jobbra fordultak. Sajnos, csalódnak, s ezért 
kell a tanitógyülések beszédeit és határozatait idéznem. 
Annak idejében, már jó régen volt, Klagenfurtban, az ötödik 
általános osztrák tanitógyülés a következő rezolucziót kiál-
totta ki (olvassa) : „Tekintve, hogy a felekezeti vallásoktatás 
dogmákra támaszkodik, melyek tartalma a természet-
tudományokkal és a mindennapi élet praktikus követel-
ményeivel a legnagyobb ellenmondásban áll, az ötödik 
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általános osztrák tanitógyülés paedegogiai okokból az 
iskolában a vallásoktatás ellen nyilatkozik." (Nagyon jó ! 
Halljuk, halljuk ! jobbról). 

1885-ben egy tanitó és egy szaklap szerkesztője 
a mistelbachi alsó-ausztriai tanitó-egyesület gyűlésén be-
szédet tartott, melyet helyenként viharos ujjongással fo-
gadtak (olvassa): „A papsággal való együttműködés 
lehetetlen : a tanitó a modern tudomány elemeit tanitja ; 
a pap a középkori scholastikát ; a tanitó a létért való 
küzdelmet tanitja, a pap a mennyország örömét; egy 
áthidalhatlan ür tátong a két embernevelő tényező között ; 
nem mehetünk visszafelé ; a tudományt ugy kell taníta-
nunk, amint azt a kultura adja." (Derültség jobbról). 

Azt mondhatják önök : ez az 1885. évben történt, mi 
pedig 1889-ben vagyunk. De uraim, a mult nyár talán még 
nincs igen messze. (Derültség jobbról). Ekkor Gráczban 
egy általános tanitógyülést tartottak, mely igen élénken folyt 
le, minthogy indítványom az ottani uraknak nem tetszett. 
A liberális néptanítók Nesztorát határtalan ujjongással 
üdvözölték, aki folytonos helyeslő megszakítások között 
a következőket mondá: „Meggyőződésem szerint az iskola 
sohasem jut állandó egyensúlyra ; folytonos tárgya marad 
a versengésnek s küzdelemnek, amig az iskolának az egy-
háztól való teljes elkülönítése végrehajtva nincsen. (Vi-
haros tetszés). Egyesülhetetlen ellentétek állnak egy-
mással szemközt. Az, aki azt hiszi, hogy az iskola és 
egyház egy fedél alatt megférnek, nézetem szerint vagy 
egy sötét fő és egy ingadozó lankadt jellem, vagy egy 
jószivű ember, aki mindegyik résznek kedvére akar tenni 
valamit, a mi lehetetlen. (Zajos tetszés). Mi okosak aka-
runk lenni ; azt mondjuk, hogy nem vagyunk képesek 
bebizonyítani, amit az egyház dogmáiban tani t ; mi az 
egyes vallásfelekezetektől senkit sem akarunk elvonni, de 
előmozditói sem akarunk lenni egyiknek sem. [Nagy 
tetszés.]" (Dr Polák képv. : Bravó !) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 25. Zárszó a képviselőházi kultusz -

ludgetvita alkalmából felvetett vallásügyi kérdések szel-
lőztetéséhez. — 

Lapunk 41, 42, 43. számában foglalkoztunk utol-
jára e helyen képviselőházunk vallásügyi tárgyalásaival. 
Hátra van még, hogy e tárgyalások, különösen pedig Kiss 
Albert református tiszteletes és szélsőbali képviselő kérde-
zősködő nyilatkozata és gr. Csáky Albinnak erre adott 
felvilágosító (?) válasza kapcsán egyszer már kellő meg-
világításba helyezzük, hányféle felfogás, hányféle vallás-
ügyi politika fut egymással versenyt hazánkban a babérért 
azaz a magyar állam életében való érvényesülésért. 

Hazánkban ez időszerint háromféle valláspolitikai 
elmélet küzd egymással a hatalomért, a közéletben, Magyar-
ország jogrendszerében való érvényesülésért: 1. az ős-
eredeti magyar valláspolitikai elmélet, mely szerint egy 
az ország ősi, alkotmányunkkal sz. István óta egybefor-
rott, több tényleg fennálló kiváltságainál fogva uralkodó 
vallása, t. i. a róm. kath. vallás, — a később keletkezett 
s törvényesen bevett vallásfelekezetek mellett; 2. az a 
valláspolitikai felfogás, hogy Magyarország paritásos ál-

lam, azaz hazánkban a kath. egyház az 1848. XX. t. cz. 
következtében megszűnt uralkodó vallás lenni, mert a 
nevezett tvczikk használatba hozván nálunk is az Erdély-
ben érvényre emelve volt vallásügyi politikát, a. mely 
szerint a kath. vallás a két protestáns és az unitárius 
vallással együtt egyenlően bevett vallásnak vétetett, meg-
állapította a kath. egyházra vonatkozólag is a „tökéletes 
egyenlőség és viszonyosság" elvét; 3. az Irányi Dániel-
féle „vallásszabadság," mely nem ismer sem alkotmányunk 
értelmében uralkodó és tűrt, sem parításosan, azaz a „töké-
letes egyenlőség és viszonosság" elve értelmében bevett, 
vallások jogrendjét, hanem mindenkinek minden lehető és 
jöhető vallás gyakorlására szabadságot kiván törvényben 
előzetesen kimondatni. 

Az 1848. XX. t. cz.-kel, a mely „tökéletes egyen-
lőséget és viszonosságot" állapított meg minden „bevett 
vallásfelekezet" számára hazánkban, lesz idő, hogy gyö-
keresen fogunk leszámolni, eredete, értelme, a kath. egy-
házra való kihatása és jövő sorsára nézve. Ma csak egy 
kérdéssel akarunk foglalkozni, a mely száz eset után 
újból kiáltó szükségnek tünteti fel reánk katholikusokra 
nézve azt, hogy végre-valahára igyekezzünk tisztába jönni 
az iránt, vájjon micsoda valláspolitikát követ tulajdon-
képpen a magyar állam velünk katholikusokkal vagyis a 
mi kath. egyházunkkal szemben s egyáltalában van-e 
Magyarországnak ezidőszerint megállapodott, s a mint illik 
törvénybe igtatott vallási politikája, vagy minden csak a 
véletlenre s az államférfiak ötleteire van bizva ? 

A ki a képviselőház ezidei budgetvitáját figyelemmel 
kisérte s az e vita folytán ejtett nyilatkozatokat jól 
átgondolva megrostál ja, kénytelen lesz velünk együtt 
bevallani, hogy Magyarországban ezidőszerint, sajnos, a 
legnagyobb, egy kulturnépre, egy jogász nemzetre nézve 
valóban szégyenletes zűrzavar uralkodik döntő helyeken 
a felfogásokban arra nézve, hogy miféle valláspolitikai 
elv is érvényes hát voltaképpen hazánkban az állam és 
a vallás s illetve a vallások egymásközti viszonyára nézve. 

Lássuk csak mi történt a képviselőház május 21-iki 
ülésében ? 

A református tiszteletes Kiss Albert függetlenségi 
képviselő el nem titkolható gyanakodással tért vissza gr. 
Csáky Albin vallás és közoktatásügyi miniszternek pro-
grammbeszédjére. Minden protestánsnak lelkében mélyen 
meg van gyökeresedve ugyanis az a meggyőződés, hogy 
Magyarországban a protestantizmus és a katholiczizmus 
közt „tökéletes egyenlőségnek és viszonosságnak" kell ural-
kodnia az elnevezésekben és jogokban egyaránt, mert 
ezt az 1848. XX. t. cz. igy mondotta ki a jövőre. Kiss 
Albert képviselő ennélfogva nem hagyhatta szó nélkül 
azt, hogy gr. Csáky Albin emiitett programm-beszédében 
„gondosan megkülönbözteti" az „egyházi" és „felekezeti" 
jelzőket, mintha t. i. az lenne a minszter szavainak 
értelme, hogy Magyarországban a kath. vallás „egyház", a 
protestáns vallások ellenben csak „felekezetek" volnának. 

Halljuk előbb Kiss Albert felszólalását, azután a reá 
adott miniszteri felvilágosítást. 

Kiss A. észrevétele ez volt: 
„És most néhány rövid megjegyzést kell tennem a 

t. miniszter ur mint vallásügyi miniszternek beszéde ele-
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jen tett egy nyilatkozatára, különösen azon gondosan, 
nem egyszer, hanem öt izben is hangoztatott megkülön-
böztetésére, melylyel a beszéd e részének keretében talál-
kozunk. A t. miniszter ur, mint Magyarország kultus-
minisztere, kijelentvén, hogy ő nem egy egyháznak, nem 
egy felekezetnek kultuszminisztere, gondosan megkülön-
bözteti a jelzőket, azt mondván egy helyütt: »teljes tisz-
teletben tartása az egyházi, felekezeti jog és munkakör-
nek és az egyéni lelkiismereti szabadságnak " majd más 
helyen ekként nyilatkozik, hogy „az egyházak és fele-
kezetek érdekei követelik azokat", a melyeket elmondani 
méltóztatott, és ismét más helyen : „ugy kell, hogy azok-
kal ellentétbe nem álló egyházi és felekezeti érdekeket 
oltalmába vegye." 

Eu ezen finom megkülönböztetésnél visszagondolok 
önkéntelenül az 1848 előtti időkre, midőn még „ural-
kodó egyház"-ról, „bevett felekezetekről- ', „eltűrt szekták-
ról", „egyének lelki szabadságáról" volt szó. Nem tudom 
ily értelemben méltóztatott-e használni ezen igen finom 
megkülönböztetéseket ? Ha igen, akkor hivatkoznom kell 
ezzel szemközt az 1868. LIII. tcz. bevezető szavaira, a 
melyek ezen megkülönböztetést ma már hatályon kivül 
helyezték. Ha pedig nem ily értelemben méltóztatott ezt 
használni, azon reményben vagyok, hogy e vita folyamán 
e kérdésre megnyugtató feleletet nyerek." 

Erre gr. Csáky Albin, Magyarország vallásügyi kir. 
minisztere ily felvilágosítással szolgált : 

„A t. képviselő ur tegnapi beszédem egy részét 
idézve, annak egyes kifejezéseit egymás mellé állította 
és azon kérdést intézte hozzám, vájjon a 48 ik alapon 
állok-e felekezet dolgában és vallási ügyekben, vagy pedig 
a jelen álláspontot fogadom-e el ? En a t. képviselő ur 
ezen kérdését nem értem, mert határozottan és világosan 
kijelentettem, hogy e tekintetben a jogállam és valódi sza-
badelvüség által parancsolt követelményeket kell szem 
előtt tartani. (Helyeslés jobbfelől.) Azt gondolom, ez 
eléggé jelzi azon álláspontot, a melyen állok, tehát nem 
oly állásponton, a mely az egyes felekezetekkel szemben 
különböző, hanem a mely egyenlően mér minden vallás-
felekezetnek. (Helyeslés jobbfelől.) 

Ezt fejeztem ki tegnapi beszédemben, midőn azt 
mondottam, hogy Magyarország kultuszminisztere nem mi-
nisztere egy egyháznak, vagy egy vallásfelekezetnek, de 
az államérdek képviselője vallási ügyekben is." (Elénk 
helyeslés jobbfelől.) 

Most azt kérdezzük : vájjon szárazon van-e annak 
az országnak valláspolitikai szénája, a melyben mikor 
egy képviselő azt kérdezi: „vájjon a 48-iki alapon áll-e" 
a miniszter a vallásügyi politika tekintetében, a vallás-
ügyi miniszter azt feleli rá, hogy ő „a képviselő ur ezen 
kérdését nem érti?" 

Egyébiránt kitűnt, hogy a miniszter a képviselőt 
mégis ugy-ahogy megértette — és megnyugtatta; mert 
más szavakkal kijelentette a hozzá intézett kérdésre, 
hogy ő egyenlően mér minden vallásfelekezeteknek", értve 
ez alatt a kath. egyházat is. 

Mit tegyen egy kultusminiszter, mikor mi papok 
magunk is „felekezet"-nek nevezzük a kath. egyházat, 
„felekezetiteknek a mi kath. iskoláinkat!? ? ? 

Róma, junius hó derekán. Tiltakozások Bruno Jor' 
dán szobrának fölállítása ellen. — 

Róma városának községi tanácsában fenkölt szellemű 
tiltakozás emelkedett Giuccioli sindaco (polgármesteri 
amaz elhatározása ellen, hogy hivatalosan jelen lesz Bruno 
Jordán szobrának leleplezésénél. Ez elhatározás annál 
meglepőbb s jellemzőbb, mivel a sindaco előbb az ellen-
kező álláspontot foglalta el és azután mégis elfogadta a 
szobor-bizottság meghívását, anélkül, hogy a városi taná-
csosok vagy helyettesének s segédjeinek tanácsát kikérte 
volna. 

Azért megérdemelte Vespignani gróf szigorúan jogos 
megrovását, melyet az utóbbi, ki egyike a legszilárdabb 
jellemű katholikus városatyáknak, a nyilvánosság előtt, a 
községtanács teljes ülésében emelt. E tiltakozás, mint 
Róma ősi s jobbérzelmü lakosságának véleménye, megér-
demli, hogy egész terjedelmében ide igtassam. 

Vespignani gróf igy szólt : 
„Sajnálom, hogy e kérdésben szót kell emelnem, 

amely, mint Baccarini kartársam a parlamentben mondotta, 
unalmassá vált még saját hivei s fentartói előtt is. 

„Rövid leszek s ennélfogva tartózkodni fogok bele-
nyúlni a kérdés érdemébe, mert én ebben hivatkozhatom 
arra, ami már egy korábbi emlékezetes ülésben oly jól s 
alkalomszerűen mondatott Sanetucei ur, kartársam által. 
Én tehát arra szorítkozom, hogy csak egy mozzanatról 
nyilatkozom, őszintén s határozottan. 

„Részemről teljesen helytelenítem a sindaco elhatá-
rozását, hogy ugyanis jelen lesz Giordano szobrának le-
leplezésénél s az ezzel kapcsolatos ünnepségeknél. 

„Helytelenitem azt mindenekelőtt azon okból, mivel 
sérti a polgárok igen nagy többségének vallásos érzületét. 
Valóban Giordano Bruno szobrának fölállítása végtelenül 
s hivatalosan sérti a katholikus vallást, amely az állam 
vallása; továbbá bántalmazza az egyház tisztelt fejét, 
akit pedig sérthetetlennek nyilvánítanak. E szobor elő-
készítésének s fölállításának egész ideje alatt a valóság-
ban lábbal tiporták nemcsak a gondolatszabadságot, a 
melynek tiszteletére e szobrot állítólag emelik, hanem 
kinek-kinek a saját véleménye kifejtésére s vitatására 
megkívánt szabadság szerény elvét is. 

„Rosszalom továbbá a sindaco elhatározását amaz 
okból, mert e szerencsétlen kérdés aránytalanul s pártunk 
nagy hátrányára növeli a szellemi szakadást a polgárok 
közt, túlozván egyik részüknek érzületét, elégedetlenné 
tevén egy másik részt, ezalatt pedig fölbátorítván egy 
harmadik részt arra, hogy mindent merjen anélkül, hogy 
előre meg lehessen határozni a bekövetkezendő túlkapá-
sokat, pedig az arra való szándék mindenki előtt ismeretes. 

