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Budapesten, július 2. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Havi szemle. — A plébánia-hivatalokról. — A Szent-István-Társulat junius 23-án tartott vál. ülése. — Egy-
házi tudósitások : Budapest. A rendőri codex és a vegyes házasságok. Rozsnyó. Necrolog. Svédország. A culturharcz. — 

Irodalom : A keresztény archaeologia fogalma, terjedelme és történelméről. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Május hava Mária hava, ki az emberiség haj-

nala. Junius-hava Jézus szive hava, ki az emberi-
ség napja . Ego sum lux mundi . A ha jna l eliizi az 
éjt. A nap teljes világosságot derít reánk. 

A lefolyt hó alat t nem egy fénysugár vil lant 
. k i e napból az emberi bölcseség tapogatózásának 
s^tét tömkelegébe s a politikai s társadalmi dula-
kodások porhoinályba burkol t küzdtetére, bevilá-
gí tva a l á tha tá r t éjszaktól délig, kelettől nyuga t ig 
egész nagyságában. 

Isten gondolatai felfoghatlanok, az ő utai ki-
kuta that lanok. Sötétből lövel ki világosságot, sem-
miségből a lakí t ja ki gondviselésének epochalis al-
kotásai t és intézményeit. Midőn legbiztosabban vél 
számithatni az ember, akkor bizonyitja be neki Is-
ten, hogy hiában számit, hacsak Istenre nem számit. 
Isten az embei't sötét tudat lanságának teljes tuda-
t á ra való hozása ál ta l oktat ja bölcseségre, emeli a 
bölcseség kezdetére, az ,Ur félelmé'-re. 

Mily büszke számítással emelt Francziaország-
ban egy hatalmas, néhány év előtt még a vi lágura-
lom gyeplőit intéző pár t óhajai s reményei számára 
fe l legvárakat egy halandó ember hajszálon függő 
léte fölé! S reményeiknek teljesülésében nemcsak 
biztosak voltak, hanem azoknak teljesülését már 
nem sokára vár ták is ! De a hajszál elszakadt, egy 
halandó ember meghal t , és a bölcsek bölcsesége egy-
szerre azon vette magát észre, hogy bizonytalanra 
biztosan száinitott, s nagy jövőt épitet t magának 
azon ember jövője fölé, kinek se múl t ja , se jelene, 
se jövőjéből egy pi l lanat sem volt sem az ővésem e 
pár té , hanem Istené. C'est l 'annéantissement qui an-
nule et qui annéanti t .1) „A halál akkor veszi el tő-

lünk, midőn jogunk volt remélni, hogy Francziaor-
szág nem sokára vissza fogja őt h ivni- , 2 ) igy szólt e 
pár t a nők és anyák egyik legszerencsétlenebbiké-
hez jun ius 21-én intézett fel i ratában. 

J u n i u s 1-én halt meg a Bonaparték nevének 
örököse, ki magát IV. Napoleonnak nevezte, Afr ika 
forró ege alatt , közel sz. Ilona szigetéhez, ezzel csak-
nem egy szélességi fok alatt , bozótok közt, barbá-
rok kezében, angol kiséret mellett, hazájából szám-
kivetve. Mennyi hasonlat és különbség közte s a 
napoleonidák nevének megalapi tója közt ! Midőn 
gyászos halála után néhány nappal holt testét meg-
talál ták, szemei nyi tva valának, — mintha végső 
pi l lantását a sz. ilonai sziklára szegezte volna, hol 
szerencséje és szerencsétlenségének előkészitője fe-
jezte be t rag ikus életét, s mintha jelenteni akar ta 
volna : ime, én is i t t vagyok ! Családja vétkeitől 
még menten, majdnem ár ta t l anu l hal t meg, épen 
pünkösd napján, Napoleon Lajos herczeg, — s lia 
neve nem is tölt be a vi lágtörténelemben csak egy 
rövid kis sort, rövidke történetéhez legalább kevés, 
vagy semmi gáncs nem fér. Halá la derék katona és 
jó keresztény halála volt. Hal lo t tuk néhány év előtt, 
hogy belekeveredett a vi lágforradalmárok szabad-
kőműves társaságába. Utolsó európai tette elfeled-
teti e bellépést. Godard abbé, chislehursti lelkész, 
u t rakel te előtt figyelmeztette öt a keresztény kath. 
hivő kötelességére.3) De e figyelmeztetés fölösleges 
volt, mint következő, emlékezetes, sajátkezű sorai 
bizonyítják, melyekkel a gondos lelkiatya levelére 

l ) Le Pays, jun. 21. 

2) „La mort nous l'enlève au moment où nous avions 
le droit d'espérer que la France le rappellerai bientôt." 
Adresse à S. M. l'Imperatrice, v. La Défense, 22. juin. 

3) „Avant son départ, je lui écrivis une lettre, lui rap-
pelant, que c'était l'époque à laquelle tous les vrais catholi-
ques s'approchent de la sainte table et remplissent leur de-
voirsf religieux." La Défense, jun. 25. 
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válaszolt. „Lelkész U r ! Fogadja köszönetemet leve-
leért, melyet szíves volt nekem irni. Bizonysága ez 
azon ragaszkodásnak, melylyel i rántam viseltetik. 
Meg vagyok győződve, ön nem hiszi, hogy elutazá-
som rohamossága s a részletek i ránt i gondoskodás 
elfeledtették velem keresztény kötelességeimet. Meg 
fogok jelenni holnap 7 és V2 órakor, hogy utol jára 
megáldozzam a chislelmrsti kápolnában, hol elte-
met te tni kivánok, ha meghalok. Szerető jóakarója 
Napoleon.'-4) „Es, fo lyta t ja abbé Godard rövid em-
lékbeszédében, melyet a gyászhír hal la tára sz. Ala-
jos napján a chislehursti kápolnában tar tot t , — kö-
vetkező nap eljött és teljesité vallási kötelességeit. 
Letérdel t a ty ja s í r j á ra és megcsókolá azt, elhagyta 
a templomot s elment az állomásra, — uto l já ra ! . . . 
De ime nemsokára visszahozzák ide !" — Eugenia csá-
szárné méltán sirhat. Victoria királynő egy óráig 
vigasztalta* de maga is kisir t szemekkel jö t t ki 
tőle.5) Mit várhat már ez életben, mint meghalni? ! 
Ennyi csapás, ennyi keserv ! Quis peccavit, hic, aut 
parentes eius ?6) Edes anyja vallásos ihlettel árasz-
tá el szivét; tanúi ennek ama négy becses ereklye, 
melyeket aranylánczon mellén hordozott : egy kis 
kereszt, a szent Szűz érme, egy olvasó és a ty ja ké-
pe.7) A barbár zuluk nem tud ták ez aranyos kin 
csekben csak az a ranya t becsülni ; a keresztény ci-
vilisatio körében fölnevekedettek, mi, magas eszmék, 
fenkölt érzelmek bizonyítékait lá t juk bennök. Jó 
keresztény s kegyeletes fia volt a ty jának , pedig sze-
rencsétlen sorsát neki köszönheti. Hata lma tető-
pont ján , a kr imi háború diadalmai s négy évi con-
servativ szellemű kormányzás után, a vi láguralom 
élén, midőn 1856. márczius 19 én a törvényhozó 
testület üdvkivánata i t fejezvén ki III . Napoleon előtt 
a császári herczeg születése alkalmából, a szeren-
csés atya lelkét ki tudja , mily gondolatok és sej-
telmek foglalkoztatták, midőn e szavakat mondá : 
.,Önök üdvözölték benne a reményt , melynél fogva 
ál landóságával szeretjük magunkat hitegetni azon 
rendszernek, melyben az ország közérdekeinek leg-
biztosabb garancziáit lá t juk. Azonban az egyhangú 
örömzaj, mely bölcsőjét környezi, nem tar t vissza 

4) „M. le curé ! J e vous remerice de la lettre que vous 
avez bien voulu m'écrire ; elle me prouve toute l'affection 
que vous me portez. J e tiens à ce que vous ne croyiez pas 
que la précipitation de mon départ et le soin des détails 
m'aient fait oublier mes devoirs de chrétien. Je me présen-
terai demain jeudi à 7 heures 1/2 pour communier une der-
nière fois dans la chapelle de Chislehurst, où je désire être 
déposé si je viens à mourir." La Défense, jun. 25. 

6) Agence Havas, Chislehurst, 23. juin, 10. h. soir. 
6) Joan. I X . 2 — ' j La Défense jun. 22. 

engem, hogy sorsára ne gondoljak azoknak, kik 

ug}ranezen helyen és hasonló körülmények közt szü-

let tek.8)- Családja szerencse-csillagát ismerve, lelke 

fölé boruk vonultak, már akkor, midőn e csillan-7 ö 
előtte legfényesebben ragyogott . A ki szelet vet, vi-
har t arat, melyen lia sa jká já t sz. Péter sziklája el-
len hagyja ragadtatni , okvetlenül elvesz. . .Jamais 
aucun souverain n'a mis la main sur un Pape quel-
conque, et a pu se vanter ensuite d 'une règne long 

et heureux." 9 ) A jogt iprás és forradalom ta la jában 

nem terem hosszú élet és jólét . Egy század három-

negyed része lát ta születni és kétszer kifejezhetlen 

módon megbukni e dynast iá t , melyet a forradalom 

szült s mely, szerencsétlenségére, nem tagadta m e " 

eredetét. Kétszer tet te e dynast ia kezét a pápára és 

szent Péter örökségére; és mivel másodszor a djr-

nastia feje álnokabb s há lá t lanabb volt Krisztus he-

lyettese iránt , s végzetesebb romlást okozott, bu-

kása is dicstelenebb volt, mint erőszakosabb nagy-
bátyjáé, és fia is szánalmasabban veszett el, mint a 
reichstadti herczeg a schönbrunni palota fényében. 
Azt mondják, az e lhunyt herczeg Victoria ki rá lynő 
legif jabb leánya kezét óhaj tot ta kiérdemelni a zulu-
földi hadjára tban . A ki menyegzőre készül, az nem 
foglalkozik a halál gondolatával s utolsó szavául 
nem mondja, hogy a ty ja mellé temessék Chisle-
hurstbe, ha meg ta lá l halni. Az is köztudomásu do-
log, hogy pár t j a ellenezte a herczeg szándékát , mely-
nek kivitelét mint sajá t szavaiból lát tuk, rohamo-
san siettette. 

Cambridge herczeg a lordok házában egy bal-0 0 O J 
jós la tu sejtelemnek á rnya la tá t fejezte ki, midőn a 
szerencsétlen herczeg haláláról jelentést téve egy 
felöl hivatalos adatokkal sietett bebizonyítani, hogy 
az angol kormány nem oka, ha a herczeg oly ké-
nyes helyzetbe került , melyben volt,10) másfelől 
eme sokat jelentő szavakat idézé Chelmsford lord, 
capföldi kormányzóhoz intézett leveléből : ̂ Ma seule 

8) „Vous avez salué en lui l'espoire dont on aime à se 
bercer de la perpétuité d ' u n système qu' on regarde comme 
la plus sûre garantie des intérêts généraux du pays ; mais les 
acclamations unanimes qui entourent son berceau ne m' em-
pêchent pas de réfléchir sur la destiné de ceux, qui sont nés 
et dans le même lieu et dans des circonstances analogues." 
La Défense, jun. 22. 

9) De Maistre I. Victor Em. királyhoz. 1810. jun. 6. 
10) „Chacun verra, par ces lettres, que rien n'a été fait 

par les autorités pour mettre le jeune prince dans la position 
difficile dans la quelle il s'est malheureusement trouvé." Es 
a Chelmsford lordhoz intézett levélben ezt olvassuk : „II (le 
prince) a manifesté le désir d'être enrôlé dans notre armée, 
mais le gouvernement a considéré comme impossible de satis-
faire à ce désir." Az Agence Havas távirata után La Dé-
fense, jun. 22. 
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crainte est, quil soit trop courageux. En csak attól tar-
tok, hogy igen bátor lesz ! " n ) D e ne tolakod-
junk fel a szivek és vesék vizsgálójává s ne olvas-
sunk ki a sorok közöl többet, mint a mennyi t azok 
közöl emberileg kiolvasni lehet és szabad. A merész-
ség és kaland bent van anapoleonidák vérében. Bár-
mi tör tént , az isteni gondviselés megengedése szerint 
tör tént . A trónörökösök legszerencsétlenebbike meg-
halt, mert katona és háborúban volt, barbárok ellen, 
kik csupán csak ellenséget lá t tak benne, ki, ha há-
borúba ment, a halálra is el lehetett készülve. Miksa 
császár halála feltűnően van viszonozva a napoleo-
nidák dynast iá jában. Isten Ítéletet t a r to t t e dynas-
t ia fölött s e legújabb büntetése újból tani tást ad 
azoknak, kiket illet s kik tanulni akarnak, ugy a 
múl t r a mind a jövőre nézve. Távol van bűnös vol-
tunktól , hogy az isteni gondviselés szándékainak 
találgatót merészkedjünk lenni e szerencsétlen dy-
nast ia jövőjére nézve. Emberi leg véve legalább e 
dynast ia legközvetlenebb trónkövetelője lehetetlenné 
t e t t e . . . maga magát . De Cassagnac Pá l , egyike a 
leglelkesebb, legtehetségesebb s legrettenthetlenebb 
bonapar t is táknak 1876-ban a bonapar t ismus egyik 
főközlönyében a Pays ban igy irt Napoleon Jero-
me herczegről, a jelenlegi t rónkövetelőről : ..Meg-
hizlalva a császárság által, még csak hálás sem volt 
a hizlalásért. Es föllépett (a képviselőházban) mint 
szónok, egyszerre Isten, a császárság és a becsületes 
emberek ellen. Régóta látszott, hogy Istennel ellen-
ségeskedésben van. Egy nagypénteki nap hiressé 
vál t ebédje alatt e fá jdalmas napnak sérelmeit tetézte 
Golgotha ellen csirke csontokat és côtelette-csont-
darabokat dobálva. Ez az ö sajátságos tiltakozási 
módja . P i la tus fölfeszité Jézust . Ju l i anus Apostata 
homokkal vegyitet t vérét hányta ellene. Voltaire 
infâme-nak nevezte. ü , vallási ellenkezése által 
mindezeket felül akar ta múln i nagyságban és mél-
tóságban, és, miután sokáig keresett módot, nem 
ta lá l t mást, mint „hus t enni !" Lelkének emelke-
dettsége és szivének alkata teljesen bent vannak ez 
el járásban. A császárság szintén beleütközött dü-
hébe . . . . Es a császári hercze<? születése óta, a lea'-
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halálosabb gyűlöletet esküdte e l l e n e . . . . Elrejtőzve 
a császári palást homályába megtámadot t mindent, a 
mi előttünk kedves, — a hatalmat, a családot, a val-
lást. De semminek sem ár tot t . Becstelensége szemé-
lyes marad s nem hat feljebb Gyűlöletes, hazug 
phrasissal a kath. pár tot tette felelőssé Elsasz és Lo-
tharingia elvesztéseért. Szerencsétlen tar tományok, 

») U. o. 

ugy-e nem voltatok elkészülve a megaláztatás e vég-
letére, hogy benneteket ez az ember védelmezzen ? 
Osztály-parancsnok volt, oldalán kard vala e her-
czegnek, midőn Elsasz és Lotharingia veszélyben 
voltak, — és egyetlen egy csatatéren sem lá t tuk őt. 
Cholérin nein jővén segítségére, mint Krimben, meg-
szökött e lő le . . . . Voltak pár tunkban , kik megrót-
tak, hogy a császári dynast ia hypothet ikus örökö-
sében felfedeztük Jerome-Êgalitét. J ó l van ; de mit 

mondanak mos t? Hanem a mi bennünket vigasztal, 

az, hogy végre a lepel leomlott, Caesar álarcza le-

esett és nem rej t i el többé az árulót ." 1 2 ) — I ly fér-

fiú, kivel a. császárság hivei igy bántak el, lehetet-

lenné van téve maga és p á r t j a által. Fia talán meg 

kisértheti u j Bonaparte-dynast ia-ágat alapítani, mint 

Egalité Fülöp fia az u j Bourbon házzal megpróbál ta , 

— mert Francziaországban semmi sem lehetetlen ; — 

azonban ki mer neki jövőt jósolni ; ki tud ja , nem 
fogná-e még súlyosabban büntetni Isten ra j t a a ty j a 
cynicus istentelenségét, mint bűnhődtek I. és III. 
Napoleon, a jog és igazság ellen elkövetett ineré-
nyeik miat t , fiaikban? 

A lefolyt hó nagy tanulságokat hagyot t há t ra , 
melyek közt a Bonaparte-ügyben rejlő nem az 
egyedüli. (Vége köv.) 

A plébánia-hivatalokról. 
I. 

Midőn czimül e kifejezést használom, nem értem ezút-
tal az egész papi hivatalt, mely a lelkészet terén eléforduló 
összes cselekményeket magában tartalmazza. Hanem értem 
kizárólag azt a hivatalt, mely a lelkészettel sok tekintetben 
összefüggő különféle iratok kiállítására, vagy maradandó 
okmányok készitésére és megőrzésére, leginkább pedig az 
anyakönyvekre vonatkozik. — Még most is emlékszem reá, 
mily természetesnek találtam azt, mikor az egyházjogban 
vagy lelkipásztorkodástanban tanultam, hogy a plébános 
már csak a rend kedveért is vezessen jegyzékeket a születési, 
esketési és halálesetekről, első áldozókról, bérmáltakról, je-
gyesekről, szegényekről stb ; és hogy ezt az egyház meg is 
parancsolta. Miért? Azt könnyű belátni. Emlékszem arra is, 
mily respectussal képzeltem magam elé az első hármat, t. i. 
az anyakönyveket, midőn megtudtam, hogy azok egyházi 
jelentőségükön kivül polgárjogi jelleggel is fel vannak ru-
házva, a közéletben és a hivatalok, biróságok előtt tekin-
télyivel és hitelességgel birnak, hogy az állam épen ezért az 
anyakönyvvezető lelkészek kiadványait közhitelességgel ru-
házza fel, őket hivatalos személyeknek tekinti, és mint ilye-
neknek bizonyos szabályokat, rovatokat ir elé, utasításokat, 
magyarázatokat ád, sőt mi több, a hanyagokat hibáikért 
felelősségre vonja, s a visszaéléseket a legkeményebben bün-
teti. Ennyit hallottam átalán az anyakönyvekről, s talán 
még kevesebbet ; de hogy tanáraim vagy papneveidei elül-
járóim az azokkal való bánásmódra, pl. egy extractus elké-

12) La Défense, jun 23. 
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szitésére, formaszerinti kiállítására, a világi törvény által 
az időszerint megkívánt kellékekre, egy családi értesítő ösz-
szeszerkesztésére megtanítottak volna, arra nem emlékszem. 

Pedig azóta a gyakorlatban levén, s ugyancsak itt az 
előforduló esetek felett okulván az előforduló viszásságok, 
fonákságok, különféleségek és rendetlenségek felett elmél-
kedni, sőt sokszor boszankodni kénytelenittetvén, az anya-
könyvek szemeimben mindinkább fontosabbak lettek, mert 
láttam, mily sok függ egy anyakönyvi esettől, mennyire 
előmozdítja a magán és közérdeket az anyakönyvek pontos 
kezelése, s mennyi kárt okoz ugy magánosoknak mint a 
közügynek az anyakönyvek körüli járatlanság és hanyagság. 

Hogy mennyire igazam van, leginkább megmond-
hatja az, aki szerencsétlen volt hanyag vagy járatlan elődök 
után anyakönyvet vezetni s elkövetett hibáik miatt zakla-
tásokat eltűrni. Ha pl. roszul van beirva az apa vagy anya 
neve 20—30 év múlva nem ismerik el a gyermek azonosságát, 
mivel más nevet használ. Ha ki van hagyva egy születési 
vagy halálozási eset, mily halasztást szenved akkor pl. vala-
mely örökösödési ügy. Keresik az ilyet országszerte, az ér-
dekelt fél meg a várakozásban akár kétségbeeshetik. Miu-
tán az anyakönyvekkel összefüggő magán és közérdekeket te-
kintve, (hogy ne is említsem a pusztán lelkészeti tekintetet) 
az anyakönyveknek nagy fontosságáról meg vagyok győ-
ződve : nem titkolhatom el csodálkozásomat a felett, hogy 
az emiitett értelemben vett pleb.-hiv. vezetésére a papjelöl-
tek tüzetes, részletes utmutatást nem nyernek.*) 

így történhetik csak meg az, hogy a fiatal lelkészhi-
vatalnok a legelső okiratra, melyet kiállít, nem képes egy 
bélyeget sem kellő helyre felragasztani, legalább nem bizo-
nyos töprengés nélkül. A ki ezt butaságnak nevezi, gondol-
jon csak arra, mit érzett, mikor életében először irt valami 
nyugtát, vagy okmányt és bélyeget ragasztott rá ; s gon-
dolja meg azt, hogy a bélyegtörvény tételes és nem termé-
szeti észtörvény, és hogy még a bélyeg felragasztásának és 
átírásának módja is elé van irva, s végre gondolja meg azt, 
hogy már öreg lelkészek is fizettek büntetést, „szabálysze-
rűtlen bélyegelés" miatt, pedig consilium in senibus. Deni-
que csak azt akarom kihozni ebből, hogy jobb ezt annak 
idején megtanulni, mint később. Szükséges pedig annálisin-
kább, mivel igen sokszor megkivánják a viszonyok, hogy 
egy újonnan felszentelt, egészen fiatal, tapasztalatlan em-
ber menjen el administraturára, vagy segédnek egy tehetet-
len lelkész mellé. Amúgy is uj functiókhoz, szorosan lelké-
szi teendőkhöz kellvén hozzászoknia, nem fog-e zavarba 
jönni, ha anyakönyvi értesítéseket vagy okmányokat kér-
nek különféle czélokra, mikor ő azt sem tudja, hogyan kell 
kezdeni. — Hogyan szerepeljen mint hivatalnok, ha nem is 
konyit a hivatali rendhez és kezeléshez? Ne tessék azt ellen-
vetni, hogy hozzászokik, beletanul vagy beletanitják, mert 
erre azt felelem, igenis beletanul, de sok hiba után, sok ret-
tegés után, miközben oktatói nem egyszer a sekrestyések, 
fertálymesterek, hajdúk vagy kisbirók, amint épen kéznél 
vannak, akik szintén egybe másba beletanultak, s azután el-
beszélik, hogy ők tanitották meg a papot, mikép kell vala-
mely „irást kiadni." 

Tehát igenis szükséges dolog, bogy a papjeleltek a 
*) Czikkiró ur szereti a sötét szint. Grau-in-grau fest. Sserk. 

plebániahivatal vezetésére nézve eleve már kellő tájékozást 
szerezzenek, az irodai teendőkkel megismerkedjenek, s e 
végből már a papneveldében részletes és gyakorlati u tmuta-
tást nyerjenek. 

Épen azért, mert az egyházi törvény is, meg a világi 
törvények és törvényes rendeletek is bizonyos szabályokat 
állítanak fel, bizonyos formaságokat kivánnak meg, önként 
következik, hogy a lelkészi hivatalok vezetésében egyönte-
tűség szükséges, amely ha nincs meg, okot ád mindenféle 
kifogásokra, kételyekre, hibákra, kellemetlen izenetekre, sőt 
vexákra. Ezen egyöntetűség pedig soha eléretni nem fog, 
hacsak azt kellő oktatás meg nem előzi. De épen azért, mert 
az anyakönyvek közhitelességüek, s ezen hitelességtől függ 
ezereknek különféle ügyekben jogczimök s igazolásuk, s 
mert a lelkészi kiadványok, nyilatkozatok és okiratok a köz-
életben, birtokjogi kérdésekben, hivatalos ügyekben törvé-
nyesen megkívántatnak s igen fontosak : szükséges egyszers-
mind az okiratok és egyéb kiadványok természetével ésczél-
jával tisztában lenni. Tapasztalásból tudjuk, hogy jönnek a 
lelkészi hivatalba ügyfelek, akiket a biróság vagy ügyvéd a 
paphoz küld „Írásért" s ők csakugyan irást kérnek. IIa már 
most valaki nem kérdezi az illető felet, minek neki az „irás" 
s ha nem találja fel magát a lelkész, erre vagy arra a czélra 
micsoda „iras" szükséges, akkor a szegény fél vagy nem 
kap „irást" vagy lia kap is, tatán nem olyat, amilyenre 
szüksége van, s ez még csak hagyján volna, ha nem kerülne 
ez a kis tévedés sok idejébe, fáradságába, sokszor igen szép 
költségébe. így történik meg nem egyszer, hogy valaki ki-
váltja a családja minden egyes tagjáról szóló anyakönyvi 
kivonatokat külön, vesz mindegyikre 50 kros bélyeget, meg-
fizeti mindegyikért a rendes taksát, sokszor 10—20 forintot 
s elviszi az ügyvédnek, ez elküldi a törvényszéknek s azután 
kisül, hogy ez nem elég, mert nem derül ki a sok kivonat-
ból pl. az örökösödési jogczim, hanem összesített családi ér-
tesítő szükséges. Az illető fél szomorú képpel jön, hogy 
most meg „csal. értesítőt" kell szereznie, s veheti újra a bé-
lyegeket, s fizethet újra taksát. 

így károsodik sokszor a szegény irástnemtudó ember, 
ha a lelkészhivatalnok nem ismeri az okiratok természetét, 
és nem tud a czélból, melyért kívántatik, a kiadvány minő-
ségére következtetni. Talán jó a kétszeri taksa ? Elhiszem. 
De hát a temérdek bélyeg*, kinek a lelkére ragad ? Szerintem 
az ily egyszerű embereken segíteni kell. De nem segíthet az 
olyan, aki még tanácsot sem tud talán adni, aki maga sincs 
saját teendőjével tisztában. Tanittassék tehát gyakorlati ut-
mutatás mellett a lelkészi iroda vezetés és kezelés módja. 

(Folyt, kör.) 

A Szent-István-Társulat 
junius 26-kán tartott vál. ülése. 

Elnökölt Tarkányi Béla, apát-kanonok, szent-Istváu-
társulati alelnök. 

A római útjáról szerencsésen visszatért alelnök Tár-
leány i Béla ő nga, szivélyesen üdvözölvén az igazgató-vá-
lasztmányt, örömmel jelenté, hogy ezen utjának fénypontját 
most is azon kegyes fogadtatás képezte, melyben őt pápa ő 
szentsége május 11-én esti 8 órakor magánkihallgattatásban 
részesiteni kegyeskedett. Ez alkalommal ő szentsége trón-
zsámolyához letévén a társulat hódolatát az alelnök, egy-



szersmind bátorságot vőn legmélyebb hódolattal kifejezni 
háláját azon atyai kegyességért, melynél fogva ő szentsége 
az árviz által sújtott Magyarországot nagylelkű segélyével 
vigasztalni, és most u j bíborral fölékesíteni készül a ma-
gyar egyház és haza nagyérdemű fiában, a kalocsai érsekben. 

Ö szentsége szokott kegyességgel fogadván a társulat 
hódolatát, elérzékenyülve emlékezett meg Magyarországról, 
melynek magas hivatását a kereszténység ügyének terjesz-
tésére nézve a történelem oly fényesen bizonyítja; bár any-
nyit tehetett volna, úgymond, most fölsegélésére, mint atyai 
szive kívánta. Ugyanazon Magyarországot akarja kitün-
tetni az uj bibornokban, a kalocsai érsekben, kit nagy szel-
lemi tehetség, kitűnő főpásztori erények, magas miveltség, 
fáradhatlan tevékenység, kifogyhatlan jótékonyság s egyéb 
jeles tulajdonok legméltóbbá tesznek arra, hogy az egyház 
bibornokai sorába emeljem. 

Ezen alelnök jelentésénél szebb alkalmat nem is talál-
hatott volna a választmány az u j bibornok ő emínentiája 
iránti hódolata kifejezésére, melyet azonnal határozattá 
emelt, — benne, mint egyik lelkes védnökében a társulat 
magát is megtisztelve érezvén. 

Társulati alelnök bemutatta Soos Mihály : „A keresz-
tény álláspontja a természetben" cz. műve II . kötetét, mely 
a társulati tagoknak tagilletményül fog kiosztatni. 

A következő uj tagok jelentettek be : Alapitótag : Bi-
hari Ferencz rézbányai plébános. Rendes tagok: Majerszky 
Vilmos nagy-abonyi városi irnok ; Berkovics János felső-
petényi gazdatiszt ; Klein Lajos lugosi főgymnasiumi tanár ; 

Paulovics József cz. kanonok, turóezszuesányi esperes és plé-
bános ; Burták István motóczi plébános ; Riedl Alajos necz-
páli plébános ; Lul ják Károly szentilonai plébános ; Pausch 
Károly szentmihályi plébános ; Reipricli Antal szentpéteri 
plébános; Fukasz József turócz-szucsányi segédlelkész ; Csa-
thó Ferencz tövisi plébános ; Fülei Lajos gyulafehérvári 
székesegyházi segédlelkész ; Tomasovszky Incze nagybányaj 
főgymnasiumi tanár ; Röthy László szombathelyi tanitó; 
Adamovich Pál martingai tanitó ; Ráthner Mihály német-
hidegkuti plébános ; Szentpétery Lajos kántortanító ; Bar-
tay István butkai segédlelkész; Cserny Gyula villányi káp-
lán; postai olvasókör Budapesten ; Geller József könyvkötő 
Budapesten ; Scipiades János jászárokszállási köz- és vál-
tóügyvéd ; Mildner Béla poroszlói káplán; Sándor János 
csesztresi káplán ; Mayer Lajos kir. járásbiró Csornán ; So-
mogyi Károly vásárhelyi káplán; Tihanyi Endre nagy-csa-
lonyai plébános ; Póka István egri főkáptalani kasznár Egye-
ken ; Tömöry Károly nagykereskedő Budapesten. 

A ti tkár jelentette, miszerint néhai Marhovics János 
veszprémi kanonok végrendeletében egyik általános örökö-
sévé a Szent-István-Társulatot is nevezvén, azon 4300 forin-
ton kivül, mely a társulatnak 1875. május hóban kifizette-
tett, f. évi május 9-kén még 300 ft. küldetett be a végren-
deleti végrehajtó által mint végleges osztályrész ; néhai 
Stumpf Antal volt felsővadászi plébános, 20 forintot hagyo-
mányozott a társulatnak. Egy névtelen Bécsből a társulat 
czéljainak előmozdítására 200 forintot adományozott. 

A pénztári kimutatás szerint f. évi január 1-től bezá-
rólag junius 26-káig bevétetett 34,723 fr t 69 kr, kiadatott 
34,130 frt 94 kr, pénztári maradék 592 fr t 75 kr. 

Az ügynökségben aprilis és május havában eladatott 
22,383 példány könyv, 2786 darab szentkép, 914 darab 
egyéb nyomtatvány, készpénzben bejött 5496 fr t 50 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Gervay Mihály minisz-
teri tanácsos és Êberling József budavári nyug.-plebános 
tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 1. A rendőri codex és a vegyes házas-

ságok.— Térjünk vissza a rendőri codexre, mely oly nevezetes 
szerepet van hivatva játszani a felekezeti béke, a testvéri-
ség és egyenlőség megállapítására (?) hazánkban ; mert kér-
jük szépen a jogállamnak, melyben szerencsénk van élni, 
igenis, a jogállamnak mindenütt, tehát nálunk is, mondhatni 
csaknem egyedül, de mindenesetre egyik legfőbb feladata, 
hogy a különböző vallásfelekezetek közt a békét, a testvéri-
séget és egyenlőséget megállapítsa, ami, hogy már eddig is 
mily fényesen sikerült (?), nyilvánvaló abból, hogy a közélet-
ben a súrlódások mindig nagyobb mérvet öltenek a vallás-
felekezetek közt és a béke közöttük korántsem áll oly biztos 
lábon, mint azt a liberális szónoklatok hirdetik, hátha még 
az ilyen jogállamhoz sokáig lesz szerencsénk, mi lesz akkor 
— mi lesz, ha még sok ilyen törvényt alkotnak a jogállam 
törvényhozói, mint minő a rendőri codex? 

De hagyjuk ezt az általános elmélkedést, foglalkoz-
zunk egy concret esettel, mely előttünk áll, mely szoros 
összefüggésben van a rendőri codexel. E codex azt rendeli, 
hogy a 7-évet meghaladott, de 18-évet még be nem töltött 
egyén vallását nem változtathatja, ki véve a férjnél levő nőket, 
kik mint ilyenek nagykorúaknak tekintetnek. Haynald L a -
jos ő eminentiája a mily ékes szónoklattal épen oly meg-
győzőleg követelte a codex eredeti szövegének visszaállítá-
sát, mely szerint, „aki életkorának 18-ik évét még be nem 
töltött egyént, törvényes képviselőjének beegyezése nélkül, más 
vallásfelekezetbe felvesz, két hónapig terjedhető elzárással 
és 300 f r t ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő" lenne. 
Nem állhatjuk itt meg, hogy ő eminentiája magasztos szel-
lemű beszédéből, melylyel inditványát indokolta, egy rövid 
részletet ne ismételjünk, hogy folyton és folyton emlékünkben 
legyen, mily indokok ellenében fogadtatott el a rendőri co-
dex intézkedése. „Ha valaki, úgymond ő eminentiája, nem-
telen prozelytáskodási üzelemmel, vagy kázhoztatandó vak-
buzgóság-sziilte tolakodással nyugtalanítja a más vallásua-
kat, megzavarja a honpolgárok békés egyetértését, ha tőrt 
vet a lelkiismereteknek : ám bűnhődjék, sújtsa őt a közrend-
nek és csendnek, a közbékének fenntartására és védelmére 
hivatott állam büntető keze. De hogy azon lelkipásztor, a 
kinek egész boldogsága az ő szent hite, aki meg levén annak 
igazságáról, s a lelkek üdvére való nagy fontosságáról győ-
ződve, ki ez általa hitt isteni hivatása folytán, hivatalos ál-
lása és lelkiismeretének szava által kötelezve érzi magát az 
örök üdvösség eszközeit kiszolgáltatni az értök esdőknek, ha 
a gyermekek nevelése felett intézkedni jogosult szülőktől e 
végre megkéretvén, a malaszt-szerekben Isten szerint része-
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siti azok magzatjait, ugy hiszem, a méltányossággal és igaz-
ságossággal semmiképen meg nem egyeztethető, hogy ezért 
bűnösnek, büntetésre méltónak tekintessék." 

Ámbár ő eminentiája idézett és azon további szavait, 



melyekkel a szülők szabadságát védelmezi, a főrendiház (he-
lyeslésekkel' kisérte, az eredmény mégis az lett, hogy a szü-
lők szabadságuktól megfosztattak, a lelkészek és a még 18-ik 
évet be nem töltött egyének lelkiismerete békóba veretett, 
mert ezek is, bármennyire óhajtanának a kath. egyházba 
fölvétetni, annak kegyszerével élni, ezt nem tehetik, meg-
fosztotta e joguktól őket, a lelkiismeret szabadságának ki-
abálásától pihegő modern állam. Akar, vagy nem akar vala-
ki, mindegy, neki pogánynak, zsidónak, unitáriusnak, kálvi-
nista, vagy lutheránusnak kell maradni, inig csak 18. évét 
be nem töltötte, bármennyire tiltakozzék is ez ellen lelkiis-
merete, ha meghal is lelkiismereti kínjában, mi köze ahhoz 
a felekezetnélküli államnak, miért halt meg, mielőtt a 18-ik 
évet betöltötte ? Vagy miért született vegyes házasságból? 
A lelkészek pedig tudják meg, hogy 300 f r t birság, vagy 
két hónapi fogság várakozik reájok, lia a felvételt kérőnek 
és saját lelkiismeretök nyugalmának akarnak megfelelni, és 
a mellett, hogy a kérelmezőt felvéve büntettetnek, a jogál-
lam a tényt semmisnek tekinti. 

Nem liiában, hogy az egyház a vegyes házasságok 
iránt mindig ellenszenvvel viseltetett, ime az események 
ellenszenvét igazolják. Eddig azonban az egyház azon elné-
zéssel viseltetett a vegyes házasságok iránt, hogy az adott 
reversalis következtében megengedte, miszerint a házasulan-
dók a templomban megáldassanak ; eddig ezt tehette is, 
minthogy a reversalisok által a gyermek katholikus nevelte-
tése biztositva volt. A rendőri codex rendelkezése azonban a 
reversalist, és igy a gyermekek katholikus neveltetését le-
hetetlenné tette és igy beállott az idő, midőn az egyház 
kénytelen lesz elnézését, engedményét visszavonni ; a mi ed-
dig megtörténhetett, az a jövőben nem fog megtörténhetni ; 
a vegyes házasságok ezentúl a templomban nem áldathatnak 
meg, mert hiányzik az alap, melynek következtében a ve-
gyes házasságok eddig a templomban megáldathattak, az 
assistentia activât ezentúl az assistentia passivának kell 
felváltani, helyettesíteni, vagyis az eddigi szelídebb eljárás 
egészen beszüntetendő lesz, mert hiszen az egyház csak nem 
adhatja áldását oly házasságra, mely nem az ő szellemében 
köttetik, csaknem áldhat meg oly összeköttetést, melynek 
esetleges eredménye az is lehet, hogy a katholikus fél nem 
katholikust neveljen fel ? E codex intézkedése tehát meg-
fosztja közvetlenül a szülőt, közvetve a születendő gyer-
meket az egyház áldásától, képtelenné teszi az egyházat, 
hogy áldásával saját hiveit boldogitsa. íme hova jutot tunk 
a rendőri codexxel ! De még tovább is fogunk jutni. Bárminő 
vallásfelekezetü legyen valaki, a házasságot mégis bizo-
nyos értelemben szent dolognak tekinti és azt akarja, hogy 
házassága a templomban, mint szent helyen, köttessék. Csak 
egyes, bizonyára rendkívüli kivételes esetek voltak, midőn 
a házasság a lelkész szobájában köttetett., Az ujabb intézke-
dés azonban arra fog szolgálni, hogy csaknem kivétel nél-
kül minden vegyes házasság más vallásfelekezet és nem 
katholikus templomban fog megköttetni, mi a kath. félben 
a kath. hit iránti ragaszkodást nem fogja emelni, és igy ké-
szek lehetünk arra, hogy valamint eddigi törvényeink kö-
vetkeztében az apostasiúk óriási mérvben szaporodtak, ugy 
ezentúl még inkább szaporodni fognak, —és ezt a mi liberá-
lis rendőri codexünknek köszönhetjük. 

Nagy, igen nagy feladat jutot t osztályrészül e codex 
következtében lelkészeinknek. Sok, nagyon sok függ tőlük, 
hogy e codex valószínű következményeit, az apostasíákra 
vonatkozólag, legalább is mérsékeljék. Az ő feladatuk lesz> 
kétszeresen őrködni hiveik felett, fejtegetni előttük a házas-
ság szentségi méltóságát, az egyház áldásának üdvös voltát : 
hogy igy elvonják őket a vegyes házasságtól. Fel kell tárni 
előttük a veszélyt, mely a vegyes házasságból származik, a 
szomorú példákat, melyek apostasiával végződvén, őket a 
vegyes házasságoktól vissza rettenthetik stb. Mert lia ezt 
papságunk, mit feltenni sem akarunk, elmulasztja ; ha fő-
súlyt nem fektet napjainkban a házasság szentségéről ok-
tatni hiveit : akkor, higyjék meg, hogy az ország lassan-las-
san protestantizáltatni fog. Mitől Isten óvja hazánkat. Aj 

Rozsnyó, jun 22. Necrolog. — Súlyos veszteség érte 
egyházmegyénket, közvetlenül a papneveldét, szeretve tisz-
telt igazgatójának, ns. és főt. Petrovics József kanonoknak f. 
hó 10-én bekövetkezett elhunyta által. 

Hosszú betegsége alatt nem szűntünk drága életeért 
imádkozni és magunkat azon édes reménynyel kecsegtetni, 
hogy még lesz szerencsénk őt körünkben tisztelhetni, kivált 
midőn orvosi tanácsra levegőváltozás végett jó kivánataink-
tól kisérve Szabolcsmegye Basshalmára távozott forrón sze-
retett rokonaihoz. De fájdalom ! csakhamar kelle értesül-
nünk állapotának veszélyességéről és ámbár minus iacula 
feriunt quae praevidentur, a legmélyebb megilletődéssel s 
elszomorodott szivvel vettük elhunytának szomorú hírét. 

Hűl t tetemei Rozsnyóra szállíttatván f. hó 13-án té-
tettek örök nyugalomra a helybeli temetőben. Az ez alka-
lomra valláskülönbség nélkül egybegyűlt nagyszámú diszes 
közönség, az ékes virágkoszorúk a koporsón és a szemekben 
csillogó könyek kiféjezék a szeretet- s tiszteletet, melynek a 
boldogult örvendett. 

Az egyházi beszentelést és ünnepélyes gyászmisét püs-
pök ő méltósága végezte. A szertartás magasztosságát emelé 
a központi papság zeneértői által ez alkalomra négyes hang-
ban betanult megható bucsúének és Libera. 

A szeretet, tisztelet és hála érzelmei ösztönöznek, hogy 
emlékének néhány sort szenteljünk e becses lap hasábjain, 
melynek a boldogult mindenkor buzgó olvasója és jóakaró 
pártolója vala. 

1822-ben szepesmegyei Svedléren születvén, gymua-
siumi tanulmányait Rozsnyón a legkitűnőbb sikerrel vé-
gezte. Fölvétetvén a rozsnyó-egyházmegyei papnövendékek 
közé a theol. tanfolyamra Bécsbe a pázmaneumba küldetett. 
I t t tette le alapját szép ismereteinek és buzgalmának, mely 
vörös fonalként húzódott végig minden működésén. Mint D O 
negyedéves hittanhallgató jeles eredménynyel állotta ki a 
szigorlatot a biblicumból. 

1846-ban pappá szenteltetvén 10 évig káplánoskodott 
s a közben nem egészen egy évet "a hadseregnél töltött mint 
táboripap. Mint plébános három helyen működött, t. i. Dob-
sinán, Svedléren és Szomolnokon. Emléke áldásban ma-
radt. Az „ora et laboré" elvet követve teljesen hivatásának 
élt. Mint jó pap holtig tanult és minden eszközt felhasznált 
a hitélet ébresztésére. Az apostol szavai szerint „omnibus 
omnia factus est, ut omnes Christo lucrifacérét." Hiveinek 
gondos atyja, bölcs tanácsadója, kegyes jótevője és hathatós 
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közbenjárója vala. Hangya szorgalommal dolgozta ki pre-
dikáczióit, fáradhatlan volt a gyóntatószékben és kiváló gon-
dot fordított a betegek látogatására. Szomolnok szegényei 
örök hálával adóznak neki, mert Isten kegyelme után az ő 
buzgalmának és fáradozásának tulajdonitható, hogy egy 
gazdag, de vallástalan orvos, sok küzdelem és vonakodás 
után elláttatván magát a végszentségekkel, majdnem összes 
vagyonát a város szegényeinek adományozta. 

A „salus Ecclesiae suprema lex esto" elvtől vezérel-
tetve és felülemelkedve az emberi tekinteteken mindenütt 
s mindenkor sikra szállott az egyház elvei s igazai mellett. 

Erdemei és a papság legnagyobb részének bizalma 
folytán a fejedelmi kegy által 1872-ben kanonokká nevez-
tetvén ő reá bizatott a papnevelde kormányzása. Állásának 
fontosságát átérezve, gyakori gyengélkedése daczára, nem ki-
méit sem időt, sem fáradságot, hogy a benne helyezett biza-
lomnak megfeleljen, s a megye buzgó, lelkes papokat nyer-
jen. Tanított s nevelt, szóval és példával kalauzolta az i f ja-
kat az istenesség és tudomány ösvényén. 

Aty ja volt az intézetnek, szerette előjárótársait, mint 
testvéreit, növendékeit, mint fiait, kikről utolsó perczeiben 
sem feledkezett meg, arra kérvén őket, hogy imádkozzanak 
érette s legyenek jó, buzgó papok. 

Nagy űrt hagyott maga után. S azért bár megnyug-
szunk Isten sz. akaratján, de nem tagadhatjuk, hogy nehéz és 
fájó szívvel kisértük az örök nyugalom csendes sírkertjébe, 
mert benne a megye egy buzgó feddhetetlen életű s tudo-
mányosan képzett papot, a püspök bölcs belátásu, tapintatos 
s tevékeny tanácsost, a káptalan egy kedvelt kartárst s mun-
kás tagot,- a papnevelde közszeretetben álló igazgatóját,-
rokonai ritka jó szivii testvért s jótevőt,- paptársai őszinte 
barátot s jóakarót veszíttettek. 

D e h a b á r t e s t i l e g e l k ö l t ö z ö t t , -— e m l é k e á l d á s b a n m a -

r a d . Q u i a d i u s t i t i a m e r u d i e r a t m u l t o s f u l g e b i t q u a s i S t e l -

l a i n p e r p e t u a s a e t e r n i t a t e s . R . i . p . - ) -

Svédország. A kulturharcz, mint a bolygó zsidó, arra 
látszik kárhoztatva lenni, hogy az egész világon körutat te-
gyen. Miután feldúlta Olaszországot, Svajczot, Németorszá-
got ; miután legújabban kitört Francziaországban és Bel-
giumban : ime most, ugy látszik, a mi partjainkon akar ki-
kötni, s a mi hallatlan, az ,évangyelmi-lutherán' államegyhá-
zat akarja megbuktatni, mely a kath. egyháztól való hálát-
lan és oktalan elszakadás keserves gyümölcse. Mert a svéd 
egyház a nagy hitszakadás óta a legszégyenteljesebb szolga-
ságon ment keresztül ugy a hittant mint az egyházi kor-
mányzást illetőleg. A mint tudva van, 1866-ban Svédország 
kormányrendszerét nagy reform érte : a régi képviseleti 
rendszer, mnly négy statusból állt, a nemesség, papság, pol-
gárság és parasztság osztályából, eltöröltetett, s behozatott 
a modern parlamentaris rendszer s az országgyűlés (Riksdag) 
két kamarába osztatott be, az elsőbe (Föersta) és a második-
ba (Andra), melyek egymásközt tökéletesen egyenjogúak. 
Azóta a király és országgyűlés együttesen hoznak és töröl-
nek el törvényeket ugy polgári és bírói, mint egyházi ügyek-
ben, azzal a különbséggel, hogy az egyházi ügyekben az or-
szággyűlés törvényeit a svéd zsinat (Kyrkomoete) jóváha-
gyása elé kell terjeszteni. Ezen zsinat, mely minden ötödik 
évben Stockholmban jön össze, 60 tagból áll, kiknek fele 

egyházi, fele világi. Az ország 12 püspöke és a stockholmi 
főlelkész állásuknál fogva tagjai a zsinatnak. E szervezetet, 
melynél fogva a zsinatott vetojog illeti meg az országgyű-
lés vallásügyi törvényeire nézve, de Geer báró államminisz-
tar gondolta ki, akkor és most azon czélból, hogy vége sza-
kadjon a dolgok régi rendjének felforgatása miatt támadt 
panaszoknak. 

A mi az itt keletkező kulturharczot jellemzi, az abban áll, 
hogy nem a kormány kezdeményezte, hanem ellenne indította 
meg az országgyűlés u. n. democrata párt ja (Landmanna-
parti) A cultusministerium ellen van irányozva azért, mert ez 
vallási ügyekben igen terjedt körű hatalmat akar adni a pro-
testáns papságnak. Az ország alaptörvényei értelmében a 
kormány az országgyűlés elé törvényjavaslatot terjesztett az 
egyházi törvénykönyv néhány pontjának módosítása végett. 
E módosítások elseje vonatkozik az egyházi hivatalokra, kü-
lönösen a consistorinlis lelkészségekre való kinevezésekre. A 
fennálló jog szerint a consistoriuin három jelöltet tűz ki, 
kik közöl a hitközség köteles lelkipásztort választani, A je-
löltek mindegyike köteles próba-beszédet (profpredicant) 
tartani. Gyakran megtörténik, hogy a hitközségnek a jelöl-
tek egyike sem tetszik ; sőt el lehet mondani, hogy a hí-
veknek voltaképen a lehető legkevesebb befolyásuk van a 
választásokra, mert ez nem általános, sem fejenkinti szava-
zatjogon alapszik, hanem pénzen, mely, mindenütt hatha-
tós eszköz, megteszi, hogy valamennyi szavazattal egy-két 
hatalmas de gyanushitü főbirtokos rendelkezik annak a je-
löltnek javára, ki neki tetszik. Az igazán hivők rendesen a 
rövidebbet húzzák. E kétségbevonliatlan bajon segítendő az 
említett törvényjavaslat azt indítványozta, hogyne lehessen 
senkire többet 50 szavazatnál átruházni s hogy szabad le-
gyen a hitközségnek a jelölteken kivülegjT negyediket megne-
vezni a királyi lelkészségekre. A kormány azonban azt hitte, 
hogy a kinevezés jogával bíró hitközséghez nem tartozik 
egyszersmind a hitküldés és törvényhatóság : minélfogva e 
jogot a consistoriumnak tartá fenn. 

Malmstrom, cultusminister és a ministerium egy má-
sik tagja egész erejökből ellenezték e javaslatot, de hiában. 
Ifvardson, ki ez ügyben a Landmannaparti t sugalmazta, a 
kormány előterjesztéseit elavult kor kívánalmainak és papi 
nagyravágyásnak nevezte. A javaslat t. i. felhatalmazta a 
consistoriumot, hogy a lelkészek által hirdetett tanokat 
megvizsgálja s ki nem elégitő esetben, az ily renegátokat 
hivataluktól is megfossza. Erre nézve Ifvardson szintén 
más véleményen van. Szerinte a papnak a törvény alatt 
kell lenni ugy, mint minden más svédnek. Kivételes tör-
vények nem kellenek. A világi törvényszékek hivatvák bí-
ráskodni hit- és fegyelmi ügyekben, és pedig ugy egy-
házi mint világi személyekre nézve. Es e pontban, ugy 
mint más ügyekben, Ifvardson a Landmannaparti élén győ-
zött a kormánynyal és consistoriummal szemben. Ez utób-
bi azonban, jelenleg még, a mostani törvényhozás végéig, 
ugy látszik, feljogositva érzi még magát az államegyház 
hitétől apostatált papok kiközösítésére ; mert a svéd lapok-
ban komolyan szó volt az upsalai érseki consistorium azon 
szándékáról, hogy a svéd nemzeti egyház modern refor-
mátora s az ,áldozások egyletének' (Nattvardsforenninger) 
alapitója, a hires Waldenstrom hivatalától megfosztassák 
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sőt kiközösittessék, kinek hivei sok ezeren minden osz-
tályban és rendben el vannak terjedve. E felekezeti főnök 
mult évben feliratot intézett az országgyűléshez 22,000 
hive, u. n. Isten gyermeke, aláírásával, melyben kérte, 
hogy az ,úrvacsora vételének teljes szabadsága' mondas-
sák ki, vagyis hogy szabad legyen bárkinek, bárhol és bár-
mikor, bármily itallal, még pap jelenléte nélkül is kiszol-
gáltatni az urvacsorát. Erre mindekkoráig még nem adatott 
felhatalmazás ; hanem ki tudja, nem fog-e a Landmanna-
parti nemsokára módot találni e reform keresztül vitelére, 
mely a modern szabadság szellemével oly annyira összhang-
ban van ? Azalatt ,Isten gyermekei' az ,évangyéliom' alap-
ján már most is, különösen pedig a tanítónők, az engedély 
kérdésén túlteszik magukat s az urvacsorát nem mindennapi 
buzgósággal osztogatják. Azt mondják, hogy erre fűsze-
res kenyeret és málnalét használnak. — Szegény ,évangyelmi' 
lutherán egyház ! Mennyire szét van már annyiféle felekezet 
által szaggatva, és most még azon jogától is meg akarják 
fosztani, hogy magát papjainak apostasiája ellen védhesse ! 

IRODALOM. 
A keresztény archaeologia fogalma, terjedelme és 

történelméről külön nyomatban megjelent Kraus ismert 
német tanár következő czimii egyetemi beszéde : „ Uber Be-
griff, Umfang, Geschichte der christlichen Archaeologie und 
die Bedeutung der Monumentalen Studien für die historische 
Theologie. Akademische Antrittsrede, gehalten bei Über-
nahme des ordentlichen öffentlichen Lehrstuhls für Kirchen-
geschichte an der Universität Freiburg von Prof. Dr. 
Franz Xaver Kraus. Freiburg im Breisgau 1879. Herder, 
55 lap képekkel. 

E kis mű hézagot pótol. Szükséges volt szorosan 
meghatározni, mi az az archaeologia. Mutatja ezt maguk-
nak a műarchaeologusoknak eddigi tétovázása azon kérdés 
megfejtésénél, meddig terjed tulajdonkép az archaeologia 
illetékességének köre. Augusti, s mint tapasztalásból kiki 
tudhatja és láthatja, sok mások előtt a középkor is az ar-
chaeologia körébe esik. Piper mindent a mi mult időbe esik 
már az archaeologiának szolgáltatott ki. Augusti a keresz-
tény archaeologia kortani határát a 12 századig terjeszté ki ; 
Baumgarten a 15-ikig; ellenben Walch a 3 első keresz-
tény század körébe szorította be. Bingham találóan nagy 
szent Gergely halálát (604) vette fel határkőül, melyen 
innen az egész középkor tehát kiesik a ker. archaeologia kö-
réből. Ezzel, mondja szerző helyesen, az egyháztörténelem 
teljesen összhangban van. Ez is a 7. századot epochalis 
századnak veszi, mely az ókort a középkortól elválasztja. 
A ker. archaeologia körét ezen korszakon tul a közép-

korra is kiterjeszteni, annyi mint ,ó-kort' és ,mult időt 
(Alterthum und Vergangenheit) összekeverni. Ezek alapján 
szerző a ker. arcbaeologiát következőleg definiálja : Die all-
seitige Erkenntnisz und Darstellung des christlichen Lebens 
im Umfange der antiken (griechisch-römischen) Bildungs-
form. Sikerül-e szerzőnek e definitiót az archaeologusokkal 
elfogadtatni, bajos előre megmondani, mert a középkort már 
megszokták archaeologicus korszaknak tekinteni, a szokás 
pedig altera natura, quam expellas furca, tarnen usque redi-
bit. — A mellékelt bibliographiai vázlat nagyban emeli e 
füzet becsét. 

= Beküldetett : A házi nevelés. Példákban előadva. 
Szülők, nevelők s különösen községi népkönyvtárak szá-
mára. Irta Zámolyi Varga Mihály. A testi ápolás. Budapest 
Franklin-társ. 1879. 318 lap. Ára 1 fr t 50 kr. 

-f- P. Kleutgen, ,Philosophie der Vorzeit' czimü műve 
2. bővített kiadásban teljesen megjelent 2 nagy kötetben. 
Ára 10 mk 8 pf. 

VEGYESEK. 
— Fm. Dr. Haynald Lajos bibornok-érsek ur ő emi-

nentiája, annak emlékére, hogy megyei papsága oly lelke-
sedéssel jelent meg előtte a bíbornoki kitüntetés alkalmából 
tisztelegni, — mint a „Kalocsai Néplap" irja, — 20,000 fo-
rintnyi nagylelkű alapítványt tett újból, oly módon, hogy 
annak fele az elaggott papok, másik fele a kalocsamegyei 
kántortanítók nyugdíjintézetének alapjaira fordittassék. 

— A bécsi egyetemen jövő évi rektorrá dr. Brücke vá-
lasztatott. Liberális lapok nagy örömmel hirdetik, hogy 
Brücke ,elsö akatholikus' rektora a bécsi egyetemnek. 

— A ,keresztény iskola-egylet' párisi bizottsága eddig 
önkéntes adakozásokban néhány hó alatt 250,000 frankot 
gyűjtött . 

— Gerstenkraut strassburgi rabbi, mint a berlini ,Kir-
chenzeitung' irja, áttért a kereszténységre ; de hogy előbbi 
hitrokonainak zaklatását és üldözését kikerülje, Skócziába 
ment át s Edimburgban, sz. Lukács egyházában, vette fel a 
keresztség szentségét. 

— Az első amnestia, melyet Vilmos császár katholikus 
papnak adott, mint a ,Germania'-nak Posenből jun. 17-kén 
irták, Kinowski pleb. helyettest szerencséltette, a ki két évi 
fogságra volt ítélve. o o 

— Mire jó a házassági elválás ! . . . A lapok e napok-
ban egymásután hiresztelték, hogy Garibaldi törvényes ne-
jétől el akar válni, hogy egy más nőt vegyen el. Czélja a 
két vlág hősének nem egyéb, mint ez utóbbi nőtől való tör-
vénytelen gyermekeinek a .törvényes' nevet megszerezni. 

— Francziaországban van 3430 plébános, 31,417 se-
géd-plebános (desservants) és 9183 helyettes-plebános. Az 
egyház ellenségei most azon törik fejőket, hogyan lehetne 
a két legutóbbi osztályba sorozott lelkészeket fizetés-feleme-
lés s úgynevezett ,függetlenebbités' által főpásztoraikkal 
meghasonlásba hozni. À püspökök dotatiójából elvonnak 
450,000 frankot, az alsó papságnak adnak 242,650 frankot. 
Non praevalebunt ! 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Az u j félév alkalmából t isztelet tel kérjük tiszt, olvasóinkat, hogy a második félévi előfizetés i ránt , idejekorán való expeditiói 

intézkedhetés végett, bennünket mennél előbb értesíteni méltóztassanak. Szilárd eltökéléssel, j á r t utakon haladunk s illetékes buzdításokból s 
azon kedvező körülményből, hogy az előfizetők számának emelkedése folytán az I. félév első számait ú j ra kellett nyomatnunk, megingathat lan re-
mény t merí tünk a jövőbe. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k . 
Előfizetési dij egész évre 10 f t , félévre 5 ft . o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budapest, Stáczió-utcza 

40., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. Legczélszerübb a. posta-utalványokat használni. Ezeknek szelvényére 
kérjük a nevet, a lakhelyet s az utolsó postát világosán kiírni, vagy e helyett egy ezévi czimszalagot felragasztani. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Horvá t Endre élet- és jellemrajza. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége) 

Isten tud t a s engedelme nélkül egy hajunk-
szála sem esik le fejünkről . Mindentudó s minden-
ható gondviselése felkarol, á that s kormányoz min-
d e n t : jelent, jövőt és mul ta t , k ics inyt és nagyot, 
gyengét és hatalmasat , egyet és milliókat, családot 
és nemzeteket, a koldusbot sorsát épen ugy mint a 
trónok- és koronákét. Ö az, kiről irva vagyon: „Su-
scitans a terra inopem et de stercore erigens pau-
perem, u t collocet eum cum principibus ;" ' ) de a 
k i rő l az is irva van, hogy Terribil is : „qui aufert 
sp i r i tum principuin."'2) — Vaktában nem történik a 
vi lágon semmi. Mindennek meg van a maga oka és 
egyszersmind czélja, mely fölött a mindenható Isten 
souverain hatalommal uralkodik, kimerithetlen jó-
sága, s k ikuta that lan bölcsesége szerint a roszból is 

jó eredményt vezetvén elő és szerencsétlenségek ál-
tal a lapí tván meg sokszor egyesek és nemzetek jó-
létét, békéjét és boldogságát. 

Napoleon Lajos herczeg halála, melyről a vi-
lágtörténelem beszélni nem fog megszűnni soha, 
egy ily, okára nézve a mul t idők bűneiben mélyen 
gyökerező s czéljára nézve a franczia sőt az egész 
európai társadalom jövőjére messze kiható provi-
dentialis eseménynek bizonyul be. Napról napra 
vi lágosabb alakban mutatkozik, hogy Istennek e 
halál lal imádandó czélja volt, mely czél megvalósí-
tásának, — hosszu-e vagy rövid, ki tudná megmon-
dani, — processusa épen ugy el van még rej tve a 
halandó ember szeme előtt, mint el vala rej tve csak 
még egy hónap előtt is az, hogy egy IV. Napoleon 
császár az emberi csalódások körébe tartozik. 

A halálnak két oldala v a n : fényes és sötét. 

i) Psalm. 112; 7, 8. — s) Psalm. 75; 13. 

Elet fakad belőle s veszedelmet is jelent , sőt sok-
szor maga a legnagyobb veszedelem lehet. F ran-
cziaországban Napoleon Lajos halálához kétféle ér-
zelmek fűződnek. „Paris , mint a mélyen látó Veuil-
lot Lajos mondja, nem tud j a megszokni az i f j ú Na-
poleon halálát . Benne egy tragoediát látszik látni , 
melynek leplén nem képes á thatni ; de nem távoz-
ta tha t ja el magától e halál gondolatát , melybe a 
mul t f e lzavar t / fá jda lmai s a jövő homályos sejtel- .4% ,. 
mei vegyülnek. Ti tkos felelősség szálaiba behalózva 
érzi magát, mely azon félelmet kelti fel benne, hogy 
ő fogja megfizetni a bért a vadaknak kiszolgáltatott 
ezen i f jú katona véreért . Napoleon Lajos Clodvig ke-
resztségében részesült, s erről nem feledkezett meg ; 
ö a pápa keresztfia volt. Meghalt véletlenül, egy 
angol hadsereg árnyékában, melynek loyalis szövet-
ségese vala. íme, ez az egész, a mit t udunk . Hanem 
ezer ret tegtető emlékek ébredeznek s nyugta lan í t -
j ák a nép szellemét. Annyi történeti tárczaczikket 
írnak s annyi ember avatkozik be, hogy a józan 
közérzület akadályozva érzi magát . A valódi törté-
net igen egyszerű. Napoleon Lajos méltóan a k a r t 
meghalni Francziaországhoz és az egyházhoz, e ké t 
édes anyjához. I f j ú értelme, melyet korai szerencsét-
lenségek felvilágosítottak és biztos érzelmek vezé-

o O 
reltek, jókor észrevette azon javakat , melyek maga-
sabbak a t rónnál és szebbek a hazánál. Oda akar t 
fel jutni hozzájok, hogy a halhata t lan nagyot és 
szépet élvezze. Hősiesen ösztönöztetve neve és a jö-
vőjét fenyegető sötét szerencsétlenség ál tal , nem kí-
vánt tovább várni s halhata t lan lelkét az élet kö-
zönséges veszélyeiben koczkáztatni. Vulkánban la-
kott, melynek megalázásait és sanyaruságai t jól is-
merte. Vájjon szerencsésebb és bölcsebb lehetend-e, 
mint azok, kik annyi csatát nyertek, s kik nyomo-
rul tan szerezték vagy nélkülözték az emberi dicső-
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séget? Lesz-e neki elég ereje megszerezni vagy meg-
őrizni azt a dicsőséget, mely egyedül nem vesz e l? 
Megfogott egy harczimént s megragadta az első al-
kalmat, mely a dicsőségre vagy halá l ra mutatkozot t . 
És a halál volt, mely rögtön bekövetkezett. Ez ké-
szen talál ta öt. Egy Napoleon ily különczködést 
megtehet. Isten előtt meglehet, hogy s ikerülnek; 
az emberek előtt fenségesek. A világ sikerei, s az 
emberi erő ti tkaihoz tartoznak. Ki Istent hivja tanu-
ul s az örök életre gondol, annak birá ja az örök 
biró, kit felkért. Ez a gyermek Istennek és Fran-
cziaországnak akart szolgálni. Hiven halt meg Is-
tenéhez, keresztségéhez, keresztény hitéhez. A ke-
resztény Francziaország, — 6 mást nem akar t el-
ismerni, — hü lesz emlékéhez s imádkozni fog 
IX. Pius keresztfiáért, szent Lajos fiával egyszerre. 
Ez ma jd visszakövetelheti hamvai t az angoloktól, 
hogy eltemesse a rokkantak dómjának sirjába, azon 
dicső katonák oldala mellett, kik nem akarták el-
á ru ln i sem Francziaországot sem a becsületet ."3) 

Keresztény Francziaország ! Napoleon Lajos lier-

czejr nem akart mást elismerni, mint ezt. Nem akar t Ö ' 

másnak szolgálni életében csak ennek, inert tud ta 
hogyan ju to t t Chislehurst.be. Eletében nein tehette 
meg e szolgálatot, azért halála vált nagy szolgálattá 
Francziaország keresztény regeneratójára. Az ese-
mények Európában gyorsan fejlödnek s tömegesen 
váltakoznak. Egyszerre tiz európai ügy is foglal-
koztatja az elméket. Battenberg lierczeg, a legif jabb 
monarchia első fejedelme, szükségesnek lá t ta nem-
csak Pétervár- Berlin- és Bécsben, hanem a Vati-
kánban is lerakni a lapja i t kormányzása szerencsé-
jének, — muta tva ez által, hogy a pápaság nagy-
hatalom, mely nélkül Európában ál lamot alkotni a 
XIX. században sem lehet. Németországban sajátsá-
gos küzdelmet látunk. A jobb elemek kezdenek egye-
sülni a kul turharcz a la t t felhalmozott hibák és bű-
nök ellen, „damit Deutschland, mint Kleist-Retzow, 
protestáns conservativ pár tvezér mondá, nicht Ge-
fahr laufe auszer seinen Lastern auch von seinen 
Feinden besiegt zu werden."4) Ha a német conser-
vativek részéről csakugyan őszinte akarat van Né-
metország vétkei ellen harczolni : akkor a cul tur-
harcznak már bevégezve kellene lenni, mert hiszen 
az a legnagyobb hibák és vétkek egyike, melyet 
kormány és par lament valaha a nép s a közjó ellen 
e l k ö v e t e t t . . . . Eza la t t a khedivesouzerain t rón já tó l 
megfoszta to t t ; az olasz alsó kamra a kötelező pol-
g á r i házasságot elfogadta ; Belgiumban a szabadkő-

3) Univers, jun. 22. — 4) A Reichstag, jun 9 i ülésében. 

müvességnek a vallásos nevelés és val lás taní tás 
megbukta tására czélzó törvényjavas la tá t a senatus 
is megszavazta ; Oroszorszságanih i l i smustnem b i r j a 
legyőzni; Ausztr iában u j par lamentar is pá r t a l aku-
lás van folyamatban, mire nézve az a nevezetes és a 
jövőre nézve sokat jelentő, hogy a nyertes konse r -
vat iv ' pá r tnak oly vezére van, kit figyelmeztetni 
kellett a nagy Görres azon mondatára , hogy „a ki 
napja inkban Istenbe hisz, már u l t r amontán" , — s 
azért ne érezze magát compromittálva, ha u l t ra -
montánnak nevezik. Ugy látszik, a kath. egyház 
Ausztr iában a conservativek a la t t sem sok j ó t 
várhat . 

Tehát mindenfelé, hogy hazánkról ne is szól-
junk, fejlödnek s felszínre jönnek események fölös 
számban. Azonban a mik Francziaorszáffban a le-O 
folyt hó alat t történtek, s melyek ott folytono-
san tovább fejlődnek, mindenek fölött kiváló figye-
lemre méltók azon ál lásnál fogva, melyet ez or-
szág a keresztény civilisatio körében elfoglal. Száz-
szor és ezerszer el volt már mondva, hogy a f r an -
czia szellem sajátságos szellem ; jóban és rosz-
ban a többi nemzetek élén halad. A mi Francziaor-
szágban történik, annak hatása előbb utóbb meg-
érezhető egész Európában.Mindazt , a mit a mode rn 
szellem vívmányának szoktak nevezni, a P a r l a m e n -

tar ismus absurdumaival együtt , a franczia szellem 
hozta d iva tba ; és ha valahol a szelieinek mind in -
kább szeretnek a köztársaság eszméjével rokonszen-
vezni, ez csakis a franczia szellem magával r agadó 
varázsának köszönhető. A lefolyt hó alat t két mesz-
szeható tényt jegyzet fel a vi lágtörténelem F r a n -
cziaország rovatába. J u n u i s 14 én a senatus is meg1-O O 
szavazta, hogy a törvényhozó testület Pár isba visz-
szatérjen. Mit jelent ez, vérpatakokkal s lángbetük-
kel van felírva a szerencsétlen nemzet közelmúl t já-
ban. Ez azt jelenti, mint Andren deKerdre l senator 
megjegyzé, hogy Francziaország Parisnak van alávetve, 
azon Parisnak, mely fölött egy csoport lázadó ura l -
kodik, a mi Francziországra nézve fölöttébb le-
alázó.5) Ha, mint Naquet képviselő mondá, a köz-
társaság nem egyéb, mint örökös mozgalom:6) ak-
kor a köztársaság Par isra bízva nem egyéb, m in t 
folytonos nyugta lanság és veszély. Tudjuk , hogyan 

5) „II peut être quelquefois dur d'obéir à la loi, ce 
n'est jamais humiliant ; mais ce qui est humiliant, c'est que 
la France obéissant à Paris, Paris obéisse à une poignée de 
factieux, — et cela est arrivé plusieur fois." A senatus jun . 
14-iki ülésében. La Défense, jun. 16. 

°) „La République est le mouvement perpétuel.„ La, 
Défense, jun. 16. 
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j ö t t létre mindig a köztársaság Francziaországbati 
s hogyan fa ju l t el mindig, a párisi községtanács be-
folyása alatt , rémura lommá és communená. „1848. 
febr. 24-én, mondá Langrange, mi nem vol tunk két-
százan köztársaságiak Francziaországban."7) Ugyan-
ezt mondhat ták 1870-ben a commnnárdok. A csalók 
száma ekkor sem volt nagyobb; sőt ta lán még i ly 

nagy sem volt ; — a megcsalatottaké természetesen 
mindig nagyobb. A törvényhozó testület Párisban 
tehát azt jelenti , hogy Francziaország ismét vissza-
felé rohan a Vulkán krátere felé, melynek ki-kitörő 
izzó folyamában már nem egyszer az egész nemzet 
csaknem elveszett. Es ily végzetes időben, pár napra 
a Pár i sba való visszatérés megszavazása után, ha-
lálhíre érkezik annak, kibe a köztársaság dulakodá-
sai megfékezésére hivatot t császárság hi vei egyedül 
biztak s okosan b izha t tak ; mer t hiszen a vörös her-
czeg nem császárnak való, mer t demagóg, mint ka-
tona gyáva, min t ember cynicus és istentelen, ki 
Gambet tá t is megelőzte az egyház elleni gyűlöle t 
keltésében, azért mellette csak a Renanok lelkesed-
nek, de ezek is névtelenül8) , — fia pedig 17 éves 
gyermek, akkor midőn a nemzet u j katasztrófa elé 
ragadta t ik s a császári hatalom pár t j ának embert 
és férfi t kellene kiál l í tani a gátra , hogy medrükbe 
szorítsa a neki vadul t elemeket. 

Napoleon Lajos herczeg halálának providentia-
lis jelentősége tehát kétségbevonhatlan, akármely 
oldalról tekintsük. A császárság befejezte pá lyafu-
tását . Hivatása vala a forradalom fur iá i t , midőn 
nagyon veszélyesekké kezdtek lenni, megfékezni s a 
köztársasági áramlaton á t a monarchia eszméjét 
Francziaországban tényleg fenntar tani . Francziaor-
szág regenerat iójára nem kapot t hivatást . A rém-
ura lom ál tal okozott helyzet szülte; Francziaország 
keresztény szellemű újjászületésének közeledtével 
m a n d a t u m a lejár, csalfa szerencse-csillaga végkép 
lehanyatl ik. I t t -ot t ragyoghat még egy-két remény-
s u g á r ; de ezek inkább a leáldozott nap visszaverő-
dő fényének csillogásai, mint az újból felkelő nap 
l ia jnalpi r ja gyanán t tekintendők. 

A franczia köztársasági pá r t kézzel lábba^ 
mondhatni , gőzerővel dolgozik a commune előké-
szítésén. Visszahívta a communardokat , szabad vá-
sár t enged felforgató eszméiknek, sőt maga is saját-
kezüleg hozzá fog a communard állam alapjainak 
lerakásához, tö rvényt alkotván a nevelésügyben, 

7) „Au 24 février 1848 nous n'étions pas 200 républi-
quains en France." La Défense, jun. 16, — 8) Az Estafette-
ben Patiens álnév alatt. 

mely minden egyéni, magán s társulási jogot a ne-
ve lés és taní tásra nézve elconfiscál az állam részére. 
Ki nem lát ja , hogy ez a socialismus és communis-
mus p rogrammja egyik főpont jának megvalósí tása? 
Socialismus és communismus a szellemi és anyagi 
javak közösségét jelenti egy ál lamnak nevezett leg-
főbb adminis t ra tor kezébe központosítva. Vájjon 
nem tősgyökeres socialista és communista elv-e te-
hát az á l lamnak nevelő- s tanítói monopoliumot 
adni ? 

Az első commune iszonyait a második császár-
ság lelketlensége s forradalmi poli t ikája okozta; a 
második commune létesítésén a köztársaság épen 
most dolgozik, és a császárság azon férfia, kit a 
communismus ellen a hatalom élére lehetett volna 
állí tani, épen most, midőn szükség volna rá, meg 
hal, nem hagyva maga u tán a helyzetnek megfelelő 
örököst. Nem kézzelfogható figyelmeztetés-e ez az 
isteni gondviseléstől, hogy Francziaország azt abé-
két, mely egy ország fennál lására okvetlenül szük-
séges, nem ta lá lha t ja meg, sem az örökös ál lhatat-
lanságot képviselő köztársaságban, sem a jogfoly-
tonosságot megszakító hata lmat jelentő császárság-
ban, — hanem, egyesegyedül, a jogfolytonosságban 
gyökerező legitim monarchiában. 

A szabadság ostor, a hatalom gyeplő ; de sem 
az egyik, sem a másik nem ér semmit, ha az ál lam 
szekere kizökkent az útról , vagy süppedékes t a la j ra 
vagy meredélyes sziklaoldalra. 

A plebáiúa-hmtalokról. 
(Folytatás.) 

II. 
Az anyakönyveknek kettős fontosságát véve tekin-

tetbe nem flehet elegendőnek elismerni azt a 10—20 sort, 
melyekkel egyházjogtani könyvek, azt a felületes említést, 
melylyel az egyházjog és lelkipásztorkodástanárok az anya-
könyvek felett, s egyátalán a lelkészi iroda miképi vezetése 
felett úgyszólván átsiklanak. — Az anyakönyvek körül el-
követett hibák vagy mulasztások egyházjogi szempontból 
is nagy bajokat okozhatnak. Mert szó van az élet bizonyos 
körülményei közt arról, keresztény-e, katholikus-e valaki, 
törvényes-e vagy nem, hová tartozik, hová illetékes ? Sok-
szor a lelkészi functió megnehezittetik, egyesekre nézve 
fennakad, lia pl. születési esete nincs bejegyezve, vagy arra 
nézve valami más hiba történt. Tessék ezt a szempontot az 
egyházi szabványok és a római Rituale utolsó fejezete sze-
rint kifejteni és megszívlelni.. 

Hanem lássuk a másik szempontot. Az anyakönyvek 
az állam által lassankint, szokás folytán, utóbb formaszerint 
is, hivatalos érvényű és tekintélyű közokmányok gyanánt te-
kintettek és elismertettek. A lelkészek megbízást kaptak az 
államtól, hogy anyakönyveiket az ő nevében is vezessék. Ök 
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tehát mint az anyakönyvek vezetői és őrei, egyúttal azok-
nak mint polgárjogi jelleggel biró okmányoknak letétemé-
nyesei, és a plébánia hivatalok hiteles helyek. Az egyház 
nem látott az állam ezen kívánságában és megbízásában 
semmi veszélyes dolgot, semmi olyat, ami az auyakönyvek 
egyházjogi jellegével meg nem férne. Nem is tiltakozott, 
sőt elfogadta, és a lelkészekkel közölte azon utasításokat, 
melyeket az állam is adott a végből, hogy az anyakönyvek-
nek ő is hasznát vehesse. Ezen utasítások időközben változ-
tak a szerint, amint azt a hivatalos élet és a jogi eljárás fej-
lődése és változása magával hozta. Azért találunk pl. az 
ujabb anyakönyvekben több oly rovatot, melyek egyházi 
tekintetből nem szükségesek, egyházilag nincsenek is elé-
írva, s régebbi anyakönyvekben nem is fordulnak elé, mert 
akkor a törvényes rendtartás, vagy a közigazgatás nem volt 
oly complicált, mint manapság; hanem azért a lelkészek ál-
tal ama rovatok mégis betöltendők. Korántsem vétetnek el 
ez által az anyakönyvek az egyház kezeiből, hanem azokat 
az állam is akarja használni a maga javára és czéljaira. S a 
lelkészeket is épen nem tekinti és tekintheti az állam merő 
államhivatalnokok gyanánt, mert ők mégis első rendben az 
egyház megbízottjai és szolgái, s az egyház általok csak szí-
vességet tesz az államnak, mint más dologban viszont az 
egyház kéri és kívánja az állam közreműködését és segélyét. 

De ámbár ez így van s hogy igy van, abból is kitet-
szik, hogy az állam a püspököknél hagyja az anyakönyvek 
feletti főfelügyeletet : mégis nagyon természetes, hogy a lel-
készek az anyakönyvek vezetéséről valamint lelkiismeret-
ben, ugy külsőképen is felelősek. Felelősek tehát az állam-
nak is, amint ez magából a megbízatásból és a rájok rótt 
kötelezettségből is világos. S az állam nem is hagyta szó 
nélkül a rendetlenségeket, nem is mulasztá el orvoslást kérni 
a püspököktől, ha hibát vagy hanyagságot látott, sőt bün-
tetésről is gondoskodott, ha visszaélések fordultak elő. Tes-
sék csak átolvasni pl. az 1821. márcz. 13. 6366-ik számú ki-
rályi, s az 1871. jan. 10. 17,814 sz. a. igazságügyminiszteri 
rendeleteket. Mindegyik az anyakönyvek nagy fontossága 
miatt adatott ki. Sőt ez utóbbi egyenesen bevallja: „A szü-
letési és házassági anyakönyvek, úgyszintén a megholtakról 
vezetett könyvek, továbbá az ezekből . . . . kiadott kivonatok, 
törvényeink és törvénykezési gyakorlatunk szerint a közira-
tok hitelességével, s tartalmukra nézve teljes bizonyító erő-
vel bírván a polgári élet számos és legfontosabb viszonyai-
ban a jogbiztonság feltételét s gyakran ennek egyedüli biz-
tositékát képezik. Ezen könyvek és kivonatok rendkívüli 
fontossága már magában is eléggé indokolja azon érdeket, 
melylyel az államnak és a kormánynak azok hitelének feu-
tartása és biztosítása tekintetében viseltetnie kell, nehogy az 
em'itett okiratokba becsúszott hibák, vagy pedig a könyvek 
vezetése s illetőleg a kivonatok kiállítása körül elkövetett 
visszaélések által, a családok megzavartassanak, a születés-
től feltételezett polgári állás bizonytalanná váljék, s az örök-
lés joga helyrehozhatlan vagy csak nehezen elhárítható ve-
síélynek tétessék ki." 

Mig tehát az egyház átengedi az anyakönyveket ál-
lami használatra, mig ezek közokmányok jellegével birnak, 
addig a lelkészek külsőkép is felelősek maradnak. Ezen fe-
lelőség pedig újra szükségessé teszi, hogy a lelkészek a hi-

vatalos teendőkben kellő jártassággal bírjanak, s az állam 
állam által megkívánt feltételek és formaságok iránt biztos-
ságban legyenek. Máskülönben — újra hangsúlyozom — a 
hibákat, tévedéseket elkerülni nem lehetséges, s lia nem is 
kerül a lelkész mindjárt a vádlottak padjára, de be fogja 
látni, hogy az ő töprengéseinek, sok hasztalan munkájának, 
talán más hivatalok vexáinak, s egyes szegény emberek fö-
lösleges fáradságainak és költségeinek oka az ő járatlansága 
és tudatlansága. 

III . 
Mivel a papjelöltek a lelkészi hivatal, illetőleg iroda 

vezetésére gyakorlati oktatást nem nyernek, azért is igen 
sokan ugy tekintik az anyakönyvek vezetését, mint haszon-
talan időtöltést vagy kényszermunkát s ezen véleményök sze-
rint cselekesznek is. Máskép ezt nem tudom magamnak meg-
magyarázni. Némely helyütt az anyakönyvek oly mostoha 
bánásmódban részesülnek, hogy a lelkész nem is tar t ja ér-
demesnek vesződni velők, hanem megbizza a jószívű tanítót 
vagy a vakátion levő deákot, hogy tisztázzon, készítsen 
niásoderedeti (!) példányt, állítson össze statistikai kimuta-
tásokat stb. Egy pár ebédért, vacsoráért miért ne tenné 
meg ? Némely lelkész, akinek káplányja van, az meg egészen 
erre bízza, hol szíves, barátságos felszólítás mellett, hol pe-
dig teljes praetensióval, mely szerint a káplány tartozik 
megtenni, amit a plébános reá biz. í gy aztán keletkeznek 
a szokások contra legem, melyek törvényessé soha sem vál-
hatnak, mert a dolog természete ellen valók. í gy hiszi né-
mely plébános azt, hogy szokás folytán annyira átmehet a 
segédlelkészekre az anyakönyvvezetés köt&lessége, sőt fele-
lőssége, miszerint az már többet nem is tartozik az inves-
titurának fogalmába és a plebánosi kötelmek körébe. Bizony 
furcsa dolog. — Pedig oly szigorúan meg van hagyva, hogy 
„az anyakönyveket az illető lelkészek vezessék sajátkezü-
leg", és „a lelkészek ne bizzák másra az anyakönyveket, h a -
nem mindig mao-uknál tartsák." O O 

S mégis szokássá vált némely helyen, hogy a rendes 
lelkészek az anyakönyveket nem magok vezetik, hanem má-
sokra bizzák, sőt nein nemcsak hogy nem maguk vezetik, az 
anyakönyvek még lakásaikban sincsenek, azok miképi veze-
tése, tisztázása, az utólagos bejegyzések, javitások, törvénye-
sitések etc. fölött nem is őrködnek, szóval az anyakönyvek-
kel nem törődnek. 

Az a körülmény, hogy a plébános jobban ismerheti és 
kell is ismerni hiveit, mint a káplány, aki nem bír állandó 
existentiával ; továbbá, hogy épen e miatt a plébános pon-
tosabban tudja a családi viszonyokat, az egyesek neveit, 
ami a pontos beíráshoz szükséges; lát ja az eléforduló népe-
sedési mozgalmakat is, vadházasságban élőket ellenőrizheti; 
továbbá, hogy a régebbi anyakönyvek közti kutatás, melyet 
megkíván egyes ügydarabok elintézése, őt még jobban meg-
ismerteti a családok összeköttetéseivel, amely ismereteket 
az anyakönyvek további vezetésében, meg a házasságok al-
kalmával előnyösen felhasználhat; mivel végre a plébániá-
ban előforduló esetek bejegyzése és szemmeltartására egye-
dül a plébános lehet illetékes, azon sokszoros összeköttetés-
nél fogva, mely a plébániai functiók és az anyakönyvek 
közt létezik : ezen és más nem is emiitett okok arra a 
rendelkezésre birták, nagyon természetesen az egyházi éa 



világi felsőbbségeket, hogy az anyakönyveket a plébánosok 
vezessék. 

E szerint tehát a plébános kizárólagos joga és köte-
lessége — súlyos betegség esetét kivéve — az anyakönyve-
ket sajátkezüleg vezetni, tisztázni és sajátkezüleg irni meg 
a megyéhez küldendő másoderedeti példányokat is. A mu-
lasztásért a plébános felelős, az anyakönyvek kiigazítására 
szükséges költségek megtérítésére szintén a plébános köte-
les. A hivatalos kiadványokat, a kivonatokat ő adja ki, ő 
irja alá, s plébániája pecsétjével megerősíti. Ha épen nem 
volna otthon, sürgős esetben, ha van segédje, ez is kiállít-
hat ja a meghatározott aláírási formulával: „A ft. plébá-
nos távollétében" — vagy „akadályoztatva levén" N. N. 
segédlelkész. 

Mindezekre különösen figyelmeztetendők a papjelöltek, 
s mint káplányoknak egyenesen megtiltandó nekik a matri-
culák vezetése.*) Yan sok eset, amiben segíthetik a plébánost, 
pl. statistikai kimutatások készítésénél, szivességből, de 
hogy kizárólag az ő dolguk legyen a matriculavezetés, az 
ellen legyen világos joguk szerényen tiltakozni. Ez nem lá-
zítás a plébánosok ellen, hanem a létező egyházi és világi 
rendeletek exequálása. — Ha a papjelölteknek annak idején 
szivökre kötnék az anyakönyvek fontosságát, a velők járó 
személyes felelősséget, akkor mint plébánosok máskép tenné-
nek, akkor nem fordulnának elő esetek ós szokások, melyek 
valóságos kigunyolása az anyakönyvek hitelességének, fon-
tosságának és a személyes felelősségnek. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 4. A házasság és a Protestantismus. 

Hogy a protestantismus a házasság szentségi jellegére Lu-
ther óta semmit sem ád, hogy a házasfeleket egymástól 
könnyű szerrel el is választja, nem tekintvén a házasságot 
felbonthatatlannak, mindezt ezideig is jól tud tuk ; de hogy a 
házasság felbontását üzletszerűen kezeli, ezt nem gondoltuk 
és csak dr. Fischer Lajost illeti az érdem, hogy e bizonyára 
nem örvendetes hirrel lepte meg a világot, feltárván a világ 
előtt oly dolgokat, melyek, fájdalom, az erdélyrészi protestan-
tismust legkevésbé tüntetik fel kellemes szinben. Igenis, dr. 
Fischer Lajos tanúsága szerint, a protestantismus odajutott, 
hogy a kinek 500, illetőleg 50 í r t ja van, azt Kolozsvárt meg-
mentik megunt élete párjától, és ha épen tetszik, uj feleséget, 
vagy férjet adnak az illetőnek ; miből természetesen kettős ha-
szon háramlik, egyik a consistoriumra az elválasztásért, a 
másik a nagytiszteletü úrra az összeadásért. 

Midőn mi ez esetet, illetőleg pedig dr. Fischer Lajos-
nak ügyvéd collégáihoz intézett sorait olvastuk, melyben a 
nevezett viszonyra az ő figyelmöket felhívja, nem akartunk 
hinni szemeinknek ; azt véltük, hogy az idézett ügyvédnek 
valami kellemetlen összeütközése volt a kolozsvári protes-
táns consistoriummal és e sorait boszuból intézte ellene : várva 
vártuk tehát, hogy e minden erkölcsi érzetet felháborító tu-
dósítás ellenében a leghatározottabb hivatalos alakban tilta-
kozás fog megjelenni, mely el fogja oszlatni az országban bi-
zonyára mindenütt felébredt aggodalmakat és tisztázni fogja 
az erdélyi protestáns consistoriumot. A közerkölcsiség érde-
kében mi benső örömmel néztünk elé a pillanatnak, mely 

*) Ez igy már sok volna. Szerk. 

liirül hozza a tudósítást, hogy Fischer Lajos minden állí-
tása, egyenkint és összesen tönkre van silányitva és ki van 
nyilatkoztatva, hogy az egész nem egyéb rágalomnál, miért 
is a consistorium ellene a törvényes lépést megtette, hogy a 
protestantismus reputatióját ezután is megmentse. 

Igen, mi mindezt vártuk ; de az, a mit vártunk, elma-
radt, a mit nem vártunk, az elérkezett. A prot. consistorium 
hivatalos nyilatkozata helyett megjelent egy nyilatkozat 
Szász Domokos úrtól, a mely a helyett, hogy Fischer ügy-
véd állításait megczáfolná, azokat igazolja, igaz, hogy egy 
kissé körültekintőleg. Fischer ur világosan kimondja, hogy 
míg ezelőtt egy házassági elválasztás 850 fr tba került, azt 
ma már 500, illetőleg 50 fr tér t is lehet eszközölni, míg Szász 
Domokos ur azt számítgatja, hogy mi ju t egy-egy birónak 
osztalékul, ha világi, ha egyházi, anélkül hogy kimondaná 
az egész összeget, habár igy eredményében ő is kimondja, 
hogy a május 6-ki főtörvényszék kimondotta, hogy ezután 
kevesebb számú itélő biró is illetékes lesz Ítélethozatalra, 
miből természerüleg az következik, hogy most már az elvá-
lás olcsóbb lesz. De hát a lényege a dolognak nem az, hogy 
több vagy kevesebb lett a birák száma, hanem az, hogy 
csakugyan megkönnyittetett vagy megnehezittetett-e a há-
zassági elválás ? Hogy Sz. D. ur kimondja, miszerint a tör-
vényszék meghagyhatta volna a birák létszániának leszállí-
tása mellett is az eddigi dijat, de ezt nem tette, mert teljes-
séggel nem tekinti az ügyet Greschäftnek, ezt lehet nagyon 
könnyen ellene is forditani, mert 500 í r t ja több embernek 
van, mint 850 f r t ja , és igy majd gyakoribb levén az elvá-
lás, a gyakrabbi 500 fr t többet fog jövedelmezni, mint a 
ritka 850 frt , és a házasságnak már mint csak a társadalom 
egyik fontos intézményének nagyobb tiszteletéről tanúsko-
dott volna megmaradni a nagyobb összeg mellett, mint azt 
kevesebbre leszállítani. De bármikép vegyük is, bizonyos 
hogy Sz. D. ur nem czáfolt, hanem igazolta F. ügyvédet és 
ujabban bebizonyította, hogy a társadalomnak a protestan-
tismustól épen semmi jót nem lehet várni, hanem ellenkező-
leg a még összetartó kapcsokat is lazitani törekszik, minek 
csak teljes felbomlás lehet következménye. 

De nem kell hinni, hogy csak a fentebbi argumentum 
áll az erdélyi ]}rotestansok rendelkezésére, melylyel tisztára 
mosni hiszik a házassági üzletet. Oh nem, van még egy ha-
talmas (?) argumentumuk, és ez hivatkozás a polgári házas-
ságra. Sz. D. ur ugyanis azt mondja, hogy „az erdélyi ref. 
egyházkerület örülni fog, ha az állami törvényhozás a pol-
gári házasság behozatala által a kellemetlen kötelesség telje-
sítése alól feloldozza s azon nagy hatalmasságoktól, kik 
ezidőszerint az erdélyi ref. egyházkerületet perhorrescál-
ják, a miért törvényadta jogát gyakorolja és kötelességét 
teljesiti, megvárja, hogy az állami törvényhozásnak ez ége-
tővé (?) vált kérdés megoldásában út já t nem állják." íme 
itt vagyunk a nagy argumentum előtt. Da nekünk ugy lát-
szik, hogy ez az argumentum sokkal szegényebb, hogysem 
kimenthetné az erdélyi ref. egyházkerületet az üzletszerűség 
vádjától. Mit is jelent e hivatkozás a polgári házasságra? 
Azt-e, hogy ecldig nem lehetett e 850 frtért elválást eszkö-
zölni? Azt-e, hogy ezután nem lehet-e még olcsóbban, t. i. 
500, illetőleg 50 fr tér t elválasztást nyerni ? Dehogy ! Egyi -
ket sem. Ellenkezőleg, ez a kényelmes elválasztási módozat 
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megmarad mindaddig, mig csak a polgári házasság be nem 
hozatik, és ha e polgári házasság kötelező lesz, akkor önkényt 
értetik, hogy ez az üzlet megszűnik, minden óhajtás nélkül 
is ; ha pedig nem lesz, akkor ismét folytattatik. Ez a hivat-
kozás tehát a polgári házasságra épen semmit sem bizonyit, 
nem czáfolja azok nézetét, kik ugy tartják, hogy a protes-
tantismus ezidőszerint nálunk kiházasitó intézet és egyúttal 
elválasztási forum azok részére, kiknek — pénzök van. 
Ami pedig azon ,nagy hatalmasságokat' illeti, kikre gúnyo-
san hivatkozás történik, ez bizonyára a legszerencsénetle-
nebb gondolat, mert azok a nagy hatalmasságok nem akar-
ják, hogy az üzletnek a neve megváltozzék ugyan, a lényege 
pedig megmaradjon, hanem azt akarják, hogy az üzlet itt is 
ott is megszűnjék ; azt akarják, hogy a házasság szentsége 
tiszteletben tartassék, és azért bizonyára nem fognak eleget 
tehetni Sz. D. ur ama kérelmének, hogy a polgári házasság 
behozatalát meg ne akadályozzák. Hasztalan itt, tisztelt 
urak, minden ilyen argumentálás : itt csak egy segithet, ha 
t. i. az eddigi eljárás kiküszöböltetnék, ha a házasság fel-
bonthatlansága kimondatnék. Ez az egyetlen argumentum, 
eloszlathatná a vádat, de Sz. D. uré azt csak megerősí-
teni képes. A 

Kóma, jun. 26. Theologiai vitatkozás. A polgári házas-
ság ügye. — Ma volt a Vatikáni könyvtár nagy termében a 
szent atya és tizennégy bibornok, számos praelatus, rendfő-
nök és tudós szakférfiú jelenlétében a theologiai disputatio, 
mely épen oly fényesen sikerült, mint az e hó elején tartott 
philosophiai akadémia. Tételek voltak : De Deo uno. I . Re-
velatio docet Deum personalem, distinctuin ab hocuniverso, 
lumiue rationis naturali ex spectabili rerum ordine ab ho-
mine cognosci posse, et, si alia desint praesidia, debere. I I . 
Deus est simplex omnino. De Eucharistia : I. In Eucharistia 
sub speciebus panis et vini Christus est vere, realiter et 
8ubstantialiter praesens. I I . In Eucharistiae Sacramento 
non solum non remanet panis et vini substantia una cum 
corpore et sangvine Christi, sed insuper per consecrationem 
fit conversio totius substantiae panis in Corpus et totius 
substantiae vini in Sangvinem, manentibus dumtaxat speci-
ebus. Védők voltak Colombo, Sagnori, Gusmini és Leggi 
növendékpapok, ellenvetők : mgr Vannutelli a Rota audi-
tora, mgr Vecchiotti volt liagai Internuntius, mgr lioncetti 
volt braziliai nuntius, és a kanoni jog hires tanára de Ange-
lis kanonok. 

A kötelező polgári házasság ellen napról napra szapo-
roduak a tiltakozások. Az ,Osservatore Romano' jelenti, 
hogy a lombardiai plébánosok ötszázan összegyűltek Cara-
vaggióban s együttesen kijelentették, hogy inkább meghal-
nak, mint hogy a házasság szentsége kiszolgáltatásának sza-
badságát feladják. 

Bukarest. A kath. egyház reményei Romániában. — 
Mgr Paoli, Bukarestben székelő nikápolyi püspök ur, néhány 
hét előtt apostoli visitatiót tett Dobrutscha kath. hitközsé-
geiben. E plébániák, melyek a lefolyt háború alatt igen so-
kat szenvedtek, valamennyien a kezdetleges fejlődés stádiu-
mában vannak. Képzelhetni tehát, mennyi itt a teendő s 
mily nagyok a szükségek. O maga ez útjában 200 nál töb-
bet bérmált meg. Hivei, kik főpásztorukat évek óta nélkü-
lözni voltak kénytelenek, a buzgó főpapot kimondhatlan 

lelkesedéssel fogadták. Bukarestbe visszaérkezvén mgr Paoli 
szintén a bérmálás szentségét szolgáltatta ki a városban és 
környékén. Örvendetes és tanulságos egyszersmind, hogy, 
habár itt a főpásztor évenkint kiszolgáltatja e szenséget, 
mégis a bérmálkozók száma mindenkor tetemes és folytono-
san növekszik: a mi az itteni kath. hivek nagy és mindin-
kább növekvő számáról tanúskodik. Csak magában a fővá-
rosban 160 gyermek részesült a bérmálás szentség malaszt-
jában ; a mi arra mutat, hogy a bukaresti kath. hitközség' 
népes. Innen Ciopleába ment ő mga, hol a papnevelő intézet 
van és a passionisták ujoncz-háza. I t t ő mgát nemcsak az 
összes theologusok, hanem a főváros valamennyi papja s a 
gyermekseminarium valamennyi növendéke vette körül . 
Minden, a mit látni lehetett, ő mga fáradhatlan szellemének 
alkotása. Azon 36 egyházi személy közt, kik neki segédkez-
tek, csak kevesen voltak, kiket az egyház nem neki köszön-
het. Kilencz év előtt e hitküldéri állomáson nem volt ily 
intézet, a lelkészi kar, kettő kivételével, idegen származású 
volt és a nyelvi nehézségeken kivül még sok más, előttük az 
előtt ismeretlen körülményekkel voltak kénytelenek küz-
ködni. Ma ő mgát már benszülött papi kar környezi, 11 
theologussal és 15 kisseminariumi növendékkel, kik vala-
mennyi itt járatos nyelven beszélnek s az egyházat a leg-
szebb reményekre jogositják fel. A bérmálkozók száma Cio-
pleában 62 volt, köztük két felnőtt magyar nő, kiket nem 
rég a papnevelő intézet egy theologusa téritett vissza a ka-
tholika egyház kebelébe. E theologus, bár még nem kapta 
meg a felsőbb rendeket, elöljárói engedelmével, igen buzgón 
hirdeti magyarajku hitsorsosainak Isten igéjét. Mult évben 
egy 92 éves aggastyánt sikerült Kálvin felekezetéből a/, 
egyházba visszavezetnie. E megtérések a lanyha katholiku-
sokra szintén jó hatással vannak. Elmondhatni tehát bátran, 
hogy mgr Paoli működése a legszebb reményekre jogosit fel. 

Svajcz. A berni katholikus ,zsinat.' — T. olvasóink rög-
tön látni fogják, hogy a világ ily katholikus zsinatot még 
nem látott. Ez csak X I X . századnak volt fentartva. Igazi 
katholikusok és ó-katholikusok itt együtt üléseztek, hogy 
zsinati egyháztmáesot válasszanak s az amnestia után egy-
mással először megbirkózzanak és számokban bebizonyítsák, 
hol van a többség, a hitökhöz hű katholikusoknál-e vagy a 
,nemzeti', alias ó-katholicismus híveinél. Az első ülés junius 
23-án volt Bernben. Herzog, a ,nemzeti püspök,' ülés előtt 
a római katholikusoktól elrabolt templomban szemlét t a r -
tott jól megtizedelt csapatja felett. Innen e merész csapat a 
berni nagytanács termébe Vonult, hol a két párt meggyőző-
dése szerint sorakozott egymással szemközt. Alig volt 30 
ó-katliolikus 62 katholikussal szemben. Heves vitákat lehe-
tett várni mindjárt az ülés kezdetén, mert az hallatszott, 
hogy az ó-katholikusok el vannnk határozva a porrentruyi 
választások érvényét kétségbe vonni, minthogy az onnan 
küldött katholikus képviselők nem laknak azon plepáuia te-
rületén, melyben megválasztattak. E kifogás érdekes vissza-
torlásra adott volna alkalmat, ha felhozzák, — de hal lgat -
tak vele, — mert hiszen az ó-katholikus urak eddig minden-
féle elemet összeszedtek s nem igen törték a fejőket azoiv 
vájjon az ő bizalmi férfiaik épen azon plébánia területén 
laknak-e, hol megválasztattak. 

Fromaigeat elnök, az előbbi zsinati tanács elnöke, meg— 
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nyitván az ülést, felszólitá a zsinatot, hogy hivja fel a kor-
elnököt a zsinat tiszti székei betöltésére. Az ó-katlioliku-
sok Schönenberg apostata papot szerették volna a korelnöki 
székben látni; de Chaignat abbé, jouxi katholikus plébános 
idősebbnek bizonyult be az ó-katholikus jelöltnél. A radica-
lisok Chaignat ellen azt hozták fel, hogy hivatalában végle-
gesen még most sincs megerősítve a kanton cultusügyi igaz-
gatósága által; azonban, midőn a megerősítő okmányt látták, 
fájó szívvel elhallgattak.Korelnöki tisztjét Chaignat átruház-
ta Koller ügyvédre, ki a tisztikart ideiglenesen következőleg 
állította össze. Titkárok : Chappuis (katholikus képviselő) 
és Rem (ó-katholikus képviselő), szavazatgyüjtők : Magnin 
(katholikus) és Gigon (ó-katholikus). Ez utóbbi, courtelaryi 
ügyvéd, igen buzgó hive az ó-katholicismus ügyének ; daczára 
ennek még saját parochiája és környéke ókath. papjainak ne-
vét sem tudta a képvisők irott névsorozatából felolvasni, ha-
nem a katholikus képviselők voltak kénytelenek neki derült-
ség közt megsúgni saját pártfeleinek nevét. Megtörténvén az 
igazolás megválasztatott a zsinat tisztikara és a zsinati tanács. ö o 
Az előbbibe két ó-katholikus került bele, az utóbbiba egyet-
len egy sem : a mi igen nagy horderejű esemény, minthogy a 
berni kormány kívánalmának is elég van téve, az ó-katho-
licismns is tökéletesen le van verve. Most csak az van még 
hátra, hogy végkép feloszoljék s maradványait a szél a szél-
rózsa minden irányában széthordja Nemde furcsa zsi-
nat volt ez? De ennek igy kellett történni. Az ó-katholicis-
mus feltolt uralmát csak igy lehetett hivatalosan, a berni 
kormány által törvényesnek elismert módon lerázni. Malum 
necessarium et minus, ez az egész. Ezért engedte meg Lâ-
chât, az apostoli széllemü püspök, Róma szemeláttára, ellen-
mondás nélkül. 

Bruxelles . Érdekes részletek XIII. Leo pápa, mint 
brüsseli nuntius életéből. — Lever angol iró sokáig lakott 
Bruxellesben. Fitzpatrick épen most adta ki életrajzát. Eb-
ből kiváló érdekességénél fogva kiemeljük a következő rész-
letet. „Midőn Lever Károly, irja tiszt. Hayman Samuel pap 
ur, Bruxellesben lakott, lakása Angolország residens minis-
terének, sir Hamilton Seymournak szomszédságában volt. A 
követségnél a kihallgatások esti 7 órakor végződtek; ezen 
idő után sir Hamiltonnál nem maradtak csak a kik erre kü-
lönös meghívást kaptak s kik ennélfogva a követ benső ter-
meinek vendégei voltak. I t t sokszor a legkülönösebb talál-
kozások történtek. Igy például, midőn dr Wately, anglikán 
dublini érsek, a követnél volt, az egész este más szomszédja 
nem vala, mint a pápai nuntius. Es a mi még meglepőbb, 
az, hogy e nuntius nem volt más mint a mostani pápa, 
X I I I . Leo, a szellemdus damiettei érsek, mgr Pecci, kinek 
viszonya egy protestáns vallású fejedelemhez (I. Lipót belga 
királyhoz) oly szívélyesek és békitők voltak. Egyszer Vic-
toria királynő asztalához volt hivatalos ; ebéd után követé 
ő felségét a salonba, hol ő felségének Palmerston bemutatta. 
Egyedüli pápa, kiről ilyet lehet mondani Több társas 
beszélgetésének emléke fenn van tartva, melyek azt bizo-
n vitják, hogy Pecci bibornok az ember kedvességéhez a pap 
tudományát csatolja. I . Lipót mondá róla egyszer: „Néha 
f ledem, hogy Pecci olasz. Oly folyékonyan beszél fran-
c/iául, hogy ha német nem volnék, beszédjének varázsa ál-
tal könnyen megtéritlietne, épen ugy, mint érveléseinek lo-

gikája által." Egyszer Lipót király Laekenben igy szólt 
hozzá : „Szomorú vagyok, hogy ön meg nem tér í thet ; ön oly 
csábitó theologus, hogy szeretném felkérni a pápát, adjon 
önnek bibornoki kalapot. — 0 , feleié a nuntius, felséged 
szivére hatással lenni százszor kedvesebb előttem. — Ah, 
nekem nincs szivem, kiáltott fel a király mosolyogva. — 
Akkor tehát mondjuk jobban : Sir, felséged szellemére." 

I E 0 D Á 1 0 I . 
-f- Pázináiidi Horvát Endre élet- és jellemrajza. Ir-

ta Méry Etel, sz. B. r. áddozár. A pannonhalmi szt.-benedek-
rend győri főgymnasiumának 1878 9-iki Értesitvényében. 
170 lap, 3 képpel. 

Ez élet- és jellemrajz egy iskolai Értesitő bevezető 
mellékletének szerény alakjában fekszik előttünk ; azonban 
mind az alkalom tekintetében, melyből Íratott, mind a sze-
mélyt és tárgyat illetőleg, melyről szól, megérdemli, hogy 
szerényebb köréből az önálló irodalmi munkák szín vonalára 
kiemelve mutassuk be t. olvasó közönségünknek. 

E napokban (jun. 22-én) folyt le Pázmándon az ünne-
pély, mely főt. Nogáll Károly, ozerói vál. püspök s győrszé-
kesegyházi pápóczi prépost ur ő mga magasztos szellemének 
köszöni létét, s melynek czélja vala a magyar eposzi mű-
nyelv úttörője, sőt első megalapítójának emlékét tábla és 
kereszt által felfrissíteni és megtisztelni. Történt ez a 
nagyérdemű költő-áldozár születésének százados emlékére. 
Ez alkalomból az előttünk fekvő mű lelkes szerzője beha-
tóbb élet- és jellemrajzot irt, mely magvas, érdekes és tanul-
ságos tartalmára, valamint az alak és irály kellemeire nézve 
jobb szellemű irodalom-történeti termékeink közt előkelő 
helyet foglal el. Igen helyesen a győri sz. Benedek-rendű 
főgymnasium egyik tudós tanára válalkozott e mű megírá-
sára; mert hiszen Horvát Endre classikus műveltségének alap-
jait ezen intézetben rakta le, mely méltán megérdemli, hogy 
belőle kiemelkedett nagy férfiaink feltűnő száma miatt a 
leghálásabb érzelmekkel emlegesse az utókor. I t t tanultak O O 
ugyanis, mint szerző 4. 1. említi : Ányos, a két Kisfaludy, 
Takács J. , Horvát E., Czech, Érdi, Batthányi Lajos, Deák 
Ferencz, Ghiczy Kálmán, Somsich Pál, Majláth György, 
Zalka J . , Kruesz Chr., Horváth Boldizsár, Császár Ferencz, 
Reguly, Vas Gereben, Rauch Levin, Bedekovich Kálmán 
stb., — annyi előkelő és nagy név, mennyit nem minden ha-
zai intézet szerencsés felmutathatni. 

Szerző e becses élet- és jellemrajzban, mint műve ele-
jén maga irja, bölcsőtől sirig hiven kiséri a nevelés és okta-
tás, irók és iroda lom, vallási, politikai, nemzeti tényezők ha-
tása alatt kiképzett irót lelkipásztori bokros hivatása köze-
pet t ; jellemzi a honfoglalás hősköltőjét, már kisebb elbeszélő 
költeményeiben is a hősköltői dictio és a hexameter megal-
kotóját; a nyelvújítás túlkapásai idején a mérséklő ortholo-
got, de egyszersmind szerencsés neologot ; méltányolja mint 
vallási irót, egyházi és akadémiai szónokot. . . . Szép és bő 
tárgy. Szerző lelkesedéssel s avatott tollal dolgozta fel. kö-
vetkező beosztással: I . Elet- és jellemrajza 1778—1798. — 
II . Növendékpap, káplán (1798—1806.) — I I I . Horvát 
Endre mint téti plébános 1806 — 1829. - IV. (Hibásan I I I . 
kétszer fordul elő). Horvát Endre mint Pázmándi plébános, 



akadémiai tag, az „Árpád" koszorús költője, a magyar aka-
démia tevékeny tagja. 

Befejezésül szerző következő emlékezetes sorokat i r t : 
„Meghalt a végrendelkező, meghaltak a végrehajtók, meghalt 
a végrendelet hitelesítője, Zerpák János már mint győri püs-
pöki helynök, választott püspök, pápóczi prépost,— kinek szé-
két Nogáll Károly foglalta el, teljes czimével, hatványozott 
lelkesülésével, az irodalmi, társadalmi érdemek méltánylatá-
nak teljes buzgalmával. Kimondá a szót : Horvát Endre ér-
demeinek megörökitését papi, hazafiúi kötelmének tartja ! A 
szó követője a tett, — a százados évfordulati ünnepély 1879. 
junius-hó 22-kén. 

Az emlék áll : álljon emléke emlékezetünklen is !" Fiat ! fiat • 
Győr kitett magáért. Az emlékkereszt megteremtője s 

az emlékirat szerzője, midőn papi s hazafiúi kötelmöket tel-
jesítve egy paptársuk irodalmi érdemeit kiemelték a feledé-
kenység százados pora alól s fölfrissített fénynyel körülö-
vezve általadák az utókornak, különös hálára kötelezték le 
a magyar katholikus papságot, mely irodalmi s hazafias ér-
demeit napjainkban már nehezebben látja elismertetni mint 
ez előtt, midőn még a költő is imádkozott, Berzsenyi „Fo-
hászkodásában . 

Az életrajz után Horvát E. müveinek harmadféllapos 
gazdag; sorozata következik. ÏD O 

= Beküldettek : Iskolai Értesítők és Tudósitványok.*) 
Közöljük azon sorrendben, melyben kaptuk: 

1) Êrtesitvény a pannonhalmi sz.-Benedek-rend győri 
fögymnasiumáról az 1878/9. tanév végén. Tartalma : A fen-
tebbi életrajz után : I. Tanári személyzet (14 tanár és 2 vi-
lági tanitó). I I . Tanterv és Írásbeli feladványok. I I I . Tudó-
sítás a tanodáról. Jótékonysági ügy : az ösztöndijak összege 
3G92 f r t ; a Deák-segélyző-egylet bevétele 186 frt 75 kr, 
kiadása 183 frt 23 kr. V. Sorozata azon termények- és ké-
szítményeknek, melyekkel a győri kath. főgymnasium jelen 
tanévben gyarapodott. A termények szaporodtak 425 darab-
bal. a készítmények a kő-, bronz-, vas-, népvándorlási, ró-
mai korból 377, közép-, uj- és legújabb korból 819 darab-
bal. Összes darabszám 48,219. Évi szaporulat 2100. Ennek 
értéke 993 frt. VI. A physikai és chemiai szertár 796 frt ér-
tékkel gyarapodott. VII . Az ifjúsági könyvtárban van 1514 
mű 2875 kötet; szaporodás: 149 mű 281 kötet. A tanuló 
iíjuság száma: 416, közülök róm. kath. 296, ág. v. 15, hel. 
v. 8, héber 97. Az érettségi vizsgálat eredményét még nem 
lehetett közölni. 

2) A nagyszombati érseki főgymnasium értesitvénye az 
1878—79. tanév végén. Közli Graeffel János, igazgató. Tar-
talma: I. Értekezés helyett ez évben igen helyesen a nagy-
szombati érseki főgymnasium könyvtárának könyvjegy-
zéke van megkezdve és pedig a történelmi szak Knausz 

*) Mint tavai ugy ez esztendőn is fáradságot veszünk magunknak 
s tüzetesen közöljük a beküldött füzetek ta r ta lmát , mely becses kincse-
ket re j t magában s mintegy hévmérője a nemzet szellemi mozgalmának, 
emelkedésének vagy hanyatlásának. Szerk. 

N - i g 27 1. Melcsiczky Lajos tanár uj rendezése és leltározása 
alapján szakavatottan.il. A tanári testület személyzete,13 esz-
tergommegyei áldozár-tanár és 2 világi m. tanár. I I I . Tan-
terv. IV. Szabad dolgozatok. V. Tanodai közlemények. VI . 
Taneszközök és jótékonysági ügy. Könyv vétetett 100 köt. 
köztük több igen becses régi könyv ; ajándékul jött 930 kö-
tet. Rendes ösztöndijak összege 3934 ft. ; rendkívülieké : ő 
emin. a herczeg-primás kegyességéből 400 ft, az esztergomi 
főkáptalanéból 370 ft. helyiek : 436 ft 14 kr. Tanuló ifjúság-
száma : 372; róm. kath. 287, ág. v. 4, h. v. 3, angol hitű 1, 
héber 69. Érettségit tett 22, megbukott 1, kitün. érett 2, ér. 
19; ezek közöl theol. szakra szándékozik 4, juridikaira 7, 
medikaira 4, philosophiaira 3, diplomatiaira 1, erdészetire 1, 
katonaira 1. X I . Az ifjúsági önképző-kör működése. X I I . A 
királyi-érseki convictus. 

VEGYESEK. 
— 0 eminentiája a herczeg-primás, irja az ,Esztergom', 

ismét elvitathatlan bizonyitékkal járult a magyar clerusnak 
kulturális törekvéséhez és áldozatkészségéhez. Gründl Ig-o o 
nácz nemrég elhunyt doroghi lelkész és természettudósnak 
nagyszerű botanikus gyűjteményét és szakkönyvtárát meg-
vásárolta, tudományos elrendezésével pedig Dr. Feichtinger 
Sándor urat, a jeles tudóst és orvost bizta meg. Mivel pedig 
a megvásárolt gyűjtemény oly gazdag, hogy másod s harmad-
példányai is vannak, ő eminentiája elhatározta, a gyűjte-
mény elsődletét a nagy szombati gyrnnasiumnak, a másod-
latot a papnöveldének, a harmadlatot pedig az esztergomi 
főgymnasiumnak ajándékozni. 

— Sajnálattal jegyezzük fel, hogy a pozsonyi „Recht", 
e jeles és sokoldalú szakavatottsággal szerkesztett katholi-
kus lap, f. hó 1-én megszűnt. A külföld kezd gúnyolód-
ni. A bécsi ,Gemeinde Zeitung' pl. igy kiált fel : „Das 
geschieht im „Marianischen Königreiche" ! 

— A szent atya Bonaparte bibornok által fejezte ki 
mély részvétét Eugenia császárnőnek. 

— A poseni egyházmegyében 89 plébánia 200,000 lé-
lelekkel pásztor nélkül van. 1874-ben volt 818 áldozár, je-
lenleg 584-en vannak. 

— •(• A kegyes tanitőrend érzékeny veszteséget szenve-
dett. Főnöke, főt. dr. Somhegyi Ferencz, akad. tag, tuck 
egyet. ny. r. tanár stb. f. hó 1-én elhunyt. Az ö. v. f. n. ! 

P é t e r f i l l é r . 
Rézbányai János , árvaházi felügyelő . . . 1 db arany 
Szilvásy Mihály, hi t tudor s h i t t anár . . . . 5 f r t . 
Zányi György, kisseminariumi alkormányzó . . . 2 f r t . 
Chalupni János, papneveidei alkormányzó . . . 2 fr t . 
Wurster József, h i t tudor s h i t tanár . . . . 2 f r t . 
Köhler Ferencz, tanulmányi felügyelő s h i t t anár . . 2 f r t . 
Dreven Ignácz, papneveidei lelkiigazgató 
A nagyobb papnevelde növendékei 
Szent-Pál-Társulat 

2 f r tos ez. tallér. 
5 f r t 10 k r . 
3 ezüst f r t . 

Ősszeg : f 8 f r t 10 kr, 1 db ar., 1 db ezüst tallér, 3 db ez. f tos . 

A szerkesztő postája. 
Dr. L.—nek. ,A t r ient i közzsinat tekintélye Magyarországban' 

czimü czikk közlését azonnal megkezdjük. A legnagyobb figyelemre méltó. 

Mai számunkhoz van mellékelve Előfizetési 
felhívás Bogisich Mihály , 1 keresztény egyház 
ősi zenéje' czimü művévé. 

E l ő f i z e t é s i f e 1 h i y á s. 
Az u j félév alkalmából t isztelet tel kérjük tiszt, olvasóinkat, hogy a második félévi előfizetés iránt , idejekorán való expeditiói 

intézkedhetés végett, bennünket mennél előbb értesíteni méltóztassanak. Szilárd eltökéléssel, j á r t utakon haladunk s illetékes buzdításokból s 
azon kedvező körülményből, hogy az előfizetők számának emelkedése folytán az I. félév első számait ú j r a kellett nyomatnunk, megingathatlan re -
mény t merítünk a jövőbe. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k . 
Előfizetési dij egész évre 1 0 f t , félévre 5 ft . o. é. Előfizethetni minden kir. pos tahivata lnál ; a szerkesztőnél, Budapest, Stáczió-utaza 

40.. vagy Kocsi Sándor nyomdai i rodájában, Budapest, Muzeum-kürut 10. sz. Legczélszerübb a posta-utalványokat használni. Ezeknek szelvény ére-
kér jük a nevet, a lakhelyet s az utolsó postát világosán kiirni, vagy e helyett egy ezévi czimszalagot felragasztani. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, jnlius 9. 3. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : A trienti közzsinat tekintélye Magyarországban. — A megszentelő malaszt lényegéről. — A plébánia-
hivatalokról. — Egyházi tudósitások : Budapest. Egy kis parallelismus. Bécs. Harcz az iskoláért. Svajcs. Még egyszer a 

berni katholikus ,zsinatról'. — Irodalom : Két jeles hittudományi tankönyv. — Vegyesek. 

A trienti közzsinat tekintélye 
Magyarországban. 

A közönséges egyházjogi u jabb források kö-
zött kétségkívül legnagyobb szerepe van a t r ient i 
egyetemes sz. zsinatnak, mely, mint tud juk , 1545-ik 
évi decz. 4-kén nyi t ta to t t meg III . Pá l pápa a la t t a 
regényes Tirolnak Trient nevű városában, azonban 
nyolcz ülés (sessio) után, melyek 1545-ik évi decz. 
13. (első ülés), 1546-ik évi jan. 7. (második ülés), 
febr. 4. (harmadik ülés), apr i l 8. (negyedik ülés), 
jun . 17. (ötödik ülés), 1547 ik évi jan. 13. (hatodik 
ülés), márcz. 3. (hetedik ülés), márcz. 11. (nyolcza-
dik ülés) tar ta t tak, részint a Trient vidékén duló 
ragályos betegség miat t , részint a k iütöt t smalkaldi 
háború következtében, 1547-ik évi márczius 11-én 
Bolognába tétetet t át, — ahol két ülés után, me-
lyek 1547-ik évi apri l 21. (kilenczedik ülés) és jun . 
2-kán (tizedik ülés) tar ta t tak , 1547-ki évi szept. 
14-én elhalasztatott . 

„Die XIV. Septembris 1547. — olvassuk a tri-
enti zsinat actáiban — in congregatione generali 
Bononiae prorogata fu i t sessio, quae fu tu ra erat die 
sequenti, ad beneplacitum sacri concilii." (L. Canon, 
et Deer. Concil. Trident . Ratisbon. 1866. p. 50.) 

Ugyanezt mondja e közzsinat történetirója, 
Pallavicini : „Generalis coetus die 14. Septembris 
(értsd 1547.) convenit, in quo relatas a Legatis pro-
rogandae tum privatim tum ad in certum diem ses-
sionis causas, quas memoravimus, omnes Pat res  
comprobarunt . u (L. Histor. Cone. Trid. lib. 10. cap. 
5. num. 1.) 

Ezek alapján — tévednek azok, akik ál l i t ják, 
hogy Bolognában három ülés ta r ta to t t és a közzsi-
na t csak 1548-ban oszlattatott el. Igy téved pl. dr. 
Szeredy J. , ki ezeket mondja : „ — (A tr ient i köz-

zsinat) 1547-ben Bolognába helyeztetett át, hol há-
rom ülés u tán 1548-ban eloszlattatott ." (L. Egyház-
jog I. köt. Pécs 1874. 120. 1.) 

Későbben az 1551-ik évi máj . 1-én ta r to t t 11-ik 
üléssel ismét megnyi t ta to t t III . Gyula pápa a la t t 
Trientben a félbeszakasztott zsinat s i t t t a r t a to t t a 
már emiitet t 11 ik ülésen kivíil 1551-ik szept. 1-én 
(a tizenkettedik ülés) ; októb. 11-kén (a t izenharma-
dik ülés), nov. 25-én (a tizennegyik ülés) és 1552-ik 
évi jan . 25-én (a tizenötödik ülés), apr i l 28-kán (a 
tizenhatodik ülés), — de miu tán a protestánsok 
1552 ben V. Károly császár ellen hadat üzentek, a 
zsinat ismét elhalasztatott . 

„Quum . . . ipsa sancta Synodus — úgymond 
III. Gyula pápa a zsinatot felfüggesztő decretumá-
ban — omnia et praecipue Gerinaniam armis ardere 
et discordiis videret, omnes fere episcopos Germa-
nos, praesert im principes electores, suis consul tum 
ecclesiis e concilio abiisse : decrevit tantae necessi-
tat i non reluctari Atque 
huius oecumenici concilii Tr ident ini progressum per 
bienium suspendendum fore decernit, prout prae-
senti decreto suspendit " (L. Canon, et Decret. 
Conc. Trid. Decretum Suspens. Concil.) 

A viszonyok azonban oly bonyodalmasakká 
lettek, hogy a pápának fentjelzett óhaja, a közzsi-
natot két év múlva megnyithatni , épen nem valósult . 

-Végre IV. P ius pápa 1560-ik évi november 
30-án (III. kai. Decembris) kelt „Ad ecclesiae regi-
men" bul lá jával . „ sacrum oecumenicum et ge-
nerale concilium in civitate Trident ina ad 
sanctissimum diem Resurrectionis dominicae pro 
xime f u t u r u m indicimus, et ibi celebrandum  
s ta tuimus atque decernimus " — a félbeszakasz-
tot t zsinatot ú j r a összehívta; azonban az első ülés e 
pápa alat t csak 1562-ik évi j an . 18-kán t a r t a to t t 
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meg. S ez volt a t r ient i közzsinat ülései között a 
t izenhetedik. 

E pápa a la t t t a r ta t tak az emiitet t ülésen kivül 
1562-ik évi február 26 án (a tizennyolczadik ülés), 
má ju s 14-én (a tizenkilenczedik ülés), jun . 4 kén (a 
huszadik ülés), ju l ius 16-án (a huszonegyedik ülés), 
szept. 17-én (a huszonkettedik ülés) és egy kis pro-
rogatio után 1563-ik évi jul . 15-én (a huszonharma-
dik ülés), nov. 11-én (a huszonnegyedik ülés).végre 
decz. 3. és 4-ik napjain (a huszonötödik ülés). Össze-
sen tehát kilencz ülés ta r ta to t t IV. Pius pápa alatt . 
S igy a trienti közzsinat, kétszeri megszakasztással, 
18. évig tar tot t . 

Megerősítettek a t r ient i közzsinat határozatai 
és végzései Moronus és Simoneta, bibornoki-elnökök 
kérelme folytán, IV. Pius pápa ál tal a 1564-ik évi jan . 
26-án t a r to t t titkos consistoriumban ezen szavak-
k a l : „Peti t ioni nomine concilii oecumenici Triden-
t ini super eius confirmatione per dictos legatos (értsd 
a fentér inte t t Moronus és Simoneta bibornok elnö-
köket) nobis facta annuentes, omnia et singula, quae 
in dicto concilio tam sub fel. rec. Paulo III. et Ju l io 
III. praedecessoribus nostris, quam Pontificatus no 
stri tempore décréta et definita sunt, auctori tate 
apostolica confirmamus, a tque ab omnibus 
Christ i fidelibus recipi et inviolabili ter observari 
mandamus . " (L. Canon, et Decret. Cone. Trident.) 

E szent zsinat hi tágazati határozatai (canones) 
ezen megerösités u tán azonnal köteleztek, mihelyt 
valakinek valami módon, pé ldául az isteni ige hir-
detése, a keresztény tani tás stb. által tudomására 
ju to t tak , — sz. Pá l apostolnak ezen szavai szerint : 
..Fides ex audita, audi tus vero per verbum Christi ." 
ad Rom. X. v. 17. (L. Müller E. Theol. Mor. L ibr . I . 
T. III. §. 54. princip. 2.) és az Üdvözítőnek ama pa-
rancsa folytán : „Euntes docete omnes gentes, bapti-
zantes eos in nomine Patr is docentes eos ser-
vare omnia, quaecunque mandavi vobis." (Math. 28. 
v. 19, 20.) A fegyelemre vonatkozó végzéseket (dé-
créta de refor.) azonban, vagy mint némelyek neve-
zik a javítási fejezetehet'L ki kellett hirdetni az egész 
keresztény világnak, sz. Ágostonnak eme szavai sze-
r i n t : ..Leges, postquam inst i tutae et f i rmata sunt, 
non possunt a subdit is iudicari ." (De vera reliq. 
cap. 31.) Ezen szavakat pedig Grat ián igy fej teget i : 
„Leges ins t i tuuntur , cum promulgantur , firmantur, 
cum moribus u tent ium approbantur u (In De-
cret. Dist. IV. ad cap. In istis t empora l ibus . . . ) 
Miért is IV. Pius pápa 1564-ik évi jan. 26 án kelt 
„Benedictas Deus44 kezdetii bul lá jával a fentebbi 

értelemben kihirdette a t r ient i közzsinatnak a fe-
gyelemre vonatkozó végzéseit; s hogy e végzések a 
távoli keresztény országok és tar tományok tudomá-
sára is e l juthassanak : lenyomattak a szent zsinat 
határozatai és végzései s kihirdetés végett szétkül-o O 
det tek; vagy, hogy az idézett bulla szavaival é l jek: 
„ . . . v o l u m u s et mandamus, — úgymond IV. Pius 
pápa, — ut ad impressionein t r adan tur , quo 
commodius per Christianas provincias et régna di-
vulgari possint ." 

Kétely támadván aziránt, váj jon mely határ-
időtől birnak kötelező erővel a t r ient i közzsinat 
fegyelmi végzései, ezen kétely eloszlatása végett 
IV. Pius pápa 1564 ik évi jul ius 18-án (XV. Kai. 
Aug.) kelt ,.Sicut ad sac rorum" kezdetű bul lájában 
megál lapí t ja a határ időt ugyanazon év május l- jé-
től. „ Ad aures nostras pervenit , — mondja IV. 
P ius e bul lá jában — multos esse, qui dubitent, ex 
quo tempore coeperint décréta sacri generalis con-
cilii Tridentini , ad reformationem et ius posit ivum 
dumtaxa t spectantia, eos, ad quos pert inent , obli-
gare Nos ut omnis controversia dubitat io-
que tol la tur , motu proprio earn rem, prout rat ioni, 
iuri et aequitat i convenire censuimus, dux imus de-
clarandam aequum nobis et ius tum visum est, 
praedicta décréta omnia ad dictam reformationem 
iusque posit ivum dumtaxa t spectantia, a Kaland. 
Maii proxime praeterit i omnes obligare coepisse, 
neque post earn diem excusationem cuiusquam, quod 
ea ignoraverit , admit tendam, atque ita apostolica 
auctori tate declaramus ac definimus  

A tr ient i közzsinat fegyelmi végzései Rómán 
kivül ünnepélyesen kihirdettettek a velenczei köz-
társaságban, Lengyel- és Spanyolországban, későb-
ben Belgiumban s a német birodalomban, ma jd 
Francziaországban ; — Magyarországban részben 
kihirdettet tek e fegyelmi végzések, igy az esztergo-
mi főmegyében, részben pedig hal lgatag elfogadtat-
tak, igy a többi egyházmegyékben : miértis ugy ott, 
mint ná lunk Magyarországban a közönséges egy-
házjog forrását képezik. (Folyt, kör.) 