„Rosszalom végül amaz elhatározást, mert a sindaco 
ily súlyos kérdésben, melyre nézve a városatyák — mint 
ismeretes — nem értenek egyet, eltökélte magát arra 
anélkül, hogy megtartotta volna azt, amit a törvény 
eléje szab. 

„Ez okoknál fogva én részemről helytelenitem amaz 
elhatározást és választóim igen nagy száma nevében til-
takozom ellene, akik két ízben föiruháztak a mandatum-
mal, hogy képviseljem őket a községtanácsban ; és épp 
ezek azon választók, akiknek naiv szavazata nélkül (én is 
köztük vagyok) ön sindaco ur. nem lenne e gyülekezet 
tagja, legalább nem ez esztendőig, és akiknek támogatása 
nélkül ön nem viselné ama hivatalt, melyet elfoglal. 

„Egyébiránt értem, hogy ön, elfeledvén a kifejezett 
megelégedést, hogy nem lévén római, Róma város községi 
tanácsosává választatott, amely megelégedését ön Írásban 
is határozottan kifejezte, és egyúttal sugalmaztatva lévén 
ama nyilvánuló áramlat által, értem tehát, hogy ön most 
hasznosabbnak vélte olv magaviseletet tauusitani, mely 
hasonló a „nagy nolai"-hoz (Giord. Brunohoz), kinek 
emlékét ön jelenlétével megtisztelni akarja." 



RELIGIO. '411 

Vespignani grófnak e metsző gunynyal telt beszéde 
nem tévesztette el hatását a gyűlésre: maga a sindaco 
eleinte megrovását akarta kifejezni s megvonni a szót a 
szónoktól, de ezután eszélyesen arra szorítkozott, hogy 
kijelentse, hogy „itt csak elszigetelt kitörése jelentkezik az 
elégületlenségnek," mintha a jellem- s méltósághiány, melyet 
Guiccioli márki s sindaco e kérdésben mutatott, a kormánytól 
függő tanácsosok szavazata által helyre volna hozható. 

Vespignani gróf tiltakozásához az olaszorsági katho-
likusok nagyszámú tiltakozásai csatlakoznak ; minden 
egyházmegyéből érkeznek Rómába föliratok Bruno Jordán 
szobrának fölállítása ellen. Maga a katholikus érdekek római 
társulata több millió aláírást gyűjtött ez istentelen ünnepé-
lyek ellen ; hasonlóképp az olaszországi kath. kongresszusi 
szövetkezet, mely a következő feliratot intézte a pápához: 

„Szentséges Atya! 
A pillanatban, midőn az ön Rómájában a nolai 

eretnek Giordano Bruno szentségtörő szobra fölállíttatik, 
kötelességünknek tartjuk kifejezni méltatlankodásunkat ily 
nagy istentelenség fölött és tiltakozni e cselekedet ellen, 
amely valóságos gúny, melyet a tévely s a pokol egész 
magában a szent-városban Isten müve s Ígéretei ellen 
szórni akar. Mi nem tudunk jobbat tenni, mint megjelenni 
Szentséged trónja előtt, hogy kifejezzük előtte érzelmeinket, 
aki mindenkinél jobban ismeri s fájlalja a vallás s apostoli 
szék ellen intézett ez ujabb bántalom súlyos voltát. 

„Mialatt a Gondviselés által annyi előjogokkal föl-
ruházott, a pápaság által annyi jótéteménynyel elhalmo-
zott ezen olasz földnek eltévelyedett fiai oly mély keser-
vet okoznak Szentséged atyai szivének és mindinkább 
nyilvánvalóbbá teszik ama szektárius czéljukat, Rómát 
kezükre keríteni, hogy minden módon megtámadják s 
bántalmazzák Jézus Krisztus helytartójának lelki tekin-
télyét: mi szorosabban mint valaha egyesülni akarunk 
Szentségeddel és szilárd hűségünket s odaadásunkat ki 
akarjuk mutatni önnek az igazság tévmentes széke iránt. 

„Szentséges atya! Vajha_ez ünnepélyes tiltakozás és 
legélénkebb megrovás, melyet az olasz kath. kongresszus 
és kath. bizottságok szövetkezete nevében, azon olaszok 
általános egyesülete nevében emelünk, akik hiven meg-
maradnak szent vallásunkban és akik Szentségednek szent 
lisztében fentartják a legnagyobb dicsőséget, hazájuknak 
egyetlen üdvét s legnagyobb reményét, — vajha ezen 
szavunk ilv szomorú körülmények között némi enyhülést 
nyújtana Szentséged annyira igazolt fájdalmának ! 

„Vajha Önnek áldása, melyért esedezünk, megszilár-
dítana minket amaz elhatározásunkban, melyet íme teljes 
szivünkből megujitunk, hogy soha se térjünk el Szentsé-
ged tanításaitól, hogy ellentálljunk s küzdjünk az Ön 
vezetése alatt a hitért s egyházért életünk utolsó lehelletéig. 

„Alázattal leborulva Szentséged lábaihoz s kérve az 
apostofi áldást, a legmélyebb tisztelettel valljuk magun-
kat Szentséged legalázatosabb, legengedelmesebb s leg-
tisztelőbb fiainak. 

Aláírva : VenturoM Marczellin, elnök, 
Casoni ker. János, titkár. 

Azonkívül Olaszország összes vidékein működő kath. 
kongresszusi bizottságok elnökei s titkárosai. 

IRODALOM, 
-f- Gyakorlati Ethnologia vagyis a nemzetek 

egymáshozi belső viszonya nyelvi tekintetben és 
annak megoldása. Nyelv-, nemkülönben vallás- és mű-
velődéstörténeti tanulmány. Irta Szalay Pál (Rusticus) 
Tata, 1887. Kiadja a szerző. (Ara 1 frt 80 kr. vagy 
megfelelő intentio. Kapható a szerzőnél Dad-on, Komá-
rommegyében). (Vége). 

Isten zavarta meg az emberek nyelvét, de evvel nem 
zavarta meg eszöket is annyira : hogy csupán csak nyelveik 
szerint tömörüljenek. Ez jobban elfeledtette volna az 

emberiséggel a testvériséget : lehetetlenebbé tette volna a 
politikai közeledést, a kulturának egyik országból a 
másikba való elterjedését ; ellenben elkerülhetlenek lettek 
volna az irtó fajharczok, melyek nem szükségesek a 
politikai individualitás megmentésére. Szóval : azok az 
apró válaszvonalak, melyek minden országban a polgárok 
közt a nyelvkülönbségben megvoltak, nemcsak választó 
hanem összekötő vonalak is voltak azokkal szemben, 
akikre nézve más. erösb, politikai kapcsok nem léteztek. 
Isten akarta ezt így, az emberiség magasb érdekében. 

A nemzetiség szándékos megváltoztatása, elcserélése 
„elvontan" nem bűn, nem szégyen, sokszor pedig a sorssal 
való helyes megalkuvás és emberi kötelesség. A zsidó 
nép, mig Isten választott népe volt is, sokszor változta-
tott hazát, még többször nyelvet, — csak vallást nem 
volt szabad változtatnia. Midőn a pápa a keleti szer-
tartásuaknak, in specie románoknak, oly terjes biztosíté-
kokat nyújtott szertartásukra s annak nyelvére nézve, 
hogy azt senki pápai engedelem nélkül el nem hagy-
hatja, — ez csak a templomi szertartásra, de nem a 
politikai nyelvkérdésre, az iskolai és társadalmi megma-
gyarosodás eltiltására vonatkozik és vonatkozhatik. 

Nem lehet vita tárgya: van-e egy országnak joga 
politikai közös nyelvvel birni, vagy olyant megteremteni ? 
Ez az ország politikai jogai, sőt szükségei közé tartozik. 
Eszköze lehet az a politikai individualitás megőrzése 
nagyobb biztosításának kifelé, a polgárok még nagyobb 
összetartozásának —, egyöntetűbb haladásának, olcsóbb, 
biztosb kormányoztatásának befelé; e felett vitatkozni 
nem lehet ; — de lehet a felett : mily mérvben van erre 
szükség hely és időnkint ? Az a helyi és idő szerinti 
viszonyoktól függ, s a haza közszüksége kombinálandó 
nemcsak a polgárok lelkesedése vagy ellenszenvével, ha-
nem a helyi fizikai viszonyokkal is. 

Horvátországnak a magyar nyelv elleni gyűlölete 
bűn és ostobaság, mert a közös politikai és társadalmi 
összeköttetések, melyek a lelkiismerethez is szólnak ugy 
mint bármely szerződések, mást kivánnak — ; mást a 
mult, mást a jövő. Ott a nyelv bálvány, melynek érdekében 
százados kötések, humanitás, vallás elnémittatnak. A nem-
zetközi és politikai jogok és kötelességek nincsenek a keresz-
tény erkölcstanon kivül ; aki azokat lábbal tiporja, sérti ezt. 

A nationalismus, azaz a nemzetiségnek, a nyelvnek 
oly nemű túlbecsülése, hogy az ember ennek kész aláren-
delni nemcsak a legvitalisabb politikai és társadalmi érde-
keket, hanem százados szerződéseket, humanitást, magát a 
vallást, mint büngyermek másból mint bűnből nem szár-
mazhatott; szülei: a hitszakadások és az absolutismus a 
politikában. A nemzeti egyházaknak volt keleten törté-
neti és kánonjogi jogosultságuk, mely a viszonyokon ala-
pult, de ez nem képezte a keleti kereszténység erejét 
sem politikailag, sem vallásilag ; ha kezdete nem : hát 
támasza volt mind a két nemű szakadásnak. A népek 
olyatén testvéresülése ki nem fejlődhetett mellette — 
amint ki sem is fejlődött — mint a közös latin nyelv és 
szertartás alatt. Ez történeti igazság, melyet nem a priori 
kell bizonyítani. A dogmatikus unió — politikai (nemzeti-
ségi) hatásokról szólunk — testvérekké teszi ugyan az 
elvált népeket, de épen nemzetiségileg erősen is formuláz 
egy distinctiót, melyet a keresztény vallási és politikai 
kultura egykor majd eloszlatand ugyan, ha teljes erejére 
juthat, de mely addig sok galyibát okozhat a gyengékben. 
Ezt érezzük jelenleg, de századokon át még jobban érez-
ték az unió létrejötte előtt magok a sizmatikusok az 
izlámmal szemben. 

Ha csak latin népek és unitusokról volna szó a 
népek életében, tán nem volnának oly igen kidomborodva 
a nyelvi szakadások. — de vannak sizmatikusok, és vannak 
protestánsok, kiknél a templomi nyelvkülönbség mind nem 
esetleg létezik, hanem tüntetőleg mint izgató szer lett már 
kezdetben meghonosítva. S ennek köszöni főrészben Magyar-
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ország, hogy kebelében nemzetiségi kérdés létezhetik, 
hogy Erdélyben a magyarság számra ugy meggyengült, 
(midőn a protestánsok magok oláfiosítottak, csakhogy 
dekatholizáljanak), hogy a drávántuli katholikus horvát-
ság a mind erősebben protestantizáló Magyarországtól 
mind jobban elidegenült. 

De ha tevőlegesen közre nem mtftítfthek volna is a 
sizma és a protestantizmus a nemzetiségi súrlódások meg-
teremtésére : minden esetre készen tartották a talajt, 
melyen egy lelkiismeretlen absolutizmus szabadon működ-
hetett. Enélkül és ennek hatalmával szemben, annak alig 
volna ereje ; és nem is lész, mihelyt az a „naczionalisz-
tikus" politika teréről a „nemzeti" és jogi politika terére 
helyezkedik. A szükséges testvériség a külön ajkú nem-
zetiségek között azonban, melyre bizony az államnak is 
törekednie kellene, semmi más eszközök által nem jöhet 
ugy létre, mint a közös hit, remény és szeretet által a 
közös templomokban. Erre kellene szabadkőműves politi-
kusainknak, (kik a „Gyakorlati Ethnologián"' is többnyire, 
mint mindenen, ami megczáfolhatlan — de katholikus — 
átsiklanak,) erre honszerető, nemzetimádó magyar protes-
tánsainknak szivvel-lélekkel törekedniök. Faxit Deus ! 

Lássuk már már most. a mű tartalmát. 
Mintaközség (Oroszlány). — I . A nyelv a természet-

ben, az egyed előtt és a társadalomban. — II. A nyelv 
a zsidóságnál. — III. A nyelv a nyugoti egyházban. — 
IV. A nyelv a keleti egyházakban. — V. A nyelv az 
unióban. — VI. A mi román unitusaink bizonyos gyen-
géje. (Dr Laurán Ágoston ur). — VII. A „szent unió" 
szerintűnki védelme. — VIII. Könnyelmű játék a nagy 
történeti szavakkal. (Illyria, Dácia, Dákorománia). — IX. 
A humanizmusátcsap a naczionálizmusba. — X. A naczio-
nálizmus a gyakorlati életben s a politikában. — XI. Szent 
István király és a nemzeti politika. (Igen tanulságos meg-
világítása szent honalkotónk ezen kormányzati alapelvé-
nek : „Unius linguae uniusque moris regnum imbecille et 
fragile est.") — XII. A horvát kérdés az etlinologiaba'n. 
— XIII. A nemmagyar ajkú népiskolák nyelvéről. — 
XIV. A nemzetiségi kérdés a természet és vallás közös 
szempontjából. — XV. A nyelvkérdés a természetes hatá-
rok között s a nem kulturnépek politikájában. — XVI. 
A nyelvkérdés a kedélylyel szemben. — XVll. A politikai és 
vallási nyelv képtelensége a nemzet és a vallás gyengesége. 
— XVIII. Elmélkedés a nemzeti kérdés történeti jellege s 
jelen megoldása felett. — XIX. A nemzeti kérdés a mai 
kormányelvek és a hitszakadás szolgálatában. — XX. Az 
erdélyi románság nemzetiségi hajlamai a 16-ik századi 
hitszakadás előtt és azóta. — XXI. A román naczionáliz-
mus mint az unió veszélye. — XXII. A gyógyszer. —cs. 

= Előfizetési felhívás a „Magyar ''Állam" 1889. 
évi julius—deczemberi félévi folyamára. — A korrekt 
katholikus sajtónak nem szabad fegyverszünetet ismer-
nie és nem szabad alkudoznia. A „Magyar Állam" — 
hogy ismét és ismét hangsúlyozzuk — megteszi ezen-
túl is kötelességét; őrszemül fog állni éberen s figyel-
meztetni a hit- és elvtársakat, bárhonnét támadjon fenye-
getés a katholiczizmus s ezzel együtt a haza érdekei ellen. 
Megtartjuk függetlenségünknek s meg mindenben objektiv 
Ítéletünket, kizárólag lelkiismeretünktől s meggyőződé-
sünktől befolyásoltatva. Programmot, ujat nem adunk, 
mert nem adhatunk. Igyekszünk, hogy — elveink épség-
ben tartása mellett — a lehető legváltozatosabb lapot 
adjunk, mely feleslegessé tegye a — habár néha öntu-
datlanul, de a haza kárára dolgozó — sajtótermékek 
olvasását. Bizalommal kérjük azért hit- és elvtársainkat, 
hogy istápolják a nemes ügyet, melyet lapunk képvisel 
— erkölcsileg, s előfizetés által — anyagilag. Az elő-

fizetési feltételek a következők : Egész évre 20 frt. Fél-
évre 10 frt. Évnegyedre 5 frt. Ezen rendes előf. felté-
teleken kivül nyújtja a kiadóhivatal továbbra is a már 
évtizedek óta fennálló kedvezményt, hogy a szűkebb ellá-
tásnak évi 16 frton, sőt a káplánv, tanitó, jegyző urak, 
növ.-papok s egyetemi hallgatók évi 12 frton is megren-
delhessék a lapot. Budapest, junius 14. A szerkesztőség 
és kiadóhivatal (Bpest, Zöldfa-utcza 43. szám.) 

VEGYESEK. 
= Szent lelkigyakorlatok Kalocsán. — A kalocsai 

jézus-társasági Collegium igazgatója tisztelettel értesiti 
ugy a világi papság, mint bármely szerzetes-rend ft. tag-
jait, hogy kik a közelgő iskolai szünidő alatt, kettős 
időszakban, u. m. julius hó 23-án s augusztus hó 6-án 
délután kezdődő lelkigyakorlatokban 3—5 vagy 8 napon 
át résztvenni szándékoznak : ezen szándékukat az időszak 
s időtartam pontos kijelölésével mennél előbb jelezni szí-
veskedjenek Az eltarfási s lakdij egy napra egy forinttal 
f'ödöztetik : a szűkebb ellátású azonban e kiadástól teljes 
készséggel fölmentetik. Kalocsán, junius hó 20-án 1889. 
Raile Ede S. J. igazgató. 

f A szepescsiitörtökhelyi minoritarend tagjai maguk 
és az összes rendtársak nevében fájdalomtelt szivvel jelentik, 
hogy ut. Tomecsek György Teofd. kiérdemült házfőnök, a 
csütörtökhelyi minoritaház atyja, örökös kormánytanácsos, 
a példáséletü szerzetes, a lelkiismeretes pap, a szent 
békeség kedvelője, a mindenki által kedvelt egyéniség 
nincs többé ? A haldoklók szentségeit mély áhítattal fel-
vevén s külön pápai föloldozásban részesülvén, élte 83-ik, 
szerzetessége 59-ik, áldozársága 54-ik és arany misés pap-
sága 4-ik évében, kétheti komolyabb betegség után jobb-
oldali szélhűdés s testi erejének folytonos fogyatkozása 
következtében f. hó 19-én az Ur Jézus Krisztusban csen-
desen elszenderült. Földi maradványai ugyan f. hó 22-én 
délelőtt 10 órakor, ünnepélyes szent mise, „de Requiem" 
elmondása után, a helybeli templom kerítésén belül, a 
feltámadás napig fognak elhelyeztetni. Kelt Csütörtök-
helyen. 1889. junius hó 19-én. Az ö. v. f . n. 

— A Staatskirchenthum fellegvárában, a kis Bajor-
országban, a hol talán még tüsszenteni sem szabad a 
papnak, a kormány tudta és engedelme nélkül, örvendetes 
jobbrafordulás kezdetét jelenti az I. katholikus nagygyűlés 
biztosra vehető megtartása. A világi katholikusok és az 
alsó papság lelkesen készülnek rá, a pápa, valamint a bajor 
püspökök helyeslik és bátorítják az üdvös mozgalmat. 

HSF* Felhívás előfizetésre. 
Isten segítségével ismét egy eseményekben gazdag 

félév záródik le, szerkesztésünk ideje alatt immár a 
XXII-ik kötetben. Se tárogatót, se dobot a lap nevének 
hirdetésére nem használunk ; mély hallgatást tartva a reklá-
mok e zajos világában, mindenki javát akarva, senki kárát 
nem kívánva, csendesen, békésen végezzük a reánk bízott 
publiczisztikai munkát, nem szappanbuborékok csillogtatása, 
nem por- és füst felverése, hanem felhalmozása által az 
eszmék és tények amaz értékes anyagának, a melyből az 
isteni egyház, a hőn szeretett emberiség, édes szép hazánk 
és nagyratermett nemzetünk történetét az irgalmas isteni 
gondviselés láthatatlan keze gyúrja. A híven teljesített 
munka bizalmával tekintünk szét s fordulunk ezúttal is 
m. t. olvasóközönségünkhöz a jövő félévre szóló előfizetés 
mielőbbi szives megújítása végett. 

Budapesten, 1889. ker. sz. János napján. 
A szerkesztő. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A f r a n c z i a n e m z e t i m á j a 
J é z u s legszentebb szivéhez. 

„Oh Jézus, ki a legméltóságosabb Oltári-
szentségben élsz és uralkodol, ime i t t vagyunk 
előtted leborulva, hogy imádjuk isteni szentsé-
gedet és teljesitsük iránta a hódolatot, melylyel 
neki a Te kezeid teremtményei tartoznak. 

Hisszük és valljuk, hogy Te istenségeddel 
és emberségeddel valóságosan jelen vagy a leg-
méltóságosabb Oltári-szentségben, lelkünk egész 
erejével hűségesen ragaszkodunk ahhoz a szere-
tethez, mely veled ezt a szentiéget rendeltette 
Mi át és átérezzük, hogy Te vagy az ut, az igaz-
ság és az élet; az az ut, melyen járni óhajtunk; 
az az igazság, melyet követni akarunk ; a malasz-
tos élet ezen a világon és a dicsőség élete a 
mennyekben. Leborulva szined előtt, ismételjük 
előtted, mint egykor a Te apostolod tette, hitünk 
és szeretetünk egész erejével : Nem, Uram, mi nem 
szakadunk el Tőled soha! Es vájjon kihez is 
mennénk mi Tőled ? Te nálad van az örök élet 
igéje ! 

Oh Jézus, a Te szereteted felülmúlja minden 
gondolatunkat, minden kívánságunkat. Te szive-
det számunkra megnyitni akartad ; szeretetednek 
csodálatos vonzódása által imádásunk elé helyez-
ted a legutóbbi századokban e megnyilt szivedet, 
a végett, hogy még érthetőbbé tedd reánk nézve 
a szeretetet, a mely veled Szenvedésednek min-
den keservét elviseltette és oltáraink számára az 
imádandó Oltári-szentséget rendeltette. 

Hanem, oh édes Jézusunk, igen-igen sok 
ember van még a világon, kik Téged nem is-
mernek, kik rólad megfeledkeznek, kik Téged 

káromolnak. Ezek mind a mi testvéreink. Alá-
zatosan bocsánatért esedezünk számukra és szá-
munkra. 

Oh Jézus, nemzetek ura és királya, Te, ki 
a mennyből alászállott kenyérrel táplálod a lel-
keket ; imádunk Téged az angyalok és szentek 
társaságában ; esdve kivánjuk, hogy . megszentel-
tessék a Te neved, hogy jöjjön el a Te országod, 
hogy legyen a Te akaratod szerint, miképpen a 
mennyben, azonképpen i t t a földön is! 

Bocsáss meg, oh Jézus, annak az istentelen 
kevélységnek, a mely eltörölni akarná az Isten, 
a Te Atyád nevét, és a Te áldott nevedet a föld 
szinéről, s a mely azt szeretné, ha a szent ke-
reszt, megváltásunk e dicső jele, elpusztulna 
innen. 

Bocsáss meg azoknak, kik a vasárnapot 
megszentségtelenítik, a melyet Te a Te dicsőíté-
sedre tar tot tál fenn és avégett rendelted az em-
bereknek, hogy az őket mint Isten fiait meg-
illető szabadságukkal élhessenek és e földi éle-
tükön át az örök boldogságra készüljenek. 

Bocsáss meg azoknak, kik félre ismervén a 
Te Gondviselésed törekvését az emberi társadal-
mak jólétére, lerombolni vagy legalább is meg-
kötözni szeretnék azt a lelki hatalmat, melyet 
Te szent Péter utódjainak adományoztál, kiket 
tekintélyed és szereteted képviselőivé rendeltél. 

Bocsáss meg, oh Jézus, nekünk is, kik bár 
megismertük szereteted nagyságát, azonban még-
sem szerettünk Téged eléggé. Te kimondottad, 
hogy ünnepélyes bocsánatkérés járuljon imá-
dandó Szived elé mindama sérelmekért, melyek-
nek az Oltári-szentség ki van téve. 

40 
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Oh Jézus legszentebb szíve, íme i t t vagyunk 
előtted, hogy akaratodat teljesítsük. Irgalmas-
ságod csodálatos rendelkezése által Francziaor-
szág fővárosában, — a vértanúink által áztatott 
földön, nemzeti fogadalmi templomunk áll a Te 
dicsőségedre. Te a bűnbánó és hódoló Franczia-
országot visszavezetted királyi szolgálatod utaira. 

I t t vagyunk előtted, hogy elismerjük isteni 
tulajdonjogodat felettünk, családjaink, hazánk 
felett, hogy egészen Te neked szenteljük és ad-
juk át magunkat. 

Felajánljuk neked mindazt a mi vagyunk, 
mindazt, a mivel bírunk; intézkedjél lelkünk 
minden tehetségével, testünk minden erejével! 

Felajánljuk neked családjainkat, hogy ural-
kodjál bennök törvényeidnek és az egyház paran-
csainak hűséges megtartása által. 

Törekedni fogunk arra, hogy társadalmunk-
ban a Te országod megállapodjék, megtartva 
szentséges törvényeidet mindenben és felhasz-
nálva befolyásunkat, melylyel bírhatunk, arra, 
hogy a Te törvényeid tiszteletben tartassanak, 
és hogy a mi törvényeink és nemzeti intézmé-
nyeink mindinkább hozzájok igazodjanak. 

Nyisd meg, oh Jézus legszentebb szive, nyisd 
meg előttünk határtalan szeretetednek kincses há-
zát. A vér, mely sebeidből kifolyt, megváltotta 
a világot ; oh csakúgy cseppet adj még egyszer e 
vérből Francziaország megváltására, a melyet Te 
szerettél és a mely visszatérve hosszas tévely-
géseinek ösvényeiről, állhatatos akar maradni ke-
resztény hivatásában. Felejtsd el bűneinket s ne 
tekintsd csak atyáink szent alkotásait. Áraszd 
ki reánk irgalmasságodnak tengerét! 

Oh Istenünk imádandó szive, a franczia 
nemzet előtted azért könyörög, hogy add vissza 
szivébe a Te szeretetedet, hogy áldd meg, hogy 
mentsd meg! 

Oh Mária, Francziaország és Páris mennyei 
királynéja, vidd fel isteni Fiad elé alázatos kö-
nyörgéseinket. 

Amen !" *** 

Liechtenstein herczeg beszéde, 
melyet az osztrák vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

budgettárgyalása alkalmával mondott. 
(Vége). 

Uraim ! Ítéljék meg maguk, leliet oly tanítókra, akik 
között még ma is ily tendencziák uralkodnak, népünk 
vallásos nevelését a hitvallásos orgánumok felügyelete 
nélkül rábizni ? 

Uraim ! Én a legnagyobb és legőszintébb tisztelettel 
hajolok meg a népiskolai tanítók nemes és fáradságos 
hivatása előtt, amely az emberiségnek nélkülözhetetlen 
szolgálatokat tesz. Ami az alsó rangfokozat a hadsereg 
számára, az a népiskolai tanító a modern kultura számára; 
mert ő a gyermek szellemét ujoncz állapotban veszi át, 
e szellemet járni tanítja, és megtanítja legjobb fegyverei-
nek használatára, a nyelvre és Írásra. (Halljuk, halljuk ! 
balról.) 

Tisztelem és becsülöm a tanítói állást, ameddig 
hivatásának határain belül kötelességhűen és okosan (Fel-
kiáltás balról: alázatosan!) igazgat; de ha a vezetők 
mértékadó és vezérlő része tervszerűen átlépi hivatásának 
határait és a politikai térre csap egy párt meghagyásából, 
amelynek organuma neki kedvez, ha a tudományos térre 
lép át oly elméletek hangoztatásával, melyeket a divatok 
és reklámok szülnek, és egy állítólag megfontolt philo-
sophia nevében a vallás körére, joggal kérdezhetünk a 
czim után, amely ez interventiót igazolja. E czimeket 
a minden álláshoz megkívántató szakképzettségen kivül 
kell keresnünk ; az általános képzettségben kell azokat 
keresnünk, amelyet a tanítóképző intézetek nyújtanak. Az 
pedig körülbelül hat gymnasiumi osztály, kevesebb mint 
a görögben és latinban való oktatás. Ezen fényes magas-
ságból (Derültség jobbról) tekintenek ránk szegény tudat-
lanokra, (Nagyon jó ! és derültség jobbról) akik magun-
kat a gymnasium elvégzése után jogi, theologiai, diplo-
macziai vagy katonai tanulmányokra szántuk, vagy egy 
tudós hivatásának szenteljük, ezen fényes magasságból 
tekintik a tudomány és vallás közti ellentétet, azon tudo-
mányét, melynek hódolunk anélkül, hogy közeledtünk 
volna hozzá, (Ohó! balról, tetszés jobbról) és azon val-
lásét, melyet persze könnyebben elvetünk, mint megtanu-
lunk és követünk. (Tetszés jobbról). 

Secchi, a modern astronomusok legnagyobbika, a 
nap-phyzikus és spectral-analytikus, szépen össze tudta 
egyeztetni a tudós dicsőségét a pap jámborságával, és 
Pasteur, a legnagyobb élő biologus, „egyszerűen ugy 
hiszi Istent, mint a legutolsó szénégető." De a tanítók 
ezen mértékadó liberális elemei egy kigyenlithetetlen 
ellentétet födöztek fel a vallás és tudomány között és azt 
egy asztal utáni gyűlésen egy többségi határozat által az 
egész universummal közlik. (Nagyon jó ! jobbról.) 

És a vallás elleni ily nyilt harcznyilvánítás láttára, 
amely bizonyos időközökben minden évben ismétlődött 
és a mely a gondolható legliivatalosabb alakban mutat-
kozik a tanítók liberális részén, a képviselő ur a túlolda-
lon az égeri kereskedelmi kamara részéről, kit a nép ide 
küldött, hogy vallását védelmezze, még azt a szemrehányást 
teszi, hogy ez a mi pártunk képmutatókból áll. Azt hiszem 
uraim, hogy egy ily szemrehányásnak nincs megfontolásra 
szüksége. De sajnálkozásunknak adhatunk kifejezést, hogy 
egy szónok a ki az égeri kereskedelmi kamara képviselőjének 
politikai jelentőségével bir, invectivákhoz nyúlt, midőn ér-
veiből kifogyott. (Élénk tetszés jobbról). De maga is érezte, 
hogy egy lépéssel tovább kell mennie és egy hitvallást 
tett elénk. Azt mondta, elismeri, hogy a kereszténység 
kultúránknak alapköve, hogy az az embert egyszerűen 
Istene elé állította, hogy az a gyöngédség és tolerancziának 
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vallása és csak azt sajnáltam, hogy előrebocsátotta, mi-
szerint ő sem a saját, sem pártjának nevében nem beszél. 
(Elénk derültség jobbról, ellenmondás balról). 

De minthogy kezdetben bizonyos meleg hangon szó-
lott — amily naiv vagyok ! — kezdetben örvendetesen 
meg voltam lepetve és azt hittem, hogy a baloldal vezére 
ime keresztet tűz mellére és mint jámbor vándorlovag 
keletre utazik, beveszi Jeruzsálemet és az összeroskadt 
falakra kitűzi a keresztények lobogóját. De csapatjainak 
látása csakhamar kijózanított (Elénk derültség jobbról), 
egy ily hadsereggel s ilyen törzstiszti karral nem lehet 
Jeruzsálem ellen vonulni. (Élénk derültség jobbról). 