A megszentelő malaszt lényegéről. 
Ha a psychologia annyi megoldatlan kérdésbe 

ütközik, lehet-e csodálkozni, hogy a malasztról szóló 
theologiai tan, melyet természetfölött i psychologiá-
nak lehetne nevezni, telve van t i tkokkal ? Hogy 
előt tünk ezeket érthetőkké tegye, a kinyilatkoztatás 
nagy számban használt hasonlatokat és képletes 
beszédeket, melyeknek jelentését tú lha j tan i nagy 



1 9 

t é v e d é s v o l n a . B á r m i l y n a g y és f e l s éges a megszen-
t e l t s m é g i n k á b b a m e g d i c s ő ü l t l e lkek á l l a p o t a s 
a k á r m i l y c s o d á l k o z á s s a l szokás r ó l a beszé ln i , soha 
sem ke l l f e l e d n i , h o g y m a g á v a l a k e g y e l e m m e l , m a -
g á v a l a d i c s ő s é g f é n y é v e l sem s z i i n ü n k m e g egy-
szer ü t e r e m t m é n y e k l enn i , k ik v é g t e l e n ü l a l á b b á l -
l u n k a T e r e m t ő n é l , k i n e k h a t á r t a l a n i r g a l m a n e m fo-
g y a t k o z i k meg , m i d ő n az t r e á n k k i á r a s z t j a és ő m a g a 
soha sem s i i lyed le a m i a l a c s o n y s z i n v o n a l u n k r a . 
A t e r m é s z e t f ö l ö t t i r e n d b e n a bö l c sé sze t e lve i a vé -
ges és v é g t e l e n l é n y r ő l épen o ly szoros és s z a b a t o s 
a l k a l m a z á s t n y e r n e k m i n t a t e r m é s z e t i r e n d b e n . 

A h á l a , l e lkesedés és e l r a g a d t a t á s , m e l y e t a 
k e g y e l e m n e k a t e r m é s z e t f önsége i f ö l ö t t messze ki-
m a g a s l ó v o l t a ke l t a k e r e s z t é n y l é lekben , n é h a elfe-
l e d t e t t é k e figyelmeztetést. N é m e l y m e t a p h y s i k a i 
r e n d s z e r e k , e lveik á t v i t e t v é n a t h e o l o g i á b a , i t t - o t t 
e l t é r é s e k e t o k o z t á k a k a t h o l i k u s h i t t u d ó s o k t a n á t ó l . 
A s z ó n o k i ékes szó lá s is sokszor nem vo l t t e k i n t e t t e l 
a t h e o l o g i a i f o g a l m a k s z i g o r á r a és e g y s z e r ű s é g é r e . 
A z é r t , k ü l ö n ö s e n n a p j a i n k b a n , s z e r é n y k ö r ű v i t a t -
kozások ke le tkez tek , m e l y e k n e k v i s z h a n g j a m é g i s 
k i h a t o t t az i sko l ák f a l a i n t ú l r a is. 

L e g ú j a b b a n a l i l le i k a t h o l i k u s e g y e t e m h i t t u -
d o m á n y i k a r á h o z i n t é z t e t e t t e t á r g y b a n k é r e l e m az 
i r á n t , h o g y e t u d ó s t e s t ü l e t a m e g s z e n t e l ő m a l a s z t 
l é n y e g e i r á n t i k é t e l y e k e t e losz lassa . Az i g y fe lszól í -
t o t t t a n á r o k f e l e l e t ü k e t t ö b b l a t i n t é t e l be f o g l a l t á k 
össze, m e l y e k n e k közlése n e m lesz t a l á n h a s z t a l a n 
m i n á l u n k sem. M i n t l á t j u k , h i v e n r a g a s z k o d t a k 
n e m c s a k közve t l en t a n i t ó i k , h a n e m a h i t t u d o m á n y i 
k a r o k n a k , m o n d h a t n i , á l t a l á n o s t a n á h o z , k ü l ö n ö s e n 
p e d i g a l e g r é g i b b s l eg je lesebb s c h o l a s t i c u s t u d ó s o k 
h a g y o m á n y a i h o z . F ö l f r i s s í t e t t é k a t h e o l o g i a t i s z t a 
t a n á t s u j f é n y t d e r í t e t t e k r eá , m e l y r e n a p j a i n k -
b a n n e m a n n y i r a a s z i g o r ú m e g f o n t o l á s m i n t i n k á b b 
a b u z g ó l e lkesedés á l t a l s z ü l t á l l i t á s o k m i a t t a l i g 
l ehe t sokszor r á i s m e r n i . 

K ö z ö l j ü k e t u d o m á n y o s n y i l a t k o z a t o t , m i n t 
n a g y b e c s ű o k m á n y t s m i n t b i z o n y í t é k á t a n n a k , 
h o g y a f r a n c z i a k a t h o l i k u s e g y e t e m e k c s a k u g y a n 
v a l ó s í t j á k a h o z z á j o k c sa to l t r e m é n y e k e t s a h i t t u -
d o m á n y o s t e v é k e n y s é g b e u j é le te t hoznak . 

I. Natura clivina in tribus personis subsistens, nulli 
praeterea subiecto communicari potest immediate et ad hoc 
ut sit eius forma et substantialis perfectio. 

I I . Natura tamen divina enti finito communicata et 
mediate imita est in Incarnatione, quatenus hypostasis Ver-
bi divini naturam humanam assumpsit ac sibi propriam fe-
cit ; haec autem unio, licet substantialis, non potest dici 
communicatio divinae naturae ad extra, quaudoquidem na-

tura divina extra seipsam aut extra personas divinas nulla-
tenus est posita. 

I I I . Natura divina substantiae creatae uniri seu com-
municari potest tamquam obiectum visionis, dilectionis et 
fruitionis, atque per varia dona ad ordinem supernaturalem 
spectantia : at vero nulla est in essentia divina aut personis 
divinis perfectio accidentalis, quae possit ad extra commu-
nicari formaliter et univoce, et tam impossibile est ut acci-
dentaliter participemus ipsi formae divinae quam ut ea sub-
stantialiter informemur. 

IV. Hinc, perfectio quaelibet substantiae creatae in-
dita, sive naturalis sit sive supernaturalis, realiter et t ran-
scendentaliter distinguitur ab essentia personisque divinis, 
et nonnisi analogicam divinitatis participationem constituit. 

V. Ordinis igitur utriusque, naturalis scilicet et super-
naturalis, discrimen non in eo est quod illius perfectiones 
virtualiter aut eminenter et aequivoce tantum, huius vero 
formaliter et univoce sint in Deo. 

VI . Etsi vero natura et gratia participationes sint et 
imitationes seu similitudines naturae divinae per analogi-
cam eius communicationem, ipsae nihilominus ab invicem 
distinguuntur realiter et generice ; gratia autem et gloria 
eiusdem sunt ordinis supernaturalis, sicut praeparatio et con-
summatio, sicut inchoatio et perfectio. 

V I I . Communicatio divinae naturae generatioque illa 
supernaturalis qua „Filii Dei nominamur et sumus" non 
sunt nisi analogicae generationi! Verbi divini, et nonnisi per 
dona accidentalia fiunt in praesenti nostra vita, nullatenus 
vero per immediatam essentiae divinae communicationem. 

V I I I . Hinc gratia non est immediata participatio es-
sentiae et operationum divinarum, neque ea nobis naturam 
et vitam Dei physice communicat, ita ut forma quaedam 
Dei propria incipiat esse in nobis qualis in ipso est. 

I X . Neque gratia nobis communicat naturam divinam 
eo modo quo plantarum germen aut animantium semen na-
turam vegetalem animalemve communicant; ipsa ergo ca-
nalis aut vehiculum essentiae Dei eiusque modi essendi 
et agendi non potest dici, si haec verba idem significent 
ac quando de transmissione vitae vegetativae et animalis 
usurpantur. 

X . Quia tamen participatio et similitudo exigunt in 
utroque participationis et imitationis termino principium 
formale saltern analogum, gratia ideo vocari potest partici-
patio „formális" entis divini, dummodo non intelligatur 
haec forma supernaturalis esse identica aut univoca formae 
ipsi divinae et increatae. 

X I . Etsi ergo apud theologos in Ecclesia Dei lauda-
tissimos, participatio entis divini per gratiam, aliquando et 
variis quidem significationibus „formális" dicatur, numquam 
tamen hanc formalitatem sensu identitatis et univocitatis 
admittunt. 

X I I . Quia porro gratia supernaturalis realitas est 
physica et proprie dicta, non autem attributio mere logica 
et iuridica, seu relatio quaedam pure morális cum Deo, hinc 
ipsa dici potest participatio propria, physica et vera natu-
rae divinae, dummodo tamen eiusmodi expressiones sensu 
prius determinato accipiantur. 

X I I I . Probatissimi enim illi theologi, per realitatein 
3* 
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participation's nostrae supernaturalis cum essentia divina, 
nihil aliud intelligunt quam exsistentiam formarum realium 
et accidentalium quibus analogice deificamur, et ita divinae 
naturae consortes efficimur ut iam in statu viae adoptiva 
filiatione gaudeamus, in patria autem immediata Dei posse-
ssione et intellectuali fruitione beatificemur. 

X I Y . Cum inter personas divinas divinamque natu-
ram nulla intercedat realis distinctio, gratia sanctificans 
quae operibus ad extra annumeranda est non illarum magis 
quam ist ;us est participatio, neque ad processiones et rela-
tiones divinas magis refertur quam ad essentiam, adeoque 
iterum naturalis et supernaturalis ordinis discrimen non de-
bet reponi in eo quod naturalia dona ab essentia tantummodo 
et supernaturalia a personis divinis profluant. 

X V . Gratia sanctificans non ita est fidei et charitatis 
princípium sicut Pater Filii princípium est et Spiritus San-
c t i ; neque fides menti huinanae praebet formám Intelle-
ctus paterni et Verbi ab eo geniti ; neque chantas eidem 
menti communicat formam Spiritus Sancti procedentis ab 
utroque. 

X V I . Gratia sanctificans, etiamsi spectetur ut prin-
cípium vitae illius aeternae in qua Deum ipsum immediate 
videbimus et possidebimus, nullatenus potest nomine sub-
stantiae aeternae, necessariae et divinae insigniri ; nequeper 
earn essentia divina modo aliquo accidentali in nobis exsi-
stere incipit. 

X V I I . Quum in patria Deus ipsebeatis immediate con-
iungatur tamquam obiectum visionis et fruitionis, haec unio, 
sane sublimissima et maxime snpernaturalis, potest etiam 
considerari veluti participatio omnino propria, physica et 
realis essentiae divinae: nec ideo tamen Deus fit mentis bea-
tae forma, ac proinde participatio huiusmodi nonnisi meta-
phorice coinmunicatio Dei ad extra dicenda est. 

X V I I I . Hinc ipsi beati in patria vitam propriam et a 
vita divina realiter distinctam, quamvis summae supernatu-
ralem, sibi retinent. 

X I X . Lumen gloriae, quo mens beata ad hoc elevatur 
ut Deo tamquam obiecto immediatae cognitionis et fruitio-
nis potiatur, forma est creata et accidentalis quae ab essentia 
divina realiter distinguitur. 

Ex Universitate Catholica Insulensi, die I I I . Juni i an. 
M D C C C L X X I X . 

Dr Julias Didiot, Coll. Theol. Decanus. Dr Ludovicus 
Baunard. Dr Albertus Pillét. Dr Aloysius Florence. Dr Tho-
mas Bouquillon. Dr Fridericus Fuzet. 

A plébánia-hivatalokról. 
(Folytatás.) 

IV. 
A plébánia hivatalról kezdtem beszélni, amennyiben a 

plébánosnak vannak irodai teendői. Természetesen más tartal-
mú iratokat is kell készítenie,de irodai teendőinek legnagyobb 
részét az anyakönyvek képezik, főkép azóta, mióta a közszo-
kás, az egyház beleegyezése s ujabb formális rendeletek és tör-
vények által az állam részére is kell szolgálatokat tenni. Nem 
emlékszem, — csak saját magamról s időmről beszélek — 
hogy a papneveldében nekünk megmutatták volna, hogyan 
kell pl. folyamodást irni, hogyan kell valami jegyzőkönyvet 

feltenni, hogyan kell házassági kiküldetéseknél eljárni, ho-
gyan kell templomszámadást, jelentést készíteni stb. Ez min-
den esetre nagy hiányosság, melyen ha segítenének, a fiatal 
pap sok szégyentől és kellemetlenségtől megmenekülhetne, 
melyeknek igy kitéve vau. Természetes tehát, hogy egyéb 
tartalmú iratok kiállítási módját is gyakorlatilag kellene ta-
nítani. De különösen hangsúlyozom az anyakönyveket, s fő-
kép ezekre reflectálok, mert leginkább ezek által jut a plé-
bános érintkezésbe a külső kivatalos élettel, a különféle ha-
tóságokkal. Mig tehát másnemű iratok, pl. püspökhöz, szent-
székhez s más egyházi hivatalokhoz intézett levelek, folya-
modványok, jelentések etc., hogy ugy fejezzem ki magamat, 
a családban maradnak, addig az anyakönyvekkel összefüggő 
kiadványok legnagyobb része a családból kimegy, s használ-
tatik oly czélokra, melyek a szorosan lelkészi ügyekkel semmi 
összefüggésben nincsenek. De épen ezért kell a plébánosnak 
igen óvatosnak, rendesnek, járatosnak lennie, nehogy ma-
gát valami hiba vagy mulasztás vagy tudatlanság által 
compromittálja, magának és másoknak bajt szerezzen. 

Midőn tehát röviden ismétlem, hogy a plébániai irodai 
teendőkkel, bárminő tárgy körül forogjanak is, a papjelöl-
teket nem csak elméletileg, s tán pár futólagos szóval, ha-
nem gyakorlatilag, hogy ugy mondjam szemléletileg is meg 
kell ismertetni, egyszersmind különösen szükségesnek nyil-
vánítom azt, hogy ők a pastoralissal vagy jus canonicummal 
együtt, vagy akár magán órákban, az mindegy, figyelme-
sekké tétessenek az anyakönyvek fontossága, czéljára, kettős 
jellegére, a plébánosok kötelességére, felelősségére, a fenálló 
egyházi szabványokra és világi rendeletekre, az anyaköny-
vek vezetésére, megőrzésere, valamint az ezekből vagy ezek 
nyomán eszközölt kiadványoknál megkívántató -formasá-
gokra és feltételekre, s ezenkívül mindebben gyakoroltassa-
nak is. Továbbá igen óhajtandó volna nekik utmutatást 
adni, mit tegyenek, mint segédek, oly plébánosokkal, akik 
az anyakönyvek gondjait és terheit bármi uton, habár „régi 
szokás" alapján, az ő nyakukba kerítik ; mit tartsanak az ily 
szokásokról, törvényesek-e, türendők-e, utánzandók-e ? Mert 
tény, hogy a viszás szokások az által nem szűnnek meg, ha 
kedvezünk nekik, s biztosan megmaradnak, sőt másutt is 
keletkeznek, ha a segédlelkész tartozik az anyakönyvet ve-
zetni a plébános parancsára,mivel az előbbi, ha plébános lesz, 
és teheti, ő is épen igy fog tenni. 

De volnának még a mondottakon kivül más megjegy-
zéseim is. Pl. az anyakönyvek nyelvezetére nézve. Ez tavai 
még interpellatio tárgya is volt országgyűlésünkön. Mint 
eredetileg egyházi okmányok, az anyakönyvek az egyház 
nyelvén szerkesztettek. Még később is, mikor már a szokás 
polgári közhitelességgel és jelleggel ruházta fel azokat, latin 
nyelven írattak, mert hisz hivatalos életünkben átalán ez 
volt elfogadva. Csak ujabb időben, midőn a magyar nyelv 
virágzani s tért foglalni kezdett, csak akkor kezdték, bár 
nem mindenütt, az anyakönyveket magyar nyelven vezetni. 
Igy 1837 óta körülbelül 50-ig. Igy 1869 óta máig. S a fő-
pásztorok előmozdították a magyar nyelv érdekében tett 
ezen intézkedést. Papjaiknak illő rendeleteket adtak, hogy 
vezessék az anyakönyveket magyarul, főleg az utóbbi alkot-
mányos aerában, ugy a magyar nyelv iránti hazafias tekin-
tetből, mint az anyakönyvek közhasználhatósága, főkép a 
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hivatalos használat tekintetéből. Legfelebb azt tették hozzá 
a főpásztorok, hogy szabad azokat az egyház nyelvén is ve-
vezetni, de csak ott, ahol nagyobb nehézség miatt a magyart 
használni nem lehet. 

S mégis még sok helyen latinul vezetik az anyaköny-
veket, még ott is, ahol a magyar nyelv használata nem okoz 
semmi nehézséget. Mert micsoda nehézségek képzelhetők? 
Majdnem egyedüli nehézség az, hogy a plébános nem tud 
magyarul annyit sem, hogy az anyakönyvi rovatokat be-
tölthetné, s azokból kivonatokat készíthetne. Ez nehézség, 
de olyan, amely nem is létezik tulajdonképen, mert ily cse-
kély magyar beszédet és irást minden magyarországi pap 
tanult és tud, vagy 2 hét alatt megtanulhatna. S ez nem 
nagy követelés, ha összehasonlítjuk azon szigorú intézkedé-
sekkel, melyek szerint bizony egy lelkésznél jóval alantibb 
miveltségi fokon álló vasúti conducteurtól is megkívánták, 
hogy rövid idő alatt tanuljon meg magyarul. Még ott is, a 
hol az istentisztelet népnyelven, németül, tótul, vagy horvá-
tul tartatik, ha a pap magyarul tud, még ott is magyarul 
lehet az anyakönyveket vezetni és még sem lesz semmi ne-
hézség. Hol fordulnak meg leginkább az anyakönyvi kivo-
natok ? Hivatalos körökben. Pedig a közhivatalok magyarok 
a megyei hatóságok, bíróságok, árvaszékek etc. magyar hi-
vatalos nyelvet használnak. H a a lakosság miatt nem le-
hetne magyar nyelvet használni, akkor latint még kevésbbé 
lehet. Egyes esetekben, midőn különösen kívántatik, lehet 
úgyis adni kivonat helyett értesitést vagy bizonyítványt pl. 
születésről vagy házasságról. Tehát tulajdonképen nincs ne-
hézség, melyet a magyar nyelv érdekében egy kis hazafias 
jó akarat le nem győzhetne, bizonyos levén az, hogy a ma-
gyar nyelv használata az egyház érdekeibe vagy elveibe épen 
nem ütközik. 

Az anyakönyvek tehát országszerte magyar nyelven 
vezetendők*) s ezt meg kell értetni a papjelöltekkel már, ne-
hogy később egyéni önkényük határozzon. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 8. Egy kis parallelismus. — Habár 

tagadhatatlan, hogy az egyház tizenkilencz százados éle-
tében vannak korszakok, melyek az egyház jelen napjaival 
összehasonlíthatók, mégis az egész egyháztörténelem csak 
egy korszakot képes felmutatni, mely a jelenlegi időszakkal 
tökéletesen megegyez és ez a romai császárok korszaka, 
mondjuk, a római császárok korszaka, mert mindazon ké-
sőbbi küzdelmek, melyeknek az egyház kitéve volt, voltak 
légyen azok bármily hevesek is, mégsem bírtak azon két 
tulajdonsággal, melyek a jelenlegi küzdelmet jellemzik.Azon 
későbbi küzdelmek egyikében sem volt az egyház any-
nyira megfosztva minden politikai támogatástól. Es ez az 
amit először megjegyzünk. Másodszor pedig a küzdelmek 
egyike alatt sem vette őt körül annyi hitetlenség, mint most. 
Azt hisszük, nem szükséges ezt részletesen bizonyítgatni. 
Eussa át elméjében bárki is a római császárok üldözését 
követő korszakok egyházi küzdelmeit, állításunkat igazolva 
fogja találni ; mert ha az emiitett feltételek egyike netalán 
hiányzott is, a másik megvolt, de ritkán volt egyik a másik 
nélkül, azaz mind támogatásban részesült az egyház vala-

*) Ezt igy erőltetni nem lehet. Szerk. 

mely politikai hatalom részéről, mind a hivek vallásosságára 
számithatott. 

Ma a helyzet megváltozott. A társadalom elszakadása 
a kereszténységtől nagyban be van fejezve, és a modern po-
gányság kifejlődött, mely az egyházat jobban elfelejtette, 
mint az ó-kori pogányság azt megismerni törekedett ; a mos-
tani pogányság az egyházat jobban gyűlöli, mint az ó-kori 
üldözte; napjainkban sokkal nagyobb mérvben tapasztalhat-
juk minden magasabb eszme és érdek hiányát, mint a római 
és athéni társadalom idején. Az egyház csaknem egészen 
oda van vissza szoritva, hol az első három században állott 
és hogy egészen oda vissza szorittassék, a törekvés ez irány-
ban oly annyira nem hiányzik, hogy azt minden lépten elő-
térbe nyomulni látjuk. Ez a situatio. Mi egy nagy pogány 
világgal állunk szemben, melynek észjárása, gondolkozás-
módja, eszménye, iránya, egészen ellenkezik a keresztény ész-
járással, gondolkozásmóddal, iránynyal stb. Quid faciamus 
nos? Mit kell nekünk, az egyház gyermekeinek, nekünk ke-
resztényeknek tennünk, hogy e modern pogány világot 
christianizáljuk és megmentsük ? íme a nem nehéz válasz : 
munkálkodnunk kell, mint az első keresztények munkálkod-
tak ; az ő példájokat kell követnünk. 

A kereszténység első korszakában, igaz ugyan, hogy 
az egyház kiválóan ecclesia militans volt, de nem kevésbbé 
volt ecclesia aedißeans is, épen ugy, mint a zsidó nép Nehe-
mias idejében, midőn Jeruzsálem újraépítésénél egyik kezé-
vel hadakozott, a másikkal épitett és igy 52 nap alatt a fa-
lakat, kapukat és ajtókat elkészítette. Hasonló természetű a 
mi feladatunk is. Igenis napjaink keresztényeinek feladata a 
munka A küzdelem negativ részével, az ellenség visszaveré-
sével össze kell kötve lenni az Isten országa felépítése positiv 
részének; a külső, zajos és érzék alá eső élet küzdelmei közt 
nem szabad megfelejtkezni az egyház benső, csendes és alig 
feltűnőnek látszó, szeretet- és kegyelmi életéről ; ezt nem sza-
bad megvetni, Krisztus igaz katonáinak munkásoknak kell 
egyúttal lenni az U r szőllőjében is. Az egyház ellenségeinek 
visszaverésével még nem minden történt meg, a minek tör-
ténni kell, hogy a nagy munka teljes bevégzett és egész le-
gyen, sőt, még az egyháznak egyedül külső győzelmével sin-
csen minden megnyerve, az még nem elég a világ christiani-
zálására. Az élet, a gyógyulás, a menekülés csak belülről 
történhetik. 

Hogyan lett a régi pogány világ kereszténynyé ? Midőn 
pünkösd napján a keresztény egyház a pogány világ előtt az 
életbe kilépett, legközelebb az egyes emberekhez fordult. Az 
isteni mester szavai : „Keressétek mindenekelőtt az Isten 
országát és az ő igazságát, a többiek majd hozzáadatnak, — 
melyek a keresztény okosság legfőbb alapelvét képezik, — 
igen, e szavak voltak az apostolok irányadói és azokat kö-
vették minden időben a sz. pápák, püspökök és egyáltalában 
az evangelium liirnökei. Ők azt gondolták, hogy az az or-
szág, melyet elterjeszteni vannak hivatva, nem e világból 
való, hanem hogy ez felül áll a polgári társadalmon, és ter-
mészetfeletti, ugy hogy lelkekből épül és csak lelkek és nem 
nemzetek, vagy államokra oszlik fel. És ők csakugyan, nem 
a nemzetek mint nemzetek, nem az államok mint államok-
hoz, hanem a lelkekhez fordulnak ; nem a polgári alkotmá-
nyoknak hirdették az evangéliumot, hanem az egyes embe-
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reknek, — ők az Isten országát keresték, mely, mint mond-
tuk, lelkekből épül, legyenek azután görögök, barbárok, 
sklavok, vagy patríciusok — da mihi animas cetera tolle 
tibi ! Az evangelium, politikai czélzás nélkül, átváltoztatta a 
politikai világot. A keresztény erények, hirdetve és gyako-
rolva a katakombákban, a pogány világot megjavították. A 
keresztények száma mindig szaporodott, mindamellett, hogy 
a pogány világban szétszórva éltek. A társadalmi élet alakja, 
berendezése, nagyban és egészben, az állam, továbbá a had-
sereg, a nyilvános élvezetek, az iskolák, a művészetek, a tu-
dományok, igen, mindezek pogányok voltak. De a keresz-
ténység kovásza lassankint áthatotta a tömeget, az u j tan 
és erkölcs szelleme a társadalom minden rétegébe áthatott 
és pedig nem ritkán valamely keresztény rabszolga által. A 
keresztények, mint a népnek legjobbjai és legderekabbjai, 
vallásuknak mindig több és több becsületet és tiszteletet 
szereztek, és igy a társadalom belülről átváltozott és a ró-
mai birodalom, mielőtt az ő pogány institutiói halomra dől-
tek volna, önmagában keresztény szellemet birt, mely előtt 
a külső formáknak önmagoktól el kellett tünniök. Csak 
azután, midőn már a szilárd és biztos alap le volt téve és az 
építéshez szükségelt anyag kellőleg elő volt készítve, csak 
azután hivta fel Isten a római császárt a keresztény állam, 
a keresztény társadalom megalapítására. 

Ez volt a pogány világ ujjászületési processusa, és 
minthogy a jelen- é8 ó-kor pogánysága között parallelismus 
létezik, hasonló módon fog végrehajtatni a modern po-
gány társadalom rechristianizálása is. Ki az, ki keresztény 
államot, keresztény társadalmat nem óhajtana? Ki nem 
óhajtja, hogy a keresztény életrend az államban és társa-
dalomban, a Christus vincit, Christus régnât, Christus im-
perat, megvalósittassék ? De ha ezt akarjuk, mint mondtuk, 
azt kell tenni, mit az első keresztények tettek. Mindenkinek 
a keresztény apostolság művét kell gyakorolni ; meg kell 
nyerni az egyeseket: és akkor lassankint de biztosan a jelen 
pogány világ ismét kereszténynyé fog válni minden insti-
tutiójában. & 

Bécs. Harcz az iskoláért. — Az ujabb kor története 
világosan tanusitja, hogy a ker. vallás és egyház ellenségei 
különösen a népiskolákra vetették szemöket, s minden igye-
kezettel azon vannak, hogy a positiv vallás kiszorittassék. 
A liberalismus jól tudja, hogy győzelme csak akkor lehet 
tartós és teljes, ha sikerül az i f jú nemzedék szivéből a ke-
resztény elveket kitépni. Ez magyarázza meg az iskoláért 
vivott világharczot. A liberalismus a keresztény iskola el-
len indított harczában azon helyes meggyőződésből indul ki, 
hogy a jövő azé, kié az iskola. Hanem épen azért az egyház 
is tudja, mit bír az iskolában. Ezt már akkor megmutatta, 
midőn az állam még nem gondolt az iskolával. 

Az egyház, mint az emberinem Istentől alapított ne-
velő intézete, fennállásának kezdete óta gondoskodott az if-7 o 
juság neveléséről s e végből egyszersmind nevelő s taninté-
zetek alapításáról. Az orangei és valencei zsinatok Délfran-
cziaországban már 529-ben plébániai iskolák felállítását sür-
getik. A I I I . konstantinápolyi zsinat pedig 681-ben rendeli, 
hogy a papok falukon iskolákat tartsanak. I I . Ödön pápa a 
826-ik római zsinaton meghagyja a püspököknek, s az alá-
jok rendelt hitközségeknek, hogy tanítókat alkalmazzanak, 

kik az ifjúságot olvasásra, a szabad művészetekre s az üdv 
tanára oktassák. Az egyház tehát ezredév óta gyakorolt jo-
gát s kötelességét teljesiti, midőn az iskola vallásos jellegét 
veszélyeztető szabadelvű áramlattal az iskola terén szembe 
száll, hogy megmentse, a mit lehet. 

Mind a két tekintetben Francziaország és Belgium ki-
váló például szolgálnak. Oly élesen, mint itt, sehol sem tört 
ki ugyan az iskoláért vivott harcz; azonban, a hol az állam 
kormánya s a törvényhozás a liberalismus szolgálatában van, 
sehol sem hiányzik e harcz ; mert a liberalismus nem egyéb, 
mint az egyház és vallás befolyásának rendszeres megsem-
misítése. I ly körülmények közt kétségtelen, hogy mindenki-
nek legszentebb kötelessége teljes erővel az egyházat támo-
gatni. Az iskoláért vivott harcz különféle alakot ölthet, a 
szerint a mint a ker. iskola ellen szabadelvű s illetőleg sza-
badkőműves részről intézett támadás más és más alakot ölt. 
Ott, hol az állam az iskola nyilvános jellegét annak feleke-
zetlenségétől teszi függővé, ott az iskoláérti harcz elkesere-
dett és nehéz. Azonban ott sem kell elbizakodni, hol, mint 
Magyarországban, egyeseknek, mint hitfelekezeteknek és 
egész községeknek szabadságában áll az iskola vallásos jel-
legét meghatározni, illetőleg fenntartani. A ker. iskola s a 
vallásos nevelés folytonosan veszélyeztetve van mindaddig 
mig a liberalismus uralkodik. Mutat ja Francziaország és 
Belgium példája. A liberalismus mind a két helyen épen a 
keresztény iskola szabadságát rontja le. Erre törekszik min-
denütt, erre törekszik szakadatlanul. Azért ébren kell lenni, 

Svajcz, junius 29. Még egyszer a berni katholikus ,zsi-
natról'. — A t . olvasó múltkori közleményemből láthatja, 
hogy itt tulajdonképen nem zsinatról van szó, hanem csakis 
a berni kanton területén levő katholikus hitközségek válasz-
tott képviselőinek gyűléséről, melyre az itteni sajátságos 
körülményeknél fogva az u. n. ókatholikusok, vagy mint itt 
nevezik, a ,nemzeti katholikus' egyház tagjai illetőleg kép-
viselői is hivatalosak voltak és pedig azért, mert ez a gyű-
lés inkább állami mint egyházi intézmény, melyet a berni 
kormány azért állított fel, hogy az ,önkormányzás' elvét, 
melybe egyszerre oly szerelmes lett, a kath. hitközségbe is 
behozza. Az egyház a katholikus hivők és eretnekek ilyetén 
közösködését valamint soha ugy most sem helyesli, — csak 
tűri, épen ugy mint némely vegyes vallású helyeken a tem-
plomok együttes használatát. Eltűri s megengedi pedig ez 
esetben az ily gyűléseket csakis azért, hogy a berni kor-
mány előtt érvényes módon lehessen az ókatholikus ki-
sebbséget uralkodó helyzetéből kiszorítani s az igazi katho-
likusok jogait az egyházak, iskolák s az egyházi vagyonra 
nézve megvédeni s fenntartani. 

Bármely szempontból tekintjük a jurai dolgokat, ezen 
egyházügyi gyűlés, melyet ,zsinatnak' neveznek, valódi ese-
ménynyé lett az által, hogy a katholikusok először foglal-
ták el e tért. Adja Isten, hogy az egyház javára szolgáljon és 
segítse helyreállítani a kath. hit és fegyelem egységét ! Az 
bizonyára emlékezetes, hogy e gyűlés a berni kanton nagy 
tanácsának üléstermében tartatott , hol a katholikusok elleni 
zsarnoki rendszabályok kovácsoltattak. Ugyanazon katholi-
kus áldozárok, kiket a kormány számkivetett s minden egy-
házi ténykedéstől eltiltott, ime most visszajöttek s itt ül-
nek, hogy vállvetve segítsék elfojtani azon szakadást, me-
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lyet az egyház hűtelen s hitetlen fiaival egyesült kormány 
szenvedélye okozott. Csak öt éve még mind ennek, és már is 
annyira vagyunk, hogy Bodenheimer, ezen zsarnokoskodás 
egyik főtényezője, nem merte helyét elfoglalni e zsinatban, 
mely az ő műve. Mily tanulság! Akkor a feltolt lelkészek és 
ezek hitetlen kis nyája számuk hiányát vakmerőséggel s hety-
keséggel pótolták. Most, egyik a másik után, eltűnnek, és 
azok, a kik közülök maradnak, csakis azért vannak még itt, 
hogy pro forma itt legyenek. A valódi többség elfoglalta az 
őt megillető helyet s az egyház ellen felállított ,zsinat'-ot az 
egyház jogainak védbástyájául szolgáló intézménynyé alakí-
totta át, bebizonyítva ez által, hogy spiritus est qui vivifi-
cat. Az igazi kath. szellem még az egyház megbuktatása vé-
gett alkotott formákba is lelket képes lehelni ; mig ellenben 
a legkatholikusabb formák s intézmények is az egyház ká-
rára vannak, ha hiányzik a valódi katholikus szellem, a hit-
élet, fegyelem, különösen azon erős meggyőződés, hogy a 
püspököket tette a Szentlélek az egyház élére s azért egye-
dül ők hivatvák az egyház kormányzására. 

A berni ,zsinat', ezen ókatholikus, egyházellenes intéz-
mény, mely oly nagy szakadást okozott s annyi eszeveszett 
,reformot' szavazott meg, a katholikusok kezében leghatha-
tósabb eszköz lehet az egyház jogainak védelmére s a hit 
egység visszaállítására. Azt mondom, hogy lehet ; mert mi a 
falusi községeket illeti, az ottani tévelygők maguktól is 
vissza fognak térni az egyház kebelébe. Egészen másképen 
áll a dolog a városokkal. I t t az ókatholicismus oly elemeket 
szedett össze, melyek egészen hitetlenek s melyek hallani 
sem akarnak az egyház iránti engedelmességről. I t t a sza-
kadás vége nem oly közel van, annálinkább, mert a mint 
Herzog, a ,nemzeti' püspök, papjainak örömmel hirdeti, 
Angolország — pénze — nemesen fogja segíteni a berni 
ókatholikusokat Róma elleni harczukban. Hiszen csakis ez 
kell ezeknek az összekolompolt megszökött papoknak. Csak 
a zsebök legyen tele; bánják is ők akkor, ha templomaik 
kongnak is az ürességtől. 

IRODALOM. 
- f Két jeles hittudományi tankönyv hagyta el e na-

pokban a sajtót és pedig: 
1) Lehrbuch der Fundamental-Theologie oder Apologe-

tik. Von Franz Hettinger, der Philosophie und Theologie 
Doctor, der letzteren Professor an der Hochschule zu Würz -
burg. Mit Approbation des Hochw. Capitels-Yicariats Frei-
burg. Herder 1879 (Theol. Bibliothek. X Y I . és X V I I . ) X . 
435. X . 434. 12 márka. 

2) Lehrbuch der Dogmatik von Dr. Hub. Theophil Si-
mar Professor der kath. Theologie an der Universität zu 
Bonn. Erste Hälfte. Einleitung und ei'ster Theil der Dog-
matik. Mit Aprob. des Hochw. Gapitels-Vikariats zu Frei-
burg. Herder. 1879. X . 215 1. 2.80 m. 

Az előbbi mű szerzője sokkal ismeretesebb, hogysem 
irodalmi tekintélyére nézve csak egy szót is kellene veszte-
getni. Ot kiadást ért ,Apologie des Christenthums' czimü 
műve korunk legjelesebb hittudósai sorába emelte őt s ke-
zességül szolgálhatott előre, hogy ugyanazon tárgyat tan-
könyv alakjában is jelesül fogja feldolgozni. Es a hoszá kö-
tött remények nem is csaltak. Hettinger ismét mint ritka ol-

vasottságú tudós áll előttünk e művében, mely mind tartal-
mára, mind alakjára nézve a Herder-féle theologiai könyv-
tár legjobb termékeihez tartozik. Csak egy formai hibája 
van. A szövegbe szőtt idézetek halmazának roppant appara-
tusa, igaz, hogy megbecsülhetlen haszonnal jár arra nézve, 
ki e művet ismereteinek gyarapítására s kutatásainak tovább 
folytatására bányául akarja használni ; de a kezdő theolo-
gust az első tanulásban nagyon akadályozza. Azért, mint 
Scheeben is helyesen megjegyezte (Pastoralblatt (Kölner) 
1879. N. 6.), az idézeteket összébb kellett volna vonni szer-
zőnek, ellenben az érveket bővebben kellett volna kifejtenie, 
legalább egyrészt, mert itt-ott, tagadhatlan, a szerző által 
használt laconicus alak épen rövidsége által imponál, mint 
p. I. r. 94. 1. a religio szükséges voltának bebizonyítása az 
embert tekintve, aphoristicus rövidsége daczára, teljesen vi-
lágos és begyőző. Szerző ugyanis itt következőleg érvel : 

„A religio föltétlen szüksége az ember részéről k i tűnik: 
a) tekintve értelmét, mely csakis Istennek, valamennyi 

teremtmény legfőbb okának és végczéljának ismeretében 
nyugszik meg; 

b) tekintve akaratát ; mert : a) egyedül Isten az erköl-
csi rend legfőbb, változhatlan elve ; ß) mert az erkölcsi kö-
telezettségnek, mint legfőbb törvényhozó, szintén egyedül ő 
az alapja ; y) ő egyedül adja meg, mint biró (Vergelter), az 
erkölcsi törvénynek a szentesítést; d) erkölcsösség nem is 
gondolható az igazságosság első kötelességének, az isteni szol-
gálatnak teljesítése nélkül ; «) az erkölcsi akaratnak nem-
csak cselekvés, hanem még inkább szenvedésben kell kiállni a 
próbát, melynek azonban csak a religio adhat erkölcsi je-
lentőségét ; 

c) tekintve boldogságvágyát, mely csak Istenben, a vál-
tozhatlan igazságban s legfőbb jóban, találja megnyugvását." 

íme tehát itt a rövidség semmit sem von le az érvelés 
érthetőségéből s teljességéből, másrészt pedig épen csattanós-
sága által annak begyőző erejét csak fokozza. 

Szóval Hettinger e tankönyve ismét kitűnő termék-
kel szaporítja a német nyelven irt hittudományi szakköny-
vek gazdag tárházát. 

Simar műve, csupán egy kötetre tervezve, Heinrieh, 
Scheeben és mások nagyszabású Dogmatikája mellett, mint 
szerző az előszóban mondja, egy tankönyv szerény helyére 
tart igényt, és kezdőknek a szent hittudomány első tanulá-
sánál alapul kiván szolgálni, hogy őket behatóbb foglalko-
zásra serkentse es képesítse. Szerző, mint erkölcstani tan-
könyve (2. kiad. 1877. 442 1.) tanúsítja, kiválóan szeren-
csés tapintattal bír a csaknem beláthatlan terjedelmű tárgy-
ból annyit és azt kiválasztani, a mi egy tankönyvben okvet-
lenül szükséges, és ennek oly alakot adni, rövidség, szabatos-
ság és áttekinthetőség tekintetében, hogy műve egy tan-
könyvhöz kötött legszigorúbb igényeknek is általában meg-
felel. Jelen művében szól bevezetésül a katholikus hitszabály-
ról, a kath. dogmatika feladatáról s a kath. dogmatika tör-
ténetéről rövid áttekintésben. Ezt követi mint elsÖ rész az 
Istenről szóló tan. 

= Beküldettek : Iskolai Értesítők : 
3) A nifitrai róm. kath. főgym. 1878—79. tanévi tudó-

sitványa. Közzéteszi Dr Csősz Imre, főgymn. igazgató. — 
Tartalma : I. Nyitra vármegyének földrajzi és természeti 
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leirása. Érdekes és tanulságos, jeles szakismerettel irt érte-
kezés Gond Ignácz tanár ur tollából. 34 1. I I . Tanárkar : 14. 
I I I . Az előadott tananyag vázlata. IY. Szabad kidolgozási 
feladványok. Y. Értesítés a tanodáról. (Igen gazdag, j VI. 
Taneszközök a tanév kezdetén: tanári könyvtár 2170 db ; 
ifj . könyvtár 1100 db ; a földrajzi gyűjt . 119 db ; népisme-, 
pénz-és régiséggyüjt. 4048 db ; a term, gyűjt. 11,075 db ; a 
természet- és vegytani gyűjt. 370 db ; a mennyiségi, gyűjt. 
108 db ; a rajzeszköz gyűjt. 344 db. A szaporodás tetemes. 
VII . Jótékonysági rovat. A főgymn. segély- vagy Ágoston-
egylet tőkéje 150 fttal szaporodott. Ösztöndijak, jutalmak, 
segélyzések nagy összegeket képeznek. Az ifjúság száma : 
324; róm. kath. 235, helv. v. 3, héber 87. Érettségi vizsgá-
latot tett 11, kit. érett 1, egysz. érett 10. Theol. szakra 
készül 3, jurid. 3, med. 3, philos. 1, vegvészi szakra 1. 

4) A cisterci rend pécsi kath. főgymnáz túrnának érte-
sitvénye az 1878/9-i tanévre. Közrebocsájtja Dr. Szalay Al-
fréd, zirc-eist. rendi áldozár s főgymn. igazgató. — Meg-
nyitja e füzet tartalmát ,A pécsi kath. főgymn. vázlatos tör-
ténete';>'következik a füzet ragyogó gyöngye, dr. Szalay Al-
fréd, a lelkes tanférfiu hatalmas szózata a szülőkhöz ..Az 
igazi ker. kath. nevelés"-ről (3—32.1.) (Vajha bejárná 
e szózat egész Magyarországot!) A tanári kar 15 tagból áll, 
kik közt 2 világi, a többi a nagyérdemű cist, rend tagja. 
Van e gymnasiumnak önképző köre, melynek könyvtárában 
van 771 mű 1309 kötetben. Elnöke Verböczy István tanár. 
Van segélyzó egyesülete 1778 ft 25 kr. tőkével. A tanulók ál-
tal élvezett ösztöndijak (50-en félül) összege 3095 ft 92 kr. 
A természettani szertár szaporodott 175 ft. 20 kr értékű 
szerekkel, a tanári könyvtár 300 ft 20 1er. az ifjúsági könyv-
tár 338 ft 27 kr értékű könyvekkel, nem számítva az aján-
dékozott példányokat. A tanuló ifjúság száma 461, köztük 
róm. k. 229, gör. kath. 1, gör. kel. 4, helv. h. 6, ág. v. 6, hé-
ber 88. Az érettségi vizsgálaton 22 közül érettnek nyilvá-
níttatott kitüntetéssel 4, egyszerűen 18. Theolog. pályára 
szándékoznak 7, juridikaira 10, gyógytudományira 4, mű-
egyetemre 0, más pályára 1. 

5) A prémontréi kanonok-rend nagyváradi kath. fő-
gymnasiumának értesítője az 1878—79. tanévben. Közli Vár-
szély Armin, h igazgató. — A fűzet élén áll Szentpétery Th. 
Károly (1828 —1878.) elhunyt főgymn. igazgató melegség-
gel irt rövid élet- s jellemrajza Hcffler Konrád tanártól, 
melyből látjuk, hogy a boldogultban javából való magyar és 
kath. tanférfiu múlt ki. Következik Kottasch Lipót tanár 
értekezése ,A latin supinumokról'. A tanári kar, nem szá-
mítva a gör. kel., helv. s ág. v. és héber hittanárokat 20, — 
13 prémontréi, 1 nagy v. g. kath. egyh. és 6 világi. Az első 2 
osztályban A és B parallel osztályok voltak. A főgymn. se-
gély-egylet tőkéje 1274 frt. Van három könyvtár: házi, fő-
gymnasiumi és ifjúsági, ez utóbbi áll 657 köt. s 100 füzet-
ből. A term, rajzi, vegytani, érem- és pénzgyüjteménytárak 
szaporodtak 526 dbbal s tartalmaznak 22,142 darabot. Volt 
ösztöndíjas 20 ifjú 2745 frt 40 krral ; segélyzett 12 ifjú 120 
frttal ; tápintézeti növendék 103 ; papnövendék 14 ; tandíj-
mentes 116. Az ifjúság száma 577: róm. k^th. 232, gör. 
kath. 66, gör. kel. 36, ág. v. 6. helv. h. 36, héber 1(H. — 
33 VII I . oszt. ifjú közöl érettnek nyilváníttatott: kitünte-
téssel 0, egyszerűen 30 ; visszavettetett 3. Theol. pályára 

szándékozik 11, jurid. 11, medik. 3, philos. 3, mérn. 1, ve-
gyész. 1, más pályára 3. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, dr. Lengyel Miklós egri főkáptalani nagyprépos-
tot és érseki helynököt, dulcinói czimzetes püspökké neve-
zem ki ; Eperjesy Ferencz egri főegyházmegyei áldozárnak, 
szabolcsi főesperesnek és polgári plébánosnak pedig a bold, 
szűz Máriáról nevezett mezői czimzetes apátságot, valamint 
lörőesik József patai főesperesnek és jászárokszállási plébá-
nosnak, a bold, szűz Máriáról nevezett maróthi czimzetes 
prépostságot dijmentesen adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1879. évi juniushó 13-án. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére, Dobó Miklós csanádi székesegyházi ifjabb kano-
noknak, a „Szentháromságról" nevezett Pécs melletti czim-
zetes apátságot dijmentesen adományozom. 

Kelt Ischlben, 1879. évi juniushó 25-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Ó eminentiája, kegyelmes főpásztorunk, f. hó 1-én 

85 pályázó közöl 40 tanulót vett fel az egyházi pályára. 
— Egyháziak és világiak által vezetett iskolák feltű-

nően különböző eredményt mutatnak Francziaországban. 
Paris elemi iskoláiban a rajzból 9 dij osztatott ki, ezek 
közöl 5-öt kaptak a szerzetesek tanitványai s csak 4-et vilá-
giak által vezetett iskolák tanítványai. Accessit N. 1-et kap-
tak 23, köztük 16 szerzetesek tanítványa és csak 7 világiaké. 
A felnőttek osztályában dijat kaptak öten, kik közt szerze-
tesek által tanittatott 4, világiak által csak 1. Accessit N. 2. 
kapott 10 ; a szerzetesek által vezetett iskolákból 7, a vilá-
giak által vezetett iskolákból 3. 

— Requiem a táborban. A mint Napoleon Lajos her-
czeg testét a táborba visszahozták, a katholikus tábori pap, 
az egész hadosztály előtt, szabad ég alatt requiemet tartott. 

— A nemrég elhalt Rothschild majdnem kétszerte na-
gyobb vagyonnal rendelkezett, mint Ausztria összes kolosto-
rai. Ezeknek vagyona körülbelül 80 milliót ér ; Rothschild 
130 milliót hagyott hátra. Ha elgondoljuk, hány szegény 
árva és nyomorék él a kolostori vagyonból folyó alamizsná-
ból s hány tan- és más intézet élvezi e vagyon jótékonysá-
gát, lehetetlen be nem látni, hogy mégis csak jobb,,élőbb' ke-
zekben van a kolostori vagyon, mint ha bankárok kezére jut . 

— Egy stigmatizált nő, Bays Margit Pierrazban, a 
freiburgi kantonban f. évi jun. 27-én meghalt. Kóla a frei-
burgi ,Liberté' következőleg emlékszik meg: „Pays Margit 
csodálandó egyszerűségű s alázatos volt. Erényei épen ugy 
mint stigmái az egész ország tiszteletét szerezték meg szá-o o O O 
mára. Sem ő, sem családja nem híresztelték a közönség előtt 
a vele történt rendkívüli dolgokat. Eltitkolni ezeket azon-
ban még sem lehetett. Tekintélyes személyeknek többször 
nyílt alkalmuk azokat constatálni. Mindazáltal nem hisszük, 
hogy az egyházi hatóság bizottságot rendelt volna ki a ká-
noni eljárás formái szerint." 

E l ő f i z e t é s i f e 1 h i v á s. 
Az uj félév alkalmából t iszteiet tel kér,ük tiszt , olvasóinkat, hogy a második félévi előfizetés i ránt , idejekorán való expeditiói 

intézkedhetés végect, bennünket mennél előbb értesíteni méltóztassanak. Szilárd eltökéléssel, j á r t utakon haladunk s illetékes buzdításokból s 
azon kedvező körülményből, hogy az előfizetők számának emelkedése folytán az I. félév első számait ú j ra kellett nyomatnunk, megingathat lan re-
ményt merí tünk a jövőbe. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k . 
Előfizetési dij egész évre 10 f t , félévre 5 f t . o. é. Előfizethetni minden kir. pos tahivata lnál ; a szerkesztőnél, Budapest, Stáczió-utcza-

46., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. Legczélszerübb a posta-utalványokat használni. Ezeknek szelvényére 
kérjük a nevet, a lakhelyet s az utolsó postát világosán kiirni, vagy e helyett egy ezévi czimszalagot felragasztani. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 12. 4 II. Félév, 1879. 
T A E T A L O M : A trienti közzsinat tekintélye Magyarországban. — Egy kissé több világosság a pápai legfőbb tekintély-
ről a vatikáni zsinaton hozott határozatok okaira nézve. — A plébánia-hivatalokról. — Egyházi tudósítások*. Budapest. 
A z osztrák választások és a mi liberális lapjaink. Vihnye. Beszámolás és hálás köszönet. Kazár. Kérelem a keresztény szi-
vekhez. Belgium. A püspöki kar harmadik főpásztori körlevele a nevelés és tanitás vallásos jellegének védelmére. — I ro -

dalom : I X . Pius pápa élete és működése. — Vegyesek. 

A trienti közzsinat tekintélye 
Magyarországban. 

(Folytatás.) 

Hogy a tr ienti közzsinat végzései hazánkban 
kötelező erővel birnak, amennyiben az ország egy 
részében kihirdettettek, más részében hal lgatag el-
fogadtat tak, ki tűnik a következőkből : 

I. A magyar püspökök az ország zilált álla-
pota és a megzavart vallási viszonyok mia t t szemé 
lyesen meg nem jelenhetvén e szent zsinaton, meg-
bízottjaik ál ta l vettek részt azon. „ Superve-
ni t legatio — ir ja Pallavicini — admodum honori-
fiea Die sexto Ápri l is (értsd 1562.) excepti 
sunt Joannes Colosvarius Dominicanus et Andreas 
Dudizius (anyjának, egy előkelő velenczei családból 
származott nőnek családi nevén, melyet használt s 
melyen i t t is említ tet ik) Sbardellatus, Episcopi C(s)a-
nadiensis et Tit[n]iniensis,qui communi nomine Prae-
sulum Clerique Pannoniae advenerant . Necessariam 
Pr imar io rum absentiam excusarunt , quod ipsi suas 
Ecclesias divexatas tueri cogerentur, suas omnes res 
in Concilii arbitrio reponentes, pollicitique promptam 
illius sanctionibus obedientiam. Orationein recitavit 
Sbardellatus, nomen, quod ob subsecutam haeresim 
et ipsi et Ant is t i tum ordini ignominiosum super-
f u i t : non propterea eum méri ta laude f raudaver im 
in dicendi lepore; unde effectum est, u t nul la alia 
oratio a Legatis adeo commendata reper ia tu r : quare 
scripserunt, (observ. marg ina l : Ad Borromaeum 6. 
Apr. 1562.) ab illa, tametsi maxime prolixa, ita eius 
venustate Patres fuisse deceptos, u t quamquam in-
tegrum spatium, etiam negotio destinatum, conven-
tu i ademptum fuer i t , id illi neut iquam animadver-
te r in t ; quod sane perraro contingit auditoribus sensu 
delicatis, temporisque praeparcis. Responsum est, 

commendari a Pat r ibus Studium Pr imar iorum erg-a o 
Religionem ; eorum res, concilio ab ipsis commen-
datas, cura tum iri, et gratiorem sibi f u t u r u m fuisse 
i l lorum Praesulum adventum ; sed cumpubl icae ne-
cessitatis causa detinerentur, et Osii Lesrati testifica-J O 
tio id confirmaret, eorum excusationes a Synodo 
admitt i , praesertim quod speraverat, illic non mi-
nus quam si Concilio adessent, eos rem Ecclesiae 
promoturos.CÍ (L. Hist . Cone. Trident, libr. 16. cap. 
2. num. 6.) 

F. V. szerint 1562-ik évi íebr. 7-én jöt tek Ko-
losváry és Dudich Trientbe s 17-én muta t t a t t ak be. 
(L. Dudich életrajzát az Egyet. Magy. Encycl. VI I . 
köt. 536. lapján). Ezzel ellenkezni látszik Pal lavi-
cini épen fenn idézett helyen, ki, mint lá t tuk, a meg-
érkezés napját , apr i l 6-ára teszi. Azonban megjegy-
zendő, hogy, amennyiben csak választott püspökök 
voltak az emiitett magyarországi képviselők, pápai 
megerősítés nélkül a zsinaton nem vehettek részt ; a 
megerősítés pedig mintegy másfél hónapig késett, s 
igy csak apri l 6 án olvastattak fel megbízóleveleik. 

Résztvett továbbá e zsinaton a magyar k i rá ly 
is Icépviseletileg, miről igy ir Pallavicini : „Hic fu i t 
(értsd a contextus szerint : 1562. jan. 18-án, vagyis 
a 17-ik ülésben), Gregorius Drascovizius, ex Cro-
atia, Quinque-Ecclesiarum Episcopus , . . . Orator 
Caesaris, quatenus Hungáriáé Regis. Videtur tam su-
bl imium dramatum scena nondum suum iubar et 
maiestatein obtinere, donee in earn prodeat, qui re-
giam personam regat ." (L. Hist. Concil. Trident , 
libr. 15. cap. 16. num. 6.) 

Jelen volt tehát a t r ient i közzsinaton a ma-
gyarországi püspökök közöl Kolosváry János, Csa-
nádi püspök, ki 1562-ik évi nov. 24-én ugyancsak 
Trientben az örök életre költözött. Igy e haláleset-
ről a t r ient i zsinat actái ; mások szerint, névleg 
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Cont. Fleur, szerint, emiitett püspök 1562. novem-
ber 16 kán halt el. (L. Katona, Hist . Critic. XXIII . 
pag. 660.) 

Ott volt továbbá Dudich András, tinini püspök, 
ki ugy fényes tehetségei, mint szerencsétlen bukása 
á l ta l egyaránt nevezetessé lett. Bővebb életrajzát 
F. V.-tól lásd : Egyet. Magy. Encycl. VII. köt. 536. 
sk. lapjain. Ugyancsak ez életrajzban foglalt adatok 
szerint Dudich nem vár ta be Trientben a zsinat vé-
gét, onnan eltávozott. 

Mások azonban — igy Katona — mindvégig 
szerepeltetik e zsinaton Dudich püspököt. Igy ir 
ugyanis Katona : „Ulti inam seu XXV. sessionem, 
nonain sub Pio IV. sacra synodus 3. Decembris 
Anno 1563. celebravit ; et postquam Card. Moronus, 
Synodi praeses, pat r ibus bene precatus, d ixisset : 
„Post grat ias Deo actas, reverendissimi patres, ite 
in pace, hi responderunt : Amen." " Azután 
igy fo ly ta t ja : „Mox oratores Hungár iáé , Drasko-
vitsius et Duditsius, in viam se dederunt " (L. 
Hist . Critic. XXIII . pag. 797.) 

Végül jelen volt e zsinaton Draskovich György, 
pécsi püspök, kinek bővebb életrajzát F. V.-tól 1. 
az Egyet . Magy. Encyc. VII. köt. 505. sk. lapjain. 

Némely irók szerepeltetik a t r ient i közzsinaton 
Oláh Miklós esztergomi érseket is. (L. Zalka, Hist . 
Eccles. kőnyom, kiad. p. V—72. és az Egyet. Magy. 
Encycl. XIII. köt. 253. lap. rjA trienti zsinat" czikk-
ben, annak irója B—a.) Ezen ál l í tást azonban nem 
látszik igazolni Pallavicini, ki „Hist. Concil. Tri-
dent ."müvében semmi említést nem tesz a fenndicsért 
érsekről. (V. ö. e tá rgyban Lányi, Magy. Egyház-
történelmének II. köt. 113. 114. és 118. lapjait .) 

A tr ienti közzsinat végzéseit Draskovich György 
hármas minőségben ir ta alá, nevezetesen, mint a ma-
gya r király követe, mint a magyar klérus képvise-
lője és mint pécsi püspök. Igy F. V. Draskovich élet-
ra jzában. (L. Magy. Encycl. VII. köt. 508. lap.) 

A mondottak alapján azon conclusióra ju tunk , 
hogy a t r ient i közzsinaton nemcsak voltak Magyar-
országnak képviselői, kik e zsinat fegyelmi végzé-
seinek, törvényeinek hozatalában, megállapí tásában 
résztvettek, de e zsinat végzései a magyar király és 
klérus nevében alá is í ra t tak. Azonban füzzük to-
vább érvelésünket. (Folyt, köv.) 

Fgy kissé több világosság 
a pápai legfőbb tekintélyről a vatikáni zsinaton hozott 

határozatok okaira nézve. 
A római pápa tévmentessége nem tekinthető a 

pr imátus járulékának, mert az nem egyéb, mint 

maga a pr imátus az egyház tanítói hivalában. Ki az 
egyházban legfőbb joggal s legfőbb tekintélylyel 
tanit , az nem tévedhet, épen ugy mint a legfőbb 
birói hatóságtól nem lehet fölebbezrii. A tévmentes-
ség kiváltsága természetesen folyik a tá rgyból , 
melyre a római pápa tekintélye vonatkozik. Krisz-
tus Urunk nem gondoskodott volna eléggé egyhá-
záról, ha tévmentessé nem tette volna helyettesét. A 
tani tás terén a felebbezhetlenség nem egyéb, mint 
tévmentesség, mert nincs kötelezve senki hinni, 
mig az igazságról nincs biztosítva. O O o 

A pr imátus és tévmentesség közt levő ezen 
benső viszonyt az apostoli szent szék, mint a vat i -
káni zsinat is kifejezte,1) mindenkor fenntar tot ta és 
hirdet te ; csak ellenségei, a jansenisták, gallikánok, 
febronianusok, josephinusok, regalisták, szóval, kik 
a lefolyt századokban a pápai tekintély lerontásán 
működtek, tagadták. Ezek nem ismerték el a pápá-
ban a tévmentesség k ivá l t ságá t ; nem ismerték el 
pedig azért, mert nem ismerték tanítói s kor-
mányzói hatalmának teljét. Mit jelentettek ugyanis 
egyebet azon jansenist ikus tanok, melyekkel szem-
ben a szent széknek oly kemény harczot kellett ki-
állnia, pl. hogy a pápai hatalom rendkívül i (extra-
ordinaria) nem rendes (ordinar ia) ; hogy az nem 
püspöki, nem közvetlen, hanem csupán i rányadói 
(solum directiva) ; hogy a római pápa az egyháznak 
csak szolgálati feje (caput ministeriale), első az 
egyenlők k ö z t . . . s más ily tételek és á l l i tások? 
Igen, ismételjük, mit akartak jelenteni e tanok, mint 
tagadni azon pr imátus teljességét, melylyel Krisztus 
sz. Péter apostolt fe lruházta ? 

Ne gondoljuk, hogy e tanok csak a mul t század-
ban uralkodtak. Egy 1865-ben kelt nagyfontosságú 
pápai okmány bizonyítja, hogy Francziaországban 
napjainkban is erős kísérletek történtek a mul t száza-
dok gallikán harczainak fe lúj í tására . Mgr Darboy 
György, párisi érsek, ki később mint sz. hivatalának 
vér tanuja hal t meg, e tanok védőjéül lépett fel s ma-
gával igyekezett ragadni a franczia püspöki kar t s e 
katholikus nemzetet. Darboy előtt a római pápa ha-
tósága más egyházak felett se rendes, se közvet-
len hatóság nem volt. Csak akkor léphetett közbe, 
szerinte, a római pápa tekintélyével, ha valamely 
egyház oly rendetlenségbe esett, hogy a pápai te-
kintélynek beavatkozása egyedüli eszköz lehetett a 

x) „Ipso autem Apostolico primatu, quem Romanus 
Pontifex, tamquam Petri principis Apostolorum successor, 
in universam Ecclesiam obtinet, supremam quoque magi-
sterii potestatem comprehendi, haec sancta sedes semper te-
nuit." Const. I. de Ecclesia, c. IV. 
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hivek lelke üdvének előmozdítására s az illető pásztor ha-
nyagságának orvoslására.Máskülönben, úgymond, az egyház-
megye hitküldéri területté változik, s a rendes hatóságu 
püspökből Vicarius apostolicus lesz. Ezen elvet felállítván, 
Darboy érsek belőle minden lehető következményt levont 
Az apostoli szent székhez intézett fölebbezések előtte vissza-
élések (abusus) voltak, melyek a püspököt az egyházmegye 
kormányzásában akadályozzák, sőt azt lehetetlenné teszik. 
A nuntiatura, szerzetesek, magok a római congregatiók 
csupa szálka volt az érsek szemében, mert általok a pápai 
tekintély egyenesen befolyt az ő egyházmegyéjének ügyei-
be. A királyi placetum, a világi hatósághoz való folyamo-
dás, a francziaországi articuli organici, a világi hatóság en-
gedélyét meg nem nyert pápai határozatok, rendeletek ér-
vénytelensége, előtte kedves és mohón védett tan volt. A 
megyéjében lakó szerzetesek, az ő felfogása szerint, semmi-
féle saját joggal nem birtak, mivel az állam nem ismerte el 
őket s mert nem birtak az egyház által meghatározott jöve-
delmi forrással. I X . Pius azt is sajnálattal hallotta, hogy 
Darboy érsek Magnan marsai, a szabadkőművesség ,nagy 
oriens'-e temetésén, absolutiót adott azon koporsó felett, me-
lyen azon titkos társulat jelvényei voltak kifüggesztve, me-
lyet az egyház annyiszor kárhoztatott. 

Ezen tanok épen közvetlenül a vatikáni zsinat előtt ta-
níttattak és fenyegették az egyház nyugalmát és egységét. A 
világi hatalom pedig mennyire támogatta, tudjuk mindnyájan. 
Ki tudja, nem sikerült volna-e, ily körülmények közt, a régi 
harczot nemcsak Francziaországban, de egyebütt is felidézni ? 

íme, ez az oka, hogy a vatikáni zsinat atyái mindenek 
előtt a primátusról szóló tant akarták tiszta fénybe állitaui, 
hogy igy minden bekövetkezhető akadékoskodásnak, vagy 
plane talán még schismának is eleje vétessék. Azért is a Pastor 
aeternus constitutio I I I . fej-ben kimondották, mint hitágaza-
tokat, hogy a római pápa teljes és legfőbb hatósággal bir az 
egész egyház felett, és hogy ezen hatóság rendes és közvetlen 
az egész egyházra, összesen és egyenkint, a pásztorokra és hi-
vekre nézve egyaránt. Ugyanezen zsinat, mint tudva van, ki-
mondotta azt is, hogy a pápai legfőbb hatóság püspöki ható-
ság, nem csupán irányadás ; kárhoztatta egyúttal a királyi 
tetszvényt, a világi hatósághoz való folyamodást, valamint 
azon jansenisticus tant, mely a római pápához való fölebbezés 
jogát tagadja. Látni való ezekből, hogy a Darboy által vé-
dett tanok most eretnek, illetőleg a vatikáni zsinat által 
megbélyegzett tanok, melyeket nem szabad, nem lehet val-
lania annak, ki az egyház kebelében akar maradni. 