Hátra van még, hogy visszautasítsam ama vádakat, 
melyeket indítványunk megtétele óta ellenünk folyton 
emelnek, mintha mi népünk kulturniveauját leszállítani 
akarnók, egyrészt a tananyag kisebbítése, másrészt az is-
kolakötelezettség megrövidítése által. 

Ezek félreértések. Mi uraim, egyáltalában nem akar-
juk népiskoláink tananyagát kisebbíteni, semmikép sem 
akarjuk a népiskolákból a reáliákat kiküszöbölni, de bárki, 
aki a népiskolák ügyeiben jártas, meg fogja nekem en-
gedni, hogy a módszer, mely szerint a reáliákat profesz-
szorok módjára szabadon előadják (Ugy van! jobbról), a 
gyermekeknek semmit sem használ, kik az iskolát elhagyva 
a reáliákból semmit sem tartanak meg magukban. (Na-
gyon helyes ! jobbról). Ezért akarjuk a módszert meg-
változtatni, azt akarjuk, hogy a reáliák, t. i. a természet-
rajz, természettan, történelem olvasókönyvekbe foglaltassák 
s igy ismételt olvasások által a gyermekek emlékébe vé-
sődjék, közbeszakítva a szemléleti oktatás, s a tanító 
magyarázata által. Igy a gyermekek azt, amire tanítják, 
meg is tartják, és az illető órákat e mellett olvasás gyakor-
lására használják. (Nagyon helyes ! jobbról). 

Ami az iskolakötelezettség megrövidítését illeti, mél-
tóztassék megfontolni, hogy az nem specziális papi kíván-
ság, és figyelmeztetnem kell arra, hogy Sctnveizban, hol 
hatévi iskolakötelezettség van, éppen a papság kérte hosz-
szabb idő előtt annak meghosszabbítását nyolcz évre, míg 
Olaszországban, ahol a felekezeti iskola uralkodik, az 
iskolának csak négy évi időtartama van. 

A hatévi iskolakötelezettség nem papi kivánság, 
hanem igenis választóinknak sürgetős gazdászati kíván-
sága. (Nagyon igaz ! jobbról). Minket oly országban vá-
lasztanak, amely hegyes, és amely körülbelül csak paraszt-
birtokokat tartalmaz szétszórt lakóhelyekkel. Egy ily nép-
nek előbb van szüksége gyermekeire, mert pénznélküli 
munkaerőt igényel ; ily népnek azért is sokkal előbb van 
szüksége gyermekeire, mert ezeket előbb kell beavatni a 
foglalkozásba, amely a szétszórt lakóhelyek miatt sok-
oldalúbb, mint más compact helységekkel biró területen. 
Csak ez okból hajoltunk meg választóink kivánsága előtt. 
De ez a kivánság nemcsak nálunk jön elő, hanem némely 
liberális választókerületben is, ahol a választottnak gyak-
ran imperativ mandatumot adnak. (Nagyon jó ! jobb-
ról.) Azért kellett indítványunkban a dolgot ugy formu-
lázni, hogy választóink kivánsága bennfoglaltassák, anél-
kül, hogy Ausztria oly népére vonatkoznék, melynek 
más szükségletei vannak. Es ha iadítványunk 3. §-át ol-
vassák, be fogják látni, hogy mindent meghagytunk az 

országgyűlési kompetencziának, hogy a hatévi iskola köte-
lezettség a négy évi ismétlő oktatás mellett csak mini-
mum, melynél alább jobban alászállni nem lehet, hogv 
ellenkezőleg az ismétlő oktatás megerősítése által, vagyis 
annak a hét egyes napjaira való kiterjesztése által marad-
hat meg az iskola-idő mint most minden országban, mely-
nek országgyűlése azt meghatározza. Mi tehát senkire 
sem akarjuk gazdászati kívánságunkat ráerőszakolni, de 
óhajtjuk, hogy a parlamenti többséget képező urak vá-
lasztóink kívánságát tekintetbe vegyék. (Tetszés jobbról). 

Azt hiszem uraim, hogy megoldottam már felada-
tomat, melyet magam elé tűztem. Kimutattam pártunk 
czélját, meghatároztam a hitvallásos iskolát, felmutattam 
a hiányokat is, amelyeket ócsárlunk népiskolai rendsze-
rünkön, melyet általánosságban nem vetünk el. A mi saját 
indítványunkat csak kevés szóval érintettem, nem akarok 
részletekbe bocsátkozni, ezt indítványom első olvasására 
tartom fenn. Hogy miért nem történt meg eddig ezen 
első felolvasás, az okokat ma kifejteni, ugy hiszem, nem 
alkalmas idő. (Nevetés balról). De egy mély okot hall-
hatnak, amely hazafiságunkban fekszik. Egy államfen-
tartó és korniányképes pártnak saját érdekeit utána kell 
tennie az állam íöfeladatainak és czéljának (Nagyon 
helyes ! jobbról) és a jobboldal többi csoportjai is adott 
esetben ugyanazt tették, mit mi. Indítványunkat azon 
pillanatban tettük, midőn két nagyfontosságú parlamenti 
feladat állt előttünk : az első az államháztartás egyen-
súlyának helyreállítása egy indirekt adó emelése által, 
t . i. a szeszadó által; a másik volt a katonai előterjesztés, 
melynek czélja, hogy a birodalom katonai erejét tiz évre 
biztosítsa, minket szövetségképesekké tegyen és verseny-
társaink magaslatára emeljen. De meg vagyunk győződve 
és elvárjuk, hogy a többség, melynek integráló részét mi 
képezzük és a kormány, melyet támogatunk, politikai 
óvakodásunkat, melyet választóink kívánságának teljesítése 
miatt való szorongattatás daczára gyakoroltunk, méltá-
nyolni és elismerni fogja, és hogy készen lesz abból a 
politikai consequencziákat levonni. (Bravo ! Bravo ! jobbról.) 

És most engedjék meg. hogy végül röviden e ház 
baloldalához forduljak. Minket konzervativeket és önö-
ket liberálisokat egy űr választ el az egyház lényének 
felfogása tekintetében. 

Mi hisszzük egyszerűen az ő isteni alapittatását, 
és számunkra feje a Megváltó földi helytartója. De — mint 
ezt a baloldal vezére szokott lekötelező módjával nekünk 
megmondta — mi konservativ németek, mi képezzük e 
háznak szellemileg legjelentéktelenebb pártját. Az égeri 
kereskedelmi kamara képviselő urának pártja, a liberá-
lisok, valószinűleg szellemi megfogyatkozásuk következ-
tében, nyárspolgáriasan bureaukratikus felfogásnak hó-
dolnak. Önök előtt az egyház az államnak segéd-hivatala, 
amely átvitt működési körben az alattvalók lelkiismeretét 
vezérli (Nagyon jó ! és derültség jobbról). Önök előtt az 
egy hatóság, amely az emberi szenvedélyeket a szivben 
felkeresi, ott megköti és lebilincseli, ahol még semmi 
detektiv sem figyeli meg, semmi rendőr sem keríti ha-
talmába és semmi biró sem bünteti. Önök előtt tehát az 
egy hatóság, amely helyes értelemben az államot rendőri 
feladatainak egy része alól felmenti. Tartsák meg önök 
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meggyőződésüket, mi jelentéktelenek maradunk és min-
denki megtart ja nézetét. De egy még összeköthet minket 
konservativeket és liberálisokat, ha az ügyet jól fontolóra 
vesszük, t. i. a meggyőződés a vallás nélkülözhetetlensé-
géről az állam javára és a társadalom fennállására. Ha 
ebben megegyeztünk, akkor két tényt nem hagyhatnak 
figyelmen kivül, először hogy a néptömeg vallása sohasem 
volt nélkülözhetetlenebb mint ma, (Nagyon helyes ! jobbról) 
és másodszor, hogy a néptömeg manapság csaknem egyedül 
a népiskolában nyerheti a vallást. 

Uraim ! A mi korunk kritikus és Jánus-képét hordja 
magán ; hallatlan virágzásra emelkedhetik, de egy üdvte-
len sülyedésre is vezethet, mert az emberiség technikai 
haladásai kiegészítésül szocziális reformokat követelnek, 
amelyek ma még egy aggasztó kezdet stádiumán állnak. 
Ezenkívül a néptömegek hallatlan kísértéseknek vannak 
kitéve. Nyomorban tengődnek és köröttük arany ígéretek 
lebegnek és napról-napra ingerültebbek, hogy ledöntsék a 
kemény válaszfalat, amely őket a duzzadó bőségtől elkü-
löníti. (Nagyon jó ! jobbról). Isten mentsen attól, hogy 
a vallást álomitalnak ajánljam a népek számára ; minél 
energikusabbak és czéltudatosabbak, annál inkább kedve-
lem őket. Hanem uraim, a vallás segítsen minket az 
átmeneti kor veszélyeinek leküzdésére, öntse a népekbe 
jogaik tudatához, melyeket közöttünk senki sem tagad, 
az önuralkodást is és a kötelességérzetet, melyek a jogot 
a törvényes fejlődés utján vívják ki, ott hamarább talál-
ják meg, mint a fékezetlen erőszak ösvényén. 

De hol öntsék manap a vallást a nép gyermekeibe ? 
Bizonyára, rendes időben az egyház a leghivatottabb hely 
arra, de uraim, két évtized óta mindennapi gyalázásokkal 
és ócsárlásokkal illetik az egyházat s ennek szolgáit a 
kereszteletlenek féktelen sajtója által (Nagyon igaz ! jobb-
ról) és az ifjakat elrémítették a papi rendbe való belé-
péstől, melynek szentnek kellene lennie, de tényleg ezen 
hosszú időn át védtelen maradt. (Helyeslés jobbról). Ma-
nap Ausztriában a papi hiány oly nagy, hogy a klérus 
csak nagy igyekvéssel és erőmegfeszitéssel van a legszük-
ségesebb lelki teendőkre konczentrálva. 

De talán a szülői ház adhatja meg a keresztény 
nevelést ? Uraim ! Honnan vegyék a szülők a munkás és 
iparos osztályból és a falusi napszámosi körből, az időt, 
hogy gyermekeik nevelésének ezt az édes kötelességét 
teljesítsék ? Manapság a munka jószág, mely olcsón hever 
a piaczon, és csak kevés év előtt nagy fáradsággal esz-
közölhettünk ki egy 11—12 órából álló normalmunka-
napot, mely a munkásnépnek semmit sem hagy szabadon, 
mint a nélkülöztetlen alvást és a kurta étkezést. Tehát 
uraim, csak a népiskolában, amely a napnak és évnek 
legnagyobb részében úgyis fogva tart ja a gyermekeket, 
lehet a vallást azokba önteni, papok által , ameny-
nyire lehetséges, a tanitó által ismételve, kisegítve, ter-
mészetesen oly tanitó által, aki vallási tekintetben meg-
bízható. 

Uraim ! Azt hiszem, már bevégezhetem beszédemet. 
A határozatok, amelyek népiskolai törvényünkben a nép 
vallásos érzületének gyöngítését okozzák, egy harcztörvény 
ismertető jelét hordják magukon. Sohasem kellett volna 
a harczot túlélni, melyet uralmának idejében a liberális 

párt egyházunk ellenében készségesen ürügyül használt 
fel. (Ugy van ! jobbról). 

A liberális pártnak semmi alapoka sincsen, hogy 
tőlünk egy hitvallásos értelemben vett reformot távol 
tartson. Mert a liberális pártok Magyarországban éppúgy 
mint Németországban a hitvallásos iskolákon sohasem 
nyargaltak. Mindenesetre — és itt az égeri kereskedelmi 
kamara képviselő urának egy szellemileg jelentéktelen 
párt nevében vissza kell adnom a bókot — a liberális 
párt Magyarországban és Németországban politikailag 
sokkal szerencsésebb helyzetben van, mint a mienk. (De-
rültség jobbról). 

De praktikus megfontolások egész halmaza is rábír-
hatná a liberális pártot, hogy e pontra vonatkozólag en-
gedjen s a reformban részt vegyen. Mert uraim, az 1868. 
az iskolai törvény hitvallás-ellenes határozatainak köszönhe-
tik önöket annyira bántó jelenlétünket e házban (Nagyon 
jó ! jobbról), ezen határozatoknak köszönhetik önök né-
pünknek elfordulását és azon 20—30 hely veszteségét, 
amelyek önöknek a többségre ma és valószínűleg min-
denkor hiányozni fognak. 

Uraim, nem bölcs eljárás a fegyvert ugy kezelni, 
hogy az ember magát vele megsértse. De tiltott és bűnös 
dolog a fegyvert ugy használni, hogy az ellenfélre czél-
zunk és a részt nem vevő nézőket találjuk. Konzervatív 
ellenfeleik meg akarták önöket károsítani az 1868. évi 
törvény határozataival; tőlünk elakarnák önök vonni, 
szakítani a jövőben az ifjú nemzedéket, ami oltalmunkat. 
De uraim, e párbajban önök az itélőbirákat sújtották a 
legérzékenyebben, akik közöttünk határozni fognak, az 
államot és a társadalmat, amelyek egy istenfélő népet 
nem nélkülözhetnek és amelyeknek a vallásos érzület jelen 
gyengítése alatt még keserűen kell szenvedniük. (Bravó ! 
Bravó ! jobbról). 

Bármi legyen is jelen indítványunk sorsa, legyenek 
meggyőződve, nem fogunk nyugodni és pihenni, mig a 
népnek, mely minket ide küldött, meg nem hozzuk azt, 
ami neki szent joga, amivel minden szomszédos állam 
bir, azt, amit a nép tőlünk követelt és közel egy millió 
aláírással megpecsételt: a hitvallásos iskolát! (Elénk tet-
szés és taps a jobboldalon s a karzatokon. Szónokot a 
jelenlevő miniszterek legtöbbje és számos képviselő üdvözli). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 28. Katholikus és protestáns állam-

férfiúink nemzeti politikájának trilógiája századunkban, 
kiváló tekintettel arra, hogy mily befolyással volt e kettős 
politika a kath. egyház helyzetére, nemzeti befolyására és 
bensőleges felvirágzására hazánkban. II. III. (Vége). 

Május 4-iki számunkban foglalkoztunk e tárgygyal 
utoljára. Akkor rövid vonásokban feltüntettük, hogy a 
politikai vezérkedés intonatiója nemzetünk állami életében 
a jelen század 2-ik negyedének kezdete óta imígy követ-
kezik : 

gr. Széchenyi István — Kossuth Lajos, 
Deák Ferencz — Tisza Kálmán ; 
gr. Apponyi Albert — Szilágyi Dezső. 
Mindig egy katholikus és egy protestáns vallású ve-
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zérférfiu jön ellentétbe. Gróf Andrássy Gyula genialitása ! 
a trilógia mind a három részében ott lebeg az ellentétek 
fölött, hol előtérbe nyomulva, hol háttérbe vonulva. 

Feltüntettem akkor röviden azt is, hogy katholikus 
és protestáns vallású minisztereinket tulajdonképpen nem 
vallásügyi differencziák választják el egymástól, s állít-
ják egymással szemben. Miért? Mert katholikus vallású 
államférfiainknak, eddig legalább, mióta t. i. a fentjelzett 
trilógia szálai ugy fonódnak, amint fonódnak, katholikus 
vallásügyi politikájúk egyáltalán nem volt : a protestáns 
vallású vezérállamférfiaknak tehát nem volt okuk és 
alkalmuk kath. vallású államférfiakkal szemben vallás-
politikai ellenzéket képezni. Magyarországban vallásügyi 
politikát II. József ideje óta csakis a protestáns vezérállam-
férfiak csináltak elméletben és gyakorlatban, tudomány-
ban és törvényhozásban. A kath. vallású államférfiak, 
nem lévén sem kívülről, sem leikök bensejéből elégséges 
kath. inspirácziójuk, vagy szolgailag csatlakoztak a pro-
testáns vezér államférfiak vallásügyi politikájához, vagy 
némi kis berzenkedés és egy kis gyenge tiltakozás után 
engedték folyni Magyarország vallásügyi politikáját abban 
a mederben, melyet neki a protestánsok kijelöltek és 
ástak. Csak egy példára hivatkozom. Ott van az 1848. 
XX. t. cz., mely elvien — elvben, mondom, nem tényleg — 
Magyarországnak vallásügyi állampolitikáját gyökerestől 
felforgatta: kik kezdeményezték ezt a törvényt? Protestánsok. 
Az egész tvjavaslatra s utóbb törvényre, a mint b. Yay M. 
1848. april 2-án a főrendiházban nyilvánosan elismerte, 
„alkalmat szolgáltatott a protestáns egyháznak kérelem-
levele, melyet az (1848.) országgyűlés kezdetekor benyúj-
tott ." Katholikus vallású államférfiaink evvel a protestáns 
tőrvényjavaslattal szemben nem tudtak mit csinálni. Nem 
tudtak pedig azért, mert nem volt katholikus elvű val-
láspolitikájok. A kiket a szabadelvüség elmámorositott, 
lelkesen, az akadékoskodó püspök és pap törvényhozók-
kal szemben méregre gyuladva követték a protestáns ini-
tiativát. Oly derék katholikus államférfiak, milyen volt 
p. a boldogult gróf Cziráky János, mit tudtak mit tenni, 
mint „per non moramur" engedték a törvényjavaslatot 
törvényerőre emelkedni, előre tiltakozván a törvénynek 
minden oly magyarázata és alkalmazása ellen, a mely a 
kath. egyház jogaira és szabadságára nézve káros lehetne. 

Igy történt ez a magyar kath. és protestáns politi-
kai trilógia első részében, a melyekben Széchenyi és 
Kossuth vitték a főszerepet. Igy folytatódott ugyanez a 
trilógia második részében, a melyben Deáknak és Tiszá-
nak jutott ki nemzetünk életében a politikai vezérszerep. 
Deáknak semmiféle katholikus elvii vallásügyi politikája 
nem volt. 0 egyáltalában nem volt katholikus elvű, ha-
nem csak katholikus nevii államférfiú. Ugyanilyen maradt 
mindvégig gróf Andrássy Gyula. A mi alattuk vallásügyi 
téren történt, p. az 1868. LUI. t. cz.,- az nem egyéb, 
mint a protestánsok által csinált 1848. XX. t. cz.-nek 
alkalmazása és kifejtése. Még azt a hires „amerikai val-
lásügyi rendszert" is, a mely mellett Deák hattyúdalt 
zengett, bár a szerencsétlen Horváth Mihály irt róla elő-
ször, mégis csak a protestáns Csengery volt képes az 
öreg úrral in thesi elfogadtatni. Ez volt a kath. vallású 
államférfiak sorsa hazánkban eddig, szigorú következetes-

séggel : vallásügyi kérdésekben protestánsok intonálnak ; 
vallásügyi politikát Magyarországnak protestánsok csinál-
nak. Ok saját felekezetük ügyét nyomról-nyomra előbbre 
viszik ; mikor pedig a kath. egyház akar valamelyes lé-
pést boldogulására, helyzetének javítására előbbre tenni : 
akkor ez atyafiak mindenkor ott vannak az útjában. Orszá-
gos kath. alapítványaink autonom kezelését megakadá • 
lyozták és folytonosan akadályozzák azzal, hogy ez al i-
pok jogi természetét vizsgálat tárgyává tétették. Es ka-
tholikus vallású államférfiaink : Deák, Ghiczy, Andrássy, 
Eötvös, Trefort rámentek a protestáns lépre és raj ta ra-
gadtak. 

Mily hatalmassá lett a protestáns intonatio és he-
gemónia vallásügyi kérdésekben: azt azóta tudjak, hogy 
Deák örökségét átvette Tisza Kálmán. A protestáns 
„csapda" a katholikus papok számára az 1848. XX. t. cz.-re 
épitett 1868. LIII . t. cz.-en akart felállitódni Protestáns 
zsinat, a királynak és kormánynak csaknem hízelgő ked-
vezése mellett, a kor szükségletei szerint országosan szer-
vezte a protestáns ügyet. Az 1848. XX. t. cz.-ben ki-
mondott „tökéletes egyenlőség és viszonosság" elve a 
főrendiházra nézve ugy érvényesült, hogy a kath. egy-
háznak néhány papi képviselője onnan kibukott, a fele-
kezetek pedig diadalmasan bevonultak. Szóval a kath. 
egyháznak semmi, bármennyire jogos igyekezete, p. a va-
gyonkezelési autonomia, congrua, vagy egyáltalában nem 
sikerül, vagy csak nyomorúságos megalkuvásokra vezet ; 
ellenben a protestánsoknak csak akarniok kell — és megy 
minden. Miért ? Mert a protestáns vallású államférfiaknak 
van protestáns vallásügyi politikájúk és programmjok, 
katholikus vallású államférfiainknak ellenben nincs más 
vallásügyi politikájok, mint végrehajtani a protestáns 
valláspolitikai óhajokat. 

Tisza K. uralkodása alatt a protestánsok egy lejtés-
sel még tovább haladtak. Nemcsak azt a régi elvöket tar-
tották meg érvényben, hogy protestáns kívánalom szabjon 
Magyarországnak vallásügyi politikát, s adjon vallásügyi 
törvényeket ; hanem meggyökereztették nálunk már azt is, 
hogy az állampolitika minden terén — a protestáns érvek, 
a protestáns személyes tekintet győzzön. Igy például a 
katholikus Pauler utódjának megtették a protestáns 
Fabinyt, kiről kitűnt, hogy nem is magyar államférfiunak 
való. Mikor pedig a Tisza-kabinet rekonstrukcziójáról kez-
dett szó lenni: ott állt Tisza előtt az egész mérsékelt 
ellenzék az ő kiváló jogügyi kapaczitásaival. De Tiszának 
inkább kellett egy ember mint egy egész párt ; mert ez az 
egy ember a protestáns Szilágyi Dezső, az a gyűlölt 
párt pedig a kath. vallású gróf Apponyi Albert vezetése 
alatt áll. És hogy egyebet ne említsek, a belügyminisz-
terség betöltésénél, vájjon miért kellett egy kezdő, egy 
tapasztalatlan államférfiúi kineveztetni, holott tuczatszámra 
akadnak nálunk az adminisztráczió terén teljes tapaszta-
lattal biró, meglett, valódi államférfiak, p. Zichy József? 
Miért? Mert Tiszának nagy protestáns nagy név kellett, p. 
a Teleki név ! Erre Tiszának nagy szüksége van, hogy 
rekonstruálhassa magát a reformátusok előtt, a kik vagy 
már szélsőbaliak vagy azzá akarnak lenni Tisza hazafiatlan 
állampolitikája miatt. 

Nem folytatom tovább a párhuzamot katholikus és 
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protestáns vallású államférfiaink között. Gr Apponyi és 
Szilágyi szereplése amúgy is még nem a történelem, ba-
nem csak a sejtelem, a következtetés tárgya lebet. 

Rajtunk katholikusokon csak egy dolog segithet. 
Csak az, ha segitünk magunkon ! Segíteni pedig csak 
ugy fogunk magunkon, ha katholikus elvű államférfiakat 
nevelünk magunknak ! Vagy hát ki neveljen nekünk ilye-
neket : a külföld, a vakszerencse ? ? ? 

Liptó-Lykavka, 1889. junius hó 23-án. Templom 
szentelés. — Miként a természet ölén elő-előkerülnek oly 
tünemények, melyek a szebb érzeményekre fogékony keb-
let szokottnál inkább fölemelik : ugy a keresztény katho-
likus embernek valláserkölcsi élete, a szeretet isteni Mes-
terének, az Üdvözítő Jézus Krisztusnak kegyelméből, 
gazdag oly jelenségekben, melyek magasztosabb hangu-
latot keltenek. Alig lehet pedig kedvesebb, fölemelőbb, 
alig bírhatna nagyobb jelentőséggel a jobbérzésü hivőre 
valami, mint óhajtva várt megjelenése a hódolat örökké 
viruló liliomából magának hervadhatatlan diadémet érde-
melt apostol-utódnak, angyali szelidségü és jóságú áldott 
főpásztornak. — Nem férhet el e becses lapok keskeny 
határai között Csúszka György püspök ő excellentiájának, 
ki nagyszerű intézményeiben évszázadokon keresztül fogja 
hirdetni Isten igéjét, ki a vallás ingatlan alapjára fektetett 
hazafias nevelés-oktatás bőkezű istápolásával uj, istenfélő 
élet alapjait rakja le a családba, megszenteli azt, s ez 
által a társadalmat; ki jótéteményeivel letörli a szegények 
és szenvedők könyeit, megdicsőíti az egyházat, — érdemei 
fénysora . . Benső hálával eltelve, ezúttal csupán annak 
akarunk gyönge visszhangja lenni, hogy e gondviselésszerű 
főpásztornak kifogyhatatlan áldozatkészsége adott imént 
alapból épített igen diszes templomot Liptó-Lykavkának. 
— Lykavka, a vallásosan hazafias Rózsahegygyei határos 
község, melynek semmi eretnekségtől el nem csábított, 
tiszta katholikus lakosain valósulnak sz. Pálnak szavai, 
melyeket szive áradozásában, filippei drága híveihez intéz 
vala : Implete gaudium meum, ut idem sapiatis, eandem 
charitatem habentes, unanimes, idipsum sentientes. — 
Nihil per contentionem, neque per inanem glóriám, sed 
in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes. Non quae 
sua sunt singuli considérantes, sed ea, quae aliorum. (2, 
2—4). S mivel azon kincsek kiszolgáltatásában, melyek az 
üdv elnyerésére dúsan kamatoznak, mindig megifjodott 
lélekkel működik, — az Ur ez ékes, uj hajlékának föl-
szentelésére f. hó 22-én székhelyéről, dr Richnavszky P . 
apátkanonok s Zemancsik J . titkár urak kíséretében el-
indult ő excellentiája, ki ezernyi gondja, sok oldalról rá-
nehezült, s e súlyos viszonyokban kétszeres föladatainak 
daczára, nyugalmát s mindenét örömest áldozá föl, Csak-
hogy fölkeresse a kisded nyájat, erősítse, vigasztalja s 
bátorítsa a szomorúakat, enyhítő irí, és gyógyító balzsa-
mot csöpögtessen a netán lankadozók sebeire. Megérkezése 
az angyali szivü főpapnak déli 1 óra körül lőn a rózsa-
hegyi pályaházba, és bár az ünnepélyes fogadtatást mel-
lőztetni óhajtá, az igaz fiúi hódolatnak, melynek nyilvání-
tásában a világiak az egyháziakkal nemes versenyre kel-
tek, megható jeleivel találkozék ugy a pályaudvarban, 
mint a derék községben, melyet csakugyan örökre emlé-

kezetes nagy naphoz, a kegyelet örömünnepéhez juttatni 
méltóztatott. — A fölavatás épületes szertartása 23-án, 
reggeli 7 órakor vevé kezdetét, a mely időpontnál mái-
jóval előbb a templom környékét is nemcsak a hitbuzgó 
lykavkaiak. de a vidékbeli ájtatoskodók is rendkívüli nagy 
számban foglalták el. — Az ünnepélyes, öt órán át tartott 
szent cselekvénynek, melyet ő excellentiája, fényes segédlet-
tel végzett, méltó befejezéseül még eszme- és érzelemdus, 
igazán atyai beszédet mondott. Szólott pedig teljes püs-
pöki ornatusban, egyszerű fönséggel és fönséges egysze-
rűséggel, az evangeliumi szeretet valódi hangján, nJélyen 
sziv és lélekre hatólag magyarázván a templom magasz-
tos rendeltetését s igy annak fölszentelését, majd a szent-
írás s közélet tapasztalataiból merített védő okokkal 
bizonyítván be a hit s jó cselekedetekről azon igazságot, 
hogy sem a ki szánt, sem a ki vet, öntöz vagy plántál, 
hanem az onnan felülről áldást, növekedést osztogató 
Isten minden mindenekben. Még ugyanazon napnak dél-
utánján, 5 óratájt , a papságtól, a vidék intelligentiájától, 
élükön Liptómégye alispánja Anclaházy Gézával, kik az 
odaadó kebel mély tiszteletével környezték folyvást, va-
lamint az annyira boldogított Lykavka községtől, hol 
áldott emléke ki nem hal, míglen hálásan dobogni tudó 
szivek élni fognak, diadalutját folytatta Oszada felé. E 
helyütt t. i. és Luzznán a kegyelmes püspök, ki mint a 
valódi apostoli férfiú lankadást nem ismer, mert támogat-
tatik az isteni malaszttól és azon szeretettől, a mely 
mindent elvisel; mint jó pásztor, kényelmét sőt lelkét is 
odaadni kész az ő juhaiért, a bérmálás szentsége által 
fog sok százat a hitben megerősíteni. Végszavunk: Száll-
jon föl az egek Urához az üdvhozó áldásban részesült, 
jámbor lykavkaiaknak kegyelet-imája, és esdjen boldogsá-
got, égi s földi jutalmat a templom apostoli lelkületű ado-
mányozója s fölszentelőjének dicső fejére, Szepesegyház-
megyének gondviselésszerű püspöke, ft. Csúszka György 
ő excellentiájára ! Dr Csősz Imre. 

Róma X I I I . Leo pápa levele a lavali egyetemhez. — 
Dilectis Filiis 

Bniamino Baquet Protonotario Apostolico Bectori, aliisque 
Moderatorïbus et Professoribus Universitatis studiorum 
Lavallensis. 

Quebecum. 
LEO P P . XIII. 

Dilecti Filii, salutem et apostolicam benedictionem. 
Quae Nobis redditae sunt litterae plenae officii et amoris, 
die IV Kalendas Maias a vobis datae, testimonium fidei 
et observantiae vestrae Nobis praebuere gratissimum. 
Digna enimvero novimus eximia pietatis vestrae studia, 
quae praefertis, et vota quae expromitis, ut iis expedita 
nexibus, quibus exterius adstringitur, liberrime explicare 
se valeat potestas Nostra in bonum totius Ecclesiae, 
quam Nobis summi Providentia Dei regendam commisit. 
Neque vero in iis quae perscripsistis vestram tantum 
religionem probavimus, sed prudentiam quoque dileximus 
et gravitatem : scitissime enim pervidistis latius serpere 
malorum causas ex quibus huic Apostolicae Sedi principatus 
civilis est adempta possessio, atque ex impunitate qua 
utuntur Ecclesiae hostes gravia in humanam societatem 
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oriri incommoda reique publicae perturbationes. Ceterum 
in hoc tristi malorum conspectu metuque recreant Nos et 
solantur officia et expostulationes vestrae, quae aliis 
plurimis id genus editis a venerabilibus fratribus catholici 
orbis episcopis apprime congruunt, Illud autem potissime 
Nos erigit quod vestram licet expectationem humana 
auxilia fefellerint, preces tarnen vestrae diviuam profecto 
Nobis conciliabunt opem, quae serius ociusve Ecclesiam 
et liane veritatis catliedram de infensis hostibus victricem 
praestabit. 