I X . Pius megérte azt az időt, hogy Darboy érsek jobb 
meggyőződésre tért. Habár a vatikáni zsinaton vezéri szere-
pet vitt a Pastor aeternus constitutio ellenzői közt, mégis 
1871. márczius 2-án levélben a szent atya előtt tiszta teljes 
hozzájárulását fejezte ki az emiitett constitutióhoz.2) Ezen 
meghódolás nagy vigaszul szolgált I X . Pius szivének, mint 
ezt maga ő szentsége kifejezte Darboy érsekhez intézett le-

2) íme sajá t szavai : „Je m'en voudrais, si je ne prenais occasion 
de la présente lettre, t rès saint Père, pour vous déclarer que j 'adhère 
purement et s implement au decret du 18. Jui l le t 1870. Peut -ê t re que 
cette declaration paraî t ra superflue après la note que j 'a i eu l 'honneur 
de remettre a Votre Sainteté le 16. Jui l le t de concert avec plusieurs de 
mes collègues ; mais il suffit que la chose vous soit agreable, comme on 
me l 'écrit, pour que je la fasse avec plaisir, sur tout dans les circonstan-
ces (Róma elraboltatot t ) que vous traversez" . . . 

veiében, melyben buzditja az érseket, hogy haladék nélkül 
hirdesse ki és magyarázza meg a vatikáni zsinat tanait h i -
vei előtt. 

Hanem épen midőn Darboy érsek a pápa óhajait 
teljesíteni kezdte, fogságba esett, több papjával és szerzetes-
sel együtt, s végre agyonlövetett. „A párisi érsek, igy i r 
Manning bibornok „A vatikáni zsinat igaz története" czimü 
művében, rendkívüli műveltséggel s ritka észtehetséggel 
bíró ember volt. Magaviseletének könnyed modora azok 
iránt, kik vele leginkább ellenkeztek, mindig elvette az 
összeütközés élességét, melybe velők keveredett. Mi akkor 
még nem is gondolhattunk azon borzalmas eseményekre, 
melyek bekövetkeztek, sem az ő halálára, melyet in odium 
Christi szenvedett. Elete megmentésének hősi visszautasí-
tása, ezen áldozat, melyet mások megmentéseért hozott, azok 
dicső színvonalára emelte őt, kik a vértanúság koronáját 
érdemelték ki." Isten, mint szent Ágoston sz. Cypriánról 
mondá, talán meg akarta őt tisztítani a vértanúság által. 
Feltűnő volt, hogy fogságban, szenvedésben, halálban, együtt 
részesült azon szerzetesekkel, kiket az előtt oly nehezen tűr t 
meg megyéjében, mint olyanokat, kik, mint mondá, a pápai 
tekintély invasióját jelentik egyházmegyéjében. Isten ez ál-
tal megtanítani akarta arra, hogy az igazi katholikusnak 
teljes összhangban s egyességben kell lenni a pápával s az 
egyház minden intézményével. És Darboy érsek, minthogy 
szive mélyén katholikus volt, nem vonakodott a veszély 
pillanatában s örömmel egyesült a jezsuitákkal és dömések-
kel az Istennek tetsző önfeláldozásban . . . És itt helyén lát-
juk megjegyezni azt is, mennyire csalatkoznak azon ka-
tholikusok, kik a liberalismus alakjában kisértő forradal-
mat kiengesztelhetni hiszik. Darboy érsek, gallikán eszméi-
vel, az u. n. modern társadalomnak annyi concessiót tett , 
amennyit képzelni is elég, pl. mint emiitettük, maga temette 
el a szabadkőművesek nagymesterét.Vájjon kimélték-e ezért? 
A liberalismus gyűlölni s üldözni fog mindig mindent, a mi 
Istenre emlékeztet. 

Ezen felvilágosító sorok után, mint monumentális egy-
háztörténelmi okmányt, közöljük I X . Pius pápának Darboy 
érzekhez 1865. octob. 26-án intézett apostoli levelét, mely a 
vatikáni zsinaton felmerült vitatkozások s az azok folytán 
hozott határozatok okaira kissé több világosságot vet, mint 
a mennyivel a be nem avatottak eddig birtak. Ezen okmány 
eddig csak hiányos fordításban volt közölve. Most az Acta 
S• Sedis után egymásután kezdik közleni a külföldi lapok. 

A plébánia-hivatalokról. 
(Folytatás.) 

V. 
Azon oktatásnak és gyakorlati útmutatásnak, melyet a 

plébániai irodai teendőkre nézve szükségesnek tartok a pap-
növeldében, olyannak kell lennie, hogy a fiatal lelkész is 
ugy betölthesse hivatalát, mint a legöregebb. Azelőtt a 
misézést, breviárium recitálását, szentségek kiszolgáltatási 
módját, szóval az egyházi ritusokat, rubrikákat, sem igen 
tanították a növeldében, hanem hagytak mindent a praxisra. 
Igy keletkeztek pl. a manuductorok. S némely jó öreg ma-
nuductorban máig is ben van a régi vélemény, hogy a neo-
presbyter maga emberségéből képtelen elmondani az u jmi-

4* 
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sét. Igaz, ha nem tanitják. De ha tanulta a misézés módját 
gyakorlatilag is, akkor képes. Az én volt manuductorom, az 
Isten nyugosztalja, szintén azt hitte, hogy én az ujmiséhez, 
mint egészen készületlen ember kezdek, s nem volt mozdu-
lat, melyet ő a maga módja szerint meg ne súgott vagy ki ne 
javított volna. Hála Istennek minderre nem volt szükségem, 
mert a gyakorlatot már a növeldében megszereztem. S a hol 
a növeldében van ember, aki a növendékpapokat a szertar-
tások végzéséhez és rubrikákhoz hozzászoktatja s azokban 
begyakorolja, ott nem fordul elő eset, hogy pl. az uj papot a 
bába tanitsa meg keresztelni, a sekrestyés litániázni, a 
manuductor misézni. Hogy ez igy volt, kitűnik abból, 
hogy a nép is hozzászokott az u j pap, a fiatal káplán tudat-
lanságához, s azt mondja: majd beletanul. Minderre el kell 
készülni annak idején s nem kell kontárkodni s ügyetlen-
kedni. Azt a számos különféle praxist, szokást, divatot, ami 
pl. csak egy egyházmegyében feltalálható az istenitisztelet 
és szertartások végzésében, máshonnét nem magyarázhatom 
ki, mint onnét, hogy a papjeleltek egyöntetű oktatást és út-
mutatást azokban nem nyertek, hanem a véletlen adott ne-
kik irányt és megállapodást. Nem csoda tehát, ha ujabban 
iparkodnak e tekintetben is pótolni a régi hiányokat. Es ez 
dicsérendő dolog, már csak a közvélemény miatt is. En ma-
gam is láttam már itt-ott a miséknél vagy más ritusoknál 
oly sajátságos dolgokat, közbeszövéseket, abbreviátiókat, 
taglejtéseket és actusokat, hogy nem tudtam felfogni hamar-
jában, mikép gondolhatták ki azokat. Pedig ennek a sok 
különféleségnek és szokásnak forrása oda vezethető vissza, 
hogy a növeldében a kellő, egyöntetű és törvényszerinti ok-
tatás, szoktatás és gyakorlat hiányzott. 

De ha a szorosan papi és lelkészi teendőkre nézve 
szükséges annak idején a megfelelő utmutatás, szükséges az 
a plébániai hivatalra vagyis irodai teendőkre nézve is. 

Tehát nem elég megemliteni csupán, hogy van plebá-
nia-liivatal és iroda, hanem meg kell mutatni gyakorlatilag 
is a hivatalos eljárás és irodavezetés módját is. Egy két 
hiányra rámutatok. Igen sok helyen nincs ügyviteli napló. 
Nem értik mi az, mire való, vagy pedig fölöslegesnek tart-
ják. Ezt meg kell magyarázni, mert a napló szükséges a 
kellő rend fentartása és a magán- és közügy tekintetéből. A 
naplónak egyik lapja pl. lehet Beérkezési, a másik Kiadási 
napló. Az elsőbe vezettessék a beérkezett okmány vagyis 
irat száma, tartalma érkezési ideje, s a személy, hivatal és 
hely, a kitől és a honnan érkezett. A másodikban fel kell je-
gyezni az elküldött irat számát, keltét s elküldési napját, 
tárgyát rendeltetési helyét s a netaláni észrevételeket. 

Ha napló nincs, hiányozni fog a hivatalos sorszám át-
nézete. Igazolás, interpellatio, kutatás esetén nincs kéznél 
semmi. Hasonlóképen, ha nincs beérkezési napló, a hivatalos 
irattárt sem lehet rendben tartani, nagyobb irattárban pedig 
enélkiil megtalálni valamit valóságos tollfosztó munka. I t t 
megjegyzendő az is, hogy a beérkezett hivatalos iratok, 
melyek a beérkezési naplóba bevezetvék, szám alatt elteen-
dők s évről évre külön szám alatt csomagolandók. H a va-
lamely okmányról az anyakönyvben emlités tétetik, pl. dis-
pensatióról, odajegyzendő az okmány száma is, hogy adandó 
alkalommal fel lehessen találni. Egyébként én nem akarok 
talán más plébános urakat oktatni. Nem is fogadnák el tő-

lem. Csak azt engedjék meg, hogy a papjelölteknek a hiva-
tali rendhez való szoktatását kérhessem azoktól, akiknek ke-
zeiből kikerülnek. Annak az illustratiójául, milyen kevés a 
papjelölteknek csupán azt mondani : in archivo parochiali 
custodiantur etc., felhozom a magam simplicitását, melylyel 
e szót „archívum" felfogtam. Nem képzeltem én azt másnak, 
mint egy pudvás fából készült vén szekrénynek, melyben 
papirdarabok hevernek össze-vissza költői rendetlenségben, 
s mely ócska szekrénynek alig juthat hely a szép szobában, 
s a melynek papírjait bizonyos czélokra el kell használni, 
mert igen sok helyet foglalnak el. Hogy csak igy képzelhet-
tem magam elé az archivumot, mikor a növeldében említve 
volt, annak alapja a magam simplicitásán kivül abban kere-
sendő, hogy én bizony még valamire való irattárt akkori-
ban, a hol megfordultam, nem is láttam, és szánandó felfogá-
somat nem volt aki egy kissé helyreigazította volna. Es 
hogy ne kelljen magamat ezen vallomásomért olyan utóla-
gosan szégyelnem, hozzáteszem, hogy a növeldében még 
többeknek is volt az archivumról az enyémhez hasonló 
foga lma. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, július 11. Az osztrák választások és a mi li-

berális lapjaink. — Azt tartják, hogy a szerencse forgandó 
és igy a szerencse változó. Mint a börzén, ugy a politiká-
ban is majd hausse majd baisse mutatkozik és gyakran meg-
történik, hogy a párt, mely szerencséjének tetőpontján vél 
állni, csak azon veszi észre magát, hogy az ő szerencséje 
tulajdonképen lejárt és a szerencse kereke másokat emelt 
fel. Igy történt ez a liberális párttal, magával a liberalis-
mussal is Ausztriában. Több mint tiz évi uralom után be-
következni látszik a bukás napja. Az államokat éltető elemek 
szunyadozó állapotukból ébredezni kezdenek és már is meg-
rettegtetik az eddig mindenkitől félt, mert gyengéiben ke-
véssé ismert liberalismust és azokat, kik a liberalismus ural-
ma alatt oly jó napokat éltek. Ausztria, ugy mint Magyaror-
szág, ámbár fennmaradását csak is a conservativ párt és kor-
mány irányzat biztosithatja, a liberalismustól mégis jó adag-
gal bírt a lefolyt alkotmányos aera alatt. Csoda-e tehát, ha 
megunta, legalább az egyik fél, a sok áldást, (?) melyet a li-
beralismus okozott; ha végre ébredni kezd a nép és eddigi jó 
barátaitól menekülni akar? Csoda-e, ha tul tenni szándékozik 
azokon, kik eddig jól tartották a népeket, nagy szavakkal, 
melyek, a helyett, hogy jól laktak volna, közel voltak hozzá, 
hogy éhezzenek azon nagy szájú liberálisok dicsőségére, kik 
nlidőn a tisztelt publicum gyomrát értéktelen phrasisokkal 
tömték, önnön zsebeiket nagyon is érdekes bankókkal rak-
ták meg? Az osztrák választások, legalább a melyek vég-
bementek, nagyon is arra látszanak mutatni, hogy a nép az 
ő zsebére ez ideig rendezett liberális mulatságot kezdi meg-
unni. A választási urnákból sokkal szaporábban kerültek ki 
a ,klerikális' és ,conservativ' képviselők, mintsem ez a libe-
rális pártnak Ínyére lehetne ; a mi nagyon természetes, mint-
hogy a liberalismus elhitette magával, hogy az ő uralma a 
világ végéig és azontúl is fog még egy darabig tartani, csak 
az nem volt még biztosan meghatározva, hogy meddig ? 

Van is panasz, van jajgatás, jobbról és balról, Laj tán 
tul és innen, hogy mi lesz már a világból, ha az osztrák vá-
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lasztások eredménye csakugyan conservativ többség lenne? 
Mondjuk Laj tán innen is, mert ami tiszteletre méltó liberá-
lis sajtónknak épen ugy borsózik a háta az osztrák conserva-
tiv párttól, melynek jó részét azok a veszedelmes ,klerikáli-
lisok' képezik, mint az osztrák liberális sajtóé? Reactio, ul-
tramontán uralom, fekete sereg és mit tudom még mi min-
den borzasztó rém kisértget a mi liberális lapjaink hasáb-
jain az osztrák választási eseményekre. Hja, az az ismere-
tes húsos fazék minden időben nagy vonzerővel birt, még a 
szerénység és önzetlenségről ismeretes liberális párt előtt is. 
Nálunk Magyarországon szintén liberális világ uralkodott, 
mint Ausztriában ; itt ugy mint ott liberálisok tették tönkre 
saját érdékökben az országot. Mi lesz majd ezután? Mi fog 
következni ? Ki fogja követni a nemes (?) munkát, lia majd 
a liberalismus leszorittatik a küzdtérről? Hogy gazdagodhat-
nak meg a liberálisok a ,haza' nevében, ha a kormány gyep-
lőit a conservativek kiveszik a kezökből ? Mind ezek méltán 
aggodalmas és szivig ható, jobban mondva zsebbe vágó kérdé-
sek, melyek, nem csoda, ha panasz hangokat csalnak ki a li-
berális iró tollából. Nagyon természetes ugyanis, hogy a mi 
liberalismusunk szoros összefüggésben van az osztrák libe-
ralismussal és egy ottan bekövetkezhető fordulat nálunk is 
nagy fordulatot idézne elő a liberalismus teljes rémületére. 
Ebből fejthetjük meg azon siralmas hangokat, melyek a 
mi liberális sajtónk hasábjait megtöltik az osztrák választá-
sok miatt, ámbár ők maguk is kénytelenek megvallani, mit 
mi örömmel jegyzünk fel, hogy : „az emberek a liberális 
pártban ugy viselték magokat, hogy az eszmét is, melyért a 
népek vért (?) áldozva rajongtak (?), a pártot is, mely nagy 
férfiakat számlált soraiban, és magokat is lejárták." 

Nekünk mindnyájunknak, kik a keresztény conserva-
tiv kormányzat barátjai vagyunk, igen nagy örömünkre 
szolgálhat a liberális sajtó jajveszékelése, mert az egy jobb 
jövő hajnalát jelenti. Egy ily conservativ kormánynak Ausz-
tria nagy szükségét érzi, mert ha valahol ugy ott jelent ve-
szedelmet a liberalismu?. Nekünk katholikusoknak kiválólag 
óhajtanunk kell, hogy Ausztriában egy conservativ kor-
mány alakuljon. A 67-ki kiegyezés óta Ausztria parla-
mentje a legroszabb befolyással volt a mi országgyűlésünkre. 
Az osztrák parlament volt kezdeményezője azon minden jo-
got és igazságot lábbal tapodó egyházi törvényeknek, me-
lyek nálunk is utánzásra találtak. Az osztrák parlament hozta 
be a katholikus nép előtt gyűlöletes polgári házasságot,melyet 
azóta nálunk is számtalanszor követeltek. Az osztrák par-
lament volt az, mely egyszerűen felmondta a eoncornatumot, 
e két oldalú szerződést, mi nálunk is utánzásra talált a 
nélkül, hogy az egyház régi országos törvényekkel biztosí-
tott jogaiba vissza helyeztetett volna. Szóval Ausztria libe-
rális kormánya és liberális törvényhozó testülete gyakorolta 
a magyarországi törvényhozó testületre azon hatást, mely • 
nek következménye az egyenjogúsítás álczája alatt nem lett 
más, mint az egyház mindennemű elnyomatása és azon t i t-
kos, de azért nagyon Í3 érezhető kulturharcz, melyet csak 
azok nem fognak fel, kiknek az egyházról, annak isteni jo-
gairól fogalmuk sincsen. 

Ha igy tekintjük azon összeköttetést, annak befolyá-
sát, mely az osztrák és magyar törvényhozó testület közt lé-
tezik, ugy nem vagyunk képesek kellőleg kifejezni óhajtá-

sunkat egy oly változás iránt Arsztriában, mely az eddigi-
hez képest megfordított irányban, hasonló befolyást gyako-
roljon a mi országgyűlésünkre. Nekünk katholikusoknak le-
hetetlen nem örülnünk minden oly tudósitásnak, mely egy 
conservativ, vagy ,klerikális' képviselőjelölt megválaszta-
tásáról hoz hirt ; mert minden ily választás egy egy ujabb 
garanczia arra nézve, hogy a dolgok menetének nálunk is 
meg kell változni. 

A conservativ pártnak ugyanis Ausztriában a jelenlegi 
viszonyok közt nagy feladatot kell megoldani. Amit t. i. a 
liberalismus elrontott, azt neki helyre kell állitani ; a dol-
dog uj rendjét kell megalkotni, a restitutio in integrumot a 
katholicismusra nézve kell létesíteni ; mindazt, mit a libera-
lismus a katholicismusra nézve károsat alkotott, megsemmi-
síteni, nevezetesen a vallásügyi törvényeket az iskola terén 
hozott határozatokat az egyház szellemének megfelelőleg át 
kell alakítani : szóval a liberalismus által elkövetett jogta-
lanságot és igazságtalanságot meg kell szüntetni és oly szel-
lemet kell terjesztenie, mely képes legyen megakadályozni jö-
vőre a liberális velleitásokat, melyek szellemileg, erkölcsileg 
és anyagilag a bukás széléhez vezették Ausztriát. IIa mind-
ezt sikerülni fog az osztrák conservativ pártnak véghez vinni, 
akkor bizonyára ütött a liberalismus uralmának órája Ma-
gyarországon is ; akkor nálunk is meg lehet kezdeni a rege-
neratio nagy művét keresztény szellemben. Sikerülni pedig 
sikerülhet, csak akarni kell, csak nem kell gyáván vissza-
ijedni a küzdelemtől, csak nem kell félni, mint rendesen szo-
kás, attól, hogy a liberalismus egy vagy más törvény álta] 
megsértetik. A liberalismus nem törődött avval, hogy tör-
vényei a keresztény érzelmet, az egyház jogát sértik ; nem 
csak nem törődött, hanem egyenesen ezt akarta is. Lépjenek 
nyomdokába e tekintetben a liberálisoknak a conservativek, 
hiszen ez nem jogtalanság; ez nem igazságtalanságból, ha-
nem a monarchia biztosítása érdekében történik. Mi valóban 
szivünkből kívánjuk a conservativek győzelmét. Kívánjuk, 
hogy az ujjáalkotás nagy művéhez mielőbb hozzá fogjanak 
és működésökkel ugy Ausztria mint Magyarország fennáll-
hatását biztosítsák. $ 

Vilniye, jun. 28.(Beszámolás és hálás köszönet.)—Nagy-
ságos Tanár- Szerkesztő U r ! Bátor vagyok következő hála-
szavaim becses lapjában való felvételeért alázattal esedezni : 

Midőn 3 év előtt Yihnye község lelkészévé lettem, 
nagy örömmel tÖlté el szivemet az Üd vözitő hajlékának fa-
luhelyeken nem mindenütt tapasztalható szépsége, mely va-
lóban méltó arra, hogy azt, aki megigéré, hogy velünk ma-
rad örökké a világ végezeteig, magában rejtse. De kevés idő 
múlva azt is észrevettem, hogy díszes templomunkban hi-
ányzik egy eszköz, mely a sziveknek Istenhez való fölemel-
kedését nagyban elősegíti, t. i. egy jó orgona. Azonnal gon-
dolkozni kezdtem, miképen lehetne ezen hiányon segiteni s 
igy hiveim ájtatosságát emelni. A templom pénztárából, an-
nak tulszegénysége miatt, ezen hiányt fedezni nem lehetett ; 
a lakosok csekély kivétellel mind szegény bányászok, kik 
alig keresnek annyit, mennyi elegendő, hogy életöket fön-
tarthassák, s igy u j orgonát beszerezni nem képesek, a régi 
pedig oly rongált állapotban van, hogy kijavíttatására gon-
dolni sem lehet. Ily körülmények közt bátorságot vettem 
magamnak hazánk egyházi méltóságaihoz, kiknek jótékony-
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sága, a hol valamely nemes ezél előmozdításáról van szó, is-
meretes, folyó évi február 12-én száz kérő levelet intézni, s 
törekvésemet már is szép siker koronázta, mert a beszerzen-
dő orgonára már eddig 206 fr t o. é. gyűlt össze. 

Édes kötelességemnek tartom ezért a nagylelkű ada-
kozóknak magam és híveim nevében köszönetet nyilvání-
tani s imáimban számukra az ég áldását kérni, mely, mivel 
Jézusnak tették azt, a mit szegényeim javára tettek, el nem 
maradhat. És pedig : 

Lipovniczky István, nagyváradi püspök ő mlga adott 
e sz. ezélra 40 frt . — Peitler Antal, váczi püspök ő mlga 10 
frt . — Iioskoványi Ágoston, nyitrai püspök ő mlga 5 frt. — 
Szabó Imre szombathelyi püspök ő mlga 5 frt. — Dulánszky 
Nándor, pécsi püspök ő mlga 5 frt . — Szabó József, félsz, 
püspök ő mlga 20 frt . — Bubla Károly esztergomi kanonok 
ő nga 20 frt. — Kantz Lázár, vál. püspök ő mlga 10 frt . — 
Sujánszky Antal, pazmaneumi kormányzó ő nga 5 frt. — 
Markus Gyula, budapest. közp. papneveidei kormányzó ő 
nga 5 frt . —- Jurio-a János esztergomi kanonok ő nga 10 frt . O o O o 
— Lollok József eszterg. papnöveldei kormányzó ő nga 10 
frt . — Pantocsek József, pozsonyi kanonok ő nga 5 frt. — 
Ocsovszky Ferencz, nagyszombati kanonok ő nga 5 frt.-— Főt. 
Maszlaghy Ferencz, prim, szertartó ur 4 frt. — Devics Jó-
zsef, veszprémi kanonok ő nga 5 frt. — Ferenczy Imre, egri 
kanonok ő nga 5 frt . — Kovacsóczy István, egri kanonok ő 
nga 5 frt. — Begovcsevics Róbert, egri kanonok ő nga 5 frt. 
— Vinkler József, nagyváradi kanonok ő nga 3 frt . — Au-
tunovich János, vál. püspök ő mlga 5 fr t . — Kubinszlty Mi-
hály, fölsz. püspök ő mlga 1 frt . — Lichtensteiger Ferencz, 
kalocsai kanonok ő nga 2 frt . — Schverer János, kalocsai 
kanonok ő nga 2 frt . — Hopf János, kalocsai kanonok ő 
nga 2 frt . — Főt. Mayer Béla, t i tkár ur 1 frt. — Főt . Yárosy 
Gyula, iktató ur 1 frt . — Szele Gábor, egri kanonok ő nga 5 
frt . — Treleczky József, nagyváradi kanonok őnga 5 frt . 

Fogadják ezért a nagyrabecsült nemes lelkű adako-
zók még egyszer az Ur Jézus nevében szivem mélyéből fa-
kadó hálám nyilvánítását, s midőn Jézusom szegény hajlé-
kát további pártfogásukba ajánlanám, híveimet mindig arra 
fogom inteni, hogy imádkozzanak azokért, kik habár egé-
szen ismeretlenek, bőkezüségök által róluk atyailag gondos-
kodtak, s ugyanazt megtenni én is soha el nem mulasztandom. 

Daubner József, vihnyei plébános. 
Kazár, jun. 30. 1879. Tekintetes Szerkesztőség ! Haza-

fiúi bizalommal kérem, hogy az alábbi „Kérelmet", melyre 
aggkoromban oly sújtó és leverő elhagyatottságom kény-
szerit, becses lapjába beigtatni s az olvasó-közönséget szin-
tén buzditani méltóztassék, hogy több mint félszázados ál-
dozári és irói pályámon ezen első nyilvános kérésemet némi 
figyelmére méltatni szíveskedjék.*) Az alulirt. 

Kérelem a keresztény szivekhez. 
Ezen sorok aluljegyzett írója, mások példája után is, de 

saját körülményei által különben is kényszerítve, névszerint 
istenházai érdekében, az összes egyházi és világi kegyes ura-
ságok ajtaján szintoly tiszteletteljesen mint reménydús kilá-
tással bekopogtatni bátorkodik. 

Kedves terhes kazári plébániámnak a rozsnyói egyház-

*) A legszívesebb készséggel közöljük e nemes szándék» kérelmet, 
ajánlva azt m. t . olvasóközönségünk becses figyelmébe. Szerk. 

megyében három temploma : a kazári anyatemplom, és a 
vizslási meg mátraszelei fiókegyházak, számos tatarozgatás 
után is oly szomorú állapotbau vannak, kivált a két első, 
hogy kijavításukra ezer forint alig volna elég, holott pedig 
sem egyiknek, sem másiknak nincs kegyura vagy egyetlen 
jótevője. — A paplak kiépítésére szükséges ezer ftot szeren-
csénk volt a nm. vallásügyi minisztertől közelebb kinyerni, 
s ez ujabb szükségben hozzáfordulni nem is lehet bátorsá-
gom ; a jó palócz nép pedig keresetnélküli vidékén szegé-
nyebb, hogysem a maga legfőbb érdekében bár valamely je-
lentékeny áldozatot hozni képes volna. — A templomok jö-
vedelme, az illetők által roszul megejtett és mostohán lejá-
ratott tagosítások következtében, csaknem egészen az úgyne-
vezett persely filléreire szoritkozik. 

Ily helyzetben lehetetlen először is a jótékonyság) a 
termett világi uraságokhoz nem fordulnom. Biztat engem 
első sorban mélyen vallásos érzetök, még akkor is, ha én 
előttök egészen ismeretlen és szinte idegen vagyok ; mert az 
égető szükséget és annak fájdalmait, lia közvetlenül nem ér-
zik is, de a távolból felhangzó kiáltások után tapasztalják. De 
még csekélysegem jelentkezése és szerény bemutatása is me-
rész megbiztatni engem. — Én a világi magyar uraságok 
kedves hazáját ötvenhárom év óta kétmódon, mint pap és 
igénytelen irodalmár, örömmel és hiven szolgálom. Sem egyik 
sem a másik pályán nem dicsekedhetem ugyan, mint aki 
egyik téren sem mutathatok olyan eredményt, melyet mu-
tatni feladatom volt és szivesen akartam is, de legalább a 
szándék és igyekezet e nagy idő alatt egy perczig sem hiány-
zott, amott oly népet nevelni, mely az ember, keresztény és 
magyar hazafi nevét teljes mérvben megérdemelje, emitt ugy 
munkálkodni, hogy a honi irodalomban igyekezetemnek némi 
nyoma még is legyen. 

Az utóbbi bármily kicsiben valósulhatott, mindamel-
lett meg fogják a mélyen tisztelt világi uraságok engedni^ 
hogy szép és kedves Nausikaá-jok, törhetlen hűségű Pene-
lopé-jok, páratlan ragaszkodásu Andromaché-jok, és férje he-
lyett halni vállalkozó Alkestis-ök a régi classicusok azon 
magyar tükrében nézhetik és találhatják fel magokat, mely 
általam másolva kissé homályos lehet ugyan, de ezért mégis 
hazai és magyar tükör. 

Nem kevesebb reménynyel járulok a magyar egyház 
összes papságához, melynek házánál mintegy igazán otthon 
vagyok. — A felsőbb és alsőbb klérus, hála neki, némi ke-
gyelettel szokott tekinteni jubiláris tagjaira, jól felszámít-
ván egy hosszú élet küzdelmeit a megnehezült lelkipásztor-; 
kodási homokon, — s közelveül ismervén nemcsak a lelké-
szek szorongató szükségeit, hanem előkelőleg kivált a falusi 
egyházak és templomok többször Ínséges, mint tűrhető álla-
potát. — Az itteni Ínséghez alig van fogható az országban. 
Hanem ezek írója nagyon bízik kérvénye sikerében, melyet 
az evangelium maga biztosit, valamint azon hangosan szóló 
tapasztalat, hogy az ilyen járatú emberek az egyháziaknál 
nagylelkű pártfogókra s jótevő kezekre találtak*). Nem is 
gondolom, hogy én azzal egyházam ellen merényletet követ-
tem volna el, hogy irodalmi tevékenységem nem kizárólag 
egyházi téren mozgott. A classicusok, melyekkel már sokan 
foglalkoztak, tele vannak vallással s vallásosságai, amely 

*) Muta t ja az előbbi tudósítás. 
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«lem, fájdalom, a modern irodalomban nagyon is hiányzik. 
Én a többi szép és jó közt azt szerettem legjobban, és régen 
meg is győződtem már arról, hogy a hellen mythologia fő-
része Mózes theologiájának fordított éd ferdített, de azért 
mégis könnyen felismerhető másolata; mit a mai pbilologia 
már jól tenné, ha teendői közé első sorban felvenné, és tü-
zetesen átbuvárolná. Különben itt vannak az „Apostoli 
Atyák" művei fordításban, s ha még eddig nyelvünkön meg 
nem jelentek volna, e nagyon érdekes és kenetes iratok ré-
szére kiadót keresnie nálamnál bátrabb és szerencsésb em-
bernek nem volna kár.*) 

Ez az én előterjesztett szintoly alázatos mint biztató 
kérelmem az egyházi és világi mindenrendü uraságokhoz, 
ide számitva különösen a hazai lapok t. szerkesztőségeit, me-
lyek a társadalomban oly nagy hatalmat képeznek. Három 
templomot kell még helyrehoznom ; s ha ismerőseink és jó 
barátaink még éveket jósolnak és Ígérnek is, de jubiláris ha-
landónak a napjai mások napjainál biztosabban megszámlál-
vák. Nem szeretnék az utódnak mindjárt első beléptére meg-
ütköztető gondot hagyni és azon véleményt, hogy előde ez is-
tenházak érdekében mindent elmulasztott. A megjutalmazni 
hatalmas Isten után, a föntebb tiszt, uraságoktól tökéletes vi-
gasztalást remélek ; s kérem is, hogy a szegények által meg-
koptatott küszöbükről a maholnap e világból elköltözendőt 
örömtelenül engem is el ne ereszszenek. Kazár, jun. 30. 1879. 
tízabó István, kazári pleb. akad. és Kisfaludy-társasági tag. 

Be lg ium. A püspöki kar harmadik föpásztori körlevele 
a nevelés és tanitás vallásos jellegének védelmére — minde-
nek előtt emlékeztet az előbbi két szózatra, melyekben az 
elemi oktatásról szóló u j törvény elvéről, jellegéről és czél-
járól valamint káros következményeiről volt szó. Mindezt 
felderíteni föpásztori kötelességüknek tartották a belga püs-
pökök. És föpásztori szózatuk viszhangra talált a törvény-
hozó testület mindkét házában, hol az ország és király leg-
hűségesebb, conservativ férfiai szintén kötelességöknek tar-
tották a katholikus lelkiismeretnek, a családapák és gyer-
mekek elidegenithetlen jogának, valamint a társadalom élet-
bevágó érdekeinek védelmére kelni. „Ugyan miért törek-
szik, igy folytatják szóról szóra, a kormány az elemi iskolát 
saecularisálni, vagyis belőle a vallástanitást s az egyházi 
tekintélynek minden befolyását kizárni ? Ez bizonyára nem 
azért történik, hogy a gyermekeknek lelkiismereti szabad-
sága biztosittassék. Ezen szabadságukat eléggé biztosítják 
az 1842-i törvény rendeletei ; és be van bizonyítva, hogy a 
más vallásúak soha semmi panaszt sem emeltek a katholi-
kus községi tanitók ellen. Micsoda erkölcsi vagy tudomá-
nyos előny, mily ujabb vallási vagy társadalmi szükséglet 
kényszeritette a kormányt ily nagy fontosságú intézkedésre ? 
Az ily iskolai rendszer felfogható oly országban, hol min-
den község oly családokból áll, melyek különféle vallási 
felekezethez és mindenféle hitetlen bölcsészeti rendszerek-
hez tartoznak, vagy a hol segédeszközök hiánya nem engedi 
meg, hogy annyi iskola legyen, a hány felekezet vagy véle-
mény. Hanem mi okát lehet felhozni, hogy ily iskolai rend-
szer állíttatik fel egész Belgiumra nézve, hol körülbelül 
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2500 község közt talán 2400 község olyan, hogy bennök 
sem zsidó, sem protestáns, sem szabadgondolkozó nincs?! A 

*; Mindenesetre díszére válnék irodalmunknak, ha megjelenhetne. Sz. 

hivők és hitetlenek közti egyenlőség, valamint a lelkiismeret 
szabadsága, itt csak üres szólam és hiábavaló ürügy. 

A hitetlenek, hittagadók valamennyi hitfelekezetből, 
kik halálosabban gyűlölik a kath. egyházat, mint az eretne-
kek, — a deisták, szabadgondolkozók, nihilisták, pantheis-
ták, az atheus vagy pantheista materialisták nem csalatkoz-
nak. Ugyan miért is követelnék s miért ragaszkodnának az 
elemi oktatás saecularisatiójához, ha nem volnának meggyő-
ződve, hogy a közös (neutre) iskolai rendszernek biztos kö-
vetkezménye az lesz, hogy az ifjúság nagy részének lelkéből 
a hit ki lesz tépve s hogy a vallásilag parlagon hagyott 
szellemekben nem marad más hátra, mint gyógyithatlan 
hitközöny ? 

Azt is alaptalanul állitja a közoktatásügyi miniszter, 
hogy e törvényjavaslat korántsem zárja ki Istent az általa 
tervezett iskolából. — Hát ez a törvényjavaslat nem akar-
ja-e kizárni az elemi iskolából, sőt még a kisded-óvodákból 
is, a türelem nevében minden dogma, minden positiv vallás 
tanitását ? És mult évben,- azon férfiú, ki a kormány élén 
áll, nem nyilatkoztatta-e ki ünnepélyesen, hogy liberális 
kormánynak nem lehet támaszkodni semmiféle dogmára, 
még az egy Isten hitére sem, mert még a deismus is türel-
metlenség volna? Talán elfetedte már e nyilatkozatát? A 
közoktatásügy jelenlegi minisztere megmagyarázta és sza-
batosan körülirta e szavak értelmét, azt mondván a senatus 
előtt, hogy a tízparancsolatot nem fogják tanitani az u j tör-
vény által alapított iskolában, mert a tízparancsolat egye-
nes tagadása a lelkiismeret szabadságának? Talán ő is elfe-
ledte ezt? Egy szónok az uj törvény hivei közöl a két mi-
niszter egymásnak ellenmondó nyilatkozatát hivén össze-
egyeztetni, még súlyosabbá tette azokat, midőn azt mondá, 
hogy a tanitó beszélhet ugyan tanítványai előtt Istenről, de 
nem dogmatikai alakban ! Ez szavainak értelme. És de mit 
jelentenek e szavak ? Azt akarják mondani, hogy a tanitó 
beszélhet Istenről, de nem szabad neki megmondani, hogy 
mi az Isten. Ekként az ő Istene, nem lesz más mint tiszta 
abstractio. Es azt hiszik, hogy a gyermekek szivökben, 
mint a bálványimádó Athén közterein, oltárt fognak emelni 
ezen ismeretlen Istennek s imádni fogják őt keresztény mó-
don, szellemben és igazságban ? Nem, nem ! Mert mi is az 
Isten — vallás nélkül ? Mi a legfőbb lény souverain ha-
talom, a lények fölötti jog s a teremtményekhez való vi-
szony nélkül ? Micsoda Isten ez az elméleti, személytelen, 
semmittevő Isten, melynek semmi köze az ember eredetéhez 
s végczéljához ? Micsoda Isten ez, mely nem érdemli meg, 
hogy hivatalosan imádják, szeressék, tiszteljék, sőt még azt 
sem, hogy dogmatice vagyis határozottan ismerjék az em-
berek? Mit gondoljunk végre az u j törvény ezen Istené-
ről, ha nem azt, mit korunk istentelenségének egyik vezére 
mondott, hogy az nem egyéb, mint egy jó elavult szó, melyet 
conserválni kell ? Joggal s teljes igazsággal nevezzük tehát, 
miként ezt előttünk Angolország és Németalföld katholiku-
sai tették, a közös, hitközönyös vagy saecularizált iskolát 
Isten nélküli iskolának. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
X IX. Pius pápa élete és működése. Leben und Wir-

ken des Papstes Pius IX. Ausführlich geschildert von Leo-
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pold Wappmannsperger. Mit dem Porträte Pius I X . Re-
gensburg. Manz. 1878. 1116 lap. 

I X . Pius életét és működését minden nyelven többen s 
többféleképen, kisebb-nagyobb terjedelemben s más-más alak-
ban irták már le. Az előttünk fekvő mű kétségkívül a legjob 
bak közé tartozik; sőt nem félünk ezt valamennyi fölé he-
lyezni. Nagy arányú felfogás, élénk, ügyes előadás, kimeritő 
teljesség, az öszarányok teljességével egybekötve, ezek azon 
előnyök, különösen pedig az utóbbi az, mely a német irodalom-
ban e műnek Pius életrajzai közt az első helyet biztosítja. IX . 
Pius hosszú pápaságát szerző oly beható részletességgel és 
sokoldalúsággal állitja elénk, hogy nemcsak semmi fontosabb 
esemény nem hiányzik belőle, sőt némely dologgal csak itt 
ismerkedünk meg. Az okmányokat németre lefordítva nem 
a szövegbe, hanem 150 lapnyi mellékletben a mű végén ösz-
szesitve adja. Előszava végén maga szerző irja le e rit-
ka szorgalommal irt mű keletkezését. „Bámulatos tiszte-
let, úgymond, és tiszteletteljes szeretet IX . Pius iránt vezet-
ték tollamat, kivált mióta 1875-és 1877-ben szerencsés vol-
tam őt szinről színre látni." Látni ebből, hogy szerző művén 
nem egy-két évig, hanem hosszú évek során dolgozott. Meg 
is látszik rajta a nonum prematur in annum ; mert olyan 
mint az érett gyümölcs : élvezetet nyújt és táplál. 

= Épeu most jelent meg : La Gerarchia Cattolica e 
la Famiglia Pontificia per l'anno 1879 con appendice di 
altre notizie riguardante la Sante Sede. 16-od rét. XV— 
609. lap. 

A kath. egyház egyetemes Schematismusa, mely mind-
azon változásokat felmutatja, melyek a kath. hierarchiában 
1878. aug. 1-től 1879. május 31-ig történtek. A melléklet 
hozza a változásokat egész f. hó l- ig. Elül a szent atya arcz-
képe van szinnyomatban. Ara 5 líra. 

= Iskolai értesítők : 6) A magyarországi kegyes ta-
nitórend kecskeméti fögymnasiumának tudósitványa az 
1878—9-iki tanévről. Közli Dr Polák Ede igazgató. — Tar-
talma : Szemlélődések a rómaiak nagysága- és hanyatlásá-
nak okai felett. (Montesquieu, Mommsen és mások nyomán.) 
Cserei József tanártól. I. Adalék a főgymn. 1. é. történeté-
hez. Tanári kar : 15 k. r., 5 világi, összesen 20 tagból állt. — 
Kiemelendő, hogy a tanuló ifjúságnak 8 pályakérdés által 
nyújtatott alkalom az önálló munkásságra. A segély- és ösz-
töndijak tetemesek. Összegezésök hiányzik. I I . A bevégzett 
tananyag. I I I . Az ifjúság érdemsorozata. IV. Statistikai 
táblázatok. Az ifjúság száma: 286: róm. kath. 196; helv. h. 
3 ; ág. h. 2; gör. kel. 4 ; héber 57. — 22 VII I . oszt. tanuló 
közül kit. ér. 8, egyszerűen 14. Theol. pály. szándékoznak 
15, juridikaira 3, medic. 1 ; mérnök, gép. 1 ; erdész. 1, bá-
nyász. 1. 

7) A trsztenai kir. kath. gymnasium évi értesítője az 
1878—9. tanévről. Közli Csáka Károly id. igazgató. Tar-
talma: Az első decennium végén. (Becses története a gym-
nasiumnak, érdekes, nagy gonddal összeállított statistikai 
adatokkal illustrálva.) Irta az igazgató Csáka K. — Tíz év 
alatt a gymnasiumban volt tanuló i f j ú : az év elején 1034, 
az év végén 930, kik közül 708 róm. k., 10 evang. és 2i2 
héber. A kath. tanuló ifjúság számának aránya a lefolyt tiz 
év alatt ugy fogyott mint 88.c9 : 71.56-hoz; ellenben a zsidóké 
ugy növekedett mint 11.90 : 28.43. (Szomorú kilátások, hogy 
németül nyögjük el hazafiúi fájdalmunkat !) A tanári könyv-
tár 52 művel 197 kötetben szaporodott. Összes állománya 
607 mű 1296 kötetben. Az ifjúsági könyvtár áll 166 műből 

323 kötetben. — Különös figyelemre méltó a gymnasiumí 
tápintézet, melynek tőkéje 8334 frt 93 kr. A tanári kar 7 
tanárból áll. A tanuló ifjúság száma 109 : róm. kath. 78 ; 
héber 31. 

VEGYESEK. 
— „A pozsonyi kir. kath. fögymnasiumról, mint a bécsi 

„Gem. Zeit.u-h&xi olvassuk, a pozsonyi „ Westung. Grenzbote" 
azt az irányzatos, semmivel sem okadatolt hírt közölte, hogy 
„a szent-mártoni főapát ur ő mga, Trefort, magyar vallás- és 
közoktatásügyi minister előtt azon ajánlatot tette, hogy „a 
sz. B.-rend ezen főgymnasiumban a tanári állomásokat saját 
kebeléből fogja betölteni minden kártalanítás nélkül." A 
Bach-Thun-ministerium alatt, folytatja a G. Z., igaz, hogy 
elmozdittattak a pozsonyi főgymnasium tanszékeiről a beu-
czések. Ez az ötvenes években történt. A régi viszony vissza-
állítása tehát a jognak megfelelő tény volna. Pozsony lakos-
sága az ifjúság tanítása körül oly nagy érdemeket szerzett 
benczések visszatérését bizonyára örömmel üdvözölné s a 
most működő „szabadkőműves" tanárokat nem siratná meg. 
Az erre szükséges pénzeszközöket azonban a sz. mártoni fő-
apát ur csak akkor ígérhetné meg, ha neki a hajdan benczés 
vaskai apátságot azon föltétel alatt adnák át, hogy an-
nak jövedelméből a pozsonyi római kath. főgymnasiumot 
tartsa fenn." Igy a G. Z. 

— A szent atya legutolsó allocutiója igen jó hatással 
volt Keleten, különösen Konstantinápolyban. Az itteni ka-
tholikus örmények feliratot intéztek a szent atyához, hálás 
köszönetöket fejezvén ki benne az irántok taausitott apos-
toli gondoskodásért. Hassun patriarka személyesen kérte fél 
a nagyvezért, hogy ezen allocutio török fordítását a szultán 
elé terjessze. 

— Rómában a processiók tiltva vannak. Űrnapján a 
körmenet sz. Péter bazilikájából csak az előtte levő atrium-
ba jött ki, s az olasz kormány mégis nem mulasztá el a vi-
carius bibornoknál e miatt tiltakozni. Ö eminentiája erre 
egyszerűen azt felelte, hogy a templom előcsarnoka nem ut-
cza és nem piacz, ennélfogva a sz. Péter-templomi körmenet 
nem ütközött semmi rendőri törvénybe. — Ebből is láthatni, 
mily szabadságot élvez a kath. egyház . . . Rómában. 

— A lillei katholikus egyetemen van 5 tudomány-kar, 
54 tanár, 30 segéd, 92 tantárgygyal. Az egyetemi könyvtár-
ban már 34,000 kötet van. A természettani gyűjteményhez 
alig van fogható egész Európában. Az egyetem csak telkek 
szerzésére 1,000,000 frankot költött. — Hiteles adatok, meit 
Keller képviselő hozta fel a képviselő kamrában. 

— Francziaországban Ferry törvényjavaslata ellen, 
nem számitva a papság s a szerzetesek volt tanítványai ál-
tal beadott, valamint a helyhatóságok által nein láttamozott 
kérvényeket, összesen 1,643,451 aláirással ellátott petitiók 
küldettek a törvényhozó testület elé. E nagy szám az által 
lett lehetségessé, hogy országos kérvényezési bizottság ala-
kult, mely az iveket szétküldte, azoknak betöltésére fel-
ügyelt, s azokat ismét összegyűjtötte. 

— Mgr Nardi siremlélce a S. Maria in Portico, közön-
ségesen in Campitelliben elkészült.A művész,octogon talapzat 
felett, egészen márványból, az emlék hátterében, oldalt kima-
gasló keresztet vésett, melyen gazdag redőzetü lepel hull alá 
a talapzatra. A lepel egyik sarkán az elhunyt nagy szellemű 
praelatus czimere látható; kissé följebb, a lépcsőnek a talap~ 
zaton kidomborult egyik redőjén, egy angyal ül, jobb kezé-
vel a lepel felső részéből kidomborított mellképre mutatva, 
mely mgr Nardi jellemző arezvonásait tünteti elő. A talap-
zat feliratát Angelini j. t. atya készité, melynek zárszavai 
kiválóan jellemzik a lángeszű praelatust : Omni dignitate 
praestantior — Francisci Nardii gloria vivet ! 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 16. 5 II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : A trienti közzsinat tekintélye Magyarországban. — Egy kissé több világosság a pápai legfőbb tekintély-
ről a vatikáni zsinaton hozott határozatok okaira nézve. ( IX . Pius levele Darboy érsekhez.)— A plébánia-hivatalokról. — 
Egyházi tudósitások : Budapest. A kulturharcz áldozatai. Róma. A Propaganda sz. congregatiója s a chinai s indiai éhség. 
Belgium. A püspöki kar harmadik főpásztori körlevele a nevelés és tanitás vallásos jellegének védelmére. Lyon. A hitter-

jesztő társulat bevételei 1878-ban. — Irodalom. — Vegyesek. 

A trienti közzsinat tekintélye 
Magyarországban. 

(Folytatás.) 

II. Oláh Miklós, esztergomi érsek (1553—1568.) 
1564 ik évben, apri l 23-án Nagyszombatban ta r to t t 
megyei zsinaton a tr ienti közzsinat végzéseit kihir-
dette. Er re vonatkozólag igy ir Lányi : „ . . . Véget 
ér t az egyházi nagy gyűlés Trientben. Oláh végze-
ményeit a magyar egyházban is meghonositaüdó tar-
tományi gyűlés t óhaj to t t tar tani , de az akkori vi-
szonyok közt ez lehető nem lévén, a határozatok 
behozatalát tehát legalább a fömegyében szándé-
kolta eszközölni s 1564-ki szent Béla vér tanú nap-
j á r a Nagyszombatban . . . hivta össze a fő- s más pa-
pokat « (L. Magyar Egyházt . II . köt. 119. 1.) 

Oláh Miklós érseknek a fenteinlitett megyei zsi-
na to t egybeliivó, 1564-ik évi jan. 1-én kelt főpász-
tori levele igy szól: „Nicolaus Olahus, miser, di-
vina, archiepiscopus ecclesiae metropoli tanae Stri-
goniensis. De consilio Venerabil ium f ra t rum nostro-
rum, DD. capi tular ium dictae ecclesiae nostrae Stri-
goniensis, necnon al iorum etiam doctorum et iuris-
per i torum nostrorum, nobiscum existentium, post-
quam anno proxime praeterito, propter Trident ini 
oecumenici sacri concilii celebrationem, ea a nobis 
intermissa fuerat , donee concilium provinciale per 
nos indici et commode celebrari poter i t ; hoc anno 
praesenti, in die festo B. Adalbert i pontificis et mar-
tyris , gloriosissimi patroni scilicet eiusdein eccle-
siae nostrae Strigoniensis, nunc venturo, et aliis 
diebus, immediate sequentibus, ac ad id ap t i s e t su f -
ficientibus, in ecclesia B. Nicolai episcopi, hic Tir-
naviae f u n d a t a ; quum cathedralis ecclesia nostra 
Strigoniensis propter peccata nostra sit in manibus 
Turcarum, fidei et religionis nostrae sacrosanctae 

hostium, pro exs t i rpandis vitiis et p lantandis vir-
tutibus, de more et consuetudine laudabil i ipsius 
ecclesiae nostrae Strigoniensis, divina favente g ra -
tia, sanctam dioecesanam saltem Synodum cele-
brandam statuimus, decrevimus et indicimus. Quam-
obrem vos omnes et singulos DD. f ra t res nostros, 
coniunctim et divisim, supradictos praesentium sé-
rié requirimus, monemus ac hor tamur in Domino 
— ut 1561. — praesentare debeatis, acta et statuta 
praedicti oecumenici sanctique Tridentini concilii, quod 
in laudem et gloriam Dei O. M. maxima omnium 
pat rum concordia et animi exul tat ione finitum et 
conclusum iam est, a nobis intellecturi, ac s ta tu ta 
quoque synodalia, pia monita exhortat ionesque sa-
lutiferas, in ipsa synodo nostra proponendas, audi-
tur i et dil igenter susceptur i ; et tandem, domino 
coopérante, etiam factis et operibus effectualiter 
adimpletur i Datum Tirnaviae . . ( L . Pé-
terffy, Cone. II. p. 151.) 

„Nicolaus Olahus — mondja Timon — p r o sua 
in sedem apostolicam observantia, non aliam forsi-
tan ob causam, quam ut décréta Tridentini publica-
ret, synodum dioecesanam (értsd : az épen emiitett 
megyei zsinatot) quamprirnurn convocandam esse 
censuit ." (L. Epit . Chron. p. 384.) 

Timonnak idézett ama szava u tán ,forsitan' — a 
következő megjegyzést teszi Katona : • „ . . . (Timon) 
omisisset forsitan, si has l i t teras Olahi (ér t sd : melyet 
fenn idéztünk) legisset " (L. Hist. Crit. R. H. 
XXIII . pag. 802.) 

A tr ient i közzsinat végzéseinek kihirdetésén 
kivül mit végzett még papjaival az érsek, a zsinati 
acták hiánya miat t nem tud juk . (L. Lányi i. h. és 
PéterfFy, Cone. II. pag. 152.) 

Ezek szerint tehát a t r ient i közzsinat végzései az 
esztergomi érseki fömegyében kihirdet tet tek. Ily 
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kihirdetés tör tént volna kétségenkivül más egyház-
megyékben is, ha az időviszonyok kedvezőbbek let-
tek volna. 

III. Azonban Oláh Miklós, esztergomi érsek, 
nemcsak kihirdet te a t r ient i közzsinat határozatai t 
és végzéseit, de sietett azokat rögtön gyakorlat i lag 
is érvényesiteni; nevezetesen, amennyiben a tr ienti 
zsinat XXIII . ülése, 18. fej. de ref. elrendelte, hogy 
minden püspök papnöveldét állitson fel megyéjé-
ben. „ . . . U t singulae Cathédrales, metropolitanae, 
a tque his maiores ecclesiae, pro modo facul ta tum et 
dioecesis ampli tudine cer tum puerorum ipsius civi-
ta t is et dioecesis, vei eius provinciáé, si ibi non re-
per iantur , numerum in collegio ad hoc prope ipsas 
ecclesias vei alio in loco convenienti ab episcopo 
eligendo, alere, ac religiose educare et ecclesiasticis 
disciplinis inst i tuere t e n e a n t u r . . Fenndicsért érsek 
az elsők között volt, kik e végzést foganatositot ták. 
Ugyanis 1566-ban megyei zsinatot ta r to t t s az egy-
házmegyei papnövelde megalapí tását határozat i lag 
kimondotta . (Lásd : Egyet. Magyar Encyc. VIII. k. 
91. lap.) 

Igy keletkeztek Oláh példájára a nagyszom-
bati, a bécsi neveldék Pázmánytól , Lippaytól , a po-
zsonyi Lósytól , melyekben nemcsak Esztergom, ha-
nem a többi egyházmegyék növendékei is nyertek 
kiképzést . (Lásd : Lányi, Magyar Egyháztörténet . 
II . köt. 320. 1.) 

IV. Valamint a fölkelő nap első sugarai csak a 
magas bérezek csúcsait v i lágí t ják meg legelöl áldásos 
fényükkel és csak azután hatnak tovább-tovább az 
alacsonyabb pontokra : ugy a tr ienti szent zsinat 
erkölcsi újjászületést árasztó végzései is először 
csak a magyar Sión főpont já t tetézték boldogitó-
lag és csak azután ter jedtek el a boldog magyar 
Kanaán síkságaira. Valóban teljesültek az Urnák 
ama szavai : „A törvény tőlem megyen ki, és Ítéle-
tem mint a világosság fog nyugodni a népeken." 
(Izai. 51. v. 4.) 

A tr ient i közzsinat u tán Magyarországban tar-
tot t nemzeti, t a r tományi és megyei zsinatok mindig 
hivatkoztak és hivatkoztak a t r ient i szent zsinat 
végzéseire és sa já t végzéseiket emiitett közzsinat 
szellemében s rendeletei szerint fogalmazták. Ezek 
szerint a t r ient i közzsinat végzései korunkban testté 
és vérré lettek s minden ál talános és ünnepélyes 
kihirdetés nélkül is teljesen, bár hal lgatag elfogad-
ta t tak . (Vége köv.) 

Egy kissé több világosság 
a pápai legfőbb tekintélyről a vatikáni zsinaton hozott 

határozatok okaira nézve. 

IX. Pius levele Darboy érsekhez. 
VENERABILI FRATRI GEORGIO 

ARCHIEPISCOPO PARISIENSI—LVTETIAM PARISIORVM 

PIVS PP. IX. 
Venerabilis Fráter, Salutem et Apostolicam Benedktionem. 

Ex Epistola, quam manu Nostra exaratam, die 
24. mensis Novembris, anno proxime superiore ad 
Te dedimus, perfacile noscere potuisti , Venerabil is 
Fra ter , Paternam Nostram in Te benevolentiam. Ea 
profecto spe ni tebamur fore ut illis amantis Nostri 
in Te animi sensibus perinotus, velles Nostrae erga 
Te dilectioni studiosissime respondere, Nostrisque 
desideriis perlibenter obsecundare, Tuamque erga 
Nos et hanc Petr i Cathedram observantiam ac de-
votionem luculenter ostendere, veluti Catholicum 
Antist i tem omnino decet. Atque eo magis id spera-
mus quod cum ad istam Parisiensem Archiepisco-
palem Ecclesiam fuist i designatus, Tuas ad Nos lit-
teras perferendas curasti , quibus profitebaris Te No-
bis et huic Apostolicae Sedi esse addictissirnum et 
summa Nos eamdemque Sedem reverentia colere. 
Hac igi tur spe freti , in commeinorata Nostra Epi-
stola ne verbum quidem facere exis t imavimus de 
Tuis litteris, Kalendis mensis Septembris, eodem 
superiore anno datis, quibus respondisti Nostrae 
Epistolae, die 26. Ápri l is eiusdem anni Tibi scri-
ptae circa aliquas res ad istam Tuam Dioecesim 
pertinentes, quae Tuae lit terae non leviter Nobis 
admirat ioni et tr ist i t iae fuerun t , cum ex illis, prae-
ter omnem expectationem Nostram intel lexerimus 
Te eas habere opiniones quae divino Romani Ponti-
ficis in universam Ecclesiam Pr ima tu i omnino ad-
versantur . 

E t sane asserere non dubi tas Romani Pontificis 
Potestatem in Episcopales dioeceses nec Ordinariam 
nec Immediatam esse. Opinaris Romanum Pontificem 
tunc d u m t a x a t in alienam Dioecesim posse Suam 
interponere Auctori ta tem, quando dioecesis ipsa ita 
aperte sit inordinata ac per turbata , ut Summi Pon-
tificis interventus sit unicum remedium quo anima-
rum saluti et Pas torum negligentiae consulatur. Di-
vinum autem ius, ex quo Episcopus est solus in 
Sua dioecesi Iudex, minime recognosci arbi t rar is , 
cum Summus Pont i fex extra commemoratum evi-
dentis necessitatis casum Sese dioecesis negotiis com-
miscet. Atque exist imas dioecesim canonice erectam, 
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in qua Hierarchia est «onstituta, in miseionum regiones con-
verti, si Romanus Pontifex extra praedictum casum, Suam 
Potestatem erga dioecesim exerceat. Insuper, in sermone 
potissimum a Te ad regni Senatum habito, affirmasti abu-
sum esse appellationes ad hanc Apostolicam Sedem, et op-
pugnas ius quo singuli fideles potiuntur appellandi ad Sum-
mum Poatificem, et inquis id impedire ac prope impossibi-
lem reddeve dioecesis adrninistrationem. 

Dunn vero hanc doctrinam manifestare minime haesi-
tas, clare aperteque déclaras quibus modis uti velis ad earn 
firmiter servandam. Namque significas Tibi in animo esse 
totis viribus obsistere et curare ne directus Romani Ponti-
ficis interventus extra saepe repetitum necessitatis casum 
locum habeat, awer'ens Regularium et istius Nunciaturae et 
Romanorum Congregationum agendi rationem eo spectare, 
ut Summi Pontificis interventus directo in dioeceses induca-
tur. Ac praeterea ais Te velle, tum alios Yenerabiles fratres 
Galliae Sacrorum Antistites excitare vit una Tecum conspi-
rent, tum ad vulgus appellare apta adhibita instructione. 

Eodem autem sermone a Te penes istum Senatum re-
citato haud veritus es varios in medium proferre modos su-
premae Romani Pontificis et Apostolicae liuius Sedi Au-
ctoritati maxime contrarios, retinendi scilicet Apostolicas 
Litteras, illasque civilis Auctoritatis arbitrio placitoque 
subiiciendi, et confugiendi ad laicam Potestatem. Quo ser-
mone, typis in lucem deinde edito, verba etiam faciens de 
articulis organicis, quamdam eisdem Auctoritatem et Reve-
l-entiam referendam censuisti, utpote respondentibus prae-
existenti et graviori Societatis conditioni ac necessitati, cum 
haud ignores quomodo Apostolica Sedes contra eosdem arti-
culos a laica Potestate editos et Catholicae Ecclesiae Do-
ctrinae eiusdem Iuribus ac Libertati adversos protestari 
nunquam omiserit. 

Equidem, Yenerabilis Fráter , nunquam credere potu-
issemus Te hisce sensibus esse animatum nisi illos ex prae-
dictis Tuis Litteris mense Septembri ad Nos datis, et ex 
memorato Tuo sermone, cum summo animi Nostri dolore 
agnovissemus. Non possumusenim non vehementer dolere et 
angi, cum praeter omnem opinionem cogitationemque No-
stram, hac Tua sentiendi agendique ratione videaris favere 
falsis et erroneis Febronii Doctrinis, quas, ut noscis, haec 
Sancta Sedes reprobavit, damnavit et Catholici scriptores 
doctissimis operibus reprobarunt et profligarunt. Ac per Te 
ipse, perf'acile intelligere potes, Yenerabilis Frater, quanta 
afficiamur admiratione, dum animo reputamus eas a Te pro-
ferri sententias, quae Catholicae Doctrinae repugnant et a 
quibus idcirco, uti Ecclesiae Catholicae Antistes, vel maxi-
me abhorrere debes. 

E t quidem asserendo Romani Pontificis Potestatem in 
singulas dioeceses non esse Ordinariam sed Extraordinariam, 
propositionem enuntias omnino adversam Concilii IV. La -
teranensis Definitioni, in qua luculentissima ac decretoria 
ilia leguntur verba: „Romana Ecclesia, disponente Domino, 
super omnes alias Ordinariae Potestatis obtinet Principa-
tum utpote Mater Universorum Christi Fidelium, et Magi-
s t r a l 1 ) scilicet eorum omnium qui pertinent ad Christi 
gregem. Quae gravissima eiusdem Concilii verba, Tibi ap-

' ) Cone. IV. cap. 5. 

prime nota ac perspecta esse debent, Yenerabilis Frater . 
Neque ignorare potes eandem Tuam propositionem plane 
contrariam esse constanti usui et doctrinae ab Universali 
Catholica Ecclesia, omnibusque eius Episcopis cum omni 
veneratione exceptae ac traditae, secundum quam, tum prae-
senti, tum praeteritis aetatibus, Ecclesia semper tenuit ac 
docuit, et docet ac tenet Divina ilia Verba „pasce Agnos 
meos, pasce Oves meas" Beatissimo Apostolorum Principi 
ita a Christo Domino dicta fuisse, et eorumdem verborum 
vi, omnes et singuli fideles Petro, eiusque Successoribus 
velut Supremis et Ordinariis totius Ecclesiae, omniumque 
Sacrorum Antistitibus immediate subiecti esse debeant, si-
cuti ipsi Christo Domino, cuius Romanus Pontifex verus 
est hi s in terris Vicarius ac totius Ecclesiae Caput omnium-
que Christianorum Pater et Doctor. 

Non parum autem miramur, cum, quin forsitan ani-
madverteres, ex Febrouianis placitis sentias, ex commemo-
rata doctrina dioeceses, in missionum regiones et Episcopos 
in Vicarios Apostolicos converti, cum omnes cognoscant a 
Catholicis merito responderi, id tam esse falsum quam fal-
sum est asserere in civili online, Ordinarios provinciarum 
Praefectos, Iudices, aliosque Magistratus non posse amplius 
nominari Magistratus Ordinarios, propterea quod Rex vel 
Imperator directa seu immediata et ordinaria Potestate et 
in singulos sibi subditos potiuntur. Qua aptissima sane simi-
litudine uti tur Doctor Angelicus cum inquit : „Papa habet 
plenitudinem Pontificalis Potestatis, quasi Rex in Regno : 
sed Episcopi assumuntur in partem sollicitudinis, quasi 
iudiccs singulis civitatibus praepositi.2)" 

Atque etiam non possumus non mirari Te, Venerabi-
lis Frater , queri de jjetitionibus et appellationibus quae ad 
Romanum Pontificem deferuntur, quaeque ab ipso excipiun-
tur, quandoquidem, uti Catholicus Antistes, scire optime de-
bes, appellationum ius ad Apostolicam Sedem, veluti innuit 
Immortalis Memoriae Benedictus X I V . Decessor noster, 
adeo necessario connexum, cum Romani Pontificis in Uni-
versam Ecclesiam Iurisdictionis Pr imatu, ut nemo jiossit il-
lud in controversiam adducere, nisi et hunc velit praefracte 
inficiari.3)" Quod quidem ius adeo omnibus fidelibus notum 
est ut s. Gelasius Praedecessor item Noster4) scriberet : „Cun-
cta per mundum novit Ecclesia quoniam quorumlibet Sen-
tentiis ligata Pontificum, Sedes Beati Petr i Apostoli, fas ha-
beat resolvendi, utpote quod de omni Ecclesia ius habeat iu-
dicandi, neque cuiquam de eius liceat iudicare iudicio ; si 
quidem ad illam de qualibet mundi parte Canones appellari 
voluerint, ab illa autem nemo sit appellare permissus." 

Hinc admirationem moves, cum affirmas huiusmodi 
Apostolicae Sedis morem excipiendi eorum querelas, qui ab 
Episcoporum iudicio ad eamdem Sedem appellant, Tibi im-
possibilem reddere Tuae dioecesis adrninistrationem. Talis 
enim impossibilitas a nullo Catholicae Ecclesiae Episcopo-
rum tum praesenti, tum superioribus aetatibus fuit unquam 
cognita. Quod si huiusmodi impossibilitas a Te asserta exi-
stere unquam posset, earn Romanus Pontifex sentire deberet, 
qui gravissima omnium Ecclesiarum sollicitudine distentus 

2) S. Thorn, q. 26, art . 3. 
») Bened. XIX, de Synodo dioec., lib. IV, c. 5. 
4) Epist. 7 ad Episc. Sardin. 