Méritas interim vobis pro exihibitis officiis liabentes 
gratias et caelestium munerum ubertatem adprecantes 
apostolicam benedictionem, paternae caritatis testem, 
vobis et reliquis Quebecensibus civibus, qui se vobis 
socios in hoc pietatis officio adiunxere, peramanter in 
Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XV Junii Anno 
MDCCCLXXXIX, Pontificatus Nostri Duodecimo. 

LEO PP. XIII. 

Páris, jun. hó elején. A pápa döntő bíráskodása és a 
liáboruk. — A „Religio" f. évi febr. 27-diki 17. száma egy 
londoni levelet közölt, mely ismertette az egvib legelterjed-
tebb angol lapnak, a ,.Daily Telegraph"-nak hozzászó-
lását a pápának ez év elején tartott egyik allocutiójához, 
mely a rémséges fegyverkezésekről és azok balkövetkez-
ményeiről megemlékezett. Ugyané lapnak eme czikkét a 
biboros herczeg-primás idézte a f. é. tavaszán tartott 
sz.-István-társulati közgyűlésen mondott beszédében. 

Most egy párisi lap, mely legkevésbé sem mond-
ható klerikálisnak, vette föl az angol lap által szőtt 
fonalat, és habár czikke ellen vajmi sok észrevételt lehetne 
tenni, mégis annak bizonyítékául teljes jogosultsággal 
lehet azt fölhozni, hogy a világ hova-tovább mindinkább 
fogékonyabb lesz az iránt, mily nagy áldás volna az 
édes mindnyájunkra nézve, ha a pápa döntené el a nem-
zetek viszályait, igazságosan s békésen, minden vér- s 
pénzáldozat nélkül. 

E lap, a párisi „Parti National" (Nemzeti Párt) „A 
döntő bíráskodás és a szentszék" (L'arbitrage et le Saint-
Siège) czimű czikkében mindenekelőtt emlékeztet a kath. 
kongresszusokra, melyek nevezetesen Francziaországban 
a mult évben, közelebb pedig Madridban és Bécsben 
tartattak, mint amelyek kiváló módon foglalkoztak a 
czimben emiitett kérdéssel. Azután igy folytatja: 

„Nem itt a helye vitatni azt, vájjon a kongresszusok-
nak lesz-e pozitív eredményük vagy csak platonikus jelen-
tőséggel fognak bírni. Mégis meg kell jegyezni, hogy ha 
valamelyike e nagygyűléseknek arra látszanék kárhoztatva 
lenni, hogy egyáltalán gyümölcsöt hozzon a tények meze-
jén, akkor ez azon gyűlés, mely nemzetközi jog intéz-
ményének (L'institut de droit international) neve alatt 
nemrég időszakonkint az akadémiák (fölolvasások) egy 
nemét tartotta Francziaország némely városaiban. Be-
folyásuk azonban nem kevésbé tagadhatatlan a közvéle-
mény jelen alakulására, amely mozgalom általánossá 
igyekszik válni a polgárosult világban és gyökeresen át-
alakítani a népek egymásközti viszonyait e népek közös 
nagy javára. 

„Hasonlókép nincs szándékunkban a háborúk okai-
nak (casus belli) fölsorolása, amelyeket amaz emiitett igye-
kezet, ha valaha törvénynyé válnék, csökkentene, vagy 
megszüntetne ; azon kérdések soha be nem fejezendő soro-
zatát sem akarjuk adni, amelyre az alkalmazható volna. 

„Egyszerűen azt kivánjuk megállapítani, hogy ez 
nemcsak nemesszivü philantrophia, hanem oly igyekezet, 
mely tele van illúziókkal ; hogy többé nemcsak utópisták, 
bölcselők s jogtudósok hisznek a nemzetközi válságok 
oly megoldásában, melynél nem volna szükség, legalább 
minden előzetes vizsgálat nélkül, a fegyveres eldöntéshez 
folyamodni. Végtelenül gyakorlatiasabb férfiak, részint 
véralkatuknál, részint professiójuknál fogva, akik (amit 
nem lesz szükségtelen dolog hozzátenni) elvitathatatlan 
anyagi hatalommal rendelkeznek, mint maga a német 
birodalom kanczellárja, odáig jutottak, hogy visszaretten-
nek a brutális megoldásokkal járó felelősség elől, ame-
lyekre ab irato a nemzeteket rászorítják, amely utóbbiak 
ellenzik a vérengző s romlással teljes harczot. 

„Ha magyarázatát kellene adnunk a politikai téren 
felmerült ez uj jelenségnek, nem volnánk vele megakadva, 
mert e magyarázat vajmi egyszerű, és abban áll, hogy a 
kormányok és köztük még azok is, amelyeknek alkata 
látszólag autokratikus, napról napra mindinkább kötelesek 
számba venni a közvéleményt határaikon innen és tul. A 
közvélemény azonban határozottan, engesztelhetetlenül s 
világosan ellenséges érzülettel viseltetik a háborúk iránt, 
amelyeket nem igazolna, úgyszólván nem szentesítene 
valamely szükség esete, mint volna például a háború, 
melyet az állami terület épségének megvédése tenne 
szükségessé. 

„De ami kiváló fontossággal bir, hogy világosan 
álljon előttünk, az egy mozzanat, mely megérdemli a 
figyelmet, amely jelzi a közvélemény áramlatának irá-
nyát a vitás kérdések megoldása felé, amely most ujabb 
phasisba lép : ez a szentszék alig titkolt interventiójában 
áll, amely kilépve husz év óta folytatott tartózkodásából, 
mely politikai magatartásának zsinórmértékét képezte, 
élére áll ama mozgalomnak ott, hol ilyen létezik vagy 
iparkodik olyat előidézni, ahol még nem létezik. 

„Vájjon ez interventio azt jelenti-e, hogy a pápa 
lemond a világi, korlátolt, és egy erkölcsi souverainitásra 
nézve illuzorius világi souverainitásról, hogy a lelki s 
szellemi souverainitás egy nemét gyakorolja, amely össze-
hasonlitatlanul kívánatosabb, szilárdabb s nemesebb, nagy 
múltjához s örök jövőjéhez méltóbb ? Vájjon hátsó gon-
dolat nélkül igényli-e e szerepet és elvállalja a földi 
evangelizatiót, a mint a másikat gyakorolja, anélkül, hogy 
oly érdekek szolgálatába hajtaná azt, melyek csak e 
világról valók ? 

„Egy szóval, vájjon a szentszék a nemzetközi döntő 
bíráskodást azért hirdeti, mert ugy véli, hogy ő neki 
kell a természet szerinti s kijelölt, a született s meg-
szentelt döntő bírónak lennie minden királyok s minden 
népek fölött, vagy pedig azért, mivel a döntő bíráskodás 
utján a visszahelveztetést (világi fejedelemségébe) reméli, 
amelyet nem lehet várnia azok önkéntes beleegyezésétől, 
kiket nem szűnt meg ellenségeinek tekinteni, azoktól, 
akik Rómában vannak és öt onnan majdnem kiűzték ? 
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„Vájjon ünnepélyes ítélethozataltól várja-e igaz jogá-
nak (bon droit) elismertetését, részleges vagy teljes ki-
elégítést, Róma kiürítését, régi államainak visszaadatását 
vagy Róma városa Leóról nevezett részének semlegesítését? 

„Avagy többet fog kívánni a vallás s emberiség szá-
mára ? 

„Mi az első föltevést tartjuk igaznak. Ha souverain 
pápa csak az egyetemes döntő bíráskodást igényli, mi nem 
fogjuk hozzászólásokkal kisérni ez igény történelmi ere-
detét, mi nem fogjuk föltámasztani a vitát a sacerdotium 
s impérium közt. Ha a második föltevést kellene elfo-
gadni, mi talán nem tennénk áthidalhatatlan ellenvetéseket 
oly döntő bíráskodás eszméje ellen, melynek következmé-
nye volna a Vatikánnak, Szent-Péternek (a bazilikának) 
és a San-Angelo várnak semlegesítése, és e semlegesítés 
folytán oly kérdés, bármit mondjon is Crispi ur, de amely 
teljességgel nemzetközi kérdés s pedig ugyanazon jogczi-
men, mint maga a katholiczizmus. 

„Egyébiránt e két föltevésnek bármelyike győzzön, 
csak hálával lehet viseltetni a pápa iránt, hogy a béke s 
döntő bíráskodás nagy ügyének szolgálatára latba veti a 
maga erejét, a legkiterjedőbb és legfegyelmezettebb erőt, 
amilyet csak gondolni lehet. Ha az egyház még egy 
megbecsülhetetlen jótéteményt akar gyakorolni, akkor tá-
mogassa ez emberi vállalkozásban a jó akaratú férfiakat. 

„Biztos forrásból tudjuk, hogy XIII. Leo egy ency-
clikán dolgozik ez értelemben, és hogy ez iránt még oly 
hatalmak részéről is megkerestetett, amelyek a dissidens 
felekezetekhez tartoznak. 

„E körülménynél s más okoknál fogva ez encyclica 
nagy esemény lesz." 

VEGYESEK. 
*** Nemzeti ünnepek ! A franczia nemzet világ-

kiállítással ünnepeli a nagy forradalom „vívmányait;" a 
szerbek királykoronázással idézik fel a rigómezei gyászos 
csata emlékét. Szerbiában a keleti egyház az állam 
szolgálója levén vakon követi a nemzetiségi agitácziót. 
Francziaországban a kath. egyház megtartotta az állam 
mellett a lelkek fejedelmét megillető souverainitását ; nem 
ragadtatja el magát a forradalmi ünnepély nagyhangú 
phrasisai által ; bírálat alá veszi a nagy forradalom jó 
vívmányait és átkos következményeit; azokat elismeri és 
helyesli, ezek expiatiója s a nemzet jobb útra térítése 
végett pedig nemzeti ima-napokat rendez a montmartrei 
nemzeti fogadalmi templomban. — Nekünk is kellene ám 
nemzeti ünnepet tartanunk. Itt a magyarok letelepedésé-
nek ezredik évfordulója. Ez van oly jelentős, mint akár a 
rigómezei veszteség a szerbekre, akár a forradalmi felfor-
gatás a francziákra nézve. Még sem történik semmi. Pe-
dig ily alkalmak nagyszerűsége emeli fel a nemzeteket 
az Istenhez. Az egyháznak igazán nálunk is kellene már 
valamit tennie e tekintetben. Lám Francziaországban az 
istentelen forradalom ünnepeltetését felhasználja nemzeti 
expiatio tartására. Azt mondja valaki, nálunk a letelepe-
dés millenariumát, nem lehet megtartani, és pedig a nem-
zetiségek miatt. Édes jó Istenem, miért nem ? Oly pogány 
vadállatok azok a keresztény, sőt jó részben katholikus 
vallású nemzetiségek, hogy képtelenek volnának Istennek 
hálát mondani azért, hogy az ő jóságos gondviselése e 
haza polgárainak magyarajku őseit ide a keresztény né-
pek körébe bevezette ? ! Keresztény nép ennyire testvé-
rietlen, ennyire pogány, ennyire elvadult nem lehet ! 

= A bécsi „Norica" kath. ifjúsági egylet táviratilag til-
takozott Giordano Bruno szobrának felállítása ellen, mely 

hódolati sürgönyre Rampolla bíboros államtitkár a pápa 
nevében következő választ küldött : Summus Pontifex pluri-
mas refert gratias isti coetui juvenum catholicorum, quod 
suum moerorem, ob gravissimam illatain fidei, Ecclesiae 
Capiti injuriam, impiis Romae die sacro Pentecoste delatis 
apostasiae et impudicitiae honoribus, coetus ipse patefecerit 
suamqne devotionem et obsequium constanter Sedi apo-
stolicae 08tensurum professus fuerit. Hujusmodi documen-
tum magno Sanctitati Suae fuit solatio, quia Ipsa juvenes 
Catholicos praecipua benevolentia prosequitur, ac proinde 
Deum exorans ut juvenibus Catholicis Vindobonensibus 
suo auxilio propitius semper adsit, eis, et eorum consan-
guineis et affinibus apostolicam Benedictionem peramanter 
impertit. 

— Záró ünnep. Az egri czist. r. kath. főgymnásium 
évzáró ünnepe, f. hó 29-én Sz. Péter és Pál ünnepén fog 
végbemenni. A reggeli 8 órai hálaadó istentisztelet (Te 
Deum) végével a t. vendégközönséget az intézet földszinti 
nagy termébe várja az igazgatóság, hol az ünnep, a 
főgymn. itj. énekkar közreműködése mellett, a következő 
részletekben foly le: 1. Értekező beszéd „A mondern 
műveltség szédelgéseiről." Tartja az igazgató. 2. Jelentés 
az intézet évi állapotairól. A tanárszéki jegyző által. 3. 
Az uj ösztöndijasok s jutalmazottak neveinek hirdetése s 
a jutalmak kiosztása. A köznevelés iránt érdeklődő mind-
két nemű t. cz. közönséget s különösen a t. szülőket 
tisztelettel hivja meg az ünnepélyre az igazsgatóság. 

— A Szent-István-Társulat kebelében most ment telje-
sülésbe a legutóbbi közgyűlésnek az igazgatói állásra nézve 
tett intézkedése. A nagynevű társulat nagyérdemű eddigi 
igazgatója, ft. Füssy Tamás sz. Ben. r. áldozópap, kinek 
sokoldalú műveltsége s fáradhatatlan irodalmi és publi-
czisztikai munkálkodása országszerte ismeretes, átadta 
hivatalát dr Kiss János csánádmegyei volt tanár urnák. 
Füssy Tamás, mint halljuk, a zala-apáti-i perjelségre vo-
nul vissza. Budapesti és vidéki ismerősei s barátainak 
legszívélyesebb kivánatai kisérik kitüntetése uj helyére. 

— A bajor katholikus kongresszus összejövetele biz-
tosítva van. F. hó 22-én volt Münchenben a kath. nota-
bilitások értekezlete, mely elhatározta, hogy a kongresszus 
még az országgyűlés összejövetele előtt üljön össze. 

— Királyi kitüntetés. 0 felsége f. hó 22-én kelt 
elhatározással Budaváry kai. József kegyes tanitórendi 
ny. tanárnak, sok évi hasznos és buzgó tanári működése 
elismeréseül a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét ado-
mányozta. 

K S 5 Felhívás előfizetésre. 
Isten segítségével ismét egy eseményekben gazdag 

félév záródik le, szerkesztésünk ideje alatt immár a 
NXII-ik kötetben. Se tárogatót, se dobot a lap nevének 
hirdetésére nem használunk; mély hallgatást tartva a reklá-
mok e zajos világában, mindenki javát akarva, senki kárát 
nem kívánva, csendesen, békésen végezzük a reánk bízott 
publiczisztikai munkát, nem szappanbuborékok csillogtatása, 
nem por- és füst felverése, hanem felhalmozása által az 
eszmék és tények amaz értékes anyagának, a melyből az 
isteni egyház, a hőn szeretett emberiség, édes szép hazánk 
és nagyratermett nemzetünk történetét az irgalmas isteni 
gondviselés láthatatlan keze gyúrja. A híven teljesített 
munka bizalmával tekintünk szét s fordulunk ezúttal is 
m. t. olvasóközönségünkhöz a jövő félévre szóló előfizetés 
mielőbbi szives megújítása végett. 