5 * 
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omnium dioecescon petitionee excipere, easque accurate exa-
minare ac dirimere tenetur; numquam vero simplex Episco-
pus qui de propriae dioecesis factis tantum respondere debet, 
quae totius Catholicae Ecclesiae exigua pars est. 

Atque huiusmodi Tuae quaerimoniae contra appella-
tionum ius ad Romanum Pontificem et contra ordinariam 
ac directam eiusdem Pontificis in omnes dioeceses iurisdi-
ctionem eo maiorem excitant admirationem quod omnis re-
ligiosae mentis Episcopus ex eodem iure ac iurisdictione, 
veluti per Te ipse noscere potes, Venerabilis Frater, maxi-
mum solatium, consolationem ac robur percipit coram Deo 
et Ecclesia et coram ipsis Ecclesiae hostibus. E t quidem co-
ram Deo : propterea quod, dum ex parte se a reddenda villi-
cationis suae ratione eximit, salutari Apostolicae Sedis lu-
mine perfusus, magis in dies drigitur ad suam dioecesim 
prospéré administrandam ; coram Ecclesia : nam hoc facto 
earn maiore usque coniunctione ac firmitate et regiminis uni-
tate vigere et florescere videt ; coram ipsius Ecclesiae ini-
micis : propterea quod contra ipsos hac ratione Episcopus 
fortior et constantior evadit. Omnibus enim probatum ex-
ploratumque est Episcopum, non solum debilem, verum 
etiam adversariorum ludibrium tunc maiorem in modum 
fieri, cum ipse minus adhaeret immobili illi Petrae, su-
per quam Christus Dominus suam edificavit Ecclesiam et 
adversus quam inferi portae nunquam praevalituras esse 
promisit. 

Quod autem déclaras Te vei resistere, aliosque Gallia-
rum Episcopos commovere et ad vulgus appellare, vides 
profecto hisce seditiosis sane modis a Febronio contra Apo-
stolicam Sedem propositis, et Ipsum Divinum Ecclesiae con-
stitutionis Auctorem graviter offendi et maximam tum Tuis 
Collegis, tum catholico Galliarum populo iniuriam inferri. 

Iam vero, de Regularium quaestione loquentes, scias 
imprimis velimus, Reguläres ipsos nihil omnino ad Nos de-
tulisse, cum Visitationen! a Te ipsis factam aliunde noverimus. 
Hac de re praedictis Nostris Litteris, die 26 Április datis, 
Te amanter monuimus : et idem Nostrum monitum Tibi 
sententiam appellare placet parte inaudita latam ; et inquis, 
id esse contra iuris praesumptionem, quam semper pro Su-
periore stare existimas, quando inter superiorem et inferi-
orem, veluti sunt Reguläres, habito ad Te respectu, agitur 
controversia. 

Yix credere possumus id a Te dici, Venerabilis Frater, 
cum notissimus sit Tibi liber Decretalium Praedecessorum 
Nostrorum, et iccirco scias, omni semper actate, hoc in more 
positum fuisse Romanorum Pontificum, ut cum audirent ali-
quid ab Episcopo quolibet minus recti specie peractum, ad 
Eumdem libéré scripserint exprimendo propriam aegritudi-
nem. E t quam plurimi existunt Canones incipientes illis ver-
bis : „Relatum. . . Quaerelam. . . Ad audientiam. . . Ad No-
stram Audientiam. . . Ad aures. . . etc." Neque Episcopi hu-
iusmodi Romanorum Pontificum Litteras unquam accepe-
runt veluti sententias inaudita parte éditas, neque unquam 
indignati sunt ; sed easdem Litteras eo quo scriptae fuerant 
sensu exceperunt, scilicet tamquam invitationes, vel ad 
comprobandam rem a se peractam, vel ad recognoscendum 
malefactum illudque reparandum. Diversa agendi ratio ni-
mis difficile Christi in terris Vicario redderet totius Eccle-

siae Regimen, et Episcopali mansuetudini haud satis esset 
consentanea . (Vége k.) 

A plébánia-hivatalokról. 
(Folytatás.) 

VI. 
Hogy a plébánia hivatalok vezetésében egyöntetűség 

jöjjön létre, szükséges a papjelöltekkel már jó korán megis-
mertetni azon egyházi és világi rendeleteket és utasitásokat, 
melyek a hivatalos teendőkre vonatkoznak. Nem elég tehát 
ismét csak átalában azt mondani, hogy a circulárékban el le-
het olvasni, meg lehet tanulni azokat a í-endeleteket. Igaz, 
hogy a circularék közölni szokták ezeket időnkint. Csak-
hogy először is igen vesződséges dolog 20—30, vagy épen 
100 évfolyamot is végigböngészni, a szórványos rendelete-
ket egybeállitani, kiegészíteni, s azokból a hivatali eljárást 
megtanulni. De másodszor jól meg sem értheti e rendeleteket 
az olyan, ki az irodavezetésnek még elemeit sem tudja. 

Még öreg urakat is hallottam panaszkodni, hogy a 
rendeleteket nem ért ik; fiatal kezdő lelkészek pedig akárhá-
nyan vannak, akik bevallották, hogy a circulárékból nem 
tudtak mindig eligazodni. Aki ezt nem hiszi, menjen el vala-
melyik coronára, oda, ahol t. i. érdemes dolognak tart ják er-
ről is beszélni. Hallani fog ott eltérő véleményeket, eltérő ma-
gyarázatokat, különböző praxist. 

Ez mutatja, milyen szükséges már a papjelölteknek 
megmagyarázni a plebániahivatalra vonatkozó rendeleteket. 
És nem is szükséges minden egyes rendelet taglalása, mert 
nem egyszer ujabbak megváltoztatják, vagy megszüntetik a 
régieket. Hanem elég az érvényben álló rendeleteknek vele-
jét közölni, abból az eljárást megállapitani, szemléltetni, be-
gyakorolni. Ha például családi értesítőről van szó, elé kell 
adni annak a természetét, szólni kell a különböző czélokról, 
melyekből kiállittatik, a kiállítás módjáról, a szükséges ro-
vatokról, a bélyegekről, a taxáról. Ha rövidletben elmond-
tam az erre vonatkozó megjegyzéseket, akkor megpróbálta-
tom, hogyan kell az értesítőt kiállítani. Még azt is megmu-
tatnám, hogyan kell a bélyegeket felragasztani és átírni. 
Ez nem fölösleges. Tudok urakat, kik egy 5 esetből álló 
családi értesítőre világért sem mertek volna felragasztani 
2 frt 50 kros bélyeget, hanem addig küldözgették az illető 
felet, mig nem hozott öt darab 50 krosat. Hogy az ilyen 
uraknak milyen fogalmuk lehet a bélyegelésről, annak csak az 
a megmondhatója, ki őket erre nem tanította meg. 

Meg kell határozni az eseteket, melyekben kevesebb 
bélyeg is elég, s melyekben a hivatalos kiadvány bélyeg-
mentes. -— Meg kell mondani azt, micsoda taxát vehetnek 
az anyakönyvvezetők az egyes kiadványokért. — Ez sem 
megvetendő körülmény. A canonica visitatióban többnyire 
csak az egyszerű extractusért járó taxa van megállapítva. 
Más kiadványokról említés sem történik, s általános sza-
bályzat sincs megállapítva. Lehet-e pedig ekkor csodálni, 
ha a taxálásban különféle gyakorlatot látunk. Különfélekép 
taxáiják a családi értesítőket, a bizonyítványokat, aláíráso-
kat, tudósításokat. Némely helyen minden pénzért, másutt 
minden ingyért történik. S az anyakönyvvezetőt, aki meg-
fizetteti a fáradságát, nem vádolják-e sokszor arról, hogy 
zsarol ? Milyen jó lenne ebben is az egyformaság ! Egyébiránt 
következő közleményeimből lesz mindenről szó. 
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Az eddigieket összefoglalva csupán azt akarom új ra 
hangsúlyozni, hogy korántsem hálátlan munka, hanem szük-
séges, mint a falat kenyér, miszerint a papjelölteket a nö-
veldében elöljáróik és tanáraik részletesen gyakorolják be a 
plebániahivatal ügyes vezetésébe. Nemcsak az egész papság, 
főkép a fiatalok hasznára fog ez válni, hanem hasznára az 
egész közönségnek, mely méltán megvárhatja, hogy a ple-
bániahivatal, melyhez az élet egyes viszonyaiban fordulnia 
kell, pontosság és rend tekintetében megüsse a mértéket, 
annyival is inkább, mert a lelkészi kiadvány, egyéb közhi-
vatalok eljárásának, Ítéleteinek és intézkedéseinek sok eset-
ben majdnem kizárólagos alapját képezi. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 15. A kulturharcz áldozatai. — Ré-

mes napok, rémes évek vonultak el Poroszország felett. A 
béke helyét a harcz zaja, a szeretet helyét a gyűlölet és ami 
evvel együtt jár, a rettegtetés, az üldözés foglalta el. Az a 
hét év, mely alatt a kulturharcz tartott, a hatalmas gyűlölet 
egész dühösségével, nem más mint az áldozatok éve, és va-
lamint a porosz lapok, a lefolyt hét év alatt első sorban főleg 
a kulturharcz áldozataival voltak megtelve, azok megidéz-
tetését, elitéltetését és száműzetését közölték, ugy a porosz-
országi egyháznak ez időbeli egyháztörténete mulhatlanul fog 
egy fejezetet tartalmazni, melynek czime ez lesz: a kultur-
harcz áldozatai. Sok érdekes fejezete lehet különösen a né-
metországi egyházi történetnek, hiszen ki nem emlékeznék 
a reformatio dicstelen napjaira, a katholikusokon ugyanak-
kor elkövetett igazságtalanságokra ; de a X I X - i k századnak 
kulturharcza aligha csak legkevésbbé is hátramarad a X Y I - k 
század kulturharcza megett : mert jegyezzük meg jól, hogy 
ez a század, melyben élünk, a vallási tolerantia (?), a vallási 
egyenlőség (?), a testvériség (?) százada, igen, ezt a mi száza-
dunkat igy nevezik és épen ezért, j a j neki, j a j a kulturharcz 
férfiainak az elfogulatlan történetiró előtt, mert a tények 
ezen elnevezések szerint fognak egykor megbiráltatni, ezen 
elnevezések értelmében fog a kulturharcz emberei felett a 
barbár nevezett elhangzani. 

De hagyjuk most a jövő történetírást, hagyjuk az el-
itélést a jövő történetíróknak, foglalkozzunk egy kissé, csak 
ugy futólag, a jelennel ; lássuk a kulturharcz áldozatait, mert 
ez nem érdektelen valami, amit figyelmen kivül hagyni le-
hetne. Ha már a kulturharcz áldozatairól szólunk, nem ve-
heti nekünk senki rosz néven, ha mindenekelőtt a kath. pap-
ságot és a kath. híveket említjük. Vagy kik szenvedtek első 
sorban a kulturharcz alatt, ha nem a kath. papság és a kath. 
hivek? Hiszen ez a dicstelen harcz, a X I X - i k századot meg-

' o 
bélyegző üldözés, egyenesen a katholicismus ellen folytatta-
tott ; és mig bármily más felekezet papjai Poroszországban 
szabadon járhatnak kelhetnek; mig bármely más vallásfele-
kezet népei vallási vigasztalásban részesülnek : a kath. pap-
ság ezernyi számban vagy tömlöczben sinylődik, vagy távol 
hazájából számkivetésben él az igazság miat t ; — minek ter-
mészetes következménye, hogy a hivek százezrei vallási viga-
szuktól, vallásuk áldásaitól megfosztattak. De el kell ismerni, 
hogy a kath. papság, a kath. nép áldozatait katholikus mó-
don tűrte, ugy mint az katholikusokhoz illik. Nem lázadt 
fel, nem idézett elő forradalmat, nem fogott fegyvert, hogy 

jogait kezében fegyverrel védje meg. Igy áldozni csak a 
kath. nép tud — hiteért. Ha azonban a kulturharczot tovább 
és mélyebben tanulmányozzuk, ha áldozatairól beszélünk, 
nem szabad megfelejtkeznünk más áldozatokról sem. A kath. 
papság és népen kivül még számos más és fontos áldozatot 
követelt a kulturharcz. Vagy kérdezzük, nem áldozatul 
esett-e a kulturharcznak a nép szeretete fejedelme iránt? 
Nem áldozatul esett-e a törvény tisztelete ? Nem lett ezek 
következtében fenyegetve a társadalmi rend, ami a socialis-
mus vakmerő fellépésében nyilvánul? Vagy nem a kul tur-
harcz nevelte-e nagyra a socialismust, ugy hogy annak ve-
szélyei elhárítására a törvényhozáshoz kellett appellálni? 
Valóban vaknak kell annak lenni, aki az állami rendet a 
kulturharcz áldozatául esni nem látta volna. 

A fordulat azonban, ha csak minden jel nem csal, kezd 
beállani, nem oly értelemben, mintha e fordulat áldozatot 
nem követelne, ellenkezőleg e fordulat is megköveteli a 
maga áldozatait és nem is történhetnék meg áldozatok nél-
kül, csakhogy most majd azok lesznek áldozatok, kik ez 
ideig a kath. papság és nép soraiból az áldozatot szedték, 
kik ezáltal megingatták az állam alapját is. Fa lk cultusmi-
niszter — megy, mint az általában jelentetik, vagyis az a 
miniszter, ki ez ideig oly számtalan áldozatot követelt kul-
turharcza részére, most önmaga esik ennek áldozatul és bi-
zonyára az ő sorsában fognak osztozni mindazok, kik a kul-
turharcznak hősei voltak. Azt mondtuk, hogy Falk a kul-
turharcznak esik áldozatul és nagyon csodálandó, hogy van-
nak még most is lapjaink közt, most midőn a kath. párt Po-
roszországban oly hatalomra jutott , melyek mig Falk törek-
véseit védelmezik, addig bukását egyenesen másoknak mint a 
kulturharcznak tudják be. Igy a ,Pesti Napló' még most is 
egyházi tulkapásokról tud beszélni, melyek ellen F . állítólag 
küzdött és bukását annak tudja be, hogy az udvari prédiká-
torok működtek ellene. Ugyan kérdjük, kit akar a ,Napló' 
tévútra vezetni ? Miért nem nevezi meg azokat az állítóla-
gos egyházi túlkapásokat, melyek ellen F . küzdött? Nem 
látja-e be a ,Napló', hogy F . ott nem szerepelhet, hol Wind-
horst oly befolyásra tett szert ? Vagy talán a ,Napló' azért 
beszél még most is egyházi tulkapásokról, azért tudja be F. 
bukását más oknak és nem a kulturharcznak, hogy igazolja 
a kulturharczot, hogy a kulturharcz eszméjének jogosságát 
fenntartsa és eshetőleg nálunk is alkalmazásba hozza? Mi 
szeretjük hinni, hogy a ,Napló' erőszakos okoskodása nem 
fog senkitse tévedésbe ejteni, hanem inkább velünk együtt 
mindenki ugy fogja fel a dolgot, hogy F . is áldozata a kul-
turharcznak, csakhogy a többi áldozat dicsőségében nem 
osztozhatik, mert bukását kiérdemelte. 

Nem tudjuk, vájjon a kulturharcz egyik főtényezőjé-
nek bukása komoly elmélkedésre hívta e már fel államfér-
fiaink figyelmét, de annyi bizonyos, hogy a bukás megér-
demli a komoly elmélkedést részükről. A katholikusok a 
kulturharcz alatt áldoztak, az áldozat ők maguk voltak, de 
imáik, szenvedéseik győzelemre vezették őket a felett, ki ne-
kik a szenvedéseket okozta. Az események menetének hig-
gadt és elfogultságtól ment megfigyelése szükségképen oda 
vezet, hogy a ki kulturharczot kezd az egyház ellen, annak 
okvetlenül buknia kell. Egy ideig erőszakkal fenntarthatja 
magát, ugy tűnhetik fel, mintha hatalma megtörhetetlen 
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volna; de épen akkor,midőn a hatalom miuden eszközével küzd 
a kulturharcz irányában, remélve, hogy ez által a félelme-
tes ellenfélt megsemmisíti, épen akkor bukását készíti elő. 
Az államok, a társadalom a kulturharczot meg nem birják; 
alatta roskadozni kezd az állam épülete, a társadalom for-
rongásba jön. Hogy az össze ne roskadjon, hogy ez valóban 
forradalommá ki ne törjön, a kulturharcz férfiainak a szin-
térről pusztulni, az egyház üldözéssel felhagyni kell. Ezért 
kell menni Falknak és utánna és vele még másoknak. E ta-
nulságot jó lesz kivonni F . példájából másoknak is, kik ne-
tán még ily fényes példa után most is bírnának kultur-
harczi velleitásokkal ; mert higyjék el, hogy ha ily hatal-
mas ember mint F . áldozatul esett a kulturharcznak, őket 
sem mentené meg semmi sem, hanem vele együtt dicstele-
nül kellene az élet színpadáról leszállani. 

Róma, julius 8. A Propaganda sz. congregatiója s a 
chinai s indiai éhség. — A S . Congregatio de propaganda 
fide, tekintve segélyforrásainak csekélységét, nagy áldozatot 
hozott, midőn 1877. évi szeptembertől 1878. évi áprilisig 
100,000 franknál többet küldött az Indiában és Chinában 
székelő apostoli helynökökhöz, hogy azon összeget az ottani 
rendkívüli szükséget szenvedő lakosok némi felsegélésére 
fordítsák. Az ,Osservatore liomano' mult évi aprilisban lel-
kes felszólítást intézett a liivek szeretetéhez, az iránt, hogy 
könyöradományaik felajánlásában ne csak ne lankadjanak, 
sőt tekintve a szükség folytonos növekvését, ha lehet, fillé-
reiket megkétszerezzék. Az éhséggel sújtott vidékekről érke-
zett tudósítások, a katholikus lapoknak segélyért kiáltó szó-
zatai, megtették jó hatásukat, ugy hogy eddig a Propagan-
da, részint a hozzá egyenesen beküldött alamizsnákból, ré-
szint saját segélyforrásaiból, már 170,000 frankot küldhe-
tett az einlitett czélra. Hanem mindez csak annyi mint egy-
két csép víz a sorvasztó lázas beteg ajakán. A Propagandá-
hoz beküldött tudósítások szerint az éhenholtak száma 
egyedül Chinában meghaladja a 23 milliót. Néhány hó óta, 
igaz a halandóság kissé alábbszált ; de uj szükségletek me-
rültek fél, mint következményei az elvonuló félben levő csa-
pásnak. Az ég ostorcsapásai alatt számosan tértek meg a 
pogányok közöl. De ezeket mind táplálni kell. Ha most ezek-
hez vesszük az elaggottakat, özvegyeket és árvákat, kiket 
az éhség a régi keresztény családokból hagyott életben, s kik 
mindnyájan kenyérért kiáltanak, el lehet gondolni szegény 
hitküldéreink kényes és fájdalmas helyzetét. Némely tarto-
mányokban a szárazság okozta éhség után következett a 
folyók kiáradása. A mi reménynyel a föld kecsegtetett, azt 
elvitte vagy elpusztította a víz. Ennek következménye is-
mét nemcsak ujabb szükség, hanem ujabb betegségek, uj for-
rásai a halálnak. A Propaganda, mint az idézett ,Osservatore 
Bomanoí irja, nem szűnt meg s nem fog megszűnni ezentúl 
sem segélyt küldeni, igénybe véve minden segélyforrást, mely 
rendelkezésére áll; de kénytelen mégis kijelenteni, hogy min-
den törekvéseinek eredménye sem képes felmutatni oly teljes 
sikert, milyet óhajtana. Azon kényszerű helyzetben érzi tehát 
magát, hogy rendkívüli segélyforrásokhoz folyamodjék és is-
mételten a hivek szeretetéhez forduljon, kérve őket, hogy se-
gélyüket az alamizsnáért esedező szegények szükségéhez 
mérni szíveskedjenek. 

Belgium. A püspöki kar harmadik föpásztori körlevele 

a nevelés és tanítás vallásos jellegének védelmére (Folyt.) — 
A belga főpásztorok, miután behatóan megrostálták a kor-
mány azon biztatását, hogy az uj törvényben gondoskodva 
lesz az iránt, hogy az egész tanitás teljesen semleges legyen 
minden vallási kérdés iránt s igy semmiféle vallási érdeket 
ne sértsen, — következőleg folytatják : „Hanem, jól jegyez-
zétek meg, k. testvérek, az uj törvénynek nem az a főhibája, 
hogy nem állapithat meg teljes semlegességet (neutralité ab-
solue) a vallás iránt, — (a szeg rendesen ki szokta ütni fejét 
a zsákból), — a saecularizált iskolának lényeges gonoszsága 
maga ez a semlegesség. Igen, a semlegesség teszi az elemi is-
kolát veszélyessé a gyermekek hitére, lelkére nézve. 

A vallás és Isten nélküli iskolai rendszer veszélyei a 
gyermekek hitére nézve könnyen bebizonyíthatók, mert a 
dolog természetéből szükségkép következnek. — Következ-
nek a vallástól elválasztott elemi tanitás természetéből; kö-
vetkeznek ezen tanitás elégtelenségéből; azon tátongó üres-
ségből, melyet az az elmékben hagy maga után, oly ürt, mely 
az emberek nagy részénél többé (ha egyszer az iskolából ki-
kerültek) be nem tölthető ; következnek végre a vallástól 
elválasztott tanitás szükségszerű, kikerülhetlen következmé-
nyéből, a hitközöny és hitetlenségbol. Következnek másrészt 
a gyermeknek természetéből, erkölcsi és vallásos szükségle-
teiből, melyek általában kielégítést nem találnak, csak az 
egyházzal egyesült iskolában, ellenben, melyeket kielégí-
teni a közös, semleges, saecularizált iskola nem akarja de 
nem is képes. Ezt minden értelmes, józan paedagogus elis-
meri, a mit egyszersmind az államférfiú nevére érdemes egyé-
nek Angol, Német és Francziaországban általában. 

Egyébiránt az egyház nem csupán ezen észből merített 
okok és adatok alapján kárhoztatja a közös, semleges, saecula-
rizált tanitást. Ezt az egyház továbbá főleg a keserű tapasz-
talás tanúsága után teszi. Igy X V I . Gergely pápa, tekintve 
azon intézkedéseket, melyeket az angol kormány a végből 
tett, hogy az ír kath. ifjúság előtt lehetségessé tegye a köz-
iskolák látogatását, melyek mindakkoráig kizáróan protes-
táns jellegűek voltak, — intézkedéseket, melyek, ugy lát-
szott, nem eléggé valának hivatva a kath. ifjúság hitét vé-
deni, — megengedte, hogy az ottani püspökök kisérletet te-
gyenek ezen iskolákkal, lia jónak látják, mind addig, mig a 
tapasztalás be nem bizonyította vagy veszélyes vagy ártat-
lan voltát ezen iskolai rendszernek. De még ezen kísérlet is 
csak a propaganda sz. Congregatiója által felállított elővigyá-
zati rendszabályok megtartása mellett volt megengedve 
és csak azon feltétel alatt, hogy, ha az eredmény nem volna 
kielégítő, a szent széket erről tüzetesen tudósítsák, hogy ez 
orvoslásról gondoskodjék. 

A tapasztalás eléggé nyilatkozván továbbá az Egye-
sült-Államokban, az angol gyarmatokban, Németalföldön és 
más országokban, a szent szék nem késett kijelenteni, hogy 
a vallás iránt semleges vagyis saecularizált iskola termé-
szeténél fogva veszélyes és káros, tekintve, hogy 
lelkét az egyház iránti ellenszenv s a z o n vágy 
képezi, hogy a népek közt a hit isteni világát ki-
oltsa. (Lásd: IX. Pius levelét Vicari A. freib. érsekhez. — 
A Syllabus XL VII. és XL VIII. tételeit. — A sz. Officium 
1875. jun 30-i instructióját az Egyesült-Államok püspökeihez.) 

Egy ujabb, bár igen szelid kisérletet, ezen rendszernek 
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Róma elemi iskoláiban való alkalmazására, épen napjainkban 
kárhoztatott ő szentsége X I I I . Leo pápa, világosan és hatá-
rozottan, mint oly intézkedést, mely kárhozatom, 
mely uj támadást intéz a vallás és a római nép 
hite és ajtatossága ellen. (Lásd XIII. Leo pápa leve-
lét ö emja La Valetta bibornokhoz.) 

Ennek folytán, támaszkodva a szent szék tekintélyére 
és engedelmeskedve tanításainak ; — szoros egységben az 
összes katbolicismus valamennyi főpásztorával, névszerint a 
II . baltimorei nemzeti zsinat (1866, IX . ez. 1. fej.) — az I . 
és IV. (1852 és 1873.) westministeri tartományi zsinat, — 
az I. II. és I I I . (1851, 1854, 1863.) québeci tartományi zsi-
nat, •— az I. halifaxi (1857.) tartományi zsinat, — a sydnei 
tartományi zsinat, — az utrechti (1865) tartományi zsinat^ 
— a kölni (1860) tartományi zsinat főt. atyáival, — az ir 
püspöki kür 1869. aug. 18-án Maynothban és 1871. oetober-
ben Dublinben tartott gyűlésével, — főpásztori kötelessé-
günket teljesítve, nyilvánosan vádoljuk (dénonçons) azon is-
kolai rendszert, melyet a polgári hatalom készül orszá-
gunkra alkalmazni, — mint természeténél fogva veszélyest és 
ártalmast ; kijelentjük, liogy elősegíti a hitetlenség és hithideg-
ség terjedését, merénylet a hit, a belga nép vallásügyi jogai ellen. 
Ezen okoknál fogva mi e törvényt elvetjük és kárhoztatjuk. 

Ennélfogva továbbá, követve a szent szák tanítását, 
mely I X . Piusnak a freiburgi érsekhez intézet s már idézett 
levelében foglaltatik és szóról szóra idézve a pápa szavait — 
figyelmeztetünk minden hivöt, és kijelentjük előttük, hogy az 
ily iskolákat nem lehet lelkiismeret szerint látogatni, mert 
azok a kath. egyház ellen vannak felállítva. 

Jegyezzétek meg jól, szeretett testvérek, a pápa ezen 
szavai egy elvből folynak s egy szabályt foglalnak magok-
ban, mely minden országban alkalmazható ; minden helyen, 
úgymond, minden országban, hol e szándék, — elvonni az 
iskolákat az egyház befolyása alól, — megfogamzik, még in-
kább pedig a hol érvényesíttetik, s hol következéskép az ifjú-
ság, sajnos, azon veszélynek tétetik ki, hogy hitét elveszítse. Ez 
azon elv s azon szabály, melyre emlékeztet a sz. Officium 
Congregatiója az Egyesült-Államok püspökeihez intézett 
instructiójában, melyet IX . Pius 1875. nov. 24-kén meg-
erősitett. 

Ha ezen szabálynak alkalmazása, teljes szigora szerint, 
néha lehetetlen oly országban, hol a katholikusok gyenge 
kisebbséget képeznek és különféle felekezetek közt vannak 
szétszórva, s azért nem birnak elég eszközzel, hogy val-
lásos jellegű iskolát alapítsanak és a szomszédságban sincs 
katholikus iskola, hova gyermekeik járhatnának : mindez 
Belgiumról nem áll ; s azért az ezen szabály alóli, másutt le-
hetséges kivételek csaknem soha és sehol sem alkalmazha-
tók Belgiumban. 

Következéskép egy családapa, egy családanya sem ad-
hatja lelkiismeret szerint gyermekeit oly nyilvános iskolába, 
mely az uj törvény hatósága alatt áll, akkor, ha a helység-
ben magában van kath. iskola, vagy lia a szomszédságban 
levő iskolába gyermekeik járhatnak, vagy ha tehetségükben 
áll azoknak oktatásáról máskép gondoskodni. E tilalom al-
kalmazandó a gyámokra és mindazon személyekre, kik má-
sok gyermekeinek gondozásával vannak megbízva. 

Nem tartjuk szükségesnek részletezni azon eljárást, 

melyet követni tartoznak a katholikusok, a családapák, gyá-
mok és mások, oly körülmények közt, melyek az emiitett 
szabálytól elütnek. Az ily helyzetek csak pillanatnyiak lesz-
nek, tekintve, hogy legközelebb minden plébániában teljesen 
felszerelt katholikus iskola lesz felállítva. Kivételes esetek-
ben, minden katholikus családfő hitközsége lelkipásztorához 
fog fordulni, ki, meghallgatván okait, jelentést fog tenni a 
püspöki hatóságnál, a vele közlendő alakban, — és a püs-
pöki hatóság fog határozni. 

Ha lelkiismeretök tiltja a családfőknek gyermekeiket 
az u j törvény alatt levő iskolába adni, akkor egyszer-
smind az sem szabad, hogy önkénytesen hozzájáruljanak az 
ily iskolák fentartásához s ezen törvény végrehajtásához. 
Katholikusok ennélfogva el nem fogadhatnak iskolai műkö-
déseket, péld. nem lehetnek tagjai az ily iskolai bizottsá-
goknak. (Vége köv.) 

Lyon. A hitterjesztö társulat bevételei 1878-ban, mintáz 
,Annales de la Propagation de la Foi' írja, 6,591,741 frk 20 
cmra emelkedtek. 1877-ben a bevétel volt 6.142,926 frk 46 
cm. A többlet tehát 448,814 frk 74 cm. E jelentékeny emel-
kedés nagyrészt onnan származik, mert a lefolyt évben igen 
sok adomány folyt be rendkívüli czélokra, pl. a chinai és 
afrikai éhség nyomorának enyhítésére. A missiók rendes 
szükségletei évről évre szaporodván, folytonosan kimerítik 
a szokott segélyforrásokat. A hitterjesztő társulat teljes bi-
zalommal fordul a kath. hivek nemeslelküségéhez. Egyes or-
szágok szerint a fentebbi bevétel következőleg oszlik meg. 

Európa : 
A francziaországi egyházmegyék . 4,383,891 frk 04 cent. 
Elszasz és Lotharingia . 244,634 n 10 55 

Németország, Auszt.-Ma ,gyarország*) 631,459 55 30 55 

Belgium . 397,049 55 83 55 

Spanyolország 9,780 55 — 55 

Nagybritannia 178,189 55 70 55 

Olaszország . 316,955 55 72 55 

Kelet • 22,426 55 75 55 

Németalföld . * . . 118,155 55 45 55 

Portugallia . • 45,054 55 82 55 

Orosz-Lengyelország • 671 55 54 55 

Svajcz . 66,545 55 35 55 

Az északi vidékek . 
/ 

Ázsia : 
803 55 60 55 

Különféle megyékből 
Afrika : 

6,874 55 81 55 

Különféle megyékből 
Amerika : 

21,031 •55 13 55 

Északamerikai megyékből 102,913 55 56 55 

Délamerikai megyékből 
Ausztrália : 

24,500 55 15 55 

Különféle megyékből . 20,805 5? 05 55 

Összesen : 6,591,741 frk 20 cent. 

IRODALOM. 
Beküldettek : 1) Hazafias egyházi szónoklatok. A mo-

hácsi vész (1826 aug. 29.) emlékünnepén és a szigetvári 
vértanuk elestének (1566. sept. 8.) évfordulóján. — Tartotta 

*) Csak .Németország' rovatot talál tunk, de lehetetlen, hogy ide 
ne lenne számítva a monarchiánkból befolyt összeg is. Szeri:. 
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lendő,hogy az intézet önképző körén kívül 8 pályakérdés adott 
alkalmat az ifjúságnak az önképzésre. — A tanári könyv-
tár 296 frt 25 kr. értékű művekkel szaporodott, nem szá-
mítva az aj'ándékozott példányokat. A felgym. ifj . könyv-
tára szaporodott 66 kötettel 106 frt értékben. Ajándék-
könyvek 17 köt. Az algymn. ifj. könyvtár szaporodott 39 
köt., 43 ft 25 kr értékben, és 10 köt. ajándékkönyvekkel. — 
Nagy jótékonyságot fejt ki a főgymn. segély ző-egylet, mely-
nek védnöke főm. Simor János bib. hg-priinás eszt. érsek 
u r ; elnöke mgs Majer István p. praelatus. Az egylet bevé-
tele 1103 frt 9 kr, kiadása 391 frt 13 kr. Az egylet vagyona 
7035 fr t 9 kr. — 236 t. if jú közöl róm. kath. 104 ; g. kel. 2 ; 
helv. h. 1 ; héber 39. — 36 közöl kit. érett 7, egysz. ér. 29. 
Theol. pály. szánd. 20, jurid. 3, medic. 3, philos. 3, gazd. 7. 

Garay Alajos, pécsmegyei áldozár, Duna-szeksői plébános. 
Mohács. 1879. 56 1. 

Tartalma : Két szónoklat. Egyházi hymnusok. A mo-
hácsi emlékszobor-egylet alakulása és működése 1871—78. 

Ismét egy nevezetes bizonyíték a magyar kath. klérus 
hazafiságáról, melyben nem hagyja magát senki által meg" 
előztetni, s melyben, mint legújabb példák mutatják, kezde-
ményező s vezér szeret lenni. 

A füzetért befolyandó összeg a mohácsi vérmezőn el-
esett őseink emlékszobrára fordittatik. Ara 40 kr. Kapható 
a szerzőnél, Duna-Szekcsőn. 

2) Oklevelek gróf Nádasdy Ferencz nádasd-ladányi le-
véltárából. A székesfehérvári országos kiállítás alkalmából 
közzéteszi Károly János tétényi esperes-plebános. Egy fény-
nyomatu táblával. 

A Nádasdyak nádasd-ladányi levéltárát sem okmá-
nyaink gyűjtői, Fejér, Wenczel stb, sem történetíróink nem 
használták. A tétényi esperes-plebános ur érdeme, hogy 
e becses kincstárra az ország figyelmét felhivta az által, 
hogy többeket e levéltár okmányai közöl a székesfehérvári 
kiállításra küldött s ugyanazokat egyúttal e diszes füzetben 
közzé is teszi. 

3) Egyházjogtan különös tekintettel a magyar protestáns 
egyház jogi viszonyaira. (A prot. theol. könyvtár X . köt. II . 
füzete.) Irta Kovács Albert. 2. füz. Budapest 1878. Kiadja a 
„Magyarországi prot. egylet." X V I I I . 674. 1. 

X Megrendelési felhívás. — Mint a tűzvész, mint az 
árvíz rontja és pusztítja hazánk népét a pálinkaivás. Mennyi 
egészséget, életet, vagyont, családi boldogságot nyel az el ! 
Hány apára, anyára, gyermeki-e hoz szerencsétlenséget és 
nyomort ! Mennyi verekedést és bűnt okoz ! Hány ember 
lesz ez által testileg, lelkileg nyomorékká, koldussá, rendet-
len életűvé, gyilkossá és ördöggé! . . Azok, kik a közügyet, 
a nép javát szivökön viselik, mind sűrűbben hangoztatják, 
hogy a pálinkaivás ellen tenni kell valamit. 

Alulirott ez ügyben óhajt szolgálatot tenni „A pálin-
kaivás rólu irt népszerű irat közrebocsátása által, melyben ki 
van mutatva, hogy a pálinkaivás minő káros mind a testi, 
mind az erkölcsi életre ; mennyi sok roszra és szerencsétlen-
ségre visz, s mit kellene tenni a pálinkaivás korlátozására? 

Fölkérem a nép igaz barátait és jóakaróit, hogy azt a 
nép között terjeszteni szíveskedjenek. 

Arát, bérmentes szétküldéssel, tömeges pártolás remé-
nyében, husz krajczárra teszem. Hatra tisztpéld. szolgálok. 

Jászberény, jul. 8-án 1879. Bartók István. 
= Iskolai értesítők : 8) Értesítő a pannonhalmi sz. 

Benedek-rend komáromi kath. kisgymnasiumáról az 1878— 
9-iki tanév végén. Tartalmát megnyitja egy magvas érte-
kezés „ Benső vonatkozások a földrajz és világtörténelem közt" 
czim alatt. Tanári kar : 7 sz. b. r. és 2 világi. — A tanári 
könyvtár becses művekkel szaporodott. Összes állomány? 
Az ifjúsági könyvtár áll 336 műből 468 kötetben. — 128 t. 
i f jú közöl 64 róm. kath. ; 16 h. h. ; 3 ág. v. ; 46 héber. 

9) Értesítő a pannonhalmi sz. Benedek-rend eszter-
gomi fögymnasiumáról az 1878 — 9. tanév végén. Közzéte-
szi Fehér Ipoly igazgató. — Tartalma : Az esztergomi uj fő-
gymnasium építése. Az igazgatótól. A gymn. épületre ada-
kozók névsora: főm. Simor János bib. hg-primás 5000 
fttal, mgs Kruesz Chr. 20,000 fttal, Esztergom sz. k. város 
19,632 f t ta l ; az eszt. főkápt. 500; az egyes kanon. 100 fttal 
stb. — Tanári személyzet 13 sz. b. r., 2 világi. — Kieme-

VEGYESEK. 
— A Vatikán és Berlin közti tárgyalásokról ismét ér-

dekes újsággal szolgálnak a hirlapok. Az ,Agence Havas' 
jul. 9-iki tudósitása szerint a kibékülés közel van. A Vati-
kán rendkivüli megbízottat fog küldeni Berlinbe a másod-
rendű kérdések elintézésére. A száműzött püspökök vissza-
térésére alapul fog szolgálni mindkét félnek nyilatkozata az 
iránt, hogyan fogják fel a májusi törvényeket. Ezt követné 
az amnestia kihirdetése. 

— Jézus sz. szive tiszteletére két monumentális tem-
plom van tervezve : az egyik Párisban, mint nemzeti foga-
dalmi templom, a Montmartreon ; a másik Rómában X I I I . 
Leo pártfogása alatt. Az előbbire már 6,965.407 frank gyűlt 
össze. Az utóbbira, mely csak még másfél év óta van terv-
ben, 2,300,000 lírát adakozott a kath. hitbuzgóság. Ez utóbbi 
épitését ez őszön akarják megkezdeni.-—Adja Isten, hogy Ma-
gyarország méltóan legyen képviselve ez egyetemes, világ-
egyházi jellegű katholikus templomra folyó adakozásban. ! 

— A zágrábi székeseyyházat restaurálni fogják. A ter-
veket Schmidt Frigyes épitész készítette. 

— ,Jézus gyermekségének társulata', mint a hozzánk 
beküldött bécsi ,Evi jelentés és beszámolási kimutatás'-ban 
olvassuk, 1878. april 1-től 1879. márczius l - ig 11,927 frt 
51 kr bevétellel rendelkezett. Kiadása volt 9591 frt 2 kr. 
Marad 2336 ft 49 kr és 300 ftos járadéki papir. — Magyar-
országból nagyobb összegek vannak feljegyezve s követ-
kező tételek alat t : Néhai Fekete János szombath. kan. ur ha-
gyatéka 621 f t 20 k r ; a csanádi főt. püspöki hatóság utján 
189 ft 44 k r ; az esztergomi érseki hatóság utján : azeszterg. 
főmegye 200 ft és 1 db arany, a nyitrai püspökség 50 ft, az 
erdélyi püspökség 20 ft 97 kr, a székesfehérvári püspökség 
23 ft, a ,Religio' gyűjtése 38 ft 85 kr ; a győri főt. püspöki 
hatóság beküldött 192 ftot, az egri érsekség 50 ft, a kassai 
püspökség 5 ft 30 krt és 2 db aranyat. — Az egylet bécsi 
központi tanácsa a fentebbi bevételből 20,000 frankot fordi-
tott az egylet czéljaira, mely összegből 14,000 frankot kül-
dött a bécsi nuntiatura utján a Propaganda szent congre-
gatiójához. 

— Parisban egy munkás köztéren insultált egy ottani 
plébánost. Midőn t. i. ez mellette elment, „piszkos fekete dög, 
varjú" s más ilyes czimekkel illette. Az illető plébános, ki 
épen szegények látogatásáról tért haza, hozzá ment s kérdé 
tőle, hogy hát miért bántalmazza őt, — mivel bántotta meg? 
Ez alatt összecsoportosult a nép, ugy hogy rendőrnek kellett 
közbelépni, ki a munkást nejével együtt bekísérte. Törvény-
szék elé állittatván először azt vállá a munkás, hogy ama 
szavakat anyósához intézte, máskor ismét, hogy épen akkor 
az újságban olvasta és épen midőn az abbé mellette elment 
hangosan kimondta. A törvényszék azonban őt 15, nejét 6 
napi fogságra itélte. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznny Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 19. 6. II. Eélév, 1879. 

T A R T A L O M : A trienti közzsinat tekintélye Magyarországban. — Egy kissé több világosság a pápai legfőbb tekintély-
ről a vatikáni zsinaton hozott határozatok okaira nézve. ( I X . Pius levele Darboy érsekhez.) — Egyházi tudósítások*. Bu-
dapest. A franczia kamara szavazata. Ungvár. Az 1879. év jun. hó 27-én Ungvárt tartott s^entszéki ülés jegyzőkönyvi ki-
vonata. Belgium. A püspöki kar harmadik főpásztori körlevele a nevelés és tanitás vallásos jellegének védelmére. — Iro-

dalom : A kegyes-tanitó-rendiek Nyitrán. — Vegyesek. 

A trienti közzsinat tekintélye 
Magyarországban. 

(Vége) 

Igen hoszadalmas lenne szerény értekezésem, 
ha részletesen akarnám ecsetelni és bizonyitgatni 
fentebbi ál l i tásomat s egybe akarnám vetni a ma-
gyarországi zsinatokban hozott végzéseket a t r ient i 
szent zsinat megfelelő intézkedéseivel. Legyen elég 
tehát egyszerűen az, ha idézem e magyarországi 
zsinatokat s utalom a szives olvasót azon forrá-
sokra, melyekben e zsinatok végzéseit olvashatja, 
hol egyszersmind szembeszököleg lá tandja azon 
egyöntetűséget, mely a t r ient i közzsinat és a ma-
gyarországi zsinatok végzései között vagyon. I ly 
magyarországi zsinatok pedig a következők : 

1. Forgách Ferencz, esztergomi érsek á l ta l 
1611. auguszt . l - r e Nagyszombatba hirdetet t tar-
tományi zsinat. (L. PéterfFy, Cone. II. p. 203.) 

2. Pázmány Péter 1628-diki pozsonyi zsi-
nata, hol az 1611-ki nagyszombati zsinat végzései 
u jo lag megerősít tettek s azonkivül más üdvös ren-
deletek hozattak. (L. Péterffy, Cone. II. p. 229.) 

3. Pázmány Péter á l ta l 1629. októb. 4-ikére 
Nagyszombatba hirdete t t megyei zsinat. (Lásd Pé-
terffy, Cone. II. p. 246.) 

4. Pázmány Péter ál tal 1630. apr i l 14-ikére 
Nagyszombatba hirdetet t nemzeti zsinat, melyet 
maga Pázmány ta r tományi zsinatnak nevezett. (L. 
Péterffy, Cone. II. p. 308.) 

5. Pázmány Péter á l ta l 1630. októb. 4-ikére hir-
detett megyei zsinat. (L. Péterffy, Cone. II. p. 314.) 

6. Pázmány Péter á l ta l 1632-ik márcz. 8-kára 
hirdetett , de csak 1633. apri l 29-kén ta r to t t tarto-
mányi zsinat. (L. Péterffy, Cone. I I . p. 326.ésSzvo-
rényi , Decret. Synod, p. 68.) 

7. Lósy lmre , egri püspök ál tal Jászón 1635-ben 
ta r to t t megyei zsinat, hol a fentemii tet t 1611., 
1630. és 1633. években ta r to t t zsinatok határoza-
tai kihirdettet tek. (L. Péterffy, C. II. p. 336.) 

8. Lósy Imre, ki Pázmány Péter halála u tán 
1637 ben esztergomi érsekké neveztetett, mint ilyen 
1638-ban Nagyszombatban tar tományi zsinatot tar-
tot t , hol sok üdvös végzéseket hozott. (L. Péterffy, 
Cone. II. p. 358.) 

9. Lippay György pr imás ál ta l 1648. szept. 
14 én Nagyszombatban t a r to t t nemzeti zsinat. (L. 
Péterffy, Cone. II. p. 377. és Szvorényi, Decr. Syn. 
pag. 72.) 

10. Lippay György 1658. jun ius 2. u j megyei 
zsinatot ta r to t t Nagyszombatban ; kétségtelenül i t t 
is a t r ient i közzsinat érvényesittetett . Fájdalom, hogy 
e megyei zsinat határozatai ismeretlenek. (L. Pé-
terffy, Cone. II. p. 387. és Szvorényi, Decr. Syn. 
pag. 89.) 

11. Borkovich Márton, zágrábi püspök négy 
megyei zsinatot ta r to t t 1669-, 1673-, 1687-ben, a 
negyedik éve bizonytalan. (Lásd Péterffy, Conc. 
II . pag. 393.) 

12. Pongrácz György, váczi püspök 1675. máj . 
1-én sz. Benedekre hivta egybe a lelkészeket, papo-
kat, stb., hol a nagyszombati határozatok olvastat-
tak fel s lettek elfogadva. (L. Péterffy, Cone. II. p. 
397. és Katona, Hist . Crit. XXXIV. p. 230.) 

13. 1690-ben Zágrábban ta r ta to t t zsinat, mely-
ről lásd : Péterffy, Cone. II. p. 404. 

14. Patachich György, boszniai püspök 1706. 
Diakovárott ta r to t t zsinatot. (L. Péterffy, Cone. II . 
pag. 409.) 

15. Sok üdvös rendelet származott a t r ient i sz. 
zsinat értelmében Magyarországban a kath. vallás 
hü őre s a keresztény szabadság lelkes mentőjétől , 

6 
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Batthányi József pr ímástól . (L. Katona, Hist . Crit. 
XL. p. 865. 370. 376. 429.) 

16. Rudnay Sándor, érsek pr ímás ál tal 1822 ik 
évben szept. 7-től októb. 16-ig ta r ta to t t Pozsonyban 
nemzeti zsinat. (L. Katona, Hist. Cr i t .XLII . p. 103.) 

Rövid kivonatokban ismerteti a fentelősorolt 
zsinatokban hozott üdvös végzéseket Lányi, Magyar 
Egyháztörténelmének 314—344. lapjain. 

V. Szent székeink, amennyiben az egyházi bí-
róságokról a t r ient i közzsinat is intézkedett, például 
a XXIV. ülés, 20. fej. de ref. és a XXV. ülés, 10. 
fej. de réf. stb. stb,, e szent zsinat értelmében van-
nak szervezve s ugyancsak e közzsinat végzései sze-
r in t já rnak el, mint azt az egyházi jogban j á r t a s 
egyének jó l tudják, s miről egyszersmind minden 
egyes egyházjogtan eléggé tanúskodik. 

VI. Azonban nemcsak az egyház ismerte el a 
trienti szent zsinat végzéseit Magyarországban, ha-
nem a világi hatóság is. a) Már fent emiitet tük, hogy 
I. Ferd inánd király követe, a buzgó Draskovich, 
pécsi püspök aláir ta a t r ient i zsinat végzéseit s ha-
tározatai t fejedelmének, mint magyar királynak ne-
vében is. 

b) A magyarországi karok és rendek pedig, mi-
u tán a tr ienti zsinat 1547. szept. 14-én Bolognában 
t a r to t t két ülés után elhalasztatott , 1548-ik évben 
a 13-ik tvczkkben kérik a felséget, hogy sürgesse a 
pápáná l a zsinat folytatását . 

„Könyörögnek a karok és rendek — igy szól e 
törvényczikk — a ki rá lyi Felségnek, legkegyelme-
sebb Uroknak, hogy mind saját , mind a császári sz. 
Felség hata lmával , a szentséges urná i eszközölje ki, 
hogy ö szentsége méltóztassék, minden viszálkodá-
soknak kiegyenlitése, s a vallás iránti különböző 
vélemények végett , további halasztás nélkül általános 
zsinatot tartani. (Trienti zsinat.) 

1. §. Mit ha ö szentsége elmulasztana, a csá-
szári Felségnek méltóztassék módot találni arra, hogy a 
zsinat tartása tovább ne halasztassék.'" 

Ugyancsak e lelkesült karok és rendek két év 
múlva a fentebbi után, vagyis 1550-ben, a 16-dik 
tvczkkben több ügyet a tr ienti a tyák elbírálására 
ta r to t tak fenn. 

Igy szól ugyanis e tvczikk : 
„ A világiak ne ellenkezzenek, hanem engedel-

meskedjenek a püspököknek. 
1. § ami elhatározás nélkülinek, vagy vi-

tatkozás alá vonha tónak látszanék előttük, vagy ta-
lán valaki előtt, azt teljesen a közzsinat elintézésére 
hagyják fel. 

2. §. Mi iránt Isten sugallatából várandó azok 
értelmezése, melyek a hit és vallás ú j í t ásá ra tarto-
zóknak lá t ta tnak. 

3. §. Addig azonban a katholika szentegyház 
régi intézményeihez kell ragaszkodni, és senki sem-
mi ü rügy alat t azoktól bármi módon el ne tér jen ." 

Még fokozottabb lelkesültséggel hozatott az 
1563-ik évi 31-ik tvczkk, mely ugyancsak a t r ient i 
szent zsinat elfogadására czéloz, mindenkinek meg-
hagyatván, hogy: az apostoloktól s az egyház szent 
a tyai tól vett és az egész világ egyezésével erősitett 
vallás és istenitisztelet megtartassék. 

Igy szól e tvczkk : 
r A vallás és az Istennek igaz tisztelete megtartassék. 
Mivel pedig a császári szent és királyi Felség, 

az ország hü karai t s rendeit mind kegyelmesen, 
mind szorgalmasan inti, hogy időnkben különböző 
és istentelen, ugy szintén képtelen eretnekségek és 
társulatok támadván, kövessék a vallásban s isteni-
tiszteletben az egységet, az apostolok és szent egy-
házi atyák ál ta l hagyott , és az egész világ megegye-
zésével helybenhagyott keresztényi szeretetet és tu-
dományt : 

1. §. Az ország karai és rendei ő szent Felsé-
gének, ezen irántok való kegyelmeért és kegyessé-
geért (mely szerint nemcsak földi, hanem örökké 
való javokról is gondoskodik) örök hálát adnak. 

2. §. Es mivel másszor is hasonlón ö sz. Fel-
sége ál ta l megintet tek s azon kegyelmes intéshez 
képest, e dologban határozni el nem mulasztot ták. 

3. §. Megállapi t tatot t , hogy egyenként mind-
azok, melyek a korábbi, különösen pedig ezerötszáz 
negyvennyolcz, ezerötszáz ötvenkettő és ezerötszáz 
ötvennegyedik évi czikkekben a vallás dolgában, 
közösen s egyező akara t ta l határoztat tak, ezután is 
ál landóan és sértet lenül megtartassanak, és azok 
ellen az ott megál lapí tot t bünte tés alatt , senki bár-
mit elkövetni ne merjen." 

Az it t hivatolt törvényeket l á sd : sz. István, 1. 
k. 1. 2. 3.; 2. k. 1. 2. — II. Lajos, 1523: 54., 1550 . 
12. 13., 1553 : 7., 1548 : 5-, 1552: 7., 1554: 7. 
1556 : 25. 26., 1557 : 10., 1569: 43., 1715: 30. 

Végül a buzgó karok és rendek 1567-ik évi 
25-ik s az 1715-ik évi 60-ik tvczkkben a házasságot 
illetőleg oly törvényeket hoztak, melyekből kivi-
láglik, hogy a tr ienti sz. zsinat végzései Megyaror-
szágban teljes érvénynyel bir tak. 

Lássuk e törvényczikkeket. 
Az 1567: 25 ik tvczikk igy szól: 
..Az egyházi törvényszékek. 



A szent széken és e g y h á z i t ö r v é n y s z é k e n is, 
m i n t aze lő t t , m a g a i d e j é b e n és m ó d j a sze r in t , az oda 
t a r t o z ó b í r á s k o d á s o k , kánonaik szerint, m i n d e n k o r 
f o l y t a t t a s s a n a k . - ' 

Az 1 7 1 5 : 60 ik t v c z i k k p e d i g i g y s z ó l : 
. ,1. §. K e g y e l m e s e n b i z v á n benne , h o g y a főpap 

urak is, a szent kánonok és az o r s z á g t ö r v é n y e i k i v á -
n a t a i s ze r i n t is, j e l e s e n s zen t L á s z l ó k i r á l y 1. k ö n y v e 
8. fej . , v a l a m i n t az 1 5 5 0 : 13- ik t vcz ikkhez k é p e s t , 
k ö t e l e s s é g ö k b e n s t i s z t ö k b e n , soha s e m m i k é p h á t -
r á l n i nem f o g n a k . 1 7 2 3 : 71. és 1 7 4 1 : 16. 

'I» 

A m o n d o t t a k b ó l l á t h a t j u k , h o g y a t r i e n t i köz-
z s i n a t n a k M a g y a r o r s z á g b a n f e n á l l ó t e k i n t é l y e ineg-
i n g a t h a t l a n . B á r a z s i n a t be fe jezése u t á n a n n a k v é g -
zései t a l a k i l a g , ü n n e p é l y e s e n k ö z z é t e n n i , az a k k o r 
u r a l k o d ó z a v a r t h e l y z e t n é l fogva , n e m v o l t l ehe tsé -
ges egész M a g y a r o r s z á g b a n , még i s , m i n t f e n t l á t -
t u k , e l f o g a d t a t t a k e végzések s m o s t h á r o m s z á z és 
n é h á n y évi szokás is h a r c z o l a z o k n a k t e k i n t é l y e 
m e l l e t t . E l m o n d h a t j u k i t t I I I . P á l p á p á n a k a t r i e n t i 
k ö z z s i n a t o t e g y b e h í v ó „ I n i t i o n o s t r i " k e z d e t ű bu l -
l á j á b a n f o g l a l t , k ö v e t k e z ő j e l e n t ő s é g t e l j e s s z a v a i t : 
„ S a e p e fit in bon i s o p e r i b u s u t q u o d h u m a n a 
cons i l i a n o n v a l e n t , d i v i n a v i r t u s e f f i c ia t . " 

E s m é l t á n ! Ez vo l t u g y a n i s a szen t z s ina tok 
k ö z ö t t az, m e l y r ő l a n n a k s z e l l e m d ú s és igazságsze -
r e tő t ö r t é n e t i r ó j a , P a l l a v i c i n i , i g y s z ó l : „ N u l l u m e 
r e l i q u i s Conc i l i i s ( é r t s d : Conc i l io T r i d e n t i n o ) d i u -
t u r n i u s t e m p o r e , a m p l i u s fidei d o g m a t i b u s ibi s an -
ci t is , m o r u m l e g u m q u e m u t a t i o n e ef f icac ius , o b s t a -
cu l i s i n t e r p o s i t i s m a g i s a r d u u m , s e d u l i t a t e in r e b u s 
d i s c u t i e n d i s a c c u r a t i u s , et q u o d f e r r e só le t o p e r i s 
m a g n i t ú d ó , n u l l u m m a g i s a b amic i s c o l l a u d a t u m , 
a b i n imic i s v i t u p e r a t u m / - ' (L. H i s t o r . Cone . T r i d . 
A n t v e r p . 1 6 7 0 . A p p a r a t , cap . I . n u m . 4.) Dr. L. 

Egy kissé több világosság 
a pápai legfőbb tekintélyről a vatikáni zsinaton hozott 

határozatok okaira nézve. 

I X . Pius levele Darloy érsekhez. 
(Vége.) 

In plures autem ambiguitates Te incidisse dolemus, 
Venerabiles Frater, quoad Regularium negotium. Nam, pro 
Tua prudentia, primum serio considérés velimus hic agi de 
Episcopali visitatione, tum Religiosis Societatis Iesu, tum 
Franciscalis Ordinis Capucinorum viris facta, qui pluribus 
ab hinc annis in ista Parisiensi civitate, et sub variis Archi-
episcopis Tuis Praedecessoribus commorantes, pacifica eorum 
Exemptionis possessione potiebantur; et proinde Apostolica 
etiam Sedes peculiari seu privativa sua in ipsos Iurisdi-
ctione pollebat. Itaque de spolio agitur per factum patrato 

contra possessionem quam Apostolica Sedes et Reguläres 
habebant. Hic verus est quaestionis status, ex quo perfa-
cile perspicis Apostolicam Sedem iuste egisse etiam si pla-
ceret in Iudicium Sententiamque convertere verba illa qui-
bus Te monendum duximus. Etenim, Venerabilis Frater, 
quamquam plenam haberes rationem, tamen minime ignoras 
ex utriusque iuris praescripto neminem de possessione de-
turbari posse. Quamobrem antequam Reguläres et Aposto-
licam Sedem propria possessione ac Iure spoliares, Tuum 
erat, tum Reverentiae, tum Iustitiae causa, eandem Sedem 
de Tuis rationibus certiorem facere, et ab eadem Sede ex-
pectare responsus. Quae Apostolica Sedes iustissime estope-
rata, quandoquidem apprime noscis quod intercedat discri-
men inter iudicium petitorium et possessorium iudicium, ac 
quae utrumque ius praecipue statuat circa cuiusque genera-
lis spoliorum et ausuum iudicia. Vehementer optamus, Ve-
nerabilis Frater , ut id pro Tua prudentia sedulo considerare 
et intelligere velis. 

Arbitraris autem Apostolicam Sedem ex praesumptio-
nis iure pro superiore semper stare debere, quando inter 
dispares gradu quaestio habetur, ac regulám proponis illi 
longe dissimilem quam Sanctus Bernardus Innocentio I I . 
Decessori Nostro proposuit illis verbis: „Hoc inter caetera 
Vestri singularis primátus insignia specialius nobiliusque 
nobilitat, Vestrum et inclytum reddit Apostolatum, si eri-
pitis pauperem de manu fortiorum eius."1) 

At contendis Religiosas familias, Lutetiae Parisiorum 
degentes, liaud posse perfrui exemptionis iuribus, propterea 
quod ipsae, veluti Tibi videtur, très ob causas non sunt ca-
nonice erectae. E t primum quia istius Status leges non tr i -
buunt Regularibus legitimam existentiain ; secundo propte-
rea quod ipsae leges non sinunt Regularium domos alicuius 
Dominium rei et Possessionem habere, ex quo evenit ut mi-
nime possit executioni mandari quod Apostolicae iubent 
Constitutiones, quae praescribunt ut ante fundationem om-
nino constet quomodo se decenter sustentare queant; ac de-
nique propterea quod Tridentina Synodus et Iiomanorum 
Pontificum Constitutiones, ad canonicam Regularium in 
dioecesibus existentiam requirunt Episcopi consensum, quem 
asseris nunquam impertituin fuisse Regularibus de quibus 
sermo est. Atque etiam asseris praecedentis existentiae fa-
ctum nullo modo Canonicum eorumdem Regularium statum 
efficere posse ; non titulo implicitae approbations, quando-
quidem Pontificiae Constitutiones et Concilium Tridentinum 
postulant, veluti opinaris, ut huiusmodi Episcopi Consensus 
et Auctoritas sit expressa et scripto data, ante Regularium 
adventum ; non titulo praescriptionis, propterea quod ais agi 
de Lege irritante ac de Lege publici Ordinis, quae, uti exi-
stimas, praescriptionem haud admittunt. Sed non dubita-
mus, quin per Te ipse cognoscas, Venerabilia Frater , huius-
modi argumenta nullám plane vim habere, pro Tua intelli-
gentia, serio perpendas quae dicturi sumus quaeque a Te se-
dulo considerari summopere cupimus. 

E t sane quoad leges Status quae Legitimam seu civi-
lem Regularibus Ordinibus existentiam denegant et vetant 
illorum domos alicuius possessionis Dominio potiri, et ita 
impediunt quominus impleatur conditio a Canonicis Sanctio-

>) S. Bernardus, Epist. 198. 
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nibus eojrumdem fuudationi imposita, ut nempe constet, 
quomodo se cura decentia alant : quid valere unquam pos-
sunt huiusmodi civiles Leges ad Ecclesiasticorum iurium 
rationem administrationemque? Te minime latét has civilis 
Status Leges, hisce praesertim turbulentissimis miserrimis-
que teterrimae ac perniciosissimae rebellionis temporibus, 
posse etiam Episcopalibus et cuilibet alii Ecclesiasticae In-
stitution! denegare in dies Legitimam seu civilem existen-
tiam, quemadmodum ipsis omnem cuiusque rei possessionem 
Dominiumque iniustissime denegant. Ipsis igitur canonica 
existentia et propria eorum Ecclesiastica iura erunt unquam 
deneganda ? Probe cognoscis Evangeliorum consiliorum exer-
citium ad Christianam assequendam perfectionem maxime 
necessarium, facilius in Religiosis Familiis obtineri posse. 
Poteruntne Civiles Leges Christianae Perfectionis exerci-
tium in statu impedire, et Episcopi eiusmodi legibus Cano-
nicam vim attribuere debebunt? Omnes quidem, et Episcopi 
imprimis, agnoscunt quae semper fuerit Ecclesiae et huius 
Apostolicae praesertim Sedis, omnium Ecclesiarum Magi-
strae, agendi ratio circa huiusmodi Leges Regularibus Ordi-
nibus inimicas et infestas. Episcopus igitur possetne ab hu-
iusmodi traditione discedere, ac deserere locum quem in Ec-
clesiatenet, hasce leges sancire, eisque coram Ecclesia ali-
quem attribuere effectum ? Quae quidem considerations 
evidenter ostendunt quam inanis sit oppositio ex eiusmodi 
civilibus legibus petita. 

Quod autem hae leges per summám iniustitiam decer-
nunt Religiosas domos nihil omnino posse Dominii iure pos-
sidere, et idcirco censes baud posse impleri conditionem a 
Sacris Canonibus Regularium fundationi praescriptam, ut 
nempe constet de eorum decenti sustentatione, si eorumdem, 
quos appellas Canonum, spiritum et litteram penitus et accu-
rate perspexeris, Venerabiiis Frater , certe videbis te falli ac 
decipi. Etenim quidnam Canones postulant praescribendo il-
lám conditionem? Nihil profecto aliud exigunt et volunt 
nisi eorumdem Regularium bonum tum singulorum tum re-
cti praesertim cuiusque Religiosae Familiae regiminis et ad-
ministrat ions ratione habita. I taque cum omnino impossi-
b l e ipsis sit illam exequi conditionem, qua aequalitate pos-
set in eorumdem damnum verti quod pro ipsorum bono est 
constitutum? Notissimae Tibi sunt de hac re non solum Ca-
nonum2), sed etiam Civilium legum regulae8). „Nulla iuris 
ratio aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter 
pro utilitate hominum introducuntur ea Nos duriore inter-
pretatione contra ipsorum commodum producamus ad se-
veritatem." 

Si autem Canonum litteras inspicias, num ipsi praeci-
piunt ut Reguläres, quaemadmodum Tibi videtur, possessi-
onibus dumtaxat eorum dominii alantur et sustententur ? 
Non certe. Hi Canones sunt : Constitutio Cum alias Gregorii 
X V Decessoris Nostri, die 17 aug. 1622 édita ; Constitutio 
Cum saepe Urbani V I I I , item Decessoris Nostri, die 21 iu-
nii 1625; et Constitutio Nuper Innocentii X I I item Decesso-
ris Nostri, die 23 deeembris 1697. Ac satis erit earn afferre 
quae recentior est aliasque duas complectitur. Haec igitur 
Constitutio ita loquitur : „Deinceps vero monasterium, con-

2) Cap. Quod ob gratiam, de Reg. iuris in 6. 
3) Leg. null . 25 ff. de legit . 

ventus, domus, etc. . . . Regularium nullibi recipiatur nisi in 
singulis huiusmodi locis duodecim saltem religiosi degere et 
ex redditibus et consuetis eleemosynis, detractis detrahendis, 
competenter sustentari valeant." Itaque Canones minime lo-
quuntur unice de possessionibus, sed generatim de redditi-
bus et eleemosynis contenti sunt. 

Sed iam loquamur oportet de alia conditione seu de 
Episcopali venia et consensu quem Tridentina Synodus et 
Pontificiae Constitutiones ad Canonicam Regularium domo-
rum existentiam constituendam requirunt. Nemo certe, Ve-
nerabilis Frater , de huiusmodi Episcopalis Consensus ne-
cessitate dubitare potest ; sed in praesenti quaestione est vi-
dendum, si hic Consensus sufficienti modo extiterit. Ac re-
bus omnibus sedulo examinatis, qua aequitate ne^ari un-
quam poterit eiusmodi extitisse Consensum? Et sane, ut 
caetera omittamus, omnes norunt, Venerabiiis Frater , com-
memorates Religiosos tum Franciscalis Ordinis, tum Socie-
tatis Iesu viros reipsa plures abhinc annos istic extitisse sub 
variis Parisiensibus Antistitibus Tuis Praedecessoribus, qui 
eorumdem Regularium opera ad animarum salutem curan-
dam, et ad omnia Sacri Ministerii munia obeunda quam li-
bentissime usi sunt, quique eosdem Reguläres omnibus be-
nevolentiae et honoris significationibus sunt prosequuti. 
Quae tuorum praedecessorum erga ipsos Reguläres agendi 
ratio clare ostendit Canonicum Consensum sufficienti modo 
expressum fuisse, illumque negari haud posse, quin maxima 
Tuis ipsis Praedecessoribus inferatur iniuria. Atque per-
commode cadit quod Fagnanus4) auctor aequalis et etiam 
posterior Urbano V I I I aliisque Romanis Pontificibus Prae-
decessoribus a Te appellatis et illarum Canonicarum Consti-
tutionum quas recenses scientissimus scribebat, quin nemo 
unquam vel antea vel postea adversatus fuerit, Glossa ul-
tima5) ponderando verbum probante notât satis esse ut Epi-
scopi Consensus accedat post erectionem, quia ratihabitione 
potest confirmare, et consentiunt ibi Hugo Archidiaconus et 
alii. E t révéra aliter esse non potest, cum ita aequitas exi-
gat, et quaemadmodum iurisperiti loquuntur, facta poten-
tiora sunt verbis. 

E x quo pro Tua sapientia intelligis nullum pondus ha-
bere tum animadversionem ex Urbani V I I I Constitutione 
deductam, ut scilicet Ordinarii venia expressa esse debeat et 
non implicita aut praesumpta, veluti existimas; quoniam non 
minus id exprimitur quod certis evidentibus, et longa anno-
rum serie continuatis factis exprimitur, quam quod verbis 
etiam scripto exprimitur. Ac multo minus valet alia ani-
madversio, ut scilicet haec Episcopalis venia scripto sit t ra-
denda, proptera quod non solum facta potentiora sunt ver-
bis et scriptis, verum etiam propterea quod nulla Canonica 
Constitutio hanc scripti conditionem statuit. Neque afferri 
potest argumentum a Concilio Tridentino depromptum, ut 
scilicet Ordinarii consensus fundationem praecedere debeat. 
Nam Te minime latet, hune esse proprium, naturalem et iu-
ridicum omnis ratihabitionis quae ex sequentibus factis ori-
tur effectum, sanandi scilicet defectum illius actus qui recte 
praecedere debuisset. Nihil autem ad praesentem quaesti-
onem attinet quod de praescriptione loqueris, cum nemo 

4) De inst i tu t . Cap. Non amplius. 
5) In Cap. de Monachis, quaesfc. 2. 
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prorsus intendat aut velit Ordinarii Consensum per prae-
scriptionem excludere, sed unice dicitur huiusmodi Consen-
sum, tot factis, ac longa annorum serie amplissime declara-
tum, sine dubio ac sufficienti modo existere, ac non solum 
haud posse eumdem negari consensum, verum etiam pro 
certo haberi debere, illum omni meliore forma extitisse. 

Iam vero dum haec praedictis Tuis potissimum litte-
ris, Kalendis Septembris ad nos missis, rescribenda Tibique 
diligenter consideranda esse censemus, haud possumus quin 
alia quoque non levis certe momenti Tibi significemus. 
Namque dissimulare non possumus, Venerabilis Fráter , sum-
mam fuisse Nostram molestiam admirationemque ubi acce-
pimus Te exequiis interfuisse Magni utriusque militiae Ma-
gistri Magnan et solemnem Absolutionem fuisse imperti-
tum, dum ex illius feretro Massonica etiam extabant insignia, 
et eidem funeri socii illius damnatae sectae cum eisdem in-
signibus adsistebant. Tuis litteris, die 1 proximi mensis 
augusti ad Nos scriptis, asseveras ilia insignia nec a Te nec 
a Tuis Presbyteris visa fuisse, neque ea ullo modo a Te 
cognosci. Verum optime sciebas, Venerabilis Frater, illum 
defunctum virum, dum vixit, Magni uti appellant Orientis 
munus proacriptae eiusdem sectae misere sustinuisse ; et ic-
circo facile praevidendum erat eiusdem sectae socios illi 
funeri esse interfuturos ac simul curaturos ut ipsius sectae 
insignia ostentarentur. I taque pro Tua Religione omnia Tibi 
erant sedulo consideranda et omnino ab illis exequiis caven-
dum, ne Tua praesentia et opera excitarentur gravissima illa 
admiratio et oifensio, qua omnes viri catholici merito afFe-
cti fuerunt. 

Etenim haud ignoras, quomodo, gravibus etiam irro-
gatis poenis, Massonica aliaeque huiusmodi iniquitatis so-
cietates a Romanis Pontificibus Decessoribus Nostris et a 
Nobis ipsis damnatae fuerunt (Clemens X I I . Constitut. „In 
eminenti", Benecictus X I V . „Providas", Pius VI I . „Eccle-
siam", Leo X I I . „Quo graviora", Nostra Encyclica Ep., die 
9. Novembris 1846. et alibi). Siquidem huiusmodi impieta-
tis sectae, nomine licet diversae, tarnen nefario scelestisei-
morum consiliorum foedere inter se coniunctae, ac teterrimo 
contra Sacrosanctam Nostram Religionem et hanc Apostoli-
cam Sedem odio inflammatae, tum pestiferis scriptis longe 
lateque disseminatis, tum pravis aliis quibusque ac diaboli-
cis prorsus artibus adhibitis omnium mores mentesque cor-
rumpere, omnemque Honestatis, Virtutis, Veritatis ac J u -
stitiae ideam de medio tollere, et monstruosa opinionum 
portenta usquequaque spargere, et abominanda quaeque vi-
tia, et infanda scelera fovere, propagare et Legitimae cuius-
que Auctoritatis Imperium labefactare, et Catholicam Ec-
clesiam, si fieri unquam posset, Civilemque Societatem, fun-
ditus evertere, et Deum Ipsum de Coelo detrudere emo-
liuntur. 

Nunc autem silentio praeterire non possumus ad aures 
Nostras pervenisse istic erroneam aeque ac perniciosam in-
valuisse opinionem Apostolicae huius Sedis acta nullam pa-
rere obligationem, nisi acta ipsa, Civilis Potestatis venia, 
executioni fuerint mandata. Quodquidem quam erroneum et 
Ecclesiae atque Apostolicae Sedis Auctoritati iniuriosum et 
spirituali fidelium bono adversum sit, nemo certe non videt. 
Suprema enim Ecclesiae eiusdemque Sedis Auctoritas Civi-

lis Potestatis imperio et arbitrio obnoxia nullo modo esse 
unquam potest in iis omnibus quae ad Ecclesiasticas res ac 
spirituálé animarum regimen quavis ratione spec tan t ;e t 
illi omnes qui Catholico Nomine gloriantur eidem Ecclesiae 
et Apostolicae Sedi religiosissime obtemperare, debitamque 
Reverentiam ac Devotionem exhibere omnino tenentur. 

Atque hic animadvertas velimus Te, in commemorato 
sermone penes istum Senatum pronunciato, perperam asse-
ruisse a Felicis Memoriae Benedicto X I V . Praedecessore 
Nostro, in Conventione cum Sardiniae Rege inita, eidem 
Regi concessum fuisse Regiae executionis ius circa Pontifi-
cia Acta, quandoquidem affirmasti in instructione eidem 
Conventioni adiecta dici : „Pontificias Constitutiones ad di-
sciplinam pertinentes subiiciendas esse illius Senatus reco-
gnitioni, easque Regia executione indigere, ut obiigandi vim 
habeant, exceptis constitutionibus et Apostolicis Litteris quae 
ad Dogma Moresque spectant." Quae falsa sane assertio 
nunquam fortasse ex ore Tuo excidisset, Venerabilis Frater , 
si ante oculos liabuisses diligenterque attendisses eiusdem 
instructionis verba. E t re quidem vera in articulo I I I . illius 
instructionis haec verba leguntur: 

„Nel Concordato del Pontefice Benedetto ( X I I I . ) t ra t -
tossi dell'eseeuzione de' Brevi e Bolle apostoliche, come puô 
leggersi nello stesso Concordato. F u tollerata la semplice 
visura, senza porre alcun decreto in ordine all' eseeuzione 
sopra dette Bolle e Brevi ; e si sa che tutto ciô è stato fedel-
mente adempito. E benchè si dica con ogni asseveranza, e si 
creda, che nè il Senato, nè verun altro tribunale non ha 
assunto ad instanza di chi si sia la cognizione sovra la giu-
stizia o pretesa ingiustizia delle Bolle o de' Brevi, deside-
randosi nulladimeno, che il tutto mai sempre procéda con 
una perfetta armonia, quando mai s'incontrasse qualche dif-
ficoltà contraria all' eseeuzione délia Bolla o del Breve, e si 
bramasse di saperne i motivi, dovranno i Ministri di Sua 
Maestà, con i chiarimenti bastevoli per appagare, informarne 
o il Ministro délia S. Sede residente in Torino, oppure i mi-
nistri Apostoliéi residenti in Roma. Dalla semplice visura 
poi resteranno eccettuate le Bolle dogmatiche in materia di 
fede, le Bolle e i Brevi regolativi del ben vivere e de' santi 
costumi, le Bolle de' Giubbilei e d 'Indulgenze, i Brevi délia 
sacra Penitenzieria, e le lettere delle Sacre Congregazioni di 
Roma, che si scrivono agli Ordinarii, o ad altre persone per 
informazioni." 

Atque eiusmodi circa Regiae executionis veniam di-
spositiones nunquam immutatae fuerunt in posterioribus 
Conventionibus inter hanc Apostolicam Sedem et Sardiniae 
Regem initis, et in Conventione a recentis memoriae Grego-
rio X V I . Praedecessore Nostro cum defuncto Sardiniae 
Rege Carolo Alberto super immunitate personali anuo 1842, 
facta, ad plenum vigorem revocatae fuerunt praecedentes 
Conventiones, in iis omnibus quibus per eandem Conventi-
onem non fuit derogatum. 

Tibi autem persuade, Venerabilis Frater , Nos haec 
omnia pro Supremi Nostri Apostoliéi Ministevii munere ac 
pro Pontificia Nostra in Te Dilectione manifestare debuisse ; 
ac futurum plane confidimus ut pro Tua Religione velis 
haec omnia amantissima Nostra Monita ac Documenta quam 
libentissime excipere, iisdemque studiosissime obsequi, fir-
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miterque adhaerere, ac germanam Catholicae Ecclesiae Do-
ctrinam et iura strenue tueri, debitamque erga Apostolicam 
hanc Sedem et Christi his in terris Vicarium Devotionem et 
Obedientiam omnibus inculcare et omnes boni Pastoris par-
tes quotidie magis explere in hac praesertim tanta tempo-
rum iniquitate. Pro certo etiam habe Te apud Nos in pretio 
et honore esse et a Nobis vehementer diligi, atque praeci-
puae huius Nostrae in Te benevolentiae testem et omnium 
Coelestium munerum auspiciem esse volumus Apostolicam 
Benedictionem, quam toto cordis affectu Tibi ipsi, Yenera-
bilis Frater, et Grregi Tuae curae commisso peramanter 
impertimur. 

Datum Bomae apud S. Petrum die 26 Octobris anno 
1865. Pontificatus Nostri anno vicesimo. 

P I V S P P . I X . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 18. A franczia kamara szavazata. — 

A hirhedt Ferry-féle törvényjavaslat, melynek jogtalansá-
gát és igazságtalanságát, melynek beavatkozását a szülők 
természetes jogába gyermekeik neveltetését illetőleg, a katho-
likus szónokok oly kézzelfoghatólag bebizonyították, a fran-
czia kamara által elfogadtatott. 362 szavazat döntött 195 el-
len, miáltal ki van mondva a kulturharcz az egyház elle-
nében és meg van pecsételve a nyilt forradalom, a nyit lá-
zadás kezdete, melynek hogy hol lesz befejezése, azt még az 
illető intéző körök sem láthatják be ; mert hogy e megkez-
dett, a hitetlenség által megkezdett e küzdelem az egyház 
ellen nem fog simán lefolyni, hogy e küzdelemnek Franczia-
országra meg lesz kihatása, és pedig szomorú kihatása, azt, 
a ki a történelmet tauulmányozta, kétségbe nem vonhatja. 

Hogy a franczia kamara szavazatának mily jelentő-
sége vari, az kitűnik ugyan magából a törvényjavaslatból; 
de még jobban megvilágosítják e szavazatok horderejét a 
törvényjavaslat érdekében tartott beszédek, azoknak szel-
leme; mert a szavazatoké szellemnek adott bizalmi szavaza-
tok is. De a beszédek határozottan ellenséges indulatot, gyű-
löletet lehelnek, nem csak a jezsuiták, hanem egyáltalában 
a papság, az egyház, vagyis liberális műnyelven beszélve, a 
,klerikalÍ8mus' ellen. Amit tehát a franczia kamara tett, amit 
határozott, amit szavazatával szentesitett, az nem csak a 
törvényjavaslat száraz paragrafusaira vonatkozik, hanem 
magában foglalja a szellemet, az irányt Í3, melyben e beszé-
dek tartattak. A szavazatok gyűlöletet fejeznek ki az egy-
ház minden institutiója, a szerzetesek, ugy mint a nem szer-
zetesek, sőt maga az egyház tanitinánya iránt is ; mert csakis 
e gyűlöletből fejthető meg a szerzetesek és a papság gyűlö-
lete. Semmisem bizonyíthatja állitásunk igazságát fénye-
sebben, mint a julius 7-iki ülés, hol hazugság és rágalom 
egymást váltották fel, hogy sikerüljön Ferrynek a többsé-
get megnyerni. A liberális szótár minden czime ki volt 
meritve; mit csak Voltaire óta a jezsuiták és a papság ellen 
a felvilágosodott (?) hitetlen szellemek feltaláltak, hogy elve-
vén a papság hitelét, hitetlen társadalmat alapitsanak; meg 
ami az iskola falai közt mint hypothesis állíttatik fel, hogy 
a theologusok a biztossághoz eljussanak ; az, mint csalhatat-
lan tétel állíttatott fel, bámész és tudatlan közönség előtt, 
elfelejtkezvén a liberális hitetlenek, hogy az ő tulajdonsá-

guk közé tartozik, be nem bizonyított tételeket, tiszta igaz-
ságként^ árulni. Hamis idézetek, szövegből kiszakított té-
tetek, ellenséges tollak által készített kivonatok, ezek voltak 
a liberálisok argumentumai, hogy nemcsak a jezsuiták, ha-
nem a többi papság is kitiltassék az iskolából. Mily szellem, 
igen kérdjük, mily szellem sugallhatta mindezen eszközök 
felhasználását? Mily szellem sugallhatta, hogy ily beszédek 
után a törvényjavaslat, daczára az ellene emelkedett alapos 
czáfolatoknak, még is megszavaztatott? Mit lehet várni ily 
szellemtől az egyházra nézve,ha majd e törvényjavaslat étetbe 
lép, és mit lehet várni majd a franczia társadalomra is, 
midőn a gainbettista párt nem elégszik meg avval, hogy 
ejvoltairianus beszédek a rendes napilapokban lássanak nap-
világot, hanem azokat még külön füzetben is közkézre ju t -
tat ja a nép felbujtogatása czéljából ? 

Ismételjük a mit mondtunk, hogy a Ferry-féle tör-
vényjavaslat megszavazása a szabad (?) oktatásról a forra-
dalom kezdete ; és azt hisszük ahhoz nem szükséges valaki-
nek ultramontánnak lenni, hogy állitásunk igazságát be-
lássa, elég hozzá a minden elfogultságtól ment józan ész. 
Epen e miatt nem is óhajtottunk volna egyebet, mint hogy 
a józan ész Ítéletét követve, erre hallgatva, liberális lapjaink, 
ha már közlik a tárgyalás eredményét, de legalább mellőzték 
volna a részleteket ; hallgatták volna meg a beszédeket, de ne 
közölték volna a megelégedés, a félreismerhetlen öröm kife-
jezésével. Óhajtásunk talán tulmerésznek tűnik fel liberális 
lapokkal szemben, és akik igy Ítélnek, azoknak fájdalom iga-
zuk van ; de annyi bizonyos, hogy a hazafiúi aggodalomnak 
vannak óhajai, vannak reményei, melyekre nézve a libe-
ralismustól is vár annyi hazaszeretet, hogy önmagát meg-
tagadni tudja és a hazáért, a haza érdekéből, lapjai nem 
legyenek a forradalmi tervek terjesztői. Mi csalatkoztunk. 
Lapjaink kedvtelve közlik és helyeslik a franczia kamara be-
szédeit, helyeslik az ott uralkodott szellemet és gúnyolva em-
lékeznek meg a franczia katholikus lapokról, melyek elitélik 
a franczia kamara magatartását. 

E folyton meg-megujuló, a külföldi forradalmi törek-
véseket minden alkalommal örömmel fogadó jelenségre, le-
hetetlen, hogy megdöbbenéssel ne tekintsen minden, hazája 
nyugalmát őszintén szerető lélek. Mert mit jelentenek libe-
rális lapjaink helyeslő nyilatkozatai, mit a guny nyilai, me-
lyeket a kath. lapokra lövelnek, ha nem azt, hogy buzdulja-
nak fel nálunk is a franczia kamaráéhoz hasonló tettekre ? — 
ha nem azt, hogy ők várva várják, és ha eljönne, örömmel 
üdvözölnék a pillanatot, midőn nálunk is hatalomra ver-
gődnék afranczia radicalismus szelleme és ,leszámolna' az egy-
házzal, mint leszámolni akart Poroszország, mint leszámolni 
készül most Francziaország? Mit jelent, szóval, e rokonszen-
ves fogadtatás mást, mint, hogy a liberalismus nálunk is, 
mint a külföldön, nem nyugszik, hanem folytonosan tevé-
keny, folytonosan működik, hogy elkészitse a talajt, melyen, 
ha beáll a kedvező pillanat, az egyház ellen annál biztosab-
ban működhessék? A talaj még most nincsen kellőleg előké-
szitve, a működés még most nem opportunus ; de a szellem, 
ez folyton ébren tartatik, ha nem máskép, legalább az által, 
hogy a liberális rokonszellemek üdvözlik egymást sikeres 
működésökben, buzdítják kitartásra, ugyanezt várva, ha 
majd itt is üt az óra a működésre. 
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A fïanczia kamara szavazatának hatása tehát nem csak 
Francziaországra, hanem a külföldre is kiterjed, mert a hi-
tetlen liberalismus a földkerekségén mindenütt, tehát nálunk 
is, solidaritásban áll egymással. A teendő, ugy hisszük, ez ál-
tal minden becsületes, minden hazája javát szivén viselő em-
berre nézve ki van jelölve : ami nem más, mint a liberalismus 
elleni önvédelem, mint küzdelem azon szellem ellen, mely 
a forradalom által mindent felforgatni törekszik. A bátor, 
semmi tekintettől nem félő fellépésre az idő már régen nem 
volt oly kedvező, mint a jelen pillanatok. A franczia radi-
kalismussal szemben utat kezd törni magának a conserva-
tiv szellem Poroszországban és Ausztriában. E kedvező pil-
lanatot tehát nekünk magyaroknak sem szabad elszalaszta-
nunk, hanem a liberalismus leküzdésére fel kell használ-
nunk; mert mig nálunk a liberalismus uralkodni fog, a nem-
zet sebeiből soha ki nem épülhet. & 

Ungvár . Az 1879. év junius hó 27-én JJngvárt tartott 
szentszéki ülés jegyzőkönyvi kivonata. — 994. Felolvastatott 
a val. és közokt. m. k. Minisztériumnak f. évi 15670 sz. le-
irata, mely szerint a görög kath. egyházi szerkönyvek ma-
gyar szövegének hitelesítése czéljából, a vallásalapból 700 
f r t segély engedélyeztetett. 

A felszámolt 700 frtnyi összeg a miniszteri leirat hite-
les másolatával áttétetik az e. m. alapkezelőséghez. Szintén 
a min. hiteles leirat másolata, és a mellékelt kérvény átkül-
désével Danilovics János kanonok és h. dorogi püspöki 
külhelynök felhivatik a fentebbi összeg átvételére, melyről 
annak idején okmányolt számadást fog beterjeszteni az e. m. 
kormányhoz felküldése végett a nagym. vallás és közokta-
tásügyi m. k. minisztériumhoz. — Hogy pedig egyházme-
gyénkben a magyarajku g. k. hivek között elterjedt egy-
házi énekek és szertartási valamint imakönyveknek illetve 
ruthén szövegből némely ügybuzgó magánfelek által esz-
közlött magyar forditásai ugy nyelvészeti mint főleg theolo-
giai tekintetekből kitelhető alapossággal megvizsgáltassa-
nak, helyesbítessenek, legkivált szem előtt tartva azon ve-
szélyt, mely a hitélet helyes irányát fenyegetné, azon esetre 
ha a hivek kevésbbé helyes vagy épen az egyház tanaival és 
szellemével ellentétes kifejezésekkel saturált forditások tar-
talmát fognák elsajátitani, a mitől ezután őket ismét leszok-
tatni vajmi sok nehézségekbe ütköznék, határoztatott : A lé-
tező müvek magyar fordításának kijavitása és leendő hite-
lesítése czéljából 9 tagu egyházi bizottságot alakítani. Ezen 
bizottságba az eperjesi testvérmegyéből is két egyházi 
férfiú szives közreműködése fog kéretni az illető püspöki 
hatóságtól. 

A nevezett bizottságba elnökül Danilovics János ka-
nonok és hajdu-dorogi püspöki külhelynök, tagokul pedig a 
munkácsi egyháztn. részéről : Roskovics Ignácz kanonok, 
Jámbor Antal, Dr. Vályi János t. kanonok, Fejér Emánuel 
és I l rabár János szentszéki ülnökök, Fenczik Ödön duszinai 
lelkész, úgyszintén póttagokul Antalóczy Imre alesperes, 
Görög Pál szentszéki iilnök jelöltettek ki. 

A tanácskozmányok Hajdu-Dorogon mint a mozgalom 
kiindulási pontján, és a püspöki külhelynök székhelyén f. 
évi julius 15-én veendik kezdetűket és ez évi augusztus-hó 
15-ig fognak tartaui. A működő tagok ellátás, lakás és úti-

költségben a fentebbi 700 frtnyi dotatióból fognék ré-
szesittetni. 

A tanácskozmányok eredménye, a további eljárás vé-
gett, megyés püspök ő méltóságához annak idején a bizott-
ság elnöke által beterjesztendő leszen. 

A jelen határozat a kiküldött bizottság tagjaival tá-
jékozás tekintetéből jegyzőkönyvi kivonatban közlendő. 

Kelt mint fent. Megyés püspök ő méltósága távollété-
ben Bacsinszky Irén, püspöki lielynök. 

Belgium. A püspöki kar harmadik főpásztori körlevele 
a nevelés és tanítás vallásos jellegének védelmére (Yége.) — 
I X . Pius pápa, ismételve idézett levelében, kimondá és az 
Egyesült-Államok, Németalföld és Irlion püspökei ismétel-
ték, hogy az egyházra, a világi hívekre és papokra nézve igen 
komolyjellegü kötelesség minden eszközt felhasználni, hogy a 
katholikus ifjúság keresztény nevelésben részesüljön. Ezen kö-
telesség, melyre az egyház feje figyelmeztet, e két szóba 
foglalható össze: Tegyünk és imádkozzunk ! Támogassuk 
a tevékenységet imával s az imát tevékenységgel. Bizzunk 
az isteni segélyben, ugy, mintha minden egyedül Istentől 
függne, és működjünk, használjunk fel minden emberi esz-
közt, ugy, mintha minden egyedül tőlünk függne. Mától 
fogva egy harcztér nyílik meg előttünk. Ti szeretett testvé-
rek, e harczot katholikusokhoz és belgákhoz illő elszántsággal 
fogadjátok, ismételve őseitek jelszavát: Isten a k a r j a ! . . . 
Isten akarja ! Az ő szent nevének tiszteletéről, a gyermekek 
és családok keblében a hit és jámborság megőrzéséről, sze-
retett katholikus hazánk jólétéről van szó. E harczot nem 
fogjuk sikerrel kiállhatni, csak a buzgóság nagy és kitartó 
törekvései, bő és állhatatos pénzáldozatok, s mindnyájunk 
szeretetének közreműködése által. Ezen törekvéseket és ál-
dozatokat Isten segítségével mi részünkről meg fogjuk tenni, 
és erősen hisszük, hogy Isten mindnyájatokat serkenteni fog 
a nemes közreműködésre. 

Soha sürgetőbb kötelesség nem terhelte vallásosság-és 
hazafiságtokat. Mi ezen gondolatot különösen kiemeljük, és 
értelem szerint idézzük és magunkévá tesszük, alkalmazva 
helyzetünkre, Isten egyháza szent és bölcs fejének, X I I I . 
Leo pápának szavait, melyeket néhány hó előtt bibornok-
helynökéhez s általa Róma papsága és hiveihez intézett. — 
Az igazság védelme mindnyájunk kötelessége, — papoké és 
hiveké ; a védelem sikere különösen a rendelkezésre bocsá-
tott pénzeszközök bőségétől függ. A mi bennünket illet, el 
vagyunk tökélve ebben a kiválóan katholikus ügyben oly bő 
mértékben részt venni, a mint csak lehet ; feláldozunk erre 
minden egyházmegyei és személyes pénzforrást. Hanem, mik 
az egyházmegyei források összesen a szükséges kiadásokhoz 
képest ? Szükségünk van hi veink segélyére, hi veink bő,nemes-
lelkü segélyére. Igaz, hogy itt Belgiumban, 1830 óta, számos 
család van,melyekben a születés, kivált pedig a hit becsület-
beli kötelességgé teszi az ily tulajdonságot, s melyek ennél-
fogva saját költségükön iskolákat alapitottak és tartanak 
fenn, melyekben a gyermekek mig egyfelől társadalmi állá-
suknak megfelelő oktatást nyerhetnek, addig másfelől a kath. 
tanban és keresztény erkölcsökben neveltetnek. Most ezen ki-
vételes jótéteményt általánossá kell tenni : mi csak mindnyá-
junk közreműködése mellett lehetséges. Es hisszük, sőt mer-
jük mondani, teljesen biztosak vagyunk benne, hogy a belga 
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katholikusok, jó szellemük s Isten és a lelkek iránti szerete-
tök által lelkesítve, kivált azok, kiket az isteni gondviselés 
fóldi javakkal gazdagon megáldott — meg levén győződve, 
a mint ez szent kötelességük, annak fóltetlen és sürgős szük-
ségességéről, hogy az ifjúság részére keresztény iskolákról 
kell gondoskodni, — kötelességüknek és megtiszteltetésnek 
fogják tartani, hogy nekünk eszközöket adnak, hogy mi min-
den plébániában, a hol szükséges lesz, ily iskolákat alapit-
hassunk és fenntarthassunk. 

Nem látjuk szükségesnek papságunk vetélykedését ser-
kenteni, hogy részt vegyenek a híveknek katholikus iskolák 
alapitása és fenntartására czélzó törekvésében. A katholikus 
papság mindig élén haladt az Isten dicsősége s a hivek lel-
keüdveért kezdeményezett ügynek : a belga kath. papság 
dicső hagyományai fényesen bizonyítják, mily nemesen 
fogta fel mindig magasztos hivatását, s előre jelezik, hogyan 
fogja azt a jelen körülmények közt betölteni. 

Ha mindnyájan, egyháziak és világiak, nem vehetnek 
is részt nagy adományok által ; részt vehetnek mindnyájan 
részint heti, havi, évi néhány fillérből álló alamizsna, részint 
az atyák és anyák komoly figyelmeztetése által azon szigorú 
kötelezettségökre, hogy gyermekeiket keresztény szellem-
ben neveljék, részint a kisdedeknek keresztény imára és ka-
tekizmusra tanítása által, részint az által, ha egyenesen ta-
nítói vagy tanítónői hivatalra válalkoznak. Munkára tehát, 
szeretett testvérek, munkára : Isten akarja ! 

Malinesben, 1879. jun. 12.« 
Következnek az aláírások. 

Ily komoly s határozott hangú főpásztori szózatot rit-
kán hallott a világ. Telve isteni szellemmel s győzni vagy 
halni kész tetterővel meg is tette már hatását. A katholikus 
lapok, mint már említve volt, a király által szentesitett tör-
vényt gyászkeretben közölték s az egész ország folytonosan 
viszhangzik a főpásztoroknak tettre és imára felhívó szóza-
tából és egyik plébániában a másik után megalakulnak az 
iskola-fillér s a keresztény iskola-egylet helyi bizottságai. Á 
l'oeuvre. Dieu le veut ! 

IRODALOM. 
A kegyes-tanitó-rendiek Nyitrán. Magyar műveltség-

történelmi rajz, nyolcz képpel. A nemesszivü jóltevők áldott 
emlékezetének szenteli dr. Csősz Imre. Nyitrán 1879. stb. 

A fentisztelt író neve (kitől alapos könyvbirálatokon, 
komoly tanulmányokon kivül „A kegyes-tanitó-rend nyitrai 
gymnasiumának történeti vázlata" czimü s a szakirodalom 
magasztaló elismerésével találkozott munka is származott) 
eléggé dicséretesen ismert arra, hogy ezen önálló búvárla-
tok nyomán készült műve is kedvező fogadtatásra tarthas-
son számot. — A fáradhatlan szerzőnek a szép előszóban 
nyilvánított czélja : az égi malaszttal serényen működő hű 
fiaiban megdicsőülő katholícismusnak az életfontosságú ne-
velés-oktatási ügyben értelemderitő és jellemképző befolyá-
sát szem elé tárni. A mi őt írásra ösztönzé, nem vala 
egyéb, mint „a hivatottaknak a hévvel szerető anya, is-
teni egyházunk emberiségboldogitó hatását föltüutető tö-
rekvésében szivét nagyon megörvendeztető helyeslő íté-
lete szeretett rendje Nyitrán szerzett bokros érdemeinek 
jelzése, az egyházi és világi oly számos jóltevőknek hálás 

méltatása vezetvén tollát, s egyedül az igaz és igazság le-
vén védeszközei. 

A kassai egyházmegye nagyérdemű püspökének, főt. 
dr. Schuster Konstantin ur ő mltgának, mint a nemzeti mű-
velődésügy nagylelkű előmozdítójának történt ajánlat utáni 
időszerű élőbeszédben a mű létrejöttének indokai és czélja 
felől beszámol a tudós szerző a kútfőkkel is, melyekből a 
tárgyát kimerítő terjedelmes és csinos kiállítású s művelt-
ség-történetünk körében oly adatdús munka érdekében hosz-
szas kutatás közben meríte. 

A sikerült egyszerűségben tartott előszót az egész, 
nagyszámú szétszórt adatok világos összeállítását igénylett 
munkálatnak ( X I — X X . 1.) részletezett áttekintése követi. 
A tervezet rendszex-es, öszhangzatos fölfogást, átkaroló pro-
ductiv tanulmányt és alaposságot tanusit s érdelődésünket 
nagy mérvben fölkelti. 

Dr. Csősz Imre ritka szorgalommal szedett össze és 
gonddal helyezett együvé ugy szólván mindent, ami ezen, 
nemcsak Nyitramegve fejlődési történetében mindenha oly 
nevezetes szerepet játszott szerzetes intézet ugy bel- mint 
kültörténetéhez egy begy üjthető volt. A kegyes-rend nyitrai 
telepének beltörténete, a honi cultur-historia búvára előtt 
tanulságos, kültörténete pedig változatos, szomorú csapások-
ban gazdag, elkezdve az 1703. kurucz-romboláson és leégé-
sen, folytatva az 1723. tűzveszedelmen s 1736. járványos 
dögvészen és befejezve az 1806. és 1848. harczias idők dudá-
sain, melyek a virágzásnak indult intézet épületeit s könyv-
tárát, tudományosságunk kárára, megrongálták, illetőleg 
elperzselték. A jeles és nagyhatású intézet azonban minden-
kor phönixként kelt ki, a jóságos Gondviselés kedvezésé-
ből, hamvaiból, s a felsővidéken, a magyar ajak határszélé-
hez oly közel, a nemzetiségnek most is egyik világló lám-
pája. A nagyérdemű író monumentális munkájában mindent 
lehetőleg történeti egymásutánban rajzol, a piaristáknak 
Nyitrára jöttétől egész korunkig, és pedig oly alapossággal, 
olyan részletességgel, olyan adatbőséggel és érdekes statiszti-
kai kimutatásokkal, s e mellett oly szép nyelvezettel, hogy 
bennünk azon óhajt kelti, vajha intézeteink ily történetét 
mennél nagyobb számban birhatnók; mely óhajunkat édes 
hazánk műveltség- s oktatástörténete megiróinak melegen 
ajánljuk. 

Már ebből is megítélheti a tisztelt olvasó e munkának 
belbelcsét, mely oly termékenyítőleg hat a szellemre, és al-
kalmas a nagy érdekek horderejét fölismertetni a vallásos 
tanügyben. Még jobban mutatja ezt annak közelebbi ismer-
tetése. Hadd lássuk tehát, bár röviden, művében miként 
sáfárkodott szerzőnk ? (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
= A magyar kegyes-tanitó-rend többé nem árva. Mint 

lapunk zártakor illetékes helyről értesülünk, a nagyérdemű 
rend választó gyűlése tartom, főnökké, közmegegyezéssel, 
főt. Kalmár Endre, tartomány-főnöki titoknokot válasz-
totta. Ad multos annos ! 

— Rómából irják a svajczi ,Liberté'-nek, hogy ő szent-
sége a pápa személyesen levelez Bismarckkal. Ugyanezen 
forrás szerint Bicci majordomus és Laurenzi viterbói püs-
pök septemberben bíbornoki kalapot kapnak. Ez utóbbi ál-
lamtitkárrá lenne kiszemelve. 

— Stremayr, az osztrák, ,szelíd' culturharcz táborkari 
főnökét, alias kultusministert és jelenlegi ministerelnököt, 
miután szabadelvű vidéken megbukott, az osztrák parla-
mentnek megmentette 7 nagybirtokos pap. Ennyi tagból áll 
ugyanis a bukovinai nagybirtokos választók első kúriája. 
Megjegyzendő, hogy a liberális és ,szelid' culturharczi mi-
nisterért lelkesülő 7 főtisztelendő ur mind a gör. keleti egy-
ház méltó tagja. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 23. 7. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : A lelkipásztorság köréből. — A katholikus sajtó. — A plébánia-hivatalokról. — Egyházi tudósítások-
Budapest. A gymnasium! tanitás u j terve. Róma. Vilmos császár levele. Beatificatio. Az u j frascatii suburbicarius püspök 
székfoglalása. Bécs. Conservativ politika liberális ministerrel. London. Az ir kath. egyetem kérdése. Egyesült-Allantoic. 

Szomorú és örvendes hirek. — Irodalom : A kegyes-tanitó-rendiek Nyitrán. — Vegyesek. 

A lelkipásztorság köréből. 
Egy díszesen kiál l í tot t közhasznú könyv fek-

szik előttem, melynek már próbalapja i t is olvasgat-
tam a fá radhat lan szerző, Varga Mihály, esztergom-
főmegyei pap és zámolyi plébános bará tom szives 
bizalmánál fogva, mely ál tal már a tiz év előtt köz-
rebocsátott „Ker. katholikus család*' (két köt.) meg-
jelenésénél is annyira megtisztelve érezém rokon-
szenves barátságomat . Ugyan miről irhát egy falusi 
pap ! Igy szokott a világ fölkiáltani, valahányszor 
papi kézből kerül a nyilvánosság elé egy-egy szel-
lemi termény. E naiv fölkiá l tás többeknél oly ha-
tást szokott tenni, hogy vagy egészen elhal lgat ják 
irói nevök hivatalos mellékczimét, vagy épen a 
„non quis, sed q u i d ? " elvénél fogva az anonym 
szerénység leple alá rejtőznek. Egy folyóirat szer-
kesztője mégis ily megjegyzést tet t a minap egy 
programm fö lö t t : „Nevet u r a m ! nevet, hogy ajánl-
hassuk?!" — Ajánl ja magát a mű, ennél nincs bizto-
sabb lépés az elismerésre. „Non qui se ipsurn com-
mendat, sed quem Deus commendat ." — Est Deus 
in nobis. 

Nagyon helyesnek bizonyul be a gondolat, lel-
készkedö egyházi férfiak részéről is bele vágni köz-
érdekű tudományos kérdések megvi ta tásába az 
„Oinne túl i t punctum, qui iniscuit utile dulc i" sze-
r int . Ránk támadhatnak ugyan az úgynevezett szak-
emberek, hanem életrevaló tanulmányaink hordere-
jé t még sem sikerül nekik meghiusitani. I ly életbe-
vágó tanulmányokból áll nA liázi nevelés példákban 
előadva" (I. k. A testi ápolás). — Miért is hagynók 
magunkat sa já t te rünkről , s mi még főbb, sok kontár 
á l ta l leszoríttatni ? Kinek állna közelebb érdekében, 
a gyermekneveléssel kivülről is foglalkozni, mint a 
lelkipásztornak, aki valóban éjjel-nappal ott forog 

szent hivatásánál fogva a nép testi s lelki ügyei kö-
rül, melyek szakértő s tapasztal t férfit k ivánnak a 
gá t ra mindenüt t . Ki vehetné rosz néven, vagy ki 
nézhetné kancsal szemmel, midőn a pap gyógysze-
res üveget is hord magával s a lkalmilag segitségére 
siet szenvedő, vagy épen veszélylyel fenyegetett hi-
vének, s kivált az á r ta t lan és öntudat lan gyermek-
seregnek? Hányan vesznek el az ily Jézus Krisztus 
áldó kar ja i ra szorult kisdedek közöl a pólyákban, és 

^ különféle kötelékei közt a valódi gyermekkinzás-
nak ! Mennyi l iumanismus érzetével ir még Rous-
seau is, unalmas és hosszadalmas nevelészeti m u n -
kájában, a kisdedek kezeléséről ! Mi maradha tnánk e 
el, az emberszerető egyház papjai ott, hol még az 
álbölcselet is babérokat vél aratni , s helyesebb utak 
hiányában ara t is, észistenitö munkáiban , a hi t 
rovására ! 

Különösen a mi falusi népünk oly nagy lethar-
giában sinylődik legtermészetesebb kötelmeire néz-
ve, hogy ezen halálos álomkórságából fölrázni, sa-
j á t életérdekeinek fölfogásában őt némileg elősegí-
teni, nem lehet közölünk senkinek közönyös föladata 
a reá l tudományoknak oly ágaival is foglalkozni, 
melyek mintegy biztos ta la ju l szolgálnak az örök-
élet megértése s becsülésére. 

Varga Mihály plébános ur e téren kiváló sze-
rencsés tap in ta t ta l , s ami fő, oly kerekded és méz-
zel folyó nyelvezettel bir, hogy könyveinek bárme-
lyik lapjára nyisson is az olvasó, azonnal megra-
gadja a figyelmet s magához varázsolja mélyen át-
érzett ügyszeretetével magát a rokonszenvet, mely 
nélkül senkisem tehet szert olvasó-közönségre. Mégis 
mi az oka, hogy ná lunk a legjobb iratok mellőztet-
ve, végképen kiszorulnak a nyilvános forgalomból, 
még mielőtt kellőleg csak megismertettek volna ? A 
megmérgezett közvélemény és, persze, sajá t aluszé-

7 

v 
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konyságunk hoz ily országos csapást a hitéletre. 
Mi már megelégedtünk azzal, ha szellemi termé-
keink megjelentek, azon balhiedelemben, hogy ezzel 
czélt ér tünk ! ? Pedig a gyakorla t i alkalmazásnak 
még csak ezután kell következnie. És úgynevezett 
kiadóinkról mit m o n d j u n k ? — Még csodálkozik va-
laki, ha az iró elhal lgat ja nevét, ha egy vagy más 
tá r su la t ta l szövetkezik. Sohasem voltam a conces-
siók bará t ja , de it t már meg kell zavarodnia a reli-
gio és nevelés szellemétől á thatot t emberbarátnak, 
midőn a legnagyobb önzéstől lá t ja magát körülhá-
lózva. Há t ez nem uzsora? Ez több, ez lélekgyilkos-
sáe. Azért nincs nálunk becse semmi nemesebb s 
magasabb törekvésnek, mivel azon előmeggyőződés 
uralkodik mindenütt , hogy vagy az árral úszunk le-
felé, vagy a mi ugy is egyre megy, dicstelenül le-
teszszük a fegyvert . Ad impossibilia non r da tu r 
obligatio. 

„Vájjon korunk jóakaró, de kissé lázas törek-
vése a népnevelés terén helyes i rányban halad-e ; és 
kiterjed-e gondoskodása az óriási raíí minden egyes 
részeire? Nem hozzánk tartozik megítélni. Videant 
Consules !" Mi bizonyára nem toljuk föl magunka t 
birónak az események fölött, nem is vágunk — 
inconditis fletibus — a gondviselés örök bölcs in-
tézkedései elé. Annyi t mindazál ta l minden vajúdó 
korszakban szabad, sőt sürgető kötelesség volt a 
nyi lvánosság őreinek részéről határozottan kijelen-
teni : hogy a közönség visszatartassék az örvénytől, 
egy Istenben való hit s gyermeki félelemre i rány-
zott jó akarat kölcsönössége ál ta l a pásztorok és 
nyája ik között. 

Ezt már csakugyan nem tu la jdon i tha t j a bünü l 
még a legvadabb material ista sem ama szent sziv 
apostolainak, kik az Ur legbölcsebb terveinek kivi-
telében szerepet nyertek az emberek között. A falusi 
papot is mél tán lehet ide sorozni. Ö a közvetlen és 
mindennapi tapasztalás avatot t ja . Minden észlelhető 
gonoszságnak az ő testét kell keresztül törnie a nép 
szivéig. Ne h igyük egy pi l lanat ig sem, hogy Isten 
e lhagyja az ő ügyének ba jnokát ; csak akara t ta l 
kell erről kétségtelen tudomást venni. 

Azért szivből üdvözlünk minden oly örvende-
tes jelenséget akár irodalmi, akár pedig magán a 
gyakor la t i pályán, mely ál landóságot igér az anya-
gok megválasztásában és kidolgozásában jövendő bol-
dogságunk alapjaihoz. Ide tartozik a testi egészség 
ápolása is, annálinkább, amennyiben naponként bizo-
nyosabbak lehetünk róla, hogy a szellemi érdekek 
iránti közönyösség csak ily észszerű közvetítés u t j án 

tér i thető a rendes kerékvágásba, melyből mindannyi-
szor kibotlik, valahányszor a hitetlenség előnyeit, a 
hitvesztett emberek vakmerőségét szabadon szemléli. 

íme, egy tapasztalat i tény álli tásom igazolá-
sáig. A szomszédasszonyom CL. „Havi Közlöny" 
310. 1.) hirtelen megbetegszik. Fér je — a bevallott 
ellenség — azonnal sietni akar a szomszéd lelkész-
ért, kihez húsvétkor mindaketten gyónni is j á rnak . 
De a nő ellenkezik, értem küld, bocsánatért esd, ful-
dokolva kezem után kapkod és segítséget kér. Ad-
dig nem távozom ágya mellől, mig a fölismert b a j 
nem enyhül. Külhatás belső jobbulás t eszközöl. A 
föllángolt bizalom elkészité az üdvösség ú t j á t . A 
hirtelen jö t t kórság alább hagy. Másnap r e g g e l m á r 
a vad fér j könyei fogadnak a küszöbön. Ezen ta-
pasztalás még egészen meleg és kézalatti . Másutt a 
kedves gyermek betegszik meg. Orvos távol, a láz 
növekvőben, a rettegés általános. Apa és anya két-
ségbe vannak esve. Elő tehát dr. Erdey lelkipász-
torsági gyógytanával , vagy ami még jobb, az élet-
ből merí tet t tanulságok quintessent iá jával a kis 
u j junkban . I t t van központosítva V. M. tudós pap-
társunk élettani választékos tanulmányainak e^ész 
gazdagsága. 0 sokat olvasot t ; jegyzetei, minél ré-
gibb munkákból vonta ki azokat, annál frisebbek az 
érdekelt olvasó számára. Sőt közhasznúságát az ál tal O 
teszi leginkább folyóvá, hogy össze-vissza is olvas-
ható s egyes részeiben is egyaránt élvezhető. 

A ker. religio isteni malasztját , mely csodatel-
jesen menti meg a kisdedek életét, erkölcsileg át-
a lakí t ja a családot, uj jászüli a világot és jobb ú t ra 
téri t i üldözőit : csattanó példák s rövid elbeszélések 
virágfüzérei közt vezeti át az egész munkán. Igazán 
e lmondhat juk róla, hogy idézetei virágos sövényei 
azon üde forrásoknak, melyekből közérdekű tanul-
mányai t merítet te. 

Aki a tartalom-jegyzéket á t fu t ja , azonnal lát ja , 
mily gyöngéd kezek ápolják i t t a családok nagyra-
termet t csemetéit; s másrészről, mily erős karok 
tá ru lnak a babonás visszaélések mélyen elágazott 
gyökereinek kiir tására, vagy pedig a személyes bűn 
megfékezésére. Üssük föl p. o. a 288. l . ,hol a „nemi 
tévedés" adatik elő pára t lanul kíméletes óvatosság, 
de mégis elegendő világossággal a szülök s nevelők 
tájékozására. Melegen ajánlva kell mél tó elismeré-
sünkkel adóznunk szerző azon érdemének, mely esz-
méinek népszerűségét teljes mértékben kiemeli ás 
á l landósi t ja . 

Ha egy komolyabb s behatóbb pi l lantás t ve-
tünk népnevelésünk hiányaira, az uralomra kapot t 
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i s t e n t a g a d ó e r k ö l c s t e l e n s é g p u s z t í t á s a i r a : a j ó pé l -
d a a d á s s ü r g e t é s e m e l l e t t , m i t a d h a t n á n k az i l l e tők 
kezébe, a m i á l t a l őke t a v é g s ő e l s t i l yedés tö l m e g ó v -
h a t j u k , m i n t e g y i ly j ó k ö n y v e t , m e l y n e k k i a d á s á t 
az o r s z á g o s s zükséghez k é p e s t m i l l i ó s z á m r a k e l l e n e 
s z a p o r í t a n i , h o g y az éhezők s m i n d e n k é p e n e l t i k k a -
d ó k csak v a l a m i c s k é t is k a p j a n a k , l e g a l á b b közhe-
l y e k e n v a l ó f ö l o l v a s á s á l t a l . M e n n y i b e n i g a z o l j á k 
V. M. b a r á t u n k j ó s z á n d é k á t k ü l ö n ö s e n a l e lk ipász -
t o r o k n a p i t a p a s z t a l á s a i : az ezer közö l c sak e g y e t 
e m l í t e k . E n a p o k b a n e g y l e l k i i s m e r e t e s e b b h á z i 
g a z d a e g y csomó leve le t m u t a t o t t fö l , g y e r m e k e i k i s 
d a j k á j á h o z i rva , e g y k é z m ű v e s 13 éves fia á l t a l , k i t 
a t e m p l o m b a n i l l e t l en v i se le t e m i a t t a h ú s v é t i g y ó -
n á s a l k a l m á v a l m e g d o r g á l t a m , s a zó t a n e m is j e l e n t 
ineg többé , ső t s z ü l ő i n e k e g y e n e s e n k i j e l en t é , h o g y 
g y ó n n i n e m is a k a r : l e v e l e k e t m o n d á m , m e l y e k b ő l 
egész a l a t t o n b a n ű z ö t t s z e r e l m i c o m p l o t n y o m á r a 
l e h e t e t t j ö n n i s m é g a r r a is, h o g y m á r e d d i g m i b e 
k e r ü l t ezen viszony?!? — V a n - e az o r s z á g b a n o l y a n 
m o d e r n község i h a t ó s á g , m e l y az i f j ú s á g n a k sö té t -
ben véghez v i t t c s i n y j a i t v a l a m i k é p , h a b á r c sak e g y 
szá l b a k t e r á l t a l is, t ö r v é n y s z e r ü l e g e l l e n ő r z i ? 
„ K ö n y v e t a n é p kezébe I*' Mi ly m é r e t t i b e t ű k b e n 
o l v a s s u k ezt a k ö n y v g y á r a k b a n ? ! U g y a n m i n e k o t t 
a f é n y e s k a r d , ho l m á r a d o r o n g o k m ű k ö d n e k ? N i n c s 
s e m m i i g a z a b b , m i n t h o g y a j ó a l a p n e v e l é s t ö l v á r -
h a t n i e g y e d ü l n é p ü n k e r k ö l c s e i n e k j o b b r a f o r d u l á s á t . 

N a g y le lk i m e g n y u g v á s s a l z á r o m be e j ó a k a -
r a t ú so roka t , i s m é t e l v e is c sak o d a i r á n y o z v á n sze-
r e t v e t i s z t e l t p a p t á r s a i m figyelmét, ho l m i n d n y á -
j u n k k ö z o h a j t á s a i n a k g y ú p o n t j a f é n y l i k , a házi 
nevelés közös o l t á r á r a , m e l y r ő l t e m p l o m a i n k u g y 
m i n t i s k o l á i n k — a t e r m ő m a g o t k a p j á k . (* *) 

A k a t h o l i k u s s a j t ó . 
Irta Ramiere atya. 

Jézus Krisztus helyettese által legújabb időben tar-
tott allocutiók közt kétség kivül egyik legnevezetesebb az, 
melyet a szent atya mult februárhó 22-én, a világ mindeu 
országából összegyűlt publicistákhoz, a Vatikánban tartott. 
Felhasználva, mint mindig szokta, az isteni tanitás hivata-
lának gyakorlására kinálkozó kedvező alkalmat, legfőbb 
pásztorunk ezen allocutiójában rámutatott a modern társa-
dalom egyik nagy sebére s az egyház szükségleteinek egyik 
legveszélyesbikére. Ezzel természetesen megmutatta nekünk 
azon ügyet, mely felé a társadalom és egyházunk érdekeit 
szemmel tartó buzgalmunknak a legerélyesebb igyekezetet 
kell irányoznia. Nem lehet tehát okunk valamitől félni, ha 
társaink*) figyelmét e fontos tárgyra ismételten felhívjuk. 

*) Mint a Sajtú-Apostolság társulatának tagja szól a lánglelkii 
férfiú a f re iburgi ,Liberté'-be ir t e czikksorozataban. Szerk. 

A mit imént a modern társadalom egyik legnagyobb 
sebének neveztünk, az a vallástalan sajtó. 

A mi pedig az egyházra nézve nyilvánvaló szükség, 
mely azonban nagy nehézségek és veszélyek által van kör-
nyezve, az a katholikus sajtó. 

A társadalomra nézve, emberileg véve, két dolog le-
hetetlen : megszabadítani őt a vallásellenes sajtó sebétől; 
és megakadályozni, hogy el ne veszítse végleg, a mi benne 
az erkölcsi életből még megvan, akkor, ha e seb nincs be-
gyógyítva. 

Az egyházra nézve, szintén két dolog fölöttébb nehéz : 
elérni a katholikus sajtó által azon szolgálatot, melyet az 
egyháznak csak ő tehet ; és kikerülni azon veszélyeket, 
melyek, bizonyos módon, ezen intézmény lényegéhez van-
nak tapadva. 

Nincs tehát más hátra, a társadalom megmentésére s 
az egyház érdekeinek biztosítására, mint ima által kieszkö-
zölni egyikét azon csodáknak, melyek minden nehézséget 
megoldanak s melyek a lehetetlent is valósítják. 

I . 
Csak csoda, nagy csoda akadá,yozhatja meg, hogy a 

vallásellenes sajtó a társadalom meggyilkolását be ne fejezze-
Nem evidens dolog-e ez? 

Ha hallanók, hogy — ritka kivétellel, — minden for-
rás, minden ér, minden patak, mely hazánk népének vizet 
szolgáltat, meg van mérgezve, s hogy polgártársaink 9/10-ed 
része már nem olthatja el szomját a nélkül, hogy tetemes 
adagokat ne vegyen be a halálos méregből : kételkednénk-e 
a fölött, hogy nem sok idő múlva általános halandóságnak 
kell beállnia a dolgok ily állása mellett ? Olvasóink józan 
Ítéletére hagyjuk a felelet gondját, s azt, hogy arra, a mi 
szemünk láttára az erkölcsi téren történik, ezen példát al- . 
kalmazzák. 

Vájjon nem igaz-e, hozy a sajtó napjainkban rendes, és 
bizonyos tekintetben nélkiilözhetlen eledelévé lett a szelle-
mek nagy részének ? Falun ugy mint nagy városokban, min-
den ember a ki olvasni tud, újságot akar olvasni, és az em-
berek legnagyobb része mást nem is olvas. Bármily mester-
séges e szükséglet, szokás által oly parancsolóvá lett, mint a 
természeti szükség. És ezen szükséglet oly fokban növek-
szik, a mily mértékben az olcsó u j lapok szaporodása kielé-
gítését mindinkább könnyíti. 

Lássuk, milyenek azok a lapok, melyek minden utcza-
ezögleten kínálkoznak a modern társadalom általános szük-
ségletének kielégítésére ? Vájjon nem maradunk-e messze az 
igazságtól, lia azt mondjuk, hogy ezen lapok 9/10-ed része 
többé kevésbbé ellenséges a vallás iránt, és sikerök nagy ré-
szét épen a morál törvényeinek megvetéséből meríti? Minap 
egy jelentés feküdt szemeim előtt, melyből kitűnt, hogy 
azon 1,400,000, példány lapból, melyek Párisban mindennap 
megjelennek, egy millió teljesen vallástalan s erkölcstelen ; 
mig azok száma, melyek a vallás érdekeit védik, nem emelke-
dett csak 56,000 példányra. 

Más városokban sőt még a falukon is, Francziaország-
ban s egész Európában, a jó lapok aránya korántsem na-
gyobb, habár talán a nyiltan vallásellenes lapok szájna nem 
is oly nagy. Hanem a szellemi közegészség nem kevésbbé 

7* 
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van veszélyeztetve a scepticismus és hitközöny lassú mérge 
mint a kikiáltott istentelenség brutális támadásai által. 

(Folyt, köv.) 

A plébánia-hivatalokról. 
(Folytatás.) 

VI I . 
Igen sokszor hallottam és pedig méltányos panaszokat 

egyes plébános uraktól, hogy egy családi értesítőért nem le-
het többet követelni, mint 2 forintot, pedig sokszor két hét 
is beletelik, de egy két nap rendesen, míg az ember mindent 
össze vissza keresgél. 

Erre nézve szeretném a tekintélyesebb urak vélemé-
nyét hallani ; de addig is, mig erre alkalmam lesz, a követ-
kező megjegyzéseket koczkáztatom. 

A két forintnyi taxa, melyet cynosurának szoktak 
venni, az szerintem nincs mindennemű családi értesítőre 
meghatározva. Az állam az ujonczozásnál, felszólamlás ese-
teiben kivánja, és ezen esetekre szabályokat és rovatokat 
állított fel, s mivel a bélyeget elengedi, a plebánosaknak is 
meghagyja, hogy két forintnál többet ne követeljenek. 

I t t mellesleg legyen megemlítve az a nehézség, melyet 
némelyek támasztanak, ha két vagy több plébániában kell 
bejegyezni adatokat, sokszor kevesebbet, sokszor majdnem 
többet, mint az „Értesítőt" kiállító plébániában. A kiállító 
plébános megveszi a két forintot ; de vájjon a többi adato-
tokat beiró más plébánosok megvehetik-e szintén a két fo-
rintot, vagy egyátalán kérhetnek-e valamit, vagy talán jo-
guk van az elsővel a két forinton osztozkodni, erre nézve az 
illető szabály nem szól semmit. Azt hiszem tehát, hogy két 
forintig mindegyik taxáihat, ha akar ; lia nem, ugy elen-
gedheti felét vagy az egészet is. Vagy lia pl. valahol csak 
egy forint já r a közönséges extractusért, ugy egy eset bejegy-
zéseért kérhet egy forintot, két esetért két forintot, több ese-
tért szintén csak kettőt, mert többet nem szabad. De nem 
egyedül ujonczállitáskor, reclamatióknál kell családi értesí-
tőt kiadni, hanem kérnek máskor is. Azonban miután ezeket 
nem hivatalos használatra, nem hivatalból, nem is bélyeg 
nélkül állítjuk ki, itt nem áll az a szabály sem, hogy két fo-
rintnál nem lehet többet követelni. 

Sőt miután az egyes-egyes anyakönyvi adatokért (ki-
véve egy pár esetet) az állam ugy megveteti az 50—50 kro3 
bélyegeket, mintha egyenkinti extractusok adatnának ki, a 
plébános is hasonlag annyiszor megveheti a taxát, ha akarja, 
a hány esetet felkeres és kijegyez. Mert a főfáradság a csa-
ládi értesítőknél a keresés és összeállitás, nem pedig az irás 
meg a a bélyegelés. S ha valaki ezt nem akarná megfizetni, 
azt lehetne neki mondani, jól van, az én anyakönyveimből 
adok kivonatot amennyi tetszik, s azok nyomán, azokra hi-
vatkozva, állitsa össze az ügyvéded, ha szükséges neki, a 

• családfádat s azt beadhatod a törvényszékhez vagy akár-
hová, ha az illető extractusokat mellékeled. Mert igy is hi-
teles az ily családi értesítő, s aki ezen kételkedik, hasonlítsa 
össze az extractusokkal. 

Mert vájjon tehet-e többet e tekintetben a plébános ? 
Nem tehet ; mert többnyire úgyis az illető félnek bemondo-
lására kell adnia, mely az egyszerűbb embereknél ugyan-
csak kétes, mivel nem emlékeznek mindenkire, legkivált a 

megholt kisdedekre s azok neveire. S aztán már azt is vet-
tem észre, hogy némelyek ügyvédeik által informálva csak 
azon adatokat kivánják, melyekre sziikségök van az illető 
ügyben. Ezt persze egyenesen nem mondják de az ember a 
sok kutatás után egy-egy családtagra csak reátalál, akiket, 
miután meghaltak, nem is említenek, hogy kevesebb bélyeg 
legyen szükséges. 

De végre igazságtalanság-e annyiszor megvenni az ex-
tractusért járó taxát, ahány eset a családi értesítő összeálli-
tására ki lett keresve. Szerintem nem, mert annyi idő alatt, 
mig a családi iv elkészítésével vesződöm, az egyes extractu-
sokat egészen is expediálhatuám. Vagy ha van is valami 
differentia az időben, az számításba nem jöhet, mert egy 
vagy két forint nem azért jár az extractusért sem, mintha 
ez adaequált ára volna, hanem ez bizonyos taxa. Pl. sokkal 
furcsábbnak tűnik fel előttem az, hogy egy napon egy köz-
ségben többnél van foglalás vagy végi-ehajtás, s az illető hi-
vatalnok beszámítja a fuvart mindegyiknél külön, holott 
csak egy fuvarra kellett pénz. Különben ez az eset a mienk-
hez nem is hasonlítható. 

Szeretném, ha erre nézve is teljes megállapodás lenne, 
de újra ismétlem, hogy a ki csak annyit akar venni, ameny-
nyit az extractusért, vagy legfelebb két forintot, — az szabad 
neki, sőt az egészet is elengedheti. Én csak azt kérdem : 
quid iuris ? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 22. A gíjmnasiumi tanítás uj terve. — 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a gymnasiu-
mokra vonatkozólag, legújabban három rendeletet adott ki, 
melyeknek elejét, „a gymnasiumi tanitás terve" képezi, 
mely természetesen kötelező első sorban a katholikus gym-
nasiumokban, mert ha itt uem volna kötelező, ugy egyálta-
ban nem tudjuk, miért is foglalkoznának a minisztériumban 
az oktatás-üggyel, jól tudva, hogy a különböző felekezetek 
mit sem törődnek avval, ad-e ki a minisztérium tantervet 
vagy sem, és hogy milyen ez a tanterv, milyen nem. Nem so-
kat törődnénk mi sem e tanitásí tantervvel, ha az if júság 
vallásos neveltetése és oktatása annyira szivünkön nem fe-
küdnék, mint tényleg fekszik, ha folyton fülünkben nem 
zúgnának a sz. í rás szavai : „Clama, ne cesses ;" de igy amint 
vagyunk, amint érzünk, lehetetlen hogy hallgassunk, hogy e 
tanitásí terv veszélyes intézkedésére rá ne mutassunk. 

A gymnasium eddigi tanítási terve ellen is már több-
ször felszólaltunk. Követeltük, hogy a vallásoktatásra szánt, 
nevetségességig csekély, mert a főgymnasiumban csak heti 
egy órára szoritott, időköz egészitessék, illetőleg terjesztes-
sék ki legalább heti két órára. És tudva, hogy a gymnasiu-
mok uj reformja czéloztatik, azt véltük, hogy a vallásosság 
emelésére intézett eme követelésünk meg fog hallgatatni. 
De íme egy csalódással többet kell ismét feljegyeznünk. Az 
u j gymnasiumi tanterv, nemcsak hogy abbeli kérelmünknek 
eleget nem tett, hogy a főgymnasium hittani óráit szaporí-
totta volna, hanem ellenkezőleg még az algymnasium ne-
gyedik osztályának eddigi heti két óráját is egy órára le-
szállította. A gymnasiumi tanitási terv e tekintetben nem 
hagy fenn semmi kétséget. A vallásoktatásra ugyanott a 
következők olvashatók: „Az I — I I I . osztályban hetenkint 
2—2 óra, a I V — V I I I . osztályban hetenkint 1—1 óra." 



A tanterv e rendelkezésének olvasásánál önkénytele-
nül is felmerül előttünk a kérdés, hogy mit lehet heti egy 
órai oktatás mellett a hittanárnak előadni? Tudjuk nagyon 
jól, hogy a gymnasiumban nem képeztetnek papok, theolo-
gusok ; tudjuk, hogy a tananyag nem adatik elő oly terjede-
lemben, mint a theologiai tanfolyamon : de a kinek csak fo-
galma van azon tananyagról, melyet a katholikus ifjaknak a 
gymnasiumokban elő kell adni, hiheti-e, hogy heti egy órai 
időköz alatt, becsületesen, tisztességes módon mindazt csak 
maga a hitoktató is előadni képes ? De nemcsak arról van szó, 
hogy a hitoktató a tananyagot előadja, hanem arról is, hogy 
önmagának meggyőződést szerezzen a felől, felfogták, meg-
értették, saját jukká tették-e az if jak az előadottakat. Kilesz 
oly vakmerő, hogy ezt állitani merészelje? Hiszen tantár-
gyak, melyeknek sem tananyaga nem oly terjedelmes mint a 
hittané, sem magok nem oly fontosak az életre, mint a hittan, 
legalább is heti két órában adatnak elő, meg levén bizonyára 
győződve a tanterv készitői a felől, hogy heti egy óra bizo-
nyos tantárgy elsajátítására határos a semmivel. 

Nincsen sem kedvünk, sem akaratunk a tanterv készí-
tőinek szándékait vizsgálgatni ; de ezen körülmény mellett, 
feltéve, hogy mégis ismerték a tananyag terjedelmét, mely 
a vallástanból a gymnasiumban előadandó, nem fojthatjuk 
el magunkban a kérdést, hogy magára a társadalmi életre, 
épen napjainkban, oly csekély hatásúnak ítélték-e a vallások-
tatást, hogy azt, minden legkisebb hátránya nélkül a társa-
dalomak, ily csekély óra számra szoríthatni vélték ? Anyagias 
korunk nem követelheti-e épen ellenkezőleg, hogy ellen-
súlyul a szellemi táplálékot nagyobb adagban nyujtsuk neki, 
hogy figyelmeztessük és pedig mennél gyakrabban a sz. írás 
szavaival : quid prodest homini, sí mundum universum lu-
cretur, animae vero suae detrimentum patiatur? Az erkölcsi 
corruptio, mely magas és legmagasabb köreinkben iszonyú 
mérvben pusztit, nem juttathatta-e eszébe a tanterv készí-
tőinek a vallásoktatásnak az eddiginél is nagyobb mérvű 
szükségességét? Hová fog jutni társadalmunk, ha a jövőben 
is, a helyett hogy kiterjesztetnék tanodáinkban a vallások-
tatás óráinak száma, az még jobban megszorittatik ? Hűt -
lenség a pénzkezelésben, hivatali visszaélés, esküszegés, ön-
gyilkosság napi renden vannak, és mindezt a csekély, vagy 
semmi vallásos meggyőződésnek kell betudni. Mi lesz jö-
vőre, ha a vallásos nevelés és oktatás fensöbb rendeletre 
még jobban megszorittatik ? Nem fog-e a tanuló a hittani 
órák csekély száma mellett, tekintve a többi tantárgyak 
óráinak nagy számát, azon gondolatra jönni, hogy a vallás 
az életre egyáltalában nem is szükséges? Es ha e meggyőző-
dés terjedni fog, ki mondja meg, mi lesz ennek a vége? 

A gymnasiumi tanítás tanterve tehát csakugyan a val-
lástalanság, a hitetlenség terjedését tűzte volna ki feladatául ? 
Es ami bennünket katholikusokat főleg érdekel, jegy eszük meg, 
hogy e tanterv csakis ami katholikus tanodáinkra kötelező. 
Nem fogja azt semmiféle más vallásfelekezet elfogadni. Ál-
lításunk érdekes illustratiójául, de tanulságul is felemlít-
jük itt, hogy, mint azt a ,Pesti Napló' közli, e napokban 
H. M. Vásárhelyt a tiszántúli ref. tanár-egylet közgyűlést 
tartott. Szóba került a felekezeti és vallásoktatás, mely ha-
bár meddő maradt is, de a vallásoktatás tanideje, az állam 
rendeletével ellentétben, a felső osztályokban is, két órára tétetett. 

Ha a protestánsoknak ez szabad — és kérdjük, miért ne lenne 
szabad, hiszen minden vallásfelekezetnek legsajátosabb ügye 
a vallásoktatás, melybe azt hisszük az államnak semmi be-
avatkozási joga nincsen, — ha mondjuk ezt tehetik a protes-
tánsok, miért ne tehetnék ugyanazt a katholikusok is ? A kath. 
egyház autonom jogát a vallásoktatásra nézve épen oly ke-
véssé ruházta át az államra bármily időben, és annal kevésbbé 
a mostaniban, mint nem ruházták rá a protestánsok. Mi tehát 
ezeknek szabad, hogy az állami rendelet mellőzésével, avval 
ellentétben, a hittani oktatás idejét heti két órára határozzák 
el: kell hogy ugyané joggal a katholikusok is b í r janak; mert 
az nem lehet, hogy épen a katholikus ifjak vallásos oktatása 
hanyagoltassék el, oly államnak kényszer határozata által, 
mely önmagáról nyíltan hirdeti, hogy ő felekezetnélküli. E 
gyámság alul végre nekünk is menekülnünk kell. Emaùci-
pálni kell magunkat oly állami határozatok alól, melyeknek 
eredménye nem lehet egyéb, mint felületes vallási ismeret, 
vallási tudatlanság és igy vallástalanság. Tartozunk evvel 
ugy a vallásosság, mint maga az állam érdekének, mely val-
lásosság nélkül fenn nem állhat. Mindebből következik, 
hogy a gymnasiumi tanítási tervnek a vallásoktatásra vo-
natkozó rendelete javitott kiadást tesz szükségessé, mely a 
vallásoktatást legalább is heti két órára terjessze ki. j 

Róma, julius 15. ( Vilmos császár levele. Beatificatio. 
Az uj frascatii suburbicarius püspök székfoglalása.) — Tel-
jes biztossággal állithatom, irja a ,C. de Br. ' levelezője, 
hogy ő szentsége Vilmos császártól csakugyan kapott le-
velet, válaszul azon levélre, melyben a szent atya a né-
met császárnak aranymenyegzője alkalmából üdvkivána-
tait fejezte ki. Ezen császári válasz Németország vallási 
békéjére vonatkozólag igen kielégítő. Biztos forrásból tu-
dom, hogy a császár benne világosan és határozottan azon 
óhaját fejezi ki, vajha a szent székkel kezdett tárgyalá-
sokat czélra vezethesse s biztosithassa ez által a katholiku-
soknak és törvényes főpásztoraiknak a szabadság üdvös 
gyümölcseit. Ezen okmányban nem találkozunk többé azon 
körülírásokkal és fentartásokkal, melyek mult évben ő felsége 
a német császár első levelében s a császári herczeg levelé-
ben voltak. Minden teljes öszhanggal arra czéloz, hogy meg-
győzzön a béke őszinte óhajtásáról : a mi mindenesetre leg-
biztosabb kezesség az iránt, hogy a béke nem sokára életbe 
lép ; miként ezt egyébiránt Németország politikai helyzete, a 
centrum által kivívott befolyás és azon ministereknek elbo-
csátása tanúsítja, kik a császár szándékaiban nem osztoznak. 

Azt is megelégedéssel vették tudomásul a Vatikánban, 
hogy egy igen alkalmas módon felmerült körülmény nagyban 
hozzájárult a béke óhajának hathatóságához s annak Vilmos 
császár levelében való őszinte nyilvánításához. Az aranyme-
nyegző alkalmából Németország katholikus papsága és hí-
vei egy szívvel s lélekkel u j bizonyítékát adták hűségüknek 
azon imák által, melyek minden kath. templomban tar ta t -
tak. O felsége a császár a személye iránti ragaszkodás e je-
lei által igen meg volt hatva, tekintve, hogy ezt eddig épen 
legkevésbbé kegyelt alattvalói részéről tapasztalja. Azóta nem 
is mulasztá el több ízben megelégedését kifejezni. 

A szertartások sz. congregatiója f. hó 5-én ülést tar-
tott, melyben szó volt Barat Magdolna Zsófia, Isten szolgá-
lója (Serva Dei) boldoggá avatási ügyének a római curia 
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előtti megindításáról. Istennek e választottja szül. 1779-ben 
s meghalt a szentség liirében 1865-ben. O alapitá a ,Da-
mes du Sacré-Coeur' szerzetesnők társulatát s azt Franczia-, 
Spanyol- és Olaszországban elterjeszté. A szertartások sz. 
congregatiója előtt lefolyt ezen első ügy vizsgálat a párisi 
ordinariatus vizsgálatán alapszik, melyet Kómában már egy-
szer a szokás szerinti ellenvetések és feleletek alakjában 
megvitattak. Mgr Salviati promotor fidei ellenvetései 28 
pontba voltak foglalva, Persiani ügyvéd ur felelete pedig 
nem kevesebb mint 224 ivrét-lapra terjed. A folyó hó 5-én 
tartott ülésben a sz. congregatio felszólittatott, adna felele-
tet azon kérdés vagyis kételyre : An sit signanda commissio 
introductions causae in casu et ad effectum de quo agitur ? 
0 eminentiáik s a consulturok válasza volt : Affirmative, si 
Sanctissimo placuerit, az az, ha ő szentsége külön határozat 
által ezen véleményt megerősíti, a boldoggá-avatás ügye a 
róm. curia előtt rendes alakban megindul s a ,Dames du-Sa-
cré-Coeur' alapitó főnöknője azonnal Venerabilis czimet kap. 
Ezután három ülésben vizsgálat alá vétetnek az erények, más 
háromban pedig a csodák, a promotor fidei azon felhatalma-
zásával, hogy minden ülésben uj ellenvetéseket tehet. 

A frascatii u j püspök, Pitra bibornok ő eminentiája, 
f. hó 6-án foglalta el főpásztori székét, mely Guidi bibornok 
halála által lett üres. Az ünnepély igen fényes volt. Nem-
csak Frascati és vidéke vett részt benne, hanem még Rómá-
ból is sokan kijöttek.Nagy processio volt, melyet a kormány-
nak, daczára, hogy a körmenetek tiltva vannak, el kellett 
nézni, mert egy tőzsgyökeres kath. városról van szó, melynek 
népe nem hagyja magát idegenek által befolyásoltatni. Any-
nyi tény, hogy nagy egyházi ünnepélyek jelenleg csak Róma 
kapuin kivül lehetségesek. O eminentiája első tette volt, 
hogy 3000 frankot adott a szegényeknek. 

liées, jul. 15. Conservatiü politika liberális miniszterrel. 
— Azon körülmény, hogy dr. Stremayr Bukovinában magát 
oly furcsa módon megválasztatta, arra mutat, hogy a „nél-
külözhetlen" miniszter még továbbra is örömest szándéko-
zik viselni a cultusminiszterség nehéz igáját. Stremayr ur 
azon ritka ,alkotmányos' alakok közé tartozik, kik annál 
jobban érzik magokat, minél érzékenyebb parlamentaris ku-
darezot vallanak. Legelőször, 1870-ben szoritották ki a con-
servativek stájerországi választó-kerületéből ; most maguk a 
liberálisok és haladó pártiak ejtik el ugyanitt, e zöld or-
szágban ; — és mégis miniszter marad folytonosan. Minisz-
teri pályáját az u. n. Bűrgerministeriumban kezte 1869-ben, 
folytatta Potocky alatt, s a rövid idejű Hohenwart-féle epi-
sod után ismét tagja lett a kabinetnek, — mindig mint cul-
tusminiszter. Azt mondják, hogy épen mint ilyen annyira 
be tudta magát a császár kegyébe hízelegni, hogy már ,nél-
külözhetlen ; a mi, ha igaz, csak azon furssa paradoxon által 
lenne megmagyarázható, hogy ő felsége conservatio politikát 
akar liberális cultusminiszterrel. Stremayr egyébiránt, mint 
általában az ily miniszteri collegák, eredetére nézve ügyvéd, 
ki igazi philosophiai, azaz egyetemes műveltséggel, legalább 
oly fokban, melyen az egyetem bölcsészeti karának tantár-
gyai állnak, egyátalában nem bír, — pedig még a jogtudo-
mány is csak akkor mondható, hogy az egészséges fejlődés 
utján halad, ha a philosophiai tudományok által képviselt 
humán műveltség széles és mély alapját nem nélkülözi. Ily 

műveltség nélkül a jogtudomány sophistikává, az ügyvéd-
ség rabulistikává fajul, mely ,ügyes fogások'-ból él mások 
kárára. Stremayr mint cultusminiszter is tehát nem annyira 
cultus és közoktatásügyi miniszter mint inkább fogárdos ügy-
véd, kinek egyedüli érdeme, hogy a culturharczot . . . . sze-
liditi. A reichsrath u j alakulásakor azonban, ugy látszik, e 
negativ érdem nehezen lesz oly kapós mint ez előtt. Daczára 
mindezeknek, Stremayr állhatatosan ragaszkodik a cultus-
miniszteri tárczához. 

London, julius 12. Az ir katli. egyetem kérdése, mióta 
Cairns lord kanczellár az erre vonatkozó bilinek a felsőház-
ban második tárgyalásakor a katholikusok követelései i ránt 
további engedményeket ígért, még mindig oly állapotban 
van, hogy békésen megoldható. Mindenekelőtt nevezetes, 
hogy habár a kormány elodázási bilije a második olvasáson 
szerencsésen keresztül esett, a kormány, tárgyilag Çvéve, 
mégis vereséget szenvedett annyiban, amennyiben valamen-
nyi lord, kik előbbi hivatalos működésök alatt az ir viszo-
nyokkal megismerkedtek, a tv j avaslatot határozottan elég-
telennek nyilvániták és egyenesen ellene is szavaztak. Kim-
berly és Spencer lordok, kik Irhon lord helytartói voltak, 
igen élesen megtámadták a törvényjavaslatot. Amaz azt 
hozta fel ellene, hogy a kérdést nem akarja megoldani és 
kikerüli. Lord Spencer azt kivánta, hogy a kormány, ha 
nem akarja az egyetemet állami pénzre alapitani, hozza be 
legalább u. n. siker-rendszert, azaz jó sikerű vizsgálatokra 
ösztöndijakat alapitson, miként ez a középiskolákra nézve 
Angolországban már be van hozva. A katholikusok fő szó-
szólója, a Gladstone-kabinet egykori lord kanczellárja, lord 
O'Hagan volt. Ö kifejté, hogy a kérdéses törvényjavaslat 
semmiben sem külömbözik az 1866-iki hiányos javaslattól, 
és csontvázhoz hasonlitotta, melyet hus és vérrel kell körül-
venni, hogy életrevaló legyen. A protestáns lord Leitrim a 
bilit szintén hiányosnak nevezte s felszólitá a kormányt, 
hogy azt ugy egészítse ki, hogy a katholikusok követeléseit 
kielégitse. Lord Cairns ezek után igy szólott : „Nem két-
lem, hogy, ha az u j egyetem tanácsa a parlament előtt j a -
vaslatba hozná, hogy a tanulmányok elősegítésére pálya-, 
ösztöndijak- és kitüntetésekről szóló törvény szükséges, ugy 
mint a középiskolákra nézve már ilyen létezik, a parlament 
vonakodni fogna ezen alapon pénzösszegeket adni egy fele-
kezeti oktatás támogatására." Lehet, hogy a parlament ezt 
megteszi, de az is lehetséges, hogy nem. Bármily jó szivvel 
fogadják is tehát az irek az ily kecsegtetést, megnyugvással 
nem fogadhatnak egy oly bilit, melyben az, a mit lord Cairns 
ígér, egy szóval sem foglaltatik benn. Minthogy azonban a 
lordkanczellár által kiejtett szavak a kormány intentióit vilá-
gosan kifejezték, az alsóház dolga lesz, a lordkanczellárt ez 
ügyben kimerítőbb nyilatkozatra birni. A kormány eddigi 
concessiói, melyeket az ir katholikusoknak tett, homloku-
kon viselik azon szükkeblüséget, mely a telivér angol poli-
tikust a katholikus Írekkel szemben jellemzi. Csak cseppen-
kint, ezt is kisajtolva, ad a kormány a katholikusoknak min-
den engedményt. Hanem bármily kedvezően sikerüljön is az 
u j törvény, a kath. Irhon teljes jogegyenlőséget és igazsá-
got még sem élvezne. A protestáns if júság előtt dúsgazda-
gon dotált collegiumok állnak, csak belépni kell beléjük : 
mig a katholikus ifjúnak az állami segélyt vizsgálati bizott-
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eág előtt nehéz munka által kell kiküzdenie. Ez nem jog-
egyenlőség. — A folytonos rosz időjárás igen szomorú szín-
ben tünteti fel a jövőt, különösen Irhonban ; azért vala-
mennyi püspök közimákat rendelt el. 

Egyesül t-Államok. Szomorú és örvendetes hirek. — A 
cincinnatii quasi-bankerott következtében dr. Pabisch Fe-
rencz József, hi t -és bölcsészettudor (Szül. 1825. Zlabingsban 
Morvaországban, áldozárrá szenteltetett, mint bécsmegyei, 
1850-ben), ki több mint 16 év óta igazgatója volt a cincinna-
tii tartományi papnevelő intézetnek, megtébolyodott, mert, 
ugylátszik, az érseket ért csapás következtében, ezen intézet 
állássá is megvan ingatva. Helyét valószínűleg, legalább 
egyelőre, Hecht Ede, hit- és kánonjogi tudor, ki magyaror-
szági születésű, fogja elfoglalni. O is már évek óta mint tanár 
működik a nevezett intézetben. — Junius 1-én, azaz pün-
kösd napján, Locniker Bernát atya, a sz. Lajos-apátság pri-
orja ós Merschmann Ferencz atya, theologiai, Engel Péter 
atya pedig bölcsészettudorrá avattattak. Mindnyájan ben-
czések s a promotio ünnepélyes szent mise alatt történt. 
X I I I . Leo pápa m. évi jun. 16-án ruházta fel az Eszak-Min-
nesotában fekvő St. Johns-Colleg benczés rendházat a pro-
movealás jogával, mi által az Egyesült-Államok területén a 
negyedik hittudományi, bölcsészeti kar alajijait veté meg. 
— Más tekintetben is haladást jelezhetek F. évi april 26-án 
a westphali ferencziek északamerikai hitküldéri kerülete 
külön tartománynyá emeltetett Jézus sz. szive tiszteletére. 
Van benne 75 páter, kik 10 megyében, 14 zárdában vagy 
szállásban vannak elterjedve. A tiroli ferencziek amerikai 
custodiatusa 50 áldozárral bir 6 megyében. Ezekhez járul az 
olasz ferencziek tartománya 4 megyében, a néhány ameri-
kai ferenczrendi Kaliforniában, körülbelül 16 thüringiai és 
bajor ferenczi 3 megyében. Ez a ferencziek jelen állása. — 
A philadelphiai főmegye templomaiban a keresztjáró napo-
kat megelőző vasárnap 21,853 dollár (45,000 fr t ) péterfillér 
gyűlt össze. Megjegyzendő, hogy a megye híveinek száma 
275,000. Ez minden évben ismétlődik, habár a régi jó idők 
itt sem akarnak visszatérni. 

IRODALOM. 
A kegyes-tanitó-rendiek Nyitrán. (Folyt.) A X X . és 

939. lapnyi, tömött nyomtatású, vaskos kötetet, melyben a 
kegyes szerzetnek Nyitrán alapítási, fejlődési mozzanatait, 
viszontagságait és ezeknek Isten segélyével szerencsés le-
győzését, az intézet fokozatos gyarapodását, emelkedését, 
virágzását, emlékezetes eseményeit, a hivatásos elöljárók 
buzgólkodásával, a templom és épületeknek mind belső föl-
szerelését, mind külső szépülését nagy fáradsággal egybe-
hordott adatok által ismertetve találjuk, „Előzmények" (1 — 
69. lapokon) nyitják meg. — A derék szerző, annak vallásos 
bensőséggel és meleg hangon előtüntetése után, miszerint az 
igaz egyházé azon soha el nem homályosodható dicsőség, 
hogy nemzetünk a religio és ennek gyámkarján, magasra 
emelkedett keresztény-szellemű köznevelés hathatós erejé-
vel ősi vadságából kibontakozva, az erények boldogitó kö-
rébe és a vallás-erkölcsileg megszentelt tudományos művelt-
ség szinvonalára juthatot t , a piarista-rend sz. alapitójának, 
kai. Józsefnek adja bő tárgyismerettel és gyöngéd kegyelet-
tel oly oktatólag életét, hogy minden komoly olvasójától 

őszinte köszönetet nyer bizonynyal buzgólkodásáért. Er re 
69—125. lapokon a kegyes szerzet megtelepedésének elbe-
szélése következik, melynek becsét nagyban emelik azon 
kivül, hogy a halhatatlan emlékezetű Matyasovszky László 
nyitrai püspök és m. k. korlátnoknak, mint nagylelkű ala-
pitónak élete kegyeletesen és behatóan ecseteltetik, a szives 
pártfogók és jóltevőknek szentelt hálás sorok, ugy mint szor-
gos és részletes nyomozás megannyi eredménye. 

A 126—177. lapokon a tápnöveldék nagy jelentősége, 
különösen a nyitrai üdvös-szellemű s a piaristák atyáskodó 
vezetésére bizott finövelde, egykorú emlékek alapján, körül-
ményesen tárgyaltatik. Dr. Csősz Imre ugy jár t el itt is, 
mint ernyedetlen kutató : adván azoknak, kik e tápintézet-
ben képeztettek, még származási helyöket is kimutató név-
sorát, melyből örömmel láthatni, hogy a nyitrai finövelde 
nem egy-két család ivadékának, sem egy külön kasztnak 
szolgált. 

A 177—235. lapokon a piarista-rend dicső alapitójá-
nak, a keresztény nevelés-oktatás mintaképének, kai. József-
nek boldoggá, majd szentté avattatásának, melynél nagy 
előnyül szolgálnak a pápai teljes szövegű okmányok, nagy 
kegyelettel tartott tiszteletgerjesztő leirása jő elő, egyéb 
azon időben való eseményeknek oknyomozó beillesztésével. 

A 235—262. lapokon egy műtörténelmi közlemény áll 
előttünk a kegyes-rend nyitrai templomáról, melyre nézve 
szintén őszinte készséggel ismerjük el, hogy a sokoldalú 
műveltségű szerző ur mindent, mi rendelkezésére állt, kö-
rültekintőleg felhasznált és lelkiismeretesen feldolgozott. 

A 263—426. lapokon fölszereli, megnépesiti irónk a 
rideg lakokat, és igy mélyebb bepillantást enged vetni a 
piaristák intézeteinek, nevezetesen nyitrai tanodájának szer-
vezetébe s benső életébe. Jelesül e gazdag, érdekes tartalom-
mal dicsekvő részletben, mely nagyon, de nagyon megérde-
melte azt a fáradságot, a melybe gondos vizsgálata és tanul-
ságos előadása szerzőjének került, a tanterveknek, stb. idő-
ről-időre előtárásával elbeszéli dr. Csősz, miben és minő se-
gédeszközök használatával történt a nevelés-oktatás. E je-
lentős részletnek, melyre, mint az értelmes olvasónak első 
tekintetre föltűnik, mélyenható kutatásokat kellett tenni, és 
igy adatai eredetiek és alaposak, becse és értéke elvitázha-
tatlan, — hathatós ajánlóul szolgálnak, hogy egyebet ne is 
emlitsünk, azon, a tanrendszerekre, fegyelmi szabályokra és 
tankönyvekre tett birálati észrevételek, melyeknek minden 
sorából a tanpályán hosszabb időtartamon szerzett tapasz-
talatokkal gyakorlatiasitott lelkes és hivatott tanférfiura 
ismerünk. Nem ephemer elmefuttatásokkal találkozunk itt . 
sem az előrebocsátottakra tett fólületes visszatekintéssel. 
Dr. Csősz Imrének előtérbe hozott nézetei a tárgyát mindig 
benső lényegében, alapjában érintik, s a dolgokat a közép-
tanodai képzés jól felfogott czéljának álláspontjáx'ól jellem-
zik. Teszi tehát irónk ez észrevételeket — huzamos tanul-
mányozás és gondolkodás eredményét — azért, mert a ko-
moly olvasóban netán keltendő értelmi visszahatás által is 
vél hasznára lehetni a tanügynek. 

A 426—529. lapok világos hű képet nyújtanak a ke-
gyes-rend nyitrai bölcselet-tanfolyamáról és hittanintézeté-
ről szabatosan és ugy tartva, hogy egyfelől a tudós szerző-
nek tárgya iránti éberfigyelme s forró előszeretete, másrészt 
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egy tanulságosan kikerekített egész jelentkezzék. Fölöttébb 
érdekes mindkét helyütt a tanárok- és tanulóknak betűren-
des jegyzékei, mely annyival becsesebb, mert nemcsak az 
oktatók névsorát, hanem egyúttal rövid életmozzanataikat 
is közli. 

Az 530—692. lapokon szélesebbkörü tanulmányokon, 
forráskutatáson nyugvó számos fontos históriai adatok, me-
lyeknek többje nem egyedül a piaristák nyitrai intézete tör-
ténetében bir jelentőséggel, gondos egybevetéssel hozatnak 
elő. Jól esik constatálhatnunk itt is, hogy dr. Csősz Imre 
tisztán és világosan ír, a jelenségeknek kiválasztásában pe-
dig — mi nem kis érdem — önálló nézetekkel bir. Nagyon 
érdekesek e részletben is az életrajzokba és eseményekbe 
fölvett remek versezetek, melyeket irónk tapintatosan gyűj-
tött össze, s illesztett kellő helyeikre. 

A 692—783. lapok bemutatják megszívlelni való, be-
mélyedő reflexiók kíséretében, a gymnasiumot és tanhelyi-
ségeit, az egykorú eseményeket, egy tanévét a főgymnasium-
nak, melyet Nyitramegye jelenleg is oly szeretettel és biza-
lommal fölkarol, minővel azt a régi vármegye, az egyházzal 
egyetértve, folyton növekedő, ha kellett áldozatkész részvéte 
mellett, megajándékozni szíveskedett, — sok culturtörténeti 
ada t t a l . (Vége k.) 

= A szalánczi rózsakirályné. Négy énekben. Ir ta 
Cyurits Antal, Szatmárit, 1879. 16-odrét 138 1. 80 kr. 

Az ébredő magyar classicismus, a Kisfaludy-kor va-
rázshatására emlékeztető költemény. 

-f- Isten igéje szentbeszédekben. Szerkeszti Fábián Já-
nos, esztergom-vizivárosi plébános. IV. évfolyam 7. füzet. 
Tartalom Pünkösd uzán VI. VI I . VI I I . IX. X . vasárnapra 
és Havi Boldogasszonynapjára 295—331. lap. 

Ez eredeti magyar, népszerű egyházi beszédek folyó-
irata nem szorul ajánlatra. 

= Iskolai értesítők r ) 10) A rozsnyói kath. fögym-
nasium értesítője az ltí78/9-dik tanévre. Közzéteszi JS'átafa-
lus sy Kornél, főgymn. igazgató. — A tanári kar áll : 15 tag-
ból, kik közt 6 prém. kr., 6 rozsnyó-megyei áldozár és 3 vi-
lági. Kiváló gonddal van szerkesztve a feldolgozott tananyag 
áttekintése. Van az intézetben tanári és ifjúsági könyvtár, 
amaz feloszlik gymnasiumi és társházi tulajdonra ; emez fel-
gymnasiumi vagyis önképző és algymnasiumi könyvtárra. 
Ezen könyvtárak jelen állása következő : Gymnasiumi könyv-
tár 1440 köt. 369 fűz. 66 köt. programm-gyüjtemény ; — 
prém. házi könyvtár 3392 köt. 609 fűz, 100 köt. hirlapgyüj-
temény; — mindkét ifjúsági könyvtár 946 köt. s füz. Van 
még u. n. Hollók-könyvtár 1004 köt. és 177 füzettel. A ter-
mészettani és természetrajzi szertárak, az érem-, térkép-, 
földteke-, ábra s minta-gyűjtemények igen szép számokat 
tüntetnek fel. — Meglepően érdekesek az önképző 1lévay-
kör kebelében kitűzött s jutalmazott pályakérdések, p. az, 
mely igy szól : „A magyar szónoklat és hírlapirodalom tör-
ténete a jelen században." — A tápintézet évi bevétele 3431 
fr t 55 kr ; kiadás 3256 frt 33 kr. Tőke 10,245 frt 14 kr ; ez 
évi szaporodás 125 frt. — A tan. ifj. száma 212 : róm. kath. 
211 ; héber 1. — Érettségit tett 13 ifjú közöl kit. ér. 4. egysz. 
érett 9. Hittud. tanulmányt választott 8, bölcsészetit 2, jo-
git 1, orvosit 1, gazd. 1. 

*) Térsziike mia t t egy kis türelemre kérjük a t beküldőket, hogy 
e becses füzetek ismerte tését nem közölhetjük egyszerre. Szerk. 

VEGYESEK. 
— Az osztrák aristokraezia igen nehezen tanul. Még 

oly kitűnő tagjai is, mint Hohenwart, szükségesnek tart ják 
nagy szelet csapni azzal, hogy ők bizony nem ultramontá-
nok, nem klerikálisok. Legújabban ismét Attems Henrik 
gróf kezd ujjat húzni a seckaui genialis hg-püspökkel. A 
gróf urnák nem tetszik a clerus politikai életrevalósága. 

— Az ókatholicismus egyik volt föfészkében, bajoror-
szági Meringben, jun. 30-án osztá ki az ágostai püspök a bér-
málás szentségét. Ötszáznál többen részesültek benne. 1872-
ben Loos utrechti jansenista érsek, 1876-ban pedig Reinkens 
fungált még itt. Egy év óta, hála Istennek, jobbra for-
dultak a dolgok. 

— Gambetta vezeklő. Abbé Massabie, figeaxi plébános 
és cahorsi cz. kanonok igen érdekes könyvet irt „Dél-Fran-
cziaország vezeklői11 czim alatt. Abbé Massabie Gambetta 
nagybátyja. Nagyon óhajtandó volna, jegyzé meg a ,Gazette 
de Langvedoc', ha a buzgó abbé, művének egy későbbi ki-
adásában, epilog gyanánt unokaöcscse vezeklését írhatná le. 

— Parisban mgr Meglia, pápai nuntiust, midőn along-
champsi szemlére menve kocsijából kilépett, nyilvánosan 
insultálták. A képviselőházban, még magukról a ministeri 
székekről is cynicus meggondolatlansággal hangoztatott in-
vectivák a kath. egyház és klérus ellen a tudatlan s mindenre 
hajlandó tömeget felingerlik s ily insultatiókra ragadják. 
Adja Isten, hogy a franczia kulturharcz vérontás nélkül 
folyjon le ! 

— Bajoroszágban a katholikusok közt nagyobb moz-
galom indult meg, melynek czélja a ,porosz'-barát centrum-
tól elválni s önálló bajor kath. politikai pártot alapítani. A 
délnémetek sehogysem tudnak megbarátkozni az éjszaki né-
metek prussophilismusával. 

— A németországi kath. egyletek nagygyűlése f. évi Sep-
tember 9—11-ik napjain fog tartatni Aachenben. E kitűnő 
szellemű katholikus város már nagyban készül az ünne-
pélyekre. 

— Melchers, kölni érseket, a szent miséről irt népszerű 
könyveért, csak egyszerűen „Paulus Melchers 65 Jahre alt 
Dr der Theol. und vormaliger Erzbischof von Köln" czim 
alatt a kölni törvényszék ismét elitélte. Látni való ebből, 
hogy a culturharcz lent még tart. 

— Gyászos törvény. Belgiumban a kath. lapok nagy 
rés^e az nap, melyen az uj közoktatásügyi törvényt a hi 
vatalos ,Moniteur' kihirdette, fekete kerettel jelentek meg, 
Ily alakban közölték e ,szerencsétlen törvényt,' mint azt de 
Malou nevezte. 

— Nagybritannia kath. unio-egylete mult napokban tar-
totta Londonban negyedévi közgyűlését. A tanácskozás 
egyik főtárgyát képezte ,az angol vértanuk' canonizatiója, 
élükön Morus Tamással, Anglia kanczellárjával. X I I I . Leo 
pápa többször beszélt e tárgyban Newman bibornokkal s 
nagy készséget tanúsított. 

— f Gyászhír. A pannonhalmi sz.-Benedek-rend pápai 
székházának tagjai szomorodott szivvel jelentik szeretett 
rendtársuknak, Schehák Imre, szent-benedekrendü áldozár-
nak, kora 44-dik, szerzetesi életének 26-dik, áldozárságának 
20-dik évében, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele 
után, hosszas szenvedés következtében julius-hó 12-kén dél-
előtt 103/4 órakor történt gyászos elhunytát. A boldogultnak 
hült teteme folyó hó 14-én délután 5 órakor tétetett le a 
kalvaria sírkertben örök nyugalomra ; az engesztelő szent 
mise-áldozatok pedig folyó hó 15-én reggel 8 órakor mutat-
tattak be a rend egyházában a Mindenhatónak. Az örök vi-
lágosság fényeskedjék neki ! 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Belgium. A katholikusok tevékenység 

A tudomány szabadsága. 
i . 

Kinek-kinek csak saját józan eszét kell meg-
kérdezni, hogy belássa, miszerint az igazság elménk-
re nézve kötelező erővel bir. A mi igaz, azt igaznak 
kell ta r tanunk. E tekintetben a tudomány nem sza-
bad. Az igazat a tudománynak nem áll szabadságá-
ban sem tagadni, sem biztos tuda tá t kétségbe vonni. 
Ezzel homlokegyenest ellenkező viszony van elménk 
és a tévely vagy kétely közt. Ezek semmi kötelező 
erővel sem birnak elménkre nézve; sőt velők szem-
ben elménk teljesen szabad. Igaz, hogy a tévelyben 
vagy kételyben levő elme köteles az igazság kuta-
tására ; de ezen kötelesség, habár összeesik a tévely 
vagy kétely állapotával, nem a tévely vagy kétely 
ál lapotában gyökerezik, hanem azon viszonyban, 
mely elménk és az igazság közt létezik, — melynél 
fogva elménknek épen ugy természeti szüksége az 
igazság vi lágánál való járás-kelés, szóval műkö-
dés, mint a halnak a vizben való úszás, s mint min-
den élő lénynek a levegő. Ha elménk az igazságot 
szemei elől eltévesztette, a felé oly természeti szük-
séggel törekszik, mint törekszik a sötétben kicsirá-
zott növény a nap sugarai felé, melyek nélkül elébb 
utóbb elvész. 

Elménknek e kétoldalú törvényén,— mely annak 
magatar tásá t egyfelől az igazság, másfelől a tévely és 
kétely i ránt szabályozza, — nagyfontosságú életelv 
alapszik, melyet sz. Ágoston emez ismeretes mon-
dása fejez ki : ,In necessariis unitas, in dubiis liber-
tas', — mely mondásnál a tudomány szabadságá-
nak vagy lekötöttségének kérdését helyesebben 
megoldani s e megoldást világosabban és szabato-
sabban kifejezni még senkinek sem sikerült. 

Azon kérdésre, van-e a tudománynak szabad-

sága, szabad-e valóban a tudomány, ezen életelv 
alapján, igen-nel és nem-mel kell felelni, a szerint, 
a mint az ismeretek vagy azon terét tekint jük, me-
lyen a kételynek ál talában helye van, vagy azt, 
mely, az emberi elmének rendes á l lapotát tekintve, 
minden kételyt tehát minden további kuta tás t , ille-
tőleg feszegetést kizár. Példa ál tal világosabb lesz 
e gondolat. Az egyszeregy oly biztos igazságokon 
alapszik, hogy e téren minden kétely rendes elme-
ál lapotban levő ember előtt ki van zárva, s azért 
biUran mondha t juk , hogy a mennyiségtan az egy-
szeregy elveire nézve nem szabad, hanem szükség-
szerű igazságok ál tal megkötött tudomány. Ellen-
ben a cosmologia azon kérdés terén, váj jon az égi 
testeken vannak-e mihozzánk emberekhez hasonló 
eszes lények, teljesen szabadon mozog, csak attól 
őrizkedjék, hogy az igazi cosmologiai tudomány s 
az isteni kinyi latkoztatás ál ta l fö ldünkre s nemünk-
re nézve h i rde te t t való igazságokba ne ütközzék, 
midőn a más világrészi, hozzánk emberekhez ha-
sonló lényeknek akár létét , akár nem létét vi tat ja . 

A keresztény hi t s a józan ész teljes öszhang-
ban vannak az iránt , hogy az igazi tudománynak, — 
az oly tudománynak t. i., mely magát a gondolkozás 
és morál elveitől nem t a r t j a szabadnak, s mely az 
isteni kinyi latkoztatás magasztos eszméi és tényei 
előtt meghajlik, — a lehető legteljesebb szabadságot 
lehet, sőt kell is engedni, hogy fejlődhessék, a té-
velyt kikerülhesse, a kételyeket legyőzhesse s az 
igazság biztos s mennél teljesebb ismeretére el jut-
hasson azon tereken, melyeket Isten az emberi 
vélekedések, tudományos kutatások és vitatkozá-
soknak engedett át. Nem ok s nem czél nélkül mon-
dá sz. Pá l apostol az atheneiek előtt, hogy Isten e 
világot á tad ta az emberi vélekedések vitatkozásának. 

A keresztény kath. anyaszentegyház taní tása 
8 
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szerint a tudomány előtt tehát egy egész nagy világ 
áll, melyben az emberi tudomány a gondolkozás és 
morál örök elvei s a kinyilatkoztatás megdönthet-
len tényei, mint megannyi vezércsillagok fénye mel-
let t s ugyannyi kimozdithatlan határkövek korlátai 
közt, szabadon mozoghat ; szabadon keresheti sőt 
joga és kötelessége keresni az igazságot, eloszlatni 
a kételyeket, megdönteni a tévelyeket. 

Ha megkérdezzük a világtörténelmet, kényte-
len mindenki elismerni, hogy az emberiség törté-
nete nem muta t fel egyetlenegy intézményt sem, 
sem az ó-, sem az uj-korban, mely a tudománynak, 
az igazságot kereső tudományos kutatásnak, annyi 
szolgálatot tet t volna, min t Krisztus egyháza. Már 
csak maga létezése is egy nagyszerű felszólitás az 
emberi elmére nézve: — Sursum corda! — hogy az 
anyagiak s mulandók fölé igyekezzék kiemelkedni 
s az örökkévalóságnak azon nagy ügyei ismeretére 
is törekedjék eljutni, melyeket sem szem nem látott , 
sem fü l nem hallott, sem az emberi bölcseség ki 
nem meri te t t s ki nem merit soha. — Alighogy ki-
kelt az egyház a katakombák rejtekéből, iskolákat 
a lapi tot t a tudományos kutatásnak, iskolákat, pl. 
az alexandriai t , — melyek nem egyes kiváltságos 
elmék hiányos bölcsészeti torzrendszereinek, hanem 
az egyetemes emberiségi eszméknek szolgálatát tűz-
ték ki czélul. Az universi tas scientiarum épen ugy 
mint az egyetemes világtörténelem az egyház kebe-
léből született eszmék. — Midőn a népvándorlás 
áramlata az ó-világot eltemette, a kath. egyház 
mentet te meg a haldokló ókor tudományos és mű-
vészeti örökségét. Az ezen örökség felett letelepült 
barbárok közt ismét csak az egyház g y u j t á meg az 
ál talános műveltség fáklyájá t s ingyenes iskolákat 
a lapí tván a plébániai, zárdai és káptalani templo-
mok árnyában, a tudományos műveltség alapjai t 
lerakta a néprétegek legmélyebb rétegeibe. A kö-
zépkor nagynevű egyetemei, ha talán nem mind-
nyájan létöket, de legjelesebb tanára ikat mindnyá-
jan egyedül az egyháznak köszönik. Becses gyümöl-
csei az egyház tudomány terjesztő működésének az a 
számtalan férfi- és nő-szerzet, melyek századokon át 
annyi nemzedéket neveltek és oktatnak szakadatla-
nul az egész világon. Hitküldéreink a hit égi lángja 
mellet t mindenüt t meggyúj to t ták a tudomány fák-
lyá já t is, és midőn Ázsia, Afr ika, Amerika és Oczeá-
nia népeinek a keresztény vallás üdvét igyekeztek 
megvinni, egyszersmind a földrajz , népisme, nyelv-
és természet tudományok terén mint út törők és fel-
fedezők halhatat lan érdemeket szereztek. Hitküldé-

reink nélkül különösen az összehasonlító nyelvészet 
talán még meg sem született volna: tudósaink any-
nyit tudnának a chinai és szanszkrit nyelvről, mint 
akár Aristoteles, akár Plato, vagy Seneca és Cicero. 

Az egyház ugy szereti a tudományt mint önma-
gát ; ugy hogy szeretni a tudományt annyi t tesz, 
min t ugy művelni, védeni és terjeszteni azt, mint 
az egyház. Az a hit, melyet az egyház vall, édes 
testvére a tudománynak, mert mindakettö ugyan-
azon mennyei Atyának szülöt t je; és azért mint jó 
testvérek kölcsönösen szeretik, segítik és védelme-7 ö 
zik egymást. A vallás és igazi tudomány közti ,con-
flictusról' tehát még csak beszélni is, mint legújab-
ban Draper és mások teszik, agyrém. Hit és tudo-
mány bizonyos határok közt kölcsönösen á tha t ják , 
compenetrál ják egymást és sok tekintetben összeol-
vasztják mintegy hatáskörüket , kölcsönösen fokozva 
egyik a másiknak világosságát. Némely részökben 
ugyan azon igazságot hirdetik, más és más oldalról te-
kintve. Semmi sem segiti ennélfogva annyira elő a tu-O O J 
dományt mint az igaz hit ; és viszont nincs semmi,a mi 
oly bensöleg vallásos volna, min táz igazi tudomány . 

A keresztény vallás épen ugy ba rá t j a a tudo-
mány szabadságának mint sa já t szabadságának 
nem lehet nem barát ja . És épen azért, mer t a hit a 
tudomány bará t ja és testvére, és mert a tudomány 
becsületére, gyarapodására és haladására törekszik, 
nem lehet szó a tudomány olyan szabadságáról, 
hogy mint szabadoncz éljen, korlátlan zabolatlan-
ságban és botrányos kicsapongásban. 

Rosszul ismerné a XIX. század szójárását, 
ki azt hinné, hogy azok, kik a tudománynak korlát-
lan szabadságot követelnek, igazi tudományról be-
szélnek, — tudományról , mely e névre érdemes. Ok 
, tudomány' alat t értenek minden eszmét, minden 
elvet, minden rendszert, akár jó, akár rosz, akár 
igaz, akár téves ; az emberi elme minden nyilatko-
zatát, akár fény legyen az, mely világot dérit, akár 
sötétség, mely elvakit, akár kenyér, mely táplál , 
akár méreg, mely belső részüket megemészti. Mon-
dani sem kell, hogy a tudománynak ily szabadsága 
homlokegyenest ellenkezik a katholicismussal és a 
józan észszel. 

Mindenekfölött a kérdés világos átértésére van 
szükség. A tudomány két kötelmet te l jes i t : tanul 
és tarait. 

Midőn valaki korlát lan szabadságot követel a 
tudomány számára, ez annyi t jelent, hogy ő korlát-
lan szabadsággal akar ja tanulmányozni, kutatni és 
vizsgálni azon dolgokat, melyek a tudomány t á rgyá t 
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képezik ; és egyszersmind azt akarja, hogy az ilyjtudo-
mány t korlátlan szabadsággal lehessen tanítani, ter-
jeszteni s az u tókorra átszármaztatni. 

Ezen követelésnek szigorú logikai bonezolása 
következő négy tételbe foglalható eredményre fog 
vezetni. 

I. Mindent korlát lan szabadsággal tanulni, ku-OO / 
tatni , vizsgálni tévely, mely ellenkezik keresztény 
hitünkkel. 

II. Ugyanezen szabadság ellenkezik egyszers-
mind józan eszünkkel. 

III . Mindent korlát lan szabadsággal tanitani , 
terjeszteni s az u tókorra átszármaztatni akarni hi-
tünkbe ütköző tévely. 

IV. Ugyanaz egyszersmind józan eszünkkel is 
ellenkezik. (Végeköv.) 

A k a t h o l i k u s s a j t ó . 
Irta Itamihre atya. 

(Folytatás.) 

II. 
Azon túlsúly, melyet a rosz sajtó természetünk rom-

lottságának köszönhet, vájjon elég ok-e arra, hogy meg-
szűnjünk ellene a jó sajtó által harczolni? Bizonyára nem; 
sőt ellenkezőleg, ezen harcz egyik legfontosabb kötelessége-
inknek. Halljuk az egyház fejét : „Miután korunk általánosan 
elterjedt szokása a sajtót bizonyos szükségletté tette, a ka-
tholikus Íróknak minden erővel arra kell törekedni, hogy a 
társadalom meggyógyitására s az egyház védelmére felhasz-
nálják azon eszközt, melyet az ellenség mindaz egyik mind 
a másik megrontására magához ragadt." Isten harczosai, mi 
kötelesek vagyunk az ő ügyét mindenütt védeni, hol meg-
támadtatik. Ezelőtt a tévely, hogy a szent város falain rést 
törjön, kiválóan a tudományosság nehéz ütegeit használta. 
Vaskos könyvekkel támadtak meg bennünket, ilyenek ellen 
kellett magunkat védeni. Most nem hagytak fél ugyan az 
akadémiák körében az ellenünk intézett tudományos kuta-
tásokkal ; ennélfogva szükséges, hogy a harcztéren az igaz-
ságnak folyton legyenek oly védői, kik jogait képesek le-
gyenek fenntartani még alaposabb tudománynyal, mint a 
milyen az ellenfelek tudománya. Hanem a harcz heve jelen-
leg a souverainné kikiáltott democraczia terén dul ; és itt 
többé nem vaskos kötetekkel s nem is többé füzetekkel, ha-
nem röpivdarabokkal vivatik a harcz. Nekünk is tehát szüksé-
günk van könnyű csapatokra. A tudomány apostolság á]io a, 
mely a hit védelmére napjainkban már nem elégséges, csa-
tolni kell a napi sajtó apostolságát. Ez a keresztény apolo-
getika egy uj neme, mely oly nélkiilözhetlen, mint valának 
a 16. században Bellarmin vaskos kötetei. És minthogy Is-
ten nem hagyja el egyházát, és segélyét mindig a szükségle-
tek- és veszélyekhez méri, jogunk van tőle kérni, hogy ezen 
u j szükséglet kielégitésére, ezen uj veszély elháritására, 
küldjön szellemétől áthatott férfiakat, és kegyelmének ha-
talmával támogassa azokat, kik már e súlyos szolgálatot 
teljesitik. 

A napi sajtó apostolsága, valóban, különös nehézsé-
gekkel jár , melyek annak szolgálatát sokkal veszélyesebbé 
teszik, mint a milyen más apostolság szolgálata. 

A katholikus iró kénytelen levén a journalismus álta-
lános helyzetét elfogadni, köteles, mint a vallástalan publi-
cista, mindenkor késznek lenni mindenről szólni. Hanem, mig 
a tévely párthívei előtt szabad harcztér van, addig neki so-
ha sem szabad az igazság egyenes útjáról letérni. Mint el-
lenfelei, ő is minden nap köteles elmondani olvasói előtt, 
mit kell gondolni és mondaniok minden kérdés felől, melyet 
a szabadoncz gondolkozás (libre pensé) felvet; azonban az 
olvasók nem az ő Ítéletét, hanem az egyház Ítéletét várják. 
O tehát nem fogja hivatását betölteni, csak akkor, ha mind-
ezen különféle tárgyakban híven fogja értelmezni az egy-
ház vezéreszméjét. -— De ki nem látja, mily nehéz néha fölis-
merni ezen eszmét, ellenben mily könnyen megtörténhetik, 
hogy félre érti azt, ha nem is az igzság tagadása, legalább 
annak túlzása vagy lealacsonyitása által? Neki nincs több 
ideje a megfontolásra, mint a szabadoncz gondolkozásuak-
nak, hogy éretten megfontolja a dolgot, s hosszadalmas ku-
tatásokat tegyen ; és ami azon emberre nézve, ki a té-
vely szabadságát vallván ez által egyszersmind magát az ön-
magának való ellenmondás kiváltságával felruházza, csu-
pán csak könnyed kellemetlenség, az a souverain és változhat-
lan igazság közegére nézve kegyetlen zavar s igen komoly 
veszély lehet. 

A szeretet igényei, melyek a keresztény sajtóra nézve 
nem kevésbbé parancsolok, gyakran szintén igen sok nehéz-
séggel elégíthetők ki. Szakadatlanul kihíva lelkiismeretlen 
ellenfelek gonoszsága és roszakarata által, személyes be-
csületében sértve s egyúttal legbensőbb hitében megtá-
madva, valóban emberfeletti éleslátásra s emelkedett érzü-
letre lesz szüksége, hogy saját érdekeit soha se zavarja ösz-
sze nagy ügye érdekeivel, és soha se vegyitsen valamit sze-
mélyes érzelmeiből az igazság védelmének lángbuzgalmába. 
Ha Istennek harczosa fegyverül a szelid szeretetet (douceur) 
használja, igaz, hogy néha nehéz lesz e fegyvert forgatni, de 
legalább soha megbánni nem fogja. Ezen kötelességnek egy-
szerű volta viszonlagosan könnyűvé fogja tenni annak telje-
sitését. De ha vannak őszinte ellenségeskedések, melyek sze-
retettel elintézhetők, vannak zsarnoki felfuvalkodások, me-
lyeknek jármát csak erély törheti meg. A szelidség bűnös 
gyöngeséggé válik, ha nem szövetkezik az erélyesség is, eré-
nyével. A bosszankodásnak és szent haragnak is megjön néha 
az ideje, és a szentély szentségének védője kötelességből kö-
teles tudni kezelni a kötelet, melyeta Megváltó használt, ki 
különben oly engedékeny volt, a profanatorok elűzésére. 
A katholikus sajtónak tehát egyenlően távol kell maradni 
e két véglettől : a gyengeségtől, mely a tévelynek kedvezne, 
s az idétlen hevességtől, mely a szeretetet sértené. Ki nem 
látja azonban, mily nehéz megvonni a válaszvonalt, mely a 
szelídséget a gyengeségtől s a dicséretes bosszankodást a kár-
hoztatandó keserűségtől elválasztja? 

Ezen helyes irány megtartása nem kevésbbé lesz ne-
héz a tanokkal mint a személyekkel szemben. A keresztény 
publicista köteles levén az igazság jogait a közvélemény 
Ítélőszéke előtt védeni, természetesen azon lesz, hogy is-
teni védencze számára az itélő bíró rokonszenvét bölcs en-

8* 
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gedmények által megnyerje : ha ezen engedmények az elvek 
feláldozásáig mennek, egyenlők lesznek az árulással. Ha van 
idő a hallgatásra, a szólásnak is meg van a maga ideje. Ho-
gyan kell megtalálni a kellő pillanatot, melyben amaz meg-
szűnik, emez pedig kezdődik? Ki fogja a katholikus Írónak 
jelezni szabatosan a pontot, melynél vissza kell vonulnia, 
hogy az igazság védelmének bölcs mérséklete a tévely iránti 
bűnös kedvezéssé ne fajuljon? Mily tanulékony szellemmel 
kell eltelve lennie az egyház tekintélye iránt, hogy iratainak 
sem tartalmában, sem alakjában az egyház tanainak se betű-
jétől, se szellemétől el ne térjen ! 

E hármas veszélyhez egy negyedik, nem kevésbbé fé-
lelmetes járul : az egyenetlenkedés veszélye. A mily nehéz a 
katholikus sajtónak szabatosan meghatározni az igazságot, 
ugy a tanokat, mint a tényeket illetőleg, épen ily könnyen 
ellenkezésbe (désaccord) jöhet az egyikre ugy mint a má-
sikra nézve ; és, midőn azt hiszi az ember, hogy mindkét te-
kintetben őszintén védi az egyház érdekeit, buzgalmának 
heve által, melylyel ezen isteni érdekek előmozdításán fárado-
zik, könnyen odáig ragadtatik, hogy harczba keveredik azok-
kal, kik ezen érdekeket máskép fogják fel. Innen származnak 
azon harczok, melyek a jó ügy védőinek épen ugy ártanak, 
mint megörvendeztetik ellenségeiket. Valamennyi század ta-
nuja volt ez átkos egyenetlenkedéseknek ; és, mindaddig, 
mig Isten szent fölségénének tetszeni fog isteni érdekeit em-
beri kezekre bízni, el kell készülve lenni, hogy a gyógyit-
hatlan emberi természet ily szomora gyümölcsöket fog te-
remni. Hanem el kell ismerni, hogy a sajtó intézménye ezek-
nek előidézését különösen elősegíti, mig azon körülmé-
nyek, melyekre való tekintetből a kath. sajtó alapíttatott! 
ezen egyenetlenkedéseket még gyászosabbakká teszik. 

(Vége köv.) 

A plébánia-hivatalokról. 
(Folytatás.) 

V I I I . 
Az anyakönyvvezető lelkész urak szives hozzászólását 

remélvén, ez alkalommal azon kérdést teszem fel, vájjon mit 
tegyen hamarjában a lelkész akkor, ha például egy oly köz-
ségi bizonyítványt adnak elébe bizonyitólagos aláirás vé-
gett, amely bizonyitványban az elüljáróság valakiről azt ál-
lítja, hogy N. N. szülők egyetlen élő gyermeke, tehát jelen-
ben egyedüli örökös. Es ezen állitást oly értelemben kell 
aláírni a lelkésznek, hogy t. i. az megegyez az anyakönyv-
ben található adatokkal. Csakkogy ezen értelemben tett bi-
zonyítás nem más, mint egy „Családi értesítő." Legelőször 
itt az a kérdés támad, nem kijátszása-e az ily bizonyítvány a 
bélyegkötelezettségnek ? Illetőleg nem lehet-e a lelkészt, aki 
egy „Csal. Értesítőt" magába rejtő állitást aláir, bélyeg-
csonkításról vádolni? Erre nézve iparkodik felvilágosítást 
nyújtani a m. kir. pénzügyminisztériumnak 1878 okt. 30-án 
58,773. sz. a. kelt körrendelete, amelyre utóbb még reflec-
tálni szándékozom. 

De nehezebb a dolog másik része. Hogy ily községi bi-
zonyítványt a plebániahivatal anyakönyvi hitelességgel aláír-
hasson, szükséges előbb egy formális családi értesítőt készí-
tenie, és össze keresnie mindazon adatokat, melyekből kide-
rül, hogy valaki csakugyan egyetlen élő örökös, s mindezek-

ből constatálnia azt : hogy a mit a helyhatósági bizonyít-
vány mond, az csakugyan igaz. Aki az ily bizonyítványt 
ezen eljárás nélkül aláírja, mivel talán egészen ismeri az il-
lető családot, az személyes hitelességgel igen, de anyakönyvi 
hitelességgel nem bizonyít semmit. És feltéve, hogy ez is 
elégséges, vájjon mi történjék akkor, midőn, főkép nagyobb 
helyeken, a plébános az illető családot nem ismeri. Aláirja-e 
szimpliciter az elüljáróság bizonyítványát, vagy pedig ke-
resse végig a hármas anyakönyveket 50—80 éven keresztül, 
és győződjék meg a bizonyítvány valódiságáról. S azután, 
ha aláirja, főkép hosszas keresés és vesződség után, vájjon 
vehet-e valami taxát vagy nem ? Ezek eldöntetlen kérdések. 
Annyi bizonyos, hogy az ily bizonyítvány a „Csal. Ér t . " 
helyét pótolja, mert a csal. értesítőből sem tűnnék ki más, 
mint az ily bizonyítványból. De az is áll, hogy ha a plébá-
nos aláir, nem említ egy anyakönyvi esetet sem tüzetesen s 
azért nem is találom szükségesnek az aláírást egy külön pl. 
50 kros bélyegen keresztülvezetni. Mert ha kellene bélyeg, 
ugy annyi kellene rá, a hányat kívánna egy megfelelő "Csal. 
Értesítő." Holott ezt, legalább eddig, nem követelik. Látni 
fogjuk a hivaltolt kormányrendeletből is. A másik practicu-
sabb nehézségre nézve az a véleményem, hogy a ki az ily 
bizonyítványt anyakönyvi hitelességgel és hivatalos felelős-
séggel irja alá, ezt nem teheti anélkül, hogy a bizonyitvány-
ban foglalt állitás valódiságáról saját szemeivel meg ne győ-
ződjék. De épen erre annyi idő és vesződség szükséges, mint 
a megfelelő csal. ért. kiállítására. S azért nem lehet rosz né-
ven venni, ha ezen esetben a lelkész az ő fáradságaért fizet-
tet magának, épugy mint más hivatalnok. Hogy mennyit 
követelhet, az nincs meghatározva, s ez esetben nem is kocz-
káztatok véleményt, nehogy valaki azt mondja, hogy én a 
matricularis illetékeket kíméletlen szigorral magasra sza-
bom, és nem törődöm a szegény emberekkel. Nem lenne há-
ládatlan munka, ha az ily előfordulható eseteket mind szám-
bavéve, az egyházmegyei hatóságok, tekintettel a fenálló 
taxákra, esetről esetre, bizonyos illetékeket állapitanának 
meg. Mert bizony ily esetekben legtöbbnyire szívességből, 
akarom mondani ingyen történik minden, leginkább azért, 
mert senki sem mer a maga belátása szerint taxát határozni, 
s lia veszi s, egyiktől többet, a másiktól kevesebbet vesz. Szol-
gáljon e most felvetett kérdés elmélkedési anyagul azok-
nak, kik a különféle ingyenes szolgálatokhoz képest a ma-
tricularis jövedelmet aránylag csekélységnek tart ják. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 25. Bismarck vallomása. — Míg a 

Bismarck által levert Francziaországban az ex-dictetor Gam-
betta és szabadkőműves szövetségeseinek nagyobb dicsősé-
gére, de mint biztosan megvagyunk győződve, az egyház 
győzelmével végződő kulturharcznak előjelei nagyon is kéz-
zelfogható módon jelenkeznek : addig evvel ellenkezőleg azt 
tapasztaljuk, hogy a mindenkori kulturharcz hazájában, az 
egyház elleni gyűlölet napról napra jobban szűnik, a kien-
gesztelődés nagy napja mindig jobbár} és jobban közeledik, 
és Bismarck szobrára, melyre rávésték, hogy nach Canossa 
gehen wir nicht, ugy véljük nem sokára rá lehet vésni, wir 
sind in Canossa angekommen. Igenis, ha csak minden jel 
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nem csal, ugy oly bizonyos mint kétszer kettő négy, hogy 
az üldözés, melyet Bismarck folytatott az egyház ellen, nem-
sokára meg fog szűnni és az egyház régi jogaiba vissza he-
lyezve, megérdemelt békéjét élvezve, isteni missióját zavar-
talanul nemcsak, hanem mint hisszük az államtól is tá-
mogatva isinét folytathatja, nagy előnyére azon állam-
nak, mely őt eddig üldözte és a társadalom javára. 

Ha mi e tekintetben reményünket fejezzük ki, ugy 
tesszük azt támaszkodva Bismarck szavaira, ki habár a po-
litikában morált nem is ismer, legújabban tett nyilatkozatai 
mégis erős reményt nyújtanak, hogy szavaiban bizhatunk. 
Mert az fel nem tehető, hogy egyhamar épen azon párttal 
szövetkezzék, melynek épen most és oly drasticus módon ki-
adta az utat, mely pártról megvallotta, hogy ez volt a kul-
turharcz tulajdonképeni okozója. Valóban, nemcsak a po-
roszországi, hanem a világ összes katholikusaira nézve alig 
van valami érdekesebb, de alig van valami tanulságosabb is, 
mint azon vallomás, melyet Bismarck a porosz liberálisok-
ról tett . A birodalmi kanczellár vallomása szerint, a kultur-
harcznak senki más, mint csak a porosz liberálisok voltak 
okai. Azon ár, melyet Bismarck a liberálisoknak fizetett az ő 
támogatásukért, semmi más nem volt, mint az egyház üldö-
zése ; ez volt a conditio sine qua non, melyért a liberálisok 
késznek nyilatkoztak Bismarck terveit támogatni. És most, 
midőn Bismarck saját szavai szerint a birodalom a liberá-
lisok törekvései mellett fenn nem állhat, mert e törekvések 
épen ugy aláásták a birodalom fennmaradását, mint a social 
democrata aknafurások, most Bismarck kiadta az útlevelet 
e pártnak. Mehet a merre akar. 

Nem szükséges mondanunk, hogy az, mit Bismarck 
mondott, előttünk már rég felismert igazság volt ; de mégis 
nem csekély érdekkel bir Ítéletünket Bismarck nyilatkoza-
tával megerősítve látni. A liberalismus, mint az a kanczel-
lár szavaiból kivehető, egyértelmű az egyház üldözésével. Es 
tényleg ugy áll a dolog, hogy a hol a liberalismus jutott 
uralomra, ott kisebb vagy nagyobb mérvben, nyíltabban 
vagy titkosan, de az egyház mindig üldöztetett. Különös 
jelenség, hogy bár a régibb, de a legújabb történelem is oly 
kézzelfoghatólag bebizonyította e tételt ; hogy bár a libera-
lismus nem egyezkedik az egyházzal, hanem élethalál har-
czot viv ellene ; hogy készen van ellene elkövetni a legna-
nyobb igazságtalanságot : mégis vagy bárgyúság, vagy tu-
datlanság, vagy az egyház elveivel való nem törődés, vagy 
Isten tudja mily indok- és érdekből, vannak, kik készek 
egyezkedni az egyház ez ellenségével ; kik azt vélik, hogy a 
liberalismusnak feláldozva egyes érdekeket, ez által az egy-
ház elleni dühének és gyűlöletének határt fognak szabni. 
Melyik haeresis volt az a azámtalan közt, melyet engedmé-
nyekkel meg lehetett nyerni, vagy megnyugtatni ? És a libera-
lismus haeresis, — haeresis, vallási, politikai és társadalmi 
téren. Azért a liberalismussal nekünk katholikusoknak nem 
lehet, nem szabad egyezkednünk, még ez egyezkedésre gon-
dolnunk sem. Rómában a katholicismus gyúpontjában bi-
zonyára jól, sőt a legjobban tudják, hol és kivel lehet és 
szabad egyezkedni ; de a liberalismussal való egyezkedésnek 
még gondolata is távol volt mindenkor Rómától. A ,non pos-
sumus' mindannyiszor elhangzott a nagy I X . Pius ajkáról, 
valahányszor csak kísérlet tétetett liberális katholikusok 

által egyezkedésre a liberalismussal. Talán bölcsebbek azok 
Rómánál, talán jobban ismerik az egyház elveit, jobban tisz-
teletben tart ják, talán a liberalimus irányát, czéljait jobban 
felfogják, kik az egyezkedés gondolatával foglalkoznak ? Ha 
még eddig nem okultak, ugyan tekintsenek Poroszországra, 
tekintsék azt a végtelen nyomort, melyben ott az egyház 
sínylődik, elmélkedjenek Bismarck szavai felett és győződ-
jenek meg, hogy a liberalismus az egyház halálos ellensége ; 
mint vad rabló az egyházra tör, ennek életét követeli, de 
nem enged, nem egyezkedik. 

Bismarck vallomása azonban nem csak annyiban bir 
érdekkel, amennyiben az egyházra, hanem amennyiben az 
államra is vonatkozik. Bismarck nemcsak azt mondta, hogy 
őt a liberálisok kényszeritették az egyház üldözésére, ha-
nem azt is kimondta, hogy a liberálisok törekvései mellett 
a birodalom fenn nem állhat, mert ezt épen ugy aláás-
sák, mint a socialdemocrata akna-furások. Nagyon termé-
szetes. A liberalismus, mely ellensége az egyháznak, mely 
azt üldözi, nem bir államconserváló erővel, evvel nem bír-
hat. Oly szoros összefüggésben van e kettő egymással, 
hogy egymástól elválaszthatatlanok. Vagy barátja valaki az 
egyháznak, és igy az állami rendnek is, vagy ellensége az 
előbbinek, és akkor az utóbbinak barátja nem lehet. Az 
államok, mint azt Bismarck 1864-ben tartott kamarai be-
szédében elismerte, „vallásos alap nélkül nem egyebek, mint 
az érdekek esetleges halmaza", mely, teszszük hozzá, előbb 
vagy utóbb romhalmazzá lesz. A liberalismus tehát az egyház 
megtámadásában magát az államot is megtámadja, és ennek 
tönkre tevése, csak az idő kérdése. Áll az nemcsak Po-
roszországra, hanem egyáltalában. És igy Bismarck egy nagy 
és általános igazságot mondott ki, midőn utalt a liberalis-
mus államveszélyességére. A tapasztalat be is bizonyította, 
hogy mindazon államok, melyekben a liberalismus gazdál-
kodott, ha mindez ideig nem is mentek még egészen tönkre, 
de oly lejtőre jutottak, mely a biztos tönkremenéshez vezet, 
ha államférfiaik ki nem józanodnak és az államok fennál-
lását biztositó vallásos, és igy az egyházzal barátságos útra 
nem lépnek. Bismarck vallomása után itt az ideje, hogy 
azok, kik addig egész bámulattal követték és utánozni töre-
kedtek a kulturharczot, mint a mely véget vet az egyház állító-
lagos túlkapásainak és biztosítja az államok létét, ugy mint 
jogait, — hogy mondjuk e beszéd és vallomás után belás-
sák, mily tévesen jár tak el, midőn az állami berendezésnél a 
liberalismus eszméi által hagyták magokat vezettetni. Mi 
sem adhatunk jobb tanácsot ugy tévedő katholikusainknak, 
mint tévedő politikusainknak, minthogy kövessék a megtérő 
Bismarck példáját. 