Budapesten, 1889. ker. sz. János napján. 
A szerkesztő. 

Kiadótulajdonos e's felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Ebben semmi „reform" nincsen ; igy volt az eddig is. 
Abban sem lehet reformot látni, hogy a tanácsnak két 
tudományszaku s három iskolanemű osztálya lenne. A 
tanácsnak ugyanis eddigi legnagyobb hibája az vala, 
hogy nem dolgozott, nem lévén összehozható néha akár 
hozzávetőlegesen látogatott ülésre, annál kevésbé érdem-
leges tárgyalásra. Ha ez igy lesz a szakosztályokban is, 
teljességgel nem lehet fölérteni azok szükségét. De föl-
téve, hogy az uj berendezés szerint az egyes alosztályok 
munkálkodni fognak, az nem lesz a közoktatási tanács 
munkája, azt épp ugy elvégezhetné maga a szakminisz-
térium, mert utóvégre is ennek ügyosztályai is konyíta-
nak talán a pedagógiai, didaktikai s methódikai ügyekhez, 
vagy nem ? Annyi igaz, hogy a latin nyelv tanulása ellen 
Frary nyomán megkisérlett rugaszkodás Trefort alatt, 
mint most ujabban a görög nyelv tanulása ellen — ámbár 
csak a német nyelv érdekében — megkisérlett puhatoló-
zások igen alkalmasak arra, hogy a kételkedésnek tápot 
nyújtsanak a közönség körében. 

Egyetlen egy figyelemre méltó újítást lehet csak a 
szándékba vett reformban felfödözni. Ez a tankönyvek 
bírálatára vonatkozik. Az országos közoktatási tanács 
eddigi eljárását e tekintetben minden oldalról megróvták, 
és igy részünkről ezúttal sincs, mit ehhez hozzáadjunk. 
A miniszter e bajon a szóban lévő tanács deczentralizá-
cziója által kiván segíteni : a tankönyvek birálatára 
ugyanis vidéki szakférfiak is lennének felkérendők, akik 
írásban adnák be bírálatukat. Ez ujitás bizonyára nem 
fogja emelni az országos központi közoktatási tanács 
tekintélyét ; amint a másik intézkedés, hogy ugyanis a 
könyvbiráló két tag közül az egyiknek az illető szakmá-
ban gyakorlati férfiúnak kell lennie és szavazás utján lesz 
választandó, az eddigi eljárásnak lehető legélesebb kriti-
káját képezi. Csakhogy ez utóbbi intézkedés csak félrend-
szabálynak lesz tekinthető, amig a tankönyvbirálat kizárólag 
írásbeli jelentésre nem lesz fektetve ugy a vidéki, mint köz-
ponti bírálókra nézve. Mert csak igy lehet elejét venni oly 
visszaéléseknek, hogy az orsz. közoktatási tanács tanköny-
vekiil iskolai használatra teljesen haszontalan vagy szarvas-
hibákkal telt könyveket ajánlott oly előadók szóbeli 
javaslata alapján, kik maguk sem olvasták azokat és 
puszta pajtáskodásból s felületességből tévútra vezették 
az országos tekintélyt óvni s növelni hivatott tanácsot, j 
Ilyenkor azután utólag a közoktatási tanács minden 
egyes tagja mosta a kezét, az illető előadó nagy bölcsen j 
hallgatott vagy az. összes tanácsra hárította a dolgot ; 
felelősségre vonni pedig senkit sem lehetett, mert egy 
sor betli sem volt bizonyítékul fölhozható. írásbeli jelen-
tésnél ez lehetetlenné válnék ; és ennek még ama jó 
haszna is lehetne, hogy kinyomatván az érdeklődő körök 
tudomására jönne és utmutatásul vagy éppen serkentésül 
szolgálna. 

Ennyiből áll az országos közoktatási tanács re-
formja. 

A szakminiszter úrtól nem lehet megtagadni a jó 
szándékot: senki sem vádolhatja majd, hogy rajta mult, 
ha az 1891. évre újjászervezendő tanács az eddiginek 
nyomdokaiba fogna lépni. 

Egyébiránt mi, kik ez intézmény legelső tervezése-

kor már kifejeztük kételyeinket annak sikeres tevékeny-
sége iránt, ma is csak hasonlót mondhatunk a reformról. 
Eltekintve a közoktatási tanács összeállításából magából 
keletkező nehézségektől, melyek a tagok személyes s tudo-
mányos tulajdonságaikkal járnak, lehetetlennek véljük, 
hogy bizalmat lehessen táplálni oly testület iránt, mely-
ben elvi tekintetekben semmi egység, semmi összhangzat 
föl nem található : a tanács egyik része hivő vagy hit-
közönyös katholikus, másik része protestáns, harmadik 
része szabadkőműves, negyedik része modern zsidó, ötödik 
része a legszélsőbb anyagelvi nézeteknek hódol, s igy 
tovább a végtelenig. Ennyi sokfelé húzó elemek annál 
kevésbé szoríthatók egy kalap alá, minél nagyobb tudo-
mánynyal tündökölnek. Ezeknek fóruma előtt bármely 
pedagógiai, didaktikai vagy methódikai kérdés az esetleg-
jelenlevő többség alakulásától függ. Hátha állandóvá vál 
nék benne oly többség, melyet például katholikus-ellenes 
érzelmek hevítenének ? Vagy ha valamely közoktatási 
miniszter az ahhoz való alkalmat fölhasználná arra, hogy 
behozván a/, állami tankönyv-monopoliumot, e tanács 
utján oly tankönyveket akarna ráparancsolni a kath. 
tanintézetekre, nevezetesen a gymnáziumokra, melyek 
alaphitágazatainkat támadnák meg? 

Ilv törekvés már létezett, mindjárt ez intézmény 
keletkezésénél és megujulhat, ha ugyan kiveszett volna 
ama körökből, melyeknek állandó czélja a katholikus 
középiskolákat kivetkőztetni alapítványi, jogi természetük-
ből, amint e téren már némi sikert mutatnak föl és amint 
a budapesti kath. kir. tudomány-egyetem dekatholizáczió-
ját is keresztülvitték. 

Ámde nemcsak amaz eshetoleges veszélylyel kell szá-
molni, hanem ama ténynyel is, hogy nagy a hiány, a kor, 
a pedagógia, didaktika, methodika és a tudományos elő-
lialadás követelményeinek megfelelő tankönyvekben, főkép 
a középoktatás terén, és annál nagyobb a hiány a katho-
likus oktatás czéljainak szolgáló iskolakönyvekben. Erre 
nézve fölmentjük magunkat a részletek szellőztetésétől ; 
elég legyen utalnunk arra, hogy van egy tankönyv, mely 
a legtöbb kath. középiskolában használatban van, melynek 
két szerzője egyikéhez a heterodoxiának még a gyanúja 
sem .fér, annál . inkább gyanusittatnak a könyvben a 
papok . . . 

Az oknál fogva parancsoló szükség középiskoláink 
tankönyveit gyökeres revizió alá venni. A kath. gymna-
ziumok képezik a hazai középiskolák többségét, tehát mi 
rendelkezünk a legtöbb tanerővel is ; szerzetes s világi 
tanférfiaink szine-javát képezik a gyakorlati tudományos-
ságnak ; iskolai főhatóságaink szervezete is előnyünkre 
szolgál, és ezek elégséges anyagi eszközökkel is rendel-
keznek ama czél elérésére. 

Itt az idő, az utolsó óra, hogy állami beavatkozás 
nélkül segitsünk e hiányon. Nagyobbak, talán leküzd-
hetetlenek lesznek a nehézségek, ha az újjászervezendő 
országos közoktatási tanács csakugyan kivivná ama ha-
talmi állást, melyre bizonyos részből nagy hévvel és erő-
vel aspirálnak. 

Ami a Szent-István-Társulatnak az elemi iskolák 
tankönyveire nézve fényesen sikerült és az ujabban esz-
közölt revizió alapján még szebb reményekre jogosít, az 
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a középiskolákra nézve sem maradhat el. Egy kis jó aka-
rat, szerencsés helyről jött kezdeményezés : és a czél el van 
érve ! 

Erre pedig annál nagyobb szükségünk van, minél 
sajnálatosabban tapasztaljuk, hogy még a kath. közép-
iskoláinkból kikerülő kath. ifjaink sem birnak ép érzék-
kel vallásuk s egyházuk jogai s követelményei iránt. 

+ 
Vidékről, decz. 17- Las Casas. — Napi-renden van 

a rabszolga-kereskedés eltörlésének kérdése. Mult és jelen, 
történet és tapasztalat azt igazolják, hogy ez az ember-
vásár minden borzasztóságaival együtt, össze van forrva 
az izlammal ; és ma mégis, midőn e történeti tény világ-
szerte, mindenütt hangoztatik, midőn napjaink szomorú 
eseményeivel szemtanuk által is igazoltatik, előáll az 
„Egyetértés" és azt mondja: „azt hisszük, ebben a fel-
fogásban jó adag elfogultság rejlik a rabszolga-
tartás és kereskedés iszonyai akkor vettek hallatlan mér-
téket, a mikor az amerikai keresztény telepitvényesek 
figyelmét arra irányozta egy férfiú, hogy egy néger több 
munkát elbir, mint négy indián, és megindult e rettenetes 
ember-export, keresztény hajókon, keresztény kereskedők 
utján, a keresztény Nyugat-India félé, rávezetvén őket egy 
Las Casas nevü férfiú, a ki pedig nem volt mohamedán 
pogány, hanem jámbor jezsuita szerzetes." Mindezekhez 
hozzá teszi czikkező : „igy tanítja ezt a história." 

A végén kezdem, és megjegyzem, hogy ezt nem a 
história tanitja igy, hanem a protestáns történetgyárfők. 
Hogy minő história is lehet az, melyből czikkező tudo-
mányát merítette, kitűnik abból, hogy minden egyes, Las 
Casasra vonatkozó állítása alaptalan. Alaptalan, hogy 
L. C. fordította volna a figyelmet először a négerekre, 
mert történeti tény, hogy Amerika felfedezése után Haiti-
ban azonnal alkalmaztattak négerek, már pedig L. C. 
csak 1502-ben ment Hispaniolába ; alaptalan, mintha L. 
C. mondta volna ama szavakat, hogy egy négér többet ér 
négy indiánnál, mert e szavakat don Juan de Selvaggio, a 
spanyol király canczellárja mondta ; alaptalan végül az, 
mintha L. C. jezsuita lett volna, hiszen akkor, midőn L. 
C. 1510-ben a szerzetesi ruhát (ehette, még, jezsuiták nem 
is léteztek. L. -C. tehát riem volt jezsuita, hanem domini-
kánus és igy az annyira, igazságtalanul gyűlölt jezsuiták 
és L. C. a rabszolga-kereskedésnek nem okai. 

De van égy más momentum isi mely psychologiai 
absurdumnak mutatja be a protestáns történet-gyártók 
rágalmát L. C. ellen. Ki is volt ez a L. C. ? Mint mon-
dám, dominikánus szerzetes, jóval később szegény püspök. 
Es mit tett?" Égy egész életet áldozott fel, — pedig 92 
éves korában halt meg — azért, hogy részint megtérítse 
az indiánokat, részint hogy megmentse őket a spanyolok 
őrjöngő kegyetlenségétől. Mint ma a négerek nagy apos-
tola Lavigerie, ugy L. C. is járt-kelt, könyörgött, buzdí-
tott, irt, a hatalmasoktól támogatást kért, hogy a pénz-
es vérszomjas spanyolok dühétől az ő kedves indiánjait 
megmentse. E czélból 14-szer jött Amerikából Európába, 
és valóban szívszaggató módon ecseteli irataiban az indiá-
nok szenvedéseit ; ő maga pedig tür, szenved, testileg és 
lelkileg, látva, hogy a nyomoron alig tud némileg segí-

teni És midőn e sz. férfiú meghal, előállanak a protestáns 
történetgyártók, és hogy a katholiczizmuson és annak 
szerzetesein egyet rúgjanak, ilyen emberre ráfogják, hogy 
ő oka a rabszolgakereskedésnek ! Képzelhető-e lélektanilag, 
bogv L C. mig egy kezével az indiánokkal űzött kegyet-
lenséget megszüntetni akarja, ugyanakkor másik kezével 
a néger rabszolgaság kegyetlenségét mozdítja elő ? Ez 
psychologiai absurdum. 

Bizony-bizony, az egy L. C. többet tett az emberiség 
jóléteért, mert e czélból önmagát áldozta fel, mint a világ 
összes liberális újságírói. Mert őt keresztény szellem vezette, 
keresztény lelkület lakott benne. Igen, e ponton fordul 
meg minden, midőn arról van szó, miben rejlik a rab-
szolgaság, és mi az, ami megszüntetheti? Tagadják bár a 
világ összes liberális irói, mégis kétségtelen marad örökké, 
hogy a keresztény vallás az egyedüli czivilizáczió és hogy 
csak ez képes megszüntetni a rabszolgaságot, mig az izlam 
mindezek ellentéte. A hol az izlam uralkodik, ott nincsen 
czivilizátio. de van rabszolgaság. Vagy, ha, mint az „E—s° 
véli, nem foly az izlamból a rabszolgakereskedés, mikép 
történhetik, hogy mig a kath. egyház időközönti fejei a 
római pápák felszólaltak mindannyiszor és igy L. C. 
idejében is a rabszolgaság ellen, hogy ugyanezt a moha-
medánizmus fejei soha sem tették ? Mi mást jelent ez, 
mint azt, hogy a rabszolgaság az izlammal össze van 
nőve ? Vagy elfelejtették már az „Egyetértésinél, hogy 
az izlam eme természetét egykor édes hazánk is súlyosan 
érezte, midőn a magyarok ezrei rabszolga-szijjakkal 
összekötve hurczoltattak Törökországba ? És nem mondanák 
meg, hogy ki volt az a főúr, aki egykor az izlamnak 
ekével szántott ? 

Ellenünk igen szerencsétlenül hivatkozik az „Egyet-
értés" a jelenlegi Törökországra és Egyptomra, mert ez 
a jelenlegi Törökország és Egyptom tulajdonképen el-
vesztette jórészt izlamos jellegét ; keresztény befolyás és ker. 
tutela alatt áll és igy azt, hogy rabszolga-kereskedést 
űzzön, természetének megfelelőleg nem teheti. E különb-
séget az európai Törökország és az afrikai izlam közt 
nem látni, ehhez kell igazán nagy elfogultság, nem pedig 
ahhoz, hogy az izlamnak tulajdoníttassák a rabszolga-
kereskedés. 

De már végzek. A kereszténység megmutatta tényleg, 
hogy vele a rabszolgaság meg nem fér, hiszen a római 
első keresztények rabszolgáikat azonnal szabadon bocsátot-
ták. És a kereszténység ma is az, ami 2000 évvel volt : a 
szeretet, a testvériség vallása, mely az ember képében az 
Isten képét tiszteli. Afrika is akkor lesz czivilizálvas arabszol-
gaság megszüntetve, ha ott a kereszténység fog uralkodni. 
Forró óhajunk és imánk csak az, adjon Isten az egyház-
nak és az emberiségnek minél több Las Casast! 