Szatmár , jul. 20. A paulai szent Vincze emléknapjára 
következő vasárnapon, mint mindeddig évenkint, ugy az 
idén is megható ünnepe volt a szatmári irgalmas szüzek há-
zának. A csinos, kitűnően tiszta s virágok özönétől ékes 
szentélyű zárdai templomban püspök urunk ő méltósága 
tartá meg a mai napon, nagyszámú ajtatoskodó részvéte mel-
lett, az ünnepélyes isteni tiszteletet. Evangelium után nt. 
Mladoniczky jézustársasági atya szónokolt. Offertoriumkor 
tizennégy szűz lépett az oltár zsámolyához a hármas foga-
dalmat leteendő és ezeken kivül hatan kivántak a novitiák 
közé fölvétetni. Mindnyájok között már csupán öt német, a 
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többiek mind magyarajkuak valának, örvendetes jeleül, 
hogy ez áldásthozó s a jámbor keresztény lelket teljesen meg-
nyugtató intézmény népszerűsége s kedveltsége mindinkább 
terjed honunk határain belül is, évről évre szaporodván szá-
ma azon szüzeknek s honleányoknak, kik életöket a gyerme-
kek nevelésének s a betegek ápolásának magasztos és szent 
czéljaira feláldozzák. — O méltósága szokott kenetes modo-
rában a fölvétetésért könyörgő szüzekhez is rövid oltárbé-
szédet tartani méltóztatott : Ábrahám ősapa áldozatán kezd-
vén a beszédet ; ki habár fiát tényleg nem is áldozta fel, az 
Ur őt azért mégis megjutalmazá, egy jövő nagy nemzedék 
törzséül jelölvén ki őt ; mert feláldozá Neki a legnemeseb-
bet, a legbecsesebbet, a szeretetet, ebben gyökerezvén az áldo-
zat lényege ; s nem is levén elég, ha az ember maga körül 
és kivüle mindenét áldozza is fel. ha szeretetét nem adja oda 
Istenének. S a megható exordiumból átment ő méltósága a 
hármas áldozat : az önkéntes szegénység, a tiszta szüzesség 
s a készséges engedelmesség ékes ecsetelésére, melyek iránt a 
világnak ugyan vajmi csekély a fogékonysága, mivel a testi 
ember föl nem fogja azt, a mi az Isten lelke szerinti ; — de 
annál fönségesebb s tiszteletre méltóbb a női kebelnek a hő-
sies önfeláldozásban nyilvánuló ily magasztos példaadása ! 
Ugyanaz a jó Isten, aki növekedést adott, adja rá a maga 
áldását is ! r. I. 

Róma, jul. 17. A római szent-sziv-templom ügyében 
épen most jelent meg a cardinalis-Vicarius Invito Saero-ja, 
vagyis főpásztori szózata, mely tudtul adja a hiveknek, 
hogy a nevezett egyetemes, világegyházi szentély alapkövé-
nek letétele legközelebb véghez fog menni. Ezen hivatalos 
kijelentésre alkalmul szolgált azon ünnepélyes triduum, mely 
a 12 apostol tiszteletére szentelt s imént restaurált baziliká-
ban a kath. egyletek kezdeményezésére fog f. hó 18—20-ig 
tartatni. Czélja e triduumnak az isteni legszentebb szivtől 
bocsánatot kiesdeni azon sérelmekért, melyekkel őt nap nap 
után a Rómában uralkodó istentelenség illeti. Ugyanezen 
ünnepély alkalmából nagy adakozás terveztetett az Esqui-
lin hegyen építendő templomra. O eminentiája a pápai hely-
nök ur emiitett Invitójában a szentélyre vonatkozólag igy 
nyilatkozik: „A triduum ezen ünnepélye különösen alkal-
mas időbe esik, mert közeledik azon nap, melyen le lehet 
tenni azon egyház alapkövét, melynek épitésére Róma vál-
lalkozott, az egész világ kath. hiveinek támogatásával, Jé-
zus szive tiszteletére, az Esquilinon fekvő uj városrészben, 
hol különben is szüksége van rá az isteni tiszteletnek." 

Ezen, a szent sziv templomának ügyét csak mellékesen 
érintő tudósításhoz biztos forrásból még azt csatolhatom, 
hogy a Jézus szive tiszteletére szentelendő világegyházi 
szentély alapkövének letétele f. évi augusztusra van eddig 
elhatározva s hogy az igen valószínűen sz. Joakim napján, 
ő szentsége nevenapján fog megtörténni. 

Belgium, jul. 13. A katholikusok tevékenysége, a libe-
rálisok zavara. — Az elemi oktatásról szóló törvényt a Mo-
niteur f. hó 10-én hirdette ki. Királyi szentesitést tiz nappal 
előbb kapott. E kihirdetést a katholikus ország hangos kár-
hoztatással fogadta s a lapok közöl többen gyászkeretben je-
lentek meg. Minden oldalról ismétlik Malou volt miniszter 
jelszavát s az uj törvényt szerencsétlen törvénynek, une loi de 
malheur, nevezik. A király, mint előre lehetett látni, nagy 

zavarban volt, midőn a törvényjavaslatot eléje terjesztették 
Helyzete valóban kényes. A katholikusok vezérférfiai azon 
meggyőződésben voltak s ezt ki is fejezték, hogy a király-
nak tekintettel kellett volna lenni a katholikusok által ki-
fejtett óriási oppositióra — s az országra kellett volna ap-
pellálni. Miért nem engedett a király e tekintetben a köz-
óhajnak, — nem tudni. Azonban, ha ezen alkotmányos esz-
közhöz nem akart fordulni, akkor csakugyan mást, alkotmá-
nyos uton, nem tehetett, mint a mit tett, t. i. hogy a két 
kamra radicalis többsége által megszavazott törvényt alá-
irta. A katholikus vezérfiak sajnálva bár, hogy a hirály el-
mulasztotta az országra appellálni, teljesen méltányolják a 
király nehéz sorsát. De nem igy a nép. Ez fel van ingerülve 
a király ellen. 

Bármiként jött létre a király sanctioja, a katholikusok 
erélyes cselekvésének ideje elérkezett. A liberálisok magán 
beszélgetéseiből s lapjaik nyilt vallomásaiból kitűnik, hogy 
ők szerencsétlen törvényük sikerét attól várták, hogy a ka-
tholikusoknak lehetetlen lesz mindenütt vallásos iskolákat 
felállítani. Midőn a katholikusok tiltakoztak, ellenfeleik nem 
is hallgattak rájok, most azonban, midőn komolyan hozzá 
fogtak a munkához, a liberális tábor egész széltében nyug-
talankodik. A ,Flandre l iberal 'p. igy i r : „Háborút akar-
tunk? Vájjon hát végig fogjuk-e ezt harczolni? I t t az ideje, 
hogy minden habozás, halasztás és lassúságnak vége le-
gyen." És hozzá teszi, hogy ha meg nem történik a mit 
mond, a belga liberálisok sorsa hasonló lesz a francziákéhoz, 
kik habár az 1870-iki háborút tapssal fogadták, mégis Se-
dantól Parisba szorittattak vissza. Ez mutatja, hogy a libe-
rális tábort nyugtalanság és félelem szálta meg. Már nem 
hisznek oly biztosan, mint ez előtt számithatni arra, hogy a 
katholikusok nem fognak birni minden községben külön 
kath. iskolát felállítani. És örömmel constatálom, hogy a li-
berálisok nyugtalansága igazolt. A katholikusok mindjárt 
kezdetben el voltak tökélve, hogy minden községben vallá-
sos iskolát állitanak szembe az állam vallástalan tanodáival. 
Hanem féltek, hogy ez, ha nem is lesz lehetetlen, de legalább 
igen nehezen és lassan fog menni. Most, hála Istennek, már-
már megszabadultak a félelemtől. 

Valami, igazán gondviseléses szellem szállta meg so-
raikat, mely egyik iskolát a másik után mintegy a földből 
látszik előteremteni. I t t egészen uj épület emelkedik, ott 
régi épületek alakulnak át iskolákká. A tanerők tömegesen 
jelentkeznek, s a mi különösen meglepő és örvendetes, magok 
az állami intézetek tanitói sietnek a szabad keresztény tani-
tás zászlaja alá, daczára annak, hogy az részökről nagy ál-
dozattal jár, mert igy jogaikata nyugdijra elvesztik, melyet 
hosszú évek sanyarú munkája által érdemeltek ki. 

Az ekként keletkezett uj iskolák igazgatása világiak 
és egyháziakból alkotott bizottságokra vau bizva. Az eccle-
sia militans minden életereje e térre központosul. A gandi 
püspöknek legelőször sikerült az iskolaügyet egész megyé-
jére nézve szervezni. Püspöki székhelyén egyházmegyei bi-
zottságot alkotott, s felszólitá papságát és hiveit, hogy va-
lamennyi egyházkerületben és minden plébániában haladék-
talanul megalakuljanak az ily vidéki és helyi bizottságok. 
A gandi megyét egymásután követi a többi egyházmegye. 
Ez alatt a liberálisok meglepetésükben azt se tudják, mit 
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beszélnek. Némely közegeik már annyira vetemedtek, hogy 
az ekként alapított kath. iskoláktól egyenesen megtagadják 
a létjogot s azt állítják, hogy az állam azokat eltörölheti s 
a reájok tett alapokat coníiscálhatja. Ez a iuridikai eret-
nekség, hogy igy szóljak, — komoly czáfolatra nem is érde-
mes, azonban elég világosan mutatja, mily fokra hágott 
mar a szakadkőmiivesség által .vezérelt szabadelvű párt 
zsarnoki önkénye. 

A nagybirtokosok szintén, meg kell nekik adni, ki-
tesznek magokért. Teljesen felfogták azon kötelmet, melyet 
rájok az isteni gondviselés a földi javak által rótt. Semmi 
áldozattól sem riadnak vissza. A világszerte magasztalt fő-
pásztori szózat megtette hatását. Csak egy példát hozok fel. 
A jobb oldal vezérének Brabantban már van egy általa ala-
pított s fenntartott iskolája leányok számára, melybe 500 ta-
noncz jár három községből. Most fiuk számára e mellett 
még egy iskolát épit, s azt mondják, hogy Namur vidékén, 
hol szintén vannak birtokai, egy harmadikat fog alapítani. 
— A mi a tartományi vagyis megyei tanácsokat illeti, me-
lyek nagyobb része (9 közöl 6) hithű katholikus tagokból 
áll, az állami vallástalan oktatásnak útjába sajátszerű aka-
dályt gördítenek. Ezen testületek jogához tartozik az állami 
iskolák költségeit megszavazni Most a 6 katholikus szel-
lemű tanács egyik a másik után megtagadta az állami iskola 
költségeit. 

Látni mindezekből, hogy a katholikusok ellenállása és 
önvédelme nagy arányokat ölt. A győzelem biztos. Mind-
nyájan meg vannak győződve, hogy a mit tesznek, Isten 
akarja. Ezen öntudat ellenállhatlanná teszi törekvéseiket. 
Si Deus pro nobis, qnis contra nos ? ! Dieu le veut ! 

Brazilia. Szomorú hitéleti állapotok. — A prágai ,Der 
Friede' czimü hetilapnak írják a helyszínéről : „Brazilia, e 
nagy, szép és termékeny ország II . Don Pedro minden igye-
kezete daczára csak nagynehezen halad a civilisatio ösvé-
nyén előre. Véleményem szerint ennek oka a hiányos nép-
oktatás, a folytonos politikai párttusák, a nép tudatlansága, 
egykedvüsége, a hivatalnokok lelketlensége. Hihetetlen, a 
műveltség mily alacsony fokán áll a brazíliai köznép. A lakos-
ság 3/3-nél több sem írni, sem olvasni nem tud. Epen ily szo-
morú állapotban van a hitélet, legalább a benszülöttek közt. 
A gyermekeket 2—3 éves koruk előtt meg nem keresztelte-
tik. Vannak esetek, midőn a keresztvízre 10 éves gyerme-
ket hoznak. A templomok csak nagy ünnepeken telnek meg 
egy kicsit. Hanem akkor is nem imádkozni járnak oda, ha-
nem szórakozni, időt tölteni, mulatni s templom előtt vagy 
után ügyes bajos dolgokat végezni. A nők látni és láttatni 
akarnak. Azon nyolcz év alatt, hogy itt vagyok, csak ritkán 
láttam, hogy papot hívtak volna a haldoklóhoz. Ugy látszik, 
mintha a szentségek fölvételét egészen fölöslegesnek tarta-
nák. Igen gyakran történik, hogy midőn a betegágy mellett 
az illető családtagokat figyelmeztetem és intem, hogy papot 
hívjanak, azt felelik: ez itt nem szokás, — nem szükséges! 
Sokan vannak, kik egyáltalában nem szeretik, ha a vallást 
előttük emlited. A német eredetű katholikusok hitélete ör-
vendetesebb állapotban van, habár a lelkipásztor nyájától 
sokszor oly távol lakik, hogy jó pastoratióra gondolni sem 
lehet. Sok helyre a lelkipásztor egy évben csak egyszer 
megy. Az év többi része alatt a szegény telepesek minden 

vallási vigaszt nélkülözni kénytelenek. A mi az itteni hit-
küldérek sorsát illeti, az mód nélkül terhes. Csak a ki az 
itteni viszonyokat, utakat és népet ismeri, képes azt felfogni. 
Sokszor az ily lelkipásztornak tüskön bokron, hegyen völ-
gyön, ut nélkül, posványokokon, folyókon keresztül egész 
nap is éhen, átazva kell lóháton nyargalni. Valóban nagy 
elszántság és önfeláldozás kell ahhoz, hogy valaki Braziliá-
ban lelkipásztor legyen ! 

IRODALOM. 
A kegyes-tanitó-rendiek Nyitrán. (Vége.) A 783— 

812 lapok történet-statisztikai visszapillantást foglalnak 
magokban a gymnasium tanerőire, kik, koruk tudományos-
ságának tényezői levén, nem ritkán elmeműveik által is hal-
hatatlanokká váltak, valamint a tanulókra, kik ez intézet-
ben nyerték szellemfejlettségöket, s kiknél gymnasiumunk 
méltán önmagára visszaverődő sugárzat gyanánt tekintheti 
azon előkelő hatást, melyet közőlük többen kifejtettek és 
folyton kifejtenek. Kiváló figyelmünkre érdemes még e rész-
letben, — főleg korunkban, mely üdvét csak az élvek hajhá-
szásában keresi, és magasabb, szellemi szent czélokra áldozni 
alig tud, — azon érzésteljes megemlékezés mindazokról, kik 
önmegtagadással gyűjtött vagyonukat a magyar kath. hitélet 
és művelődés felvirágoztatásának örök időkre termékeny 
magjává tették, alapítván ösztön- és segélydijállomásokat a 
szegény, de jóravaló növendékek számára, a boldog emlékű 
Nozdroviczky István vál. püspöktől kezdve egész a kifogy-
hatlan jótékonyságit dr. Roskoványi Ágoston püspök úrig. 

A 812—914. lapokon levezeti szerző az igazgatókat,— 
kik közöl a tudományok előbbrevitelével is többen, kivá-
lóbb hirre névre jutván, a korkönyvekben magok után ma-
radandó nyomokat hagytak, — életrajzilag az elsőtől nap-
jainkig. Mint minden, mit dr. Csősz ír, e részlet is mélyre 
menő kutatással, nagy olvasottsággal s oly elevenséggel van 
irva, hogy valamint tanulságos, ugy kellemesen élvezetes 
olvasmányt is nyújt. — Igen fontos és nagybecsű adalék 
a mű méltó befejezéséül az is, mit a szellemi életet támo-
gató, fejlesztő szerelvények czimén a 914—939. lapokon ol-
vashatni. — A munkás kai. sz. József, rézmetszetü arczké-
pén kiviil még 7 kép disziti. 

* 

Sok, igen sok érdekest lehetne kivonatolnunk ezen any-
nyi nagy fontosságú adatot, és annyi magvas eszmét átölelő 
és azok mélyébe beható műveltségtörténelmi rajzból, me-
lyet a kutatás és feldolgozás alapossága oly becscsel ruhá-
zott fel, hogy az irodalmunkban joggal számithat különösb 
figyelemre és maradandóságra. Azonban a „Religio" becses 
hasábjain már eddigelé érintettek is eléggé fölkölthették a 
vágyat az olvasóban hogy a művet ismerve, felkeresse azt 
és közvetlenül tanulmányozza. — Még csak azt kell is-
mertetésünk kiegészítéséül jeleznünk, miszerint e munkában 
egyes nagyon érdekes okmányok is közölvék. Ezek közt fon-
tosak a kegyesrend alapítási okmánya Nyitrán. A tápnövel-
dei oklevél. A Roskoványi alapító okirat. A tanrendszerek 
és fegyelmi szabványok kezdettől fogva . . . De megvá-
lunk már e munkától, melyet, m. tiszt, szerkesztő ur enge-
delmével, bemutatni akartunk, hogy elmondhassuk, misze-
rint szerzőnek, kinek oly szivesen adózunk őszinte elismeré-
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sünkkel, valóban becsületére váló fáradozásai nagy szabású 
munkája körül magasztalást érdemlők, és teljesen méltók 
arra, hogy művét, mely csekély hibáit leszámítva, nagy tu-
dománynyal és szorgalommal, helyes felfogással és sok si-
kerrel van kidolgozva, a tisztelt olvasók kiváló figyelmébe 
újra meg újra ajánljuk. — Jéghideg napjainkban, melyek-
nek fiai az igazságot a tévelylyel, az erényt a bűnnel, a szen-
tot a profánnal, a szellemet az anyaggal összetévesztik és 
a világot, ha tőlök függne, még borzasztóbb zűrzavarba 
löknék vissza, mint az ősi vala, őszintén egyeneslelkü és 
határozottan bátor dr. Csősz Imre kitűnő dolgozatában 
egyedül csak azon ügyért lépni bajnokként sorompóba, 
melynek igazságáról és szentségéről legbensőbben meg van 
győződve, s mely árasztott csupán üdvöt őseinkre, jeléül 
annak, hogy korunk sebeire is egyedül adhat gyógyirt, a 
jövő nemzedéknek is egyedül lehet boldogság kútforrása, 
t. i. a kath. nevelés-oktatásügynek. 

Óhajtva óhajtjuk, hogy ihletett és tágismeretkörü 
Írónknak e mindenképen ajánlásra méltó munkája oly pár-
tolásban részesüljön, hogy buvárlataiban s fáradozásaiban el 
ne lankadjon, hanem ez által is uj ösztönt nyerjen a to-
vábbi buzgó működésre, és pedig annálinkább, mivel nála 
műveltség-történelmi rajzában a főmozgató az egyház üdv-
szelleme, melynek köszöni nemzeti kulturánk léteiét és fen-
maradását. -f-

= Iskolai értesítők: 11) A csik-sonilyói róm. kath. 
fogymnasium értesítője az 1878/9-diki tanévről. Közli Imets 
Fülöp Jálcó, igazgató. — Székely-Udvarhelytt. — Meg-
nyitja e füzet tartalmát az igazgató figyelemre méltó Jelen-
tése a cstk-somlyói r. k. fogymnasium állapotáról. Lát juk eb-
ből, hogy e r. kath. gymnasium ő emja Haynald Lajos in-
dítványa s alapítványa, valamint a kath. székely nemzet 
áldozat-fillérei által, 1857-ben kezdett főgymnasiummá ki-
egészíttetni. 1873

//4-től kezdve az intézet már mint ilyen 
működik. Es a kormánynak ez öt év alatt még nem volt 
ideje, hogy érettségi vizsgálati joggal ruházta volna fel. — 
A jelentésben olvassuk továbbá, hogy a tanintézet egyike az 
ország legjobban megválasztott és elhelyezett tanintézeti helyi-
ségeinek. Égy fedél alatt van vele a finövelde. Több mint 5 
holdnyi iskolai terület közepén áll, melyen még a tanitó-ké-
pezde és elemi tanépületek fekszenek. „Egy tekintet az inté-
zetek ez állására, úgymond a jelentés, méltán emlékeztet az 
örökhirü athéni lyceumra." — Az is említésre méltó, hogy 
„a csik-somlyói r. k. fogymnasium vidéke, elseje Magyar-
ország legtisztább nemzetiségű és vallású területeinek. 
Azért is ezen tanintézet sz. István birodalmában ugy nem-
zetiségi mint vallási tekintetben a legbecsesebb figyelemre 
méltó." (Egy nagy hibája van ez intézetnek. Ez az oka, hogy 
még eddig érettségi vizsgálati jogot nem kapott. S ez az, — 
hogy nem protestáns intézet. Szerk.) — A tan. ifjúság szá-
ma: 160; róm. k. 158 ; g. kath. 2. — A tanári kar 13 tag-
ból áll, kik közöl pap 5, világi 8. — A tanodai szerelmé-
nyek szaporodása tetemes. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, dr. Fraknói Vilmos, a nagyváradi latin szertar-
tású székesegyház kanonok- és a magyar tud. akadémia fő-
titkárának, az Üdvözítőről nevezett szekszárdi czimzetes 
apátságot adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1879. évi ju l ius 6-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A szent atya Andrássy Gyula grófnak, monarchiánk 

külügyérének, a Pius-rend nagykeresztjét adományozta. 
— A lillei kath. egyetem társadalmilag minden irány-

ban, különösen anyagilag is, emelőleg hat Lille városára és 
vidékére. Az egész intézet személyzetének, ide számítva a 
tanulókat, évi kiadása 1,060,000 frank. A város lakossága 
az egyetem alapítása folytán 700 személylyel szaporodott, 
mi a városnak 14,700 frank jövedelmet hoz. Nemsokára el-
kezdik épiteni az uj egyetemi palotát, mely 4 millió frankra 
van tervezve. A város az épitési anyagra vetett adó után 
280,000 frankot fog kapni. Közegészségügyi czélokra az 
egyetem 900,000 frankot költött oly terek megvétele által, 
melyek eddig semmi hasznot sem hajtottak. Gyógyithatla-
nok számára külön kórház van, melyben jelenleg 30 beteg 
ápoltatik ; jövőre 150-et fogadhat magába. Az egyetem a 
sz. Eugénia nevű kórházon kivül két orvos-rendelési intéze-
tet nyitott, melyben 1877/8-ban 13 ezer beteg kapott ta-
nácsot és gyógyszert ingyen. — Ily jótékonyhatásu intéze-
teket akar megsemmisíteni a liberalismus vak gyűlölete ! 

— Martin Konrád, a nagynevű paderborni püspök f. 
hó 16-án számkivetésben meghalt. A knlturharcz áldozatá-
nak megengedték, hogy otthon temettessék el ; azért teme-
tése épen ma, f. hó 25-én ment végbe Paderbornban. Martin 
Konrád a kath. egyház apostoli férfiainak azon nagy alakjai 
közé tartozik, kiknek emléke, áldásban és dicsőségben, élni 
fog örökké. 

— A kulturharcz Németországban még egyre szedi ál-
dozatait. F . hó 17-én erősitette meg a másodfokú bíróság a 
,Düsseldorfer Volksblatt' szerkesztője ellen hozott elsőfokú 
ítéletet. Vádlott dr. Hiisgen bűne az, hogy a pápa levelét, 
melyet a protestáns propaganda ellen Monaco La Valetta 
bibornokhoz intézett, lapjában közölte. Bizony megbocsát-
hatlan bűn ! 

— Mgr Ségurt, a Rota volt auditorát, kit a katholikus 
világ mint Ségur abbét népszerű röpiratairól isméi-, f. hó 
15-én szélhűdés érte. Eletéhez még van remény. 

— A Notre-Dame dc la Salette-i szobor megkoronázása 
augusztus hó végére van elhatározva. Desprez bibornok 
fogja felszentelni az uj templomot és Guibert bibornok fogja 
megkoronázni a szent Szűz szobrát. E szobrot most készítik 
Rómában. 

— Az angol-zulu hadjáratban az angol hadsereg főve-
zére sir Garnet Wolseley, valamint segéde Clifford tábornok, 
— katholikusok. Ez utóbbi testvére a cliftoni püspöknek. 
Im, mennyire haladt már a katholicismus Angliában. 

— Calumniare audacter ! Ez a Belgiumban felmerült 
királygyilkossági kísérlet magyarázata. A liberális politika, 
midőn szorul a kapezája, nem szokott az eszközökben válo-
gatni. Most is, a királygyilkosságra lázitó falragaszok sty-
lusa kézzelfoghatólag magán hordja a szabadkőműves ere-
detet nyomát. Egyik pl. igy szól : 

„I lá tous-nous de tuer le Roi. 
La loi de malheur est signée. 

Des cléricaux." 
Azaz : Rajta, öljük meg a királyt. A szerencsétlen tö r -
vény alá van írva. Klerikálisok." — Már ki fogja hinni, 
hogy ez az aláirás, és igy az egész botorság, katholikusoktól 
származik ? Azon körökből származik az egész machinatio, hol 
a katholikusokat klerikálisoknak nevezik. — Hanem med-
dig fogják a katholikusok ez utálatos játékot tűrni? Mert a 
birka-türelemnek is vége van bizonyos pontnál. Sunt certi 
denique fines a katholikus türelemnek is. 

A szerkesztő postája. 
Többfelé. Zádori János ,Jézus szive aj tatossága ' , .Társada 'mi 

alapelvek' és a .Lelkipásztor' egy évfolyama jelenleg intentiókra is kap-
ha tók . Egyenesen a szerző úrhoz kell fordulni . 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 30. 9 II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : A tudomány szabadsága. — A kath. sajtó. — A plébánia-hivatalokról. — Egyházi tudósitások•. Budapest. 
A reactio. Róma. A Vatikánt kiszomjasztatni akarják. Paris. A svajczi ,nemzeti püspök' francziaföldi Odysseája. — Iro-

dalom : Egy jézustársasági nemzetgazdász a 17. századból. — Vegyesek. 

A tudomány szabadsága. h. 
(Vége.) 

A keresztény kinyi latkoztatás bizonyos számú, 
rendszeresen összefüggő liitelvekre vagyis dogmákra 
tan i t j a az emberinemet, melyeket kötelessége min-
denkinek, ki azoknak megfelelő módon ismeretére 
ju t , hinni, azaz kétségtelenül igaznak tar tani s e 
meggyőződéshez rendület lenül ragaszkodni. Indoka 
a ker. hi tünkben rej lő biztos és rendület len meg-
győződésnek azon biztos tudat , hogy a mit hiszünk, 
azt Isten nyi la tkozta t ta ki, ki mint mindentudó böl-
cseség nem tévedhet, mint végtelenül szent jóság 
pedig bennünket meg nem csalhat. Scio cui credidi 
et certus s u m . . . mondja az apostol.1) A hitben rejlő 
meggyőződés alapjainak minden kétséget kizáró 
biztos tuda ta tehát lényeges alkatrésze keresztény 
hi tünknek. A ker. hi t minden kétséget kizár. Hit és 
kétely kölcsönösen kizár ják egymást, mert hinni 
annyi t tesz, mint igaznak tar tani ; kételkedni, any-
nyit , mint e meggyőződést kettészakítva felfüggesz-
teni. Innen van, hogy ha valamely híve a katholi-
ka egyháznak az igazság tudományos vizsgálatá-
ban oly eszmére bukkanik s e körül magának elmé-
jében oly rendszert gondol, mely hitelveivel ellen-
kezik, ha talán egy perczig, elbájolva eszméjének 
ragyogása által, ragaszkodik is hozzá, de azon pil-
lanatban, melyben észreveszi, hogy hitelveivel el-
lenkezik, rögtön elutasi t ja azt magától, mint té-
velyt, nemcsak azért, hogy igy szabad akaratból be-
töltse lelkiismeretes kötelességét, s ekként erényes 
tettet vigyen véghez, hanem elméjének önkénti és 
szükségképeni működésénél fogva i s ; mer t az em-
beri elme nem teheti, akármennyire erőltesse va-
laki, hogy igaznak tartson valamit, a mi más igaz-

!) I I . Tim. 1 ; 12. 

sággal homlokegyenest ellenkezik. Az ember a lo-
gika szoros, megdönthetlen törvényénél fogva végre 
is kénytelen elutasi tani magától , a mi t a megismert 
igazsággal ellentétben lenni lát. A megismert igazság 
ellen tusakodni a természetelleni bűnök egyik leg-
nagyobbika. Igazság és az azon alapuló meggyőző-
dés dolgában nincs helye a concessióknak, nincs he-
lye a t ransact ióknak. Vagy fel kell adni a tudo-
mánynak ta r to t t rögeszmét, vagy hajótörést szen-
ved a hit . Egy és ugyanazon elme nem lehet igazi 
keresztény hivő elme, ha a hit tel ellenkező tudomá-
nyos látszatokhoz ragaszkodik, épen ugy mint a mi 
meleg, nem lehet ugyanakkor egyszersmind hideg 
is, valamint a mi világos, nem lehet ugyanakkor 
sötét. E szerint tehát oly elméleteket, eszméket és 
rendszereket vallani, melyek tagadják azt, a mit hi-
tünk tanit , s oly va lami t tani tanak, a mit h i tünk 
tagad, —- nem tesz egyebet, mint lerontani a hi tben 
rejlő meggyőződést, a n n y i m i n t megtagadni a hi te t . 
Es igy, minthogy a korlá t lan szabadsággal iizött 
tudományos tanulmányozás , ku ta tás és vizsgálat 
minden eszmét, minden elvet, minden rendszert 
megenged, még azokat is, melyek a keresztény hit-
tel ellenkeznek : világos, hogy a tudomány korlát-
lan szabadságának elmélete leront ja a meggyőző-
dést, ker. kath. h i tünk lényegét. 

Azt vethetik fel a korlát lan szabadság hivei : 
„Tud juk jól, hogy egy meggyőződésbe nem foglal-
ható össze két ellentétes rendszer; tud juk , hogy ka-
tholikus nem lehet egyút ta l rat ionalista. Midőn a 
gondolat szabadsága mellet t harczolunk, mi csak 
azt akar juk , hogy soha semmi se akadályozza ne-
mes felszárnyalásában, és hogy szabadon röpköd-
hessék a tudomány mennyei magasla ta in ." A min t 
kiki lá that ja , ezen urak t agad ják azt, hogy a hit 
nemcsak nem akadályozza a gondolat röptét , sőt azt 
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inkább elösegiti és támogat ja . Pedig ez minden kath. 
ember előtt, ki gondolkodni megtanul t , teljesen vi-
lágos. A kereszténység eszméi nemhogy leronta-
nák, vagy megzavarnak a gondolkozás törvényeit , 
sőt inkább azokat megerősítik és mintegy felhívják 
azoknak alkalmazását magukra s aztán kiterjesztik 
az emberi gondolkodásnak terét oly magas körökbe, 
hová az emberi ész a keresztény kinyilatkoztatás 
nélkül soha fel nem emelkedett volna. Keresztény 
h i tünk egyfelől, mint az apostol mondja, rationabile 
obsequium2) s azért teljesen összhangban van a gon-
dolkozás törvényeivel s gondolatainkat természetes 
törvényeik szerinti le-fel szányalásukban, erre-arra 
röpködésökben korántsem akadályozza ; másfelől hi-
tünk egészen u j , mindennapi s természeti látkö-
rünknél magasabb eszmekörbe vezet be s azért is-
mét bá t ran mondhatni , hogy a ker. hit nemcsak 
nem akadályozza az emberi gondolat felszárnyalá-
sát, sőt azt nagyban elösegiti annyiban, amennyiben 
az emberi gondolkozásnak uj, magasabb rendű tár-
gyakat szolgáltat, előtte fensőbb eszmekört nyit meg. 

A kereszténységet, a kath. egyház taná t csak 
az mondha t ja a gondolat szabadsága ellenségének, 
ki se azt, hogy mi a kereszténység, se azt, hogy mi-
ben áll a gondolat szabadsága, nem tudja . A ki a 
gondolat szabadsága a la t t korlát lan szabadságot ért, 
az természetesen óriási tévelyben botorkál, de kö-
vetkezetes rögeszméjéhez, midőn azt mondja, hogy 
a ker. hit ellenkezik a gondolatszabadsággal. Ez a 
XIX. század szabadoncz gondolkozóknak nagy téve-
lye, melyről azonban meg kell vallani, hogy van 
benne következetesség. De midőn valaki azt mondja; 
hogy ö katholikus hivő, és mégis a l iberalismussal 
t a r t s kor lá t lan gondolatszabadság mellett kardos-
kodik, az ilyen nemcsak hogy téved, de a legszé-
gyentel jesebb ellenmondásba is keveredik önmagá-
val, a mi eszéről, logikájáról ugyancsak nagy sze-
génységi bizonyí tványt ál l i t ki. A liberalismus kor-
lát lan gondolatszabadsága, világos, határozott, kö-
vetkezetes apostasia a ker. hi t től ; mert ez, mig a 
gondolkozás igazi szabadságát ápolja, fejleszti és 
támogat ja , addig annak korlát lan szabadságát hatá-
rozottan visszautasítani kénytelen, hacsak önmagát 
feladni nem akar ja . Ha a kereszténység a korlát lan 
gondolatszabadságot megengedné, ezzel vagy azt je-
lentené ki, hogy — fenntar tva tanainak igaz voltát 
— az igazság mellet t annak ellenkezőjét is igaznak 
lehet tar tani , s ekkor képtelenséget taní tana, s a jó-
zan észszel jönne ellenkezésbe ; vagy pedig azt je-

2) Kom. 12; 1. 

lentené ki, hogy saját tanai t sem ta r t j a igazaknak, 
a z a z . . . önmagától apostatálna. Vagy l iberalismus 
tehát vagy katholicismus : középút nincs. Ha valaki 
a l iberalismus mellett foglal állást, téved ugyan az 
ál láspont megválasztásban, de önmagához követke-
zetes, midőn korlá t lan gondolatszabadságot hirdet , 
— igen, az ilyen ember következetes az apostasiá-
ban. Ellenben, ha katholikus ember harczol a kor-
lá t lan gondolatszabadság mellett , az ilyen a libera-
l ismusnak még csak azon olcsó dicsőségében sem 
részesül, hogy apostasiásában legalább következe-
tesség és logika van. Képtelenség tehát s nagy elme-
gyengeség, ha valaki a kath. egyházzal szemben 
maga számára korlá t lan szabadságot követel bár-
mely eszme, tan és rendszer vallására, — és mégis 
egyszersmind katholikus akar maradni . De a mit 
ekként maga számára követelni képtelenség és el-
megyengeségre mutat , ugyanazt mások számára kö-
vetelni épen oly képtelenség és elmegyengeség. 
Senki sem fogadhat ja el a kor lá t lan gondolatsza-
badságot anélkül, hogy ez á l ta l hitétől ne pár tolna 
el és senki sem követelheti, s nincs is joga követelni, 
hogy a katholikusok a katholicismustól szakadja-
nak el. 

,Én, mondja a liberális katholikus, nem akarom 
az apostasiát, hanem, igenis, akarom, hogy senki se 
legyen erőltetve, mintegy erőszakkal katholikus. ' 

J ó l van, — hiszen minden igazi katholikus ka-
tholikus meggyőződésből, nem erőltetésből. Igazi 
katholikus, ki volna más, mint a kinek elméje a ka-
tholicismus tanának igazságáról meg van győződve 
s kinek akarata el van határozva ezen katholikus 
meggyőződés szerint élni ? Mármost kicsoda állit-
ha t ja okosan, hogy az elmét erőszakkal lehet vala-
minek elismerésére vezetni, s abban erőszakkal meg-
tar tani , valamint hogy az akaratot erőszakolni le-
het oly valaminek elhatározására, a mit önként nem 
a k a r ? Keresztény hitre és meggyőződésre erőszakolni 
akarni az emberi elmét és szivet épen oly képtelenség, 
min t a mily lehetetlen, hogy a ker. hit és meggyőző-
déstől apostasiára hagyják magokat erőszakolni a 
hivő elmék, ha valamennyi Diocletian minden hatal-
mukkal együt t összeesküszik is ezen apostasia kierő-
szakolására. Az ember a jó vagy rosz, az igazság vagy 
tévely megválasztásában akara tára nézve szabad. El-
ménk és akara tunk az erőszakkal szemben minden-
ható. Ennek teljes megértésére szükséges tudni, hogy 
a szabadság többféle értelemben vehető. Szabadság 
á l tában véve nem egyéb mint képesség választani,8) s 

a) Aquinói sz. Tamás, Sum. I. q. 83. a. 4. 
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minthogy e választási kepességnek többféle akadály-
lyal kell megküzdeni, a szabadságnak is többféle 
értelme van. Egy dolog létezik ugy elménkre, min t 
akara tunkra nézve, a miben az ember nem szabad,—• 
ez az elmére nézve az igazság, akara tunkra nézve a 
jó , ál talában, vagyis együt tvéve a boldogság. Le-
gyözhetlen, ki téphetlen törekvés van bennünk az 
igazat megismerni, a j ó t b i r n i s ekként magunkat bol-
dognak érezni. Az ember oly szükségképen törekszik 
az igaz ismeretére s a jó birására , hogy a tévely csak-
is az igazság látszata ál ta l nyerheti meg az emberi 
elme beleegyezését s a rosz csakis a jó kiilszine ál-
ta l csábithatja el szivünket. Senki sem ragaszkodik 
a tévelyhez azért, mert tévely, hanem azért ra-
gaszkodik hozzá, mert igaznak t a r t j a ; épen igy 
senki sem gyönyörködik a bűnben, azért, mert ab-
ban valami rosszat, hanem azért, mer t benne valami 
jó t keres és vél találni . Igy van lekötve az ember a 
jó eszméjével szemben ál ta lában. Az egyes javak 
i rán t azonban az ember akarata tökéletesen szabad 
mind a benső szükségszerűségtől, milyen pl. az ál-
lati ösztön, mind a külső kényszertől. Ezen szabad 
akara tánál fogva az ember épen ellenkezőjét teheti, 
csak akarnia kell, annak, a mire öt a physikai erő-
szak és kényszer rávenni törekszik. Ezt t an i t j a az 
egyház összhangban a józan bölcselettel. S azért a 
gondolat szabadságát proclamálni és hangsúlyozni, a 
kath. egyházzal szemben, mintha t., i. a kath. egy-
ház valami kényszer-rendszerbe erőszakolná be az 
emberi gondolkodást, oktalan és igy fölösleges fá-
radság. 

Azonban, midőn az egyház, egyetértve a philo-
sophia elveivel, az embert szabadnak hirdeti mind 
a benső ellenállhatlan szükségszerűségtől, mind a 
külső erőszak befolyásával szemben, soha sem mu-
lasztja el r ámuta tn i azon erkölcsi kötelékekre, me-
lyek szabad akara tunk törekvésének a jó, igaz és 
szép i ránt i ú t j á t szabályozzák. Ezen erkölcsi köte-
lékek a törvények. Ezek kiszabják ugyan az emberi 
akara t helyes i rányá t , azonban korántsem veszik el 
az ő szabadságát. A törvénynek kötelező ereje 
van ; de ez nem erőszak. A törvény kötelező ereje 
megköti a gondolatot , — leköti a föltét len elisme-
rést követelő igazsághoz. E tekintetben tehát a gon-
dolat nem szabad. Gondolatszabadság az erkölcsi 
törvénynyel szemben képtelenség és bűn. Annyi t 
jelent az ily gondolatszabadság mint nem lenni alá-
vetve semmi törvénynek. Korlát lan gondolatsza-
badság annyi mint — hogy minden gondolat sza-
bad, hogy a gondolat minden törvény alól fel van 

mentve, a mi egetverő tévely. Ha elismered, hogy 
az Isten ál tal természetünkbe oltott s azon felül ki-
nyi latkoztatot t törvény, hogy ugy mondjam, jogha-
tósággal bir az emberi gondolat felett : akkor nem 
lehetsz hive a tudomány korlá t lan szabadságának, 
mert hiszen imént elismerted, hogy gondolatunk 
nem egészen független, hanem alá van vetve a mo-
rálnak, Isten törvényének. Jézus Krisztus nagyszerű 
törvényhozásnak vetette meg alapját , midőn apos-
tolainak mondá : „Menjetek az egész vi lágra és hir-
dessétek az evangéliumot minden nemzetnek. A ki 
hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül ; a ki pedig 
nem hiszen, elkárhozik."4) íme a legegyetemesebb 
tételes törvény, melyhez mind já r t hozzá van csa-
tolva a legrettenetesebb büntető codex: „A ki nem 
hiszen, elkárhozik." 

Nem mondhat ja tehát senki, sem mint ember, 
sem min t keresztény, hogy a gondolat és tudomány 
kor lá t lanul szabad. Mint ember eszének vi lágánál 
kénytelen elismerni, hogy az igazság és morál meg-
dönthetlen alaptörvényei üdvös korlátokat szab-
nak az emberi szabad akarat elé, nehogy ikarusi 
szárnyakra kelve saját veszedelmébe rohanjon. Mint 
keresztény pedig soha sem feledheti, hogy az evan-
gélium szigorú törvénykönyv, mely hi tre kötelez, 
nem egy, hanem valamennyi dogma i ránt : mitől örök 
üdve vagy kárhozata függ. 

A tudományos kutatás , vizsgálódás és tanul-
mányozásnak tehát épen ugy meg vannak a maga 
szent és sérthetetlen törvényei, mint az irás- vagy 
szóbeli, bármi ly alakú tanításnak, s mind a kortár-
sak közt, mind az utókor számára való eszmeterjesz-
tésnek ; — mert a mi ellenkezik az igazsággal és mo-
rállal, azt mással sem szabad közölni. Sun tce r t i de-
nique fines mindkét tekintetben, quos ul t ra ci traque 
nequit consistere rectum. S. J. 

A k a t h o l i k u s s a j t ó . 
(Vége) 

I I I . 
Az egyház feje, a fentebb emiitett veszélyeket tartotta 

szem előtt, midőn a katholikus publicistákhoz e szavakat 
intézé : „Ez annyira óhajtott czél elérésére (hogy az igazság 
győzzön), nemes és mersékelt irálylyal kell élni, mely az ol-
vasó szellemét túlzó és alkalmatlan elkeseredés által ne sértse 
és a mely állhatatosan, ne pártszellemtől, hanem egyedül a 
közjó óhajától legyen áthatva. A mire főtörekvéseteket kell 
fektetnetek, az az apostol parancsának megtartása, hogy 
mindnyájan ugyanazt mondjátok, az egyenetlenkedést ke-
rüljétek, s mindnyájan egyek legyetek, ugyanazon szellem-

*) Sz. Márk, 16; 15, 16. 
9 * 
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ben és érzelemben, ragaszkodva lelketek minden erejével a 
kath. egyház tanai és határozataihoz." 

Mint közvetlen alkalmazását az egyház iránti enge-
delmességnek, és mint e kölcsönös egyesség tárgyát, X I I I . 
Leo a katholikns publicisták előtt a szent széknek nemcsak 
lelki, hanem egyszersmind világi javait jelezte. Jézus Krisz-
tés társadalmi uralma után a szentszék világi fejedelemsége, 
mely amannak külső garancziája, képezi a forradalom gyű-
löletének főtárgyát. Hogy a forradalmi sajtó által tévútra 
vezetett közvélemény tetszését megnyerjék, némely katholi-
kusok hallgatásuk által hajlamot mutatnak ezen jogoknak 
legalább negativ feláldozására. X I I I . Leo bizonyára nem 
azt akarja, hogy róla a fegyvereknek beszéljünk a pápai trón 
visszaállítása végett, épen ugy, mint nem buzdit bennünket 
hogy elkereszténytelenitett társadalmunk törvényei ellen 
fellázadjunk, hogy azokat ismét az Isten-ember tekintélye 
alá vessük ; hanem azt akarja a pápa, hogy az elveket ne 
adjuk fel s hogy ne szűnjünk meg az igazság mellett tanús-
kodni ; — hogy, távol ugy a gyávaságtól, mint erőszaktól, ne 
szűnjünk meg a modern társadalom előtt hirdetni, hogy ad-
dig békében nem lesz, mig az épületbe, melyen egy század 
óta fáradozik, sarklcövül vissza nem helyeztetik a min-
den jog kútfeje, a tekintély alapja, a pápa által képviselt Is-
ten-ember joga és tekintélye. 

A kath. sajtó valamennyi kötelme közt X I I I . Leo el-
sőnek tar t ja azt, mire szalézi sz. Ferencz oly erélyesen fi-
gyelmeztette a hitszónokokat, — hogy az igazságot az em-
berekkel megkedveltessék, s a vallásnak varázsát, még anyagi 
előnyeit is, teljes fényben tüntessék fel előttük. És valóban 
soha sem szabad feledni, hogy a megtestesült Ige, kinek 
annyi különféle eszköz állt rendelkezésére, melyek sokkal biz-
tosabban hódították volna meg az emberek szivét, nem 
akarta diadalát másnak köszönni, mint szeretete édes vonz-
erejének. Ugyanezen eszköz nekünk is rendelkezésünkre áll; 
és ha használni tudjuk, biztositani fogja számunkra az isteni 
kegyelem segélyét s ellenségeink felett győzelemre segitend. 
„Mert, a mint X I I I . Leo mondja, a katholikus Íróknak nem 
lehet ugyan élni a csábítás azon fogásai és eszközeivel, me-
lyekkel ellenfeleik élnek, de igenis lehet minden nehézség 
nélkül őket nemcsak elérni az irály ékessége s az értesítések 
helyessége által, sőt felül is múlni az üdvös ismeretek és fő-
leg azon varázs által, melyet az elmékre az igazság gyako-
rol, mely varázs oly nagy, hogy ha a maga szépségében mu-
ta that ja magát a szellemnek, ezt, úgyszólván, akarata elle-
nére magával ragadja." 

Ismertessük tehát meg az emberekkel az egyházat, s 
nem fogják magokat megtartóztathatni, hogy szeretetre ne 
gyuladjanak iránta. „Mert, valóban az egyház nem zaklatja 
és lázitja fel a tömegeket ; ellenkezőleg, ő visszatartja s meg-
békíti azokat. Az egyház nem szítja a visszavonásokat és 
gyülölségeket ; ellenkezőleg, ő a szeretet által elfojtja azokat. 
Az egyház nem hízeleg a kormányon levők dölyfének és 
szenvedélyeinek ; sőt inkább lecsendesiti azokat a legfőbb 
bíró félelme s az isteni király példája által. Távol attól, 
hogy a polgári hatalom jogait magához ragadja, azokat in-
kább szentesíti; távol attól, hogy uralmat tulajdonítson ma-
gának a birodalmak felett, lelkiismeretesen törekszik az Is-
teu által reá bizott tanítói hivatalt betölteni és sértetlenül 

megőrizni azon elveket, melyeken a társadalmi béke alap-
szik s melyek egyedül képesek eszközölni, hogy e földön 
béke, erény és valódi czivilizáczio uralkodjék." 

Van-e szebb programra, mint a melyet e szavakban 
irt elő a kath. sajtónak Jézus Krisztus helytartója? Vájjon 
nem nagyérdemű apostolság-e ez, melynek hivatása a világ-
nak ily magasztos oktatást adni, s melyre oly érdekek 
vannak bizva, a melyeknek komolyságához nincs fogható 
csak azon nehézségek, melyek ezen megbízás teljesítését 
környezik ? 

Hálánkra tehát teljes joguk van azon íróknak, kik mi-
dőn legkönnyebb uton juthat tak volna népszerűségre, ma-
gokat a legfáradalmasabb szolgálatnak s a legnépszerütle-
nebb ügyek védelmének szentelik. Tudjunk tekintettel lenni 
igyekezetök nehézségeire és legyünk elnézők azok iránt kö-
zőlük, kik telve az egyház szolgálatának legőszintébb vá-
gyától, — a mint az egyház e szolgálat teljesítését óhajtja, — 
mindazáltal néha kissé nagyon elhajlanak vagy jobbra vagy 
balra. A mint jogunk volna szigorúnak lenni azok iránt, kik-
nél e tévedések rendszeres tanulékonytalanságból származ-
nak, épen ugy kötelességünk késznek lenni jó szivvel visel-
tetni az engedelmes és odaadással szolgáló írók iránt, kiknek 
talán egyedüli hibájok, hogy valamennyi apostolság legne-
hezebbikének teljesítésében nem érik el a tökély azon fokát, 
melyre a szentek sem emelkedtek mindenkor. 

Azonban nem szabad csupán e speculativ jószívűség-
nél maradni ügyünk védői iránt : segíteni is kell őket tevéke-
nyen. Minden igyekezettel azon kell lennünk, hogy a jó la-
pok szaporodjanak és terjedjenek, a rosszak pedig háttérbe 
szoruljanak és elnyomassanak. Ha látnók, hogy Atyánk há-
zát tűz pusztítja, bizonyára nem maradnánk tétlenek ; vagy 
akkor is, ha hinnők, hogy erőt vehetünk a lángokon, nem 
mulasztanék el minden erőnket megfeszíteni. A vallástalan 
sajtó az összes társadalomban a leggyilkolóbb tűzvészszel 
pusztit. Erélyesen törekedjünk tehát az emésztő lángok dü-
hén erőt venni és tőle megmenteni mindent, a mit apai há-
zunkból megmenthetünk. Támogassuk a jó sajtót közremű-
ködésünk, és ha tehetségünkben áll, segélyforrásaink ál ta l ; 
támogassuk azt legalább imáink által ; — ez is egyik sajtó-
apostolsági kötelesség. A helyett, hogy meddő panasz, vagy 
jajveszékelésben törnénk ki, tekintve azokat, mik sajtónk-
nál hiányzanak,igyekezzünk számára mennyei segélyt kiérde-
melni, mely nélkül minden emberi segélyforrás daczára soha 
sem fogja magasztos de fölöttébb nehéz hivatását betölteni. 

A plébánia-hivatalokról. 
(Folytatás.) 

I X . 
A családi értesítőkre vonatkozólag szükségesnek tar-o o 

tom közölni egy-két gondolatomat, melyeket bennem nem a 
pedanteria és túlságos aggodalom, hanem másoknak, mond-
hatom, életrevaló felfogása keltett fel. 

IIa a család sok tagból áll, s illetőleg, ha a gyerme-
keknek nagy része még kisded korában elhalt, sokszor kér-
tek már fel engem is arra, hogy ne tegyem ki a családi íven 
az ily gyermekek születési eseteit, hanem csak haláluk ide-
jét, mert, mint mondák — ha bizonyos elhalálozásuk, minek 
akkor a születésök idejének kutatása és kijegyzése. Kérték 
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ezt pedig azért, mert igy sokszor forintokat kiméltek volna 
meg, és nem kellett volna az a sok bélyeg. Eddigelé nem tá-
gítottam még, s kiirtam bizony minden található esetet, ha-
bár tudtam, hogy azok közül nem mindegyik szükséges ; és 
az illetőnek bizony fizetnie kellett busásan — bélyegadót. 
De szóljunk hozzá. A családi értesitő nem más, mint vala-
mely családról az anyakönyvekből adható kivonatok össze-
sítése, vagyis egy hivatalos kiadványban való összefogla-
lása. A kivonatokat, mint magából a dolog természetéből 
következik, ugy lehet és kell összesiteni, amint a czélnak, 
melyért az értesitő kiadatik, legjobban megfelel. Például 
reclamatióknál, ujonczozáskor, az értesítőnek ugy kell kiál-
lítva, lennie, hogy abból kitűnjék a felmentési jogczim, mely 
alatt az illető apa, vagy nagyapa, vagy anya stb. fiának vagy 
unokájának felmentését a törvény engedelmével kéri. Azért 
is, habár a honvédelmi minisztérium rendelete az ily eset-
ben kiállitandó bélyegmentes értesítőkre nézve meghagyja, 
hogy a család összes tagjai felemlítessenek ; mégis pl. ha ki-
hagyatnak a leánygyermekek születési esetei, azt nem kifo-
gásolják, mert azt tudni csakugyan nem szükséges. Es hogy 
lehetnek oly adatok, melyek a felmentési jogczim feltünte-
tésére nem határozók, s a melyeket ennélfogva el is lehet 
hagyni, az kitűnik az ily családi értesítőnél megállapított 
szabályokból. Ezek közül az egyik ugyanis igy hangzik : 
„Ha pl. a nagyapa születéséve, vagy az apa haláléve stb. az 
anyakönyvből elő nem' adathatik, — mert p. o. a nagyapa más 
lelkészségben szü l e t e t t . . . . stb, akkor ezen adatok, — meny-
nyiben a hadk. törvény 13. §-a szerint döntők, az illető anya-
könyvvezetők különös születési és halálozási bizonyítványai-
val (extractus) mutatandók ki." H a tehát nem szükségesek 
a felmentési jogczim kideritéséhez, ugy az illető lényegtelen 
esetek ki is maradhatnak. Ily lényegtelen dolognak tartom 
kitenni pl. a meghalt gyermekeknek születési eseteit, sőt a 
még élő leánygyermekek születési eseteit is, mert ezek be-
jegyzése nem dönt semmit. 

S ugyanily véleményben vagyok más czélból kiálli-
tandó családi értesítőkre nézve is. Szerintem tehát, ha va-
laki az ő családjáról bizonyos értesítéseket kíván egy kiad-
ványban, ugy lehet annyit adni, amenynyit kíván, s az-
tán lássa ő, hogy eren értesítők elegendők-e az ő czéljára 
vagy nem. 

Helyesnek tartom e szerint a használatban levő ivek-
nek azon feliratát. Értesítések a keresztelési, esketési és ha-
lálozási anyakönyvekből N. N.-nek családjáról etc. Helyes-
nek annál is inkább, mert mint egyszer már emlitém, a pap 
nem nyújthat úgysem garantiát arról, vájjon általában 
van-e a családnak több tagja vagy nem, hanem csupán ar-
ról kezeskedik, hogy a kijegyzett esetek az ő anyakönyvei-
vel összhangzók. S azért nem is tanácsolom a családi értesí-
tőknek ily értelemben tett aláírását : „Hogy ezen családban 
több tag, s ezekre vonatkozó több eset nincs, bizonyitom". 
mert ez egyébként is legfölebb saját anyakönyveire vonat-
kozhatik. Hanem legjobb igy aláirni : Hogy ezen adatok 
a . . . . plébánia anyakönyveivel megegyeznek, bizonyitom, 
Ezen aláirás mellett a plébános soha felelősségre nem vo-
natik, ha netán valaki a családtagok közül nem mindent 
diktált volna be. 

Vegyünk fel egy concrét esetet. Szabó Péter családi 

értesítőt kíván Horváth János csaladjáról. Azért kiván, 
mert ő Horváth János fiától Páltól vett egy kertet, egy sző-
lőt stb, ezeket a maga nevére akarja Íratni, de mindjárt nem 
lehet, miután azon ingatlanok még Horváth János nevén ál-
lanak és Horváth Pálra sincsenek áttelekelve. Először tehát 
át kell Íratni Pálra, s hogy ez történhessék, ki kell mutatni 
hogy Pál pl. egyedüli örököse volt Horváth Jánosnak. H a 
Szabó Péter nem tud hírt mondani a Horváth családról, hi-
vatja az ember Horváth Jánost, ha ugyan még ez él, ha nem, 
akkor Pált , s kérdi tőle a család tagjait. De ő azt feleli, hogy ő 
nem tudja azokat elősorolni, hanem szülőitől régente azt hal-
lotta, hogy kilenczen voltak összesen, de azok mind elhaltak 
kiskorukban, s csak ő él, ő pedig most 65 éves. Nem tudja szü-
leinek esketési idejét, azt sem tudja hol esküdtek, csak azt 
tudja mikor haltak meg. Tessék most családi értesítőt készi-
teni. Kénytelen az ember a 65 évet cynosurának venni s va-
lami 70—80 évet végig böngészni s minden Horváth névnél 
megállni és combinálni. A mi található, az lesz a csal. értesitő, 
és ebben nem találom szükségesnek bejegyeztetni a meghalt 
kis gyermekek születési eseteit. — Nyolcz gyermeknél ez már 
négy forint megtakarítás. Nem szükséges az apa és anya szü-
letési ideje, ez ismét egy forint haszon. És mért ne tenne az 
ember egyesekkel ily jót, ha megengedi a törvény, illetőleg, 
ha nincs senki által meghagyva, hogyaczélra nem is szüksé-
ges esetek tétessenek ki ? 

S azért midőn újra hangsúlyozván, hogy a családi ér-
tesitő nem más, mint anyakönyvi eseteknek egy kiadvány-
ban való összeállítása, fontos és gyakorlatban érdekes ügy-
nek tartom a kérdéssel eszmecsere ut ján tisztába jönni : Ok-
vetlenül szükséges-e minden előfordulható esetet, akár szük-
séges a czélra akár nem, a családi értesítőbe bejegyezni, 
vagy nem, s igy az illetőknek felesleges költségeket okozni, 
vagy pedig nem ? 

Mert a különféle anyakönyvi kiadványok nem a bé-
lyegadó szaporítása végett vannak, hanem azért, hogy egye-
seknek, a hogyan arra szügségök van, az ő javaik háborítat-
lan élvezetében, különféle jogaiknak fentartásában és védel-
mében, jogviszonyaiknak elintézésében igazolásul és bizonyi-
kul szolgáljanak. (Vége k.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , julius 29. A reactio. — Mily borzalmas egy 

szó ez a reactio ! Mily iszonyú emlékeket kelt fel ! Nem csoda, 
ha minden igazhitű, majd azt mondtam muzulmán, pedig hát 
csak azt akarom mondani, hogy nem csoda, ha minden igazhi-
tű liberális embernek borsózik a háta e szóra ,reactio'. De 
hát ugy van, hogy tényleg borsózik. Mióta Bismarck a 
liberálisok által annyira magasztalt politikus — magasz-
talt az egyházüldözés miatt — hátat fordított a liberálisok-
nak, hogy megmentse a birodalmat ; mióta kiadta az utat 
ez államfelforgatóknak és szövetkezett azon elemekkel, me-
lyek mindenkor államfentartókul bizonyultak ; mióta Ausz-
triában a képviselő választások eredménye azt tanusitja, 
hogy a liberalismus eddig fénylő csillaga ott is halványulni 
kezd : azóta a ,reactio' szó használata a liberális lapok ha-
sábjain állandó, hogy részint együtt tartsák a liberális gár-
dát, részint a már szökőfélben levőket a reactio rémének és 
az avval összekötött mindenféle borzalmasságoknak falra 
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festésével megijesszék és a liberalisinusnak megtartsák. Al-
kotmányelkobzás, ultramontanismus, jesuitismus és több 
e féle a liberális szótárba tartozó szólamok, természetes, bogy 
nem legultolsó argumentumul szolgálnak a reactio borzal-
masságainak feltüntetésénél. 

Igazán, a világ végén majd felmerülő rettenetességek 
talán egy eseppel sem lesznek borzalmasabbak, mint ez a kü-
szöbön levő reactio, ha az a liberális sajtó rajzolása szerint 
bekövetkeznék. Holott mi abban a meggyőződésben élünk, 
hogy azok a liberális urak, kik most a reactio festésében 
egymással versenyezve a liberális phrasisok minden lehető és 
lehetetlen kifejezéseit felhasználják, önmaguk sem hisznek 
mindannak bekövetkezésében, miket leirni mégis jónak lát-
ják, és önmaguk is nevetnek, meggondolva, hogy az önelmél-
kedésre tunya t. publicum mennyire elhiszi az ő szavaikat és 
mennyire esküdözik azokra. Csakugyan nem is ugy van az, 
mint a liberálisok hirdetik. Az egész reactióban, ha az be-
következik, csak annyi az igazság, hogy fordulat fog létre 
jönni a dolgok folyamában és ez a fordulat nem fog a libe-
ralismusnak, hanem a vallásosságnak, az állami consilida-
tiónak, a társadalomnak javára használni. H a lesz reactio, 
lesz ez a jogtalanság és igazságtalanság ellen, a jog és igaz-
ság érdekében, lesz a forradalmi törekvések ellen az állami 
béke érdekében, lesz a liberális terrorismus ellen, a valódi 
szabadság érdekében. 

S ha e szót ,reactio' azon gyűlöletes értelméből kivet-
keztetjük, melybe azt a liberalismus öltözteti, ilyen reactio 
szükségét lehetetlen, hogy minden józan ember be ne lássa, 
kivéve azon liberálisokat, kik minden ilyen fordulatnál és 
méltán félthetik saját zsebeiket. Nem lehet ugyanis józan 
eszű ember, ki be nem látná, mennyire szükséges e reactio a 
vallási ügyben, melyet a liberalismus szeret jesuitismusnak, 
ultramontanismusnak gúnyolni. A liberalismus vagy kizárta, 
vagy megnehezítette a vallásos oktatást az iskolában ; ő adott 
iskolákat, az iskolákban nevelést, mely minden egyébre jó, 
csak arra nem, hogy az iskolákból becsületes, megbizható, 
lelkiismeretes polgárok kerüljenek ki. Ily nevelés nem szük-
ségképen követel-e reactiót ? Nem szükségképen kell-e, hogy 
az iskola ismét vallásos alapra fektettessék ? Nem szükség-
képen kell-e, hogy az eddigi, materialisticus irányú, hitetlen 
nevelés megakadályoztassék és oly nevelés tétesssék helyébe, 
mely az emberbe azon meggyőződést oltsa be, hogy van 
még a világon tul egy másik világ is ? Ez és ilyen az a re-
actio, melytől a liberalismus fél. Vagy ismét nem a libera-
lismus volt-e, mely amint az iskolában ugy a sajtóban is, 
megtámadta, gúnyolta, üldözte a vallási elveket, hogy amit 
az iskolában kezdett, azt az életben folytassa ? Nem szüksé-
ges-e e téren is egy kis üdvös reactio, mely megtanitsa a 
liberalismust a vallás és szolgáinak tiszteletére ? Nem kell-e 
gondoskodni, hogy e téren, mennél kevesebb méreg szivárog-
jon a nép közé ? Ez, és ilyen ez a reactio, melytől, hogy ezt 
ismételjük, a liberalismus fél. Végül, hogy ezt is felemlítsük, 
nem a liberalismus volt-e oka, hogy az egyház folytonos, 
majd nyilt, majd titkos támadások ellen levén kénytelen küz-
deni, nem volt képes üdvös működését azon erőben, melylyel 
különben tehette volna, kifejteni, mi által az állami rend is 
megzavartatott? Ki lesz még ma is oly rövidlátó, hogy e 
küzdelmet, még a történtek után is, az állam és egyház közt 

folytattatni óhaj t ja? Ki lesz oly rövidlátó, hogy itt is a reactio 
szükségét be nem látná, követelvén, hogy az egyház és állam 
közti béke helyreállittassék ? Ez és ilyen, hogyliarmadszor is 
ismételjük, az a reactio, melytől a liberalismus fél. 

Bár mit mondjanak, annyi tény, hogy a politikai té-
ren felmerült szédelgések, a társadalmi téren