Dr —n— 

IRODALOM. 
*** Dr Schlauch Lőrincz püspök beszédei. Első 

kötet : Egyházi beszédek. Második kötet: Egyházpolitikai 
beszédek. Közrebocsátja Bunyitay Vincze váradi t. kano-
nok, a m. t. Akadémia 1.-tagja. Budapest 1890. 8-r. 
2 köt. 485 és 501 1. 
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Pázmány Kalauza, Lonovich magyar egyházi ar-
cheológiája, Hoványi fensőbb katholiczizmusa óta, nem 
jelent meg magyar főpásztortól magyar könyv, a mely 
kivált a világi katholikus értelmiségre oly hatást volna 
hivatva gyakorolni, mint Várad püspökének e vaskos két 
kötetbe foglalt beszédei. A tudomány, az ékesszólás és az 
irás művészete egyaránt meglepő e beszédekben, a me-
lyeknek mindegyikén meglátszik a hivatás, hogy nagy 
olvasóközönséget hódítson magának és főpapi szerzője 
számára biztosítsa a befolyást, az uralmat a katholikus 
szellemű áramlatok fölött Magyarországban. A „Religio" 
olvasói előtt e beszédek jó része már nem ismeretlen. Az 
előbbi évfolyamok évről-évre közöltek belőlük egyet-
kettőt. Most, hogy egybegyűlve jelentek meg : mint 
szellemi nagyhatalmasság tűnnek fel irodalmunk körében. 
Tüzetes ismertetésöket, és ez ismertetés alkalmából egy-
némely dolgoknak érintését, mi a magyar kath. papság 
irodalmi működésének irányzására talán némi befolyással 
lehet a közel jövőben, — a következő évfolyamra hagyjuk. 

- f Az egyházi ékesszólásnak leghathatósabb 
eszköze — a nagy szónokok tanulmányozása. Erre a 
czélra kitűnő szolgálatot tehet abbé Lebarcq .„Histoire 
critique de la prédication de Bossuet" cz. müve, a mely a 
párisi Sorbonneon nagy szenzácziót keltett. Szerző kéz-
iratok és kiadatlan okmányok alapján uj kiadását tervezi 
Bossuet szónoki müveinek. Ehhez, és Bossuetnek a maga 
nevében páratlan szónoki művészetéhez szolgál kulcsul, 
bevezetésül a fenczimzett tudori mű. 

= Az Ország urai. Irta Verhovay Gyula. Első ezer. 
Budapest. 1890. Buschmann F. könyvnyomdája. 8-r. 200 
lap. Ára 1 frt 20 kr. 

Rettenetes egy könyv. Kegyetlenül elbánik azokkal, 
kik szerzőjével, Verhovayval mint képviselővel szintén ke-
gyetlenül elbántak : a zsidókkal és a zsidóbarát magyarokkal 
parlamentben és a parlamenten kivül. A franczia Verhovay, 
Drumontról olvastam, hogy az ő könyvei a zsidóság ellen 
„endiablés" könyvek. Drumont a mi Verhovaynkhoz képest 
csak kis Miska. Még abban is rettenetes ez a Verhovay Gy., 
hogy még „kivonatos közléseket sem enged meg" köny-
véből, mert a mint könyve homlokára felirta, még ebben 
is a zsidó nyerészkedő szellemet akarja üldözni. „Köny-
vet, úgymond, ne kölcsönözz se magadhoz hasonló sórsu, 
se gazdagabb embernek : a ki tőled könyvet kölcsönöz, 
az meglop téged, mert ingyen élvezi, a miért te fizetsz ; 
meglopja az irodalmat, mert ingyen akarja élvezni, a 
mit mások nagy nélkülözések és nagy áldozatok árán 
termelnek." 

Ennek az ostorral, nem tollal irt könyvnek tartalma 
egyébiránt a következő : Rothschild ő felsége, Tisza-
Eszlár, Mákvirágok, Hol van Eszter? Hogy állunk a 
zsidókérdéssel? Az „én" képviselői. Országházi téboly. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, az esztergomi főszékesegyházi káptalanban ; 
dr Majer István olvasókanonoknak a nagyprépost'ságra, 
Sujánszky Antal őrkanonoknak az olvsőkanonokságra, 
dr Palásthy Pál -főszékesegyházi főesperesnek az éneklő-
kanonokságra, dr Knauz Nándor komáromi főesperesnek 

az őrkanonokságra, Boltizár József honti főesperesnek a 
főszékesegyházi főesperességre, Pellet József mesterkano-
noknak a komáromi főesperességre, és Bajner Lajos 
mesterkanonoknak a honti főesperességre való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az ekkép megüresedett há-
rom mesterkanonoki javadalom elsejét Graeffel Jánosnak, 
a szent Mártonról czimzett pozsonyi társaskáptalan kano-
nokjának, a másodikat Maszlaghy Ferencz szent Zsig-
mondról nevezett czimzetes prépostnak, a hasonnevű buda-
pesti plébánia plébánosának és pápai t. kamarásnak, a 
harmadikat pedig dr. Boszival István tardoskeddi alespe-
res-plebánosnak adományozom. 

Továbbá a szent Mártonról, nevezett pozsonyi tár-
saskáptalanban : báró Horeczky Ferencz éneklőkanonok-
nak az olvasókanonokságra, dr Bimely Károly őrkano-
noknak az éneklőkanonokságra, és Blaskövics Ferencz 
legidősb mesterkanonoknak az őrkanonokságra való foko-
zatos előléptetését jóváhagyván, az üresedésbe jövő két 
kanonoki javadalomra Cselka Nándor felhéwizi czimzetes 
prépostot, budajiest-óbudai alesperes-plébánost és pápai t 
kamarást, valamint Varga Mihály nagyszombati társas 
káptalanbeli kanonokot kinevèzem. 

A szent Miklósról nevezett nagyszombati társaskáp-
talanban megüresedő ifjabb mesterkanonoki javadalmat 
Keller János aiskai czimzetes prépostnak és nagytapol-
csányi plébánosnak ; 

az esztergomi főszékesegyházi káptalanban üresedés-
ben levő két czimzetes kanonokságot Tichy. Antal szent-
mihályfai alesperes-plebánosnak és tótsoóki Soóhj Gábor-
nak i az esztergomi érseki papnevelde alkormányzójának; 
végre dr Mally János esztergomi főszékesegyházi kano-
noknak, papneveldei hittanárnak és pápai t. kamarásnak 
a keresztelő szt. Jánosról nevezett zsámbéki czimzetes 
prépostságot, dr Czihulka . Nándor esztergomi főszékes-
egyházi kanonoknak, papneveldei kormányzónak, czimze-
tes udvari káplánnak és. pápai t. kamarásnak a B. sz. 
Máriáról nevezett czikadori czimzetes apátságot, Lukács 
László esztergomi főszékesegyházi kanonoknak a beeni 
czimzetes prépostságot, keresztszegi és adorjáni gróf 
Csáky Károly esztergomi főszékesegyházi kanonoknak és 
pápai t. kamarásnak a szt. Péterről nevezett cholti czim-
zetes apátságot és érmihálvfalvi Miklqsovich Alajos po-
zsonyi társaskáptalanbeli kanonoknak a szent Mártonról 
nevezett orodi czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1889. évi deczember 20-án. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére : Pánthy Endre egri főszékesegyházi éneklő-
kanonokat a nevezett főszékesegyház nagyprépostjává 
kinevezvén, ugyanott Porubszky József őrkanonoknak az 
éneklőkanonokságra. Babies János székesegyházi főespe-
resnek az őrkanonokságra. Zsendovics József pankotai fő-
esperesnek a székesegyházi főesperességre, és Begovcsevicli 
Bóbert uj idősb mesterkanonoknak a pankotai főesperes-
ségre előléptetését jóváhagyom és az ekként megüresedett 
és Ludángi Anitái kanonok és Eger városi plébánosnak 
a lelkészi teendőktől való felmentése, következtében, ezen 
városi lelkészséggel egyesitett legifjabb mesterkanonoki 
állomást Törócsik József czimzetes prépostnak, patai főes-
peresnek és árokszállási lelkésznek adományozom. 

Kelt Bécsben, 1889. évi deczember 20-án. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 
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VEGYESEK. 
*** A katholikus autonomia mozgalma alig hogy 

újra megindult a pozsonyi kath. hitközség autonóm szer-
vezkedésének tervével, az ördög, mint Pázmány mondaná, 
máris tojott belé egy tojást — a szabadkőművesség fész-
kelődésében, a mely titkos társaság, bár tudja azt, hogy 
konok tagjai a kath. egyházból ki vannak közösítve, mégis 
erőszakolni fogja s máris erőszakolja a pozsonyi esetnél 
kezdve azt, hogy a szabadkőműves befolyást bevigye a 
kath. autonomiába. Ha a trónoknak tetszik az ő sírásói-
kat dédelgetni és keblőkre ölelni, mint a brazíliai császár 
tette : ám az egyház az oltár elleni összeesküvés tagjait 
papválasztó joggal fel nem ruházhatja. Öngyilkosságot az 
egyház nem követhet el soha ! 

f Visi Imre, a „Nemzet" szerkesztője meghalt. 26-
kán volt a temetése. Azt mondják ismerősei, hogy a 
publicisztikával és politikai pártélettel járó lázas munka 
és izgalom vitte ily korán sirba az 1852-ben született 
ifjú, athlétai termetű férfiút. A szent keresztség erejénél 
fogva katholikus volt, de némely katholikus tanintézet 
modern, azaz vallás tekintetében semmi, vagy semminél 
nem sokkal több nevelése, és azután társadalmunk lélek-
ölő hitközönye, mely az elhunytat mint ifjút minden ol-
dalról körülvette, elvesztetté tevé őt a kath. egyházra 
nézve. Visi Imre nem egy szolgálatot tett a közügynek. 
0 neki köszönheti a tud. egyetemi ifiuság az önképző 
kört, a magyar irók nagy és szegény közönsége pedig a 
nyugdíjintézet eszméjét és házát. A kath. egyházra 
nézve Visi Imre élete — deperdita érték. Ö volt az, a ki 
a főváros közgyűlésében támadást intézett az akatholikus 
elégedetlenség nevében a polgármesterek ellen azért, hogy 
a városházának disztermét oly sűrűen átengedik katholi-
kus nagygyűlések, katholikus manifesztácziók tartására. 
Két év előtt közelebb ismeretségbe kerültem vele. Ő is, 
én is Svájczban utazva találkoztunk. Már akkor kereste 
az üdülést. Jelleme, a mint emberi természetének Isten 
adta adományaiból kifejlődött, kedvessé tette előttem lel-
két, és most, hogy meghalt, fájdalmassá teszi emlékeze-
tét. Lelke Isten irgalmából nyugodjék békében ! 

— Már egészen világos, hogy miért vált meg Dom 
Pedro braziliai császár oly könnyen, majdnem köszönetet 
mondva a forradalmároknak azért, hogy őt a császárság-
tól megfosztani méltóztattak. Dom Pedro 33 fokú há-
rompontu testvér. Testvér a testvéreket megérti s egy 
húron pendül velők. Dom Pedro alatt a szabadkőműves-
ség Braziliában annyira felvirágzott, hogy magában Rio-
Janéiróban, az ország fővárosában, 30 páholy működik. 

— Isten csapása már rájár a királyostól — minde-
nestől forradalmas Olaszországra. Már 1884. febr. 27-én 
kimondotta Lucca képviselő, hogy Olaszországban „a 
termelés maga veszteséget képvisel." Azaz : a nagy multu, 
tehetséges és a munkában ritka ügyes olasz nép azzal 
kezdi a nagyhatalmi nagyzás hóbortját megfizetni, hogy 
a nagyhatalmi mámor költségei annyira fölemésztik a 
földmivelés hasznát, hogy a tulajdonosnak nemcsak 

semmi haszna nem marad markában, de sőt kárt szenved 
törzsvagyonában évről-évre. A földmives olasz nép kény-
telen e miatt elhagyni hazáját és Amerikában keresni uj 
hazát és földbirtokot. Az elnéptelenedés már annyira 
ment, hogy Olaszország egyes vidékeit —• kolonizálni fog 
kelleni. Szóval : az olasz népet erőnek-erejével kergetik 
a köztársaság karjaiba. Az egyház pedig ezt nem bánja. 
Ha Olaszország köztársaság lesz : a pápát fogja végre is 
protektorává választani, az bizonyos. 

— A szó teljes értelmében nagyszerű mü átül-
tetésére válalkoznak Makra Imre és Rózsa József csanád-
egyházmegyei lelkészek. „Hitvédelmi füzetek" czime alatt 
ki fogják adni magyarul dr Weisz Albert, a hatalmas 
eszű és műveltségű dömés theologus „A kereszténység 
védelme erkölcsi és művelődési szempontból" cz. művét. 
Hettinger Apológiájának átültetése óta ilyen müvet többet 
magyarra nem fordítottak le. Csak az a kár, hogy ezek 
a komoly, kimerítő — és hódító müvek a más vallásúak 
közt semmi, saját kath. világi értelmiségünk körében pedig 
úgyszólván semmi elterjedést nem nyernek ; a minek követ-
keztében azután az egész apologetikus küzdelem nálunk 
ugy tűnik fel, mintha a katholikus papság vagy maga 
szorulna arra, hogy körében egyre-másra jelenjenek meg 
apologiák, vagy nem igyekeznék kellő lelkességgel oda-
hatni, hogy a világi értelmiség is részesüljön a hitvéde-
lem jótékony világosságában. 

— Olaszországban feltartóztathatlanul halad előre az 
egyház sírásóinak a munkája. Decz. 2-án szentesitette a 
király az uj büntetőtörvénykönyvet, melynek több §-a 
valóságos szájkosártörvény a papság szájára, hogy ne 
merje kimondani az igazat. Nem sokára ezután a képvi-
selőház elfogadta Crispinek azt a tvjavaslatát, mely a 
jótékony alapítványok kezelését kivette a papság kezéből, a 
hová azokat az alapítók kegyelete helyezte. Vak gyűlölet a 
papság, és gonosz szándék az egyház tönkre tételére, vezérli 
Crispit e legújabb támadásában. A kegyes alapítványok, 
a melyeknek összege Constantini előadó szerint 724.221,482 
lirára rug, 45,776,528 líra évi, tehát a szokott kamatozást 
meghaladó jövedelemmel, — a lehető legjobb kezelés 
alatt volt, eddig. A kormány javaslatának előadója hiva-
talosan konstatálta, hogy az alapok 1864 óta 40%*ak a 
jövedelmek GO°/0-al szaporodtak Mégis ki vele a papok 
kezéből ! Miért ? Megmondta a „Tribuna" czimü olasz 
szabadoncz lap. „A mérsékeltek képmutatásának, úgymond, 
vége. A római kérdést (értsd a pápaságot, a kath. egyházat) 
el kell temetni. A papságot a Vatikántól el kell szakítani. Mi 
kikergetjük a papokat a kegyes alapítványok kezeléséből. 
— mert ez a papság a Vatikánnak engedelmeskedik." 

SCT-r. ' Felhivás elöfizetesre. 
Az előfizetés tömeges megújítására kéri a m. t. 

olvasó-közönséget e napokban — boldog újévet kivánva 
a lap kiadóhivatala. 

A kiadóhivatal üzenete. 
A gy.-kajári pleb. könyvtár részéről a 3 fr t 15 kr t a Sz.-L-T. 

részére átszolgáltattuk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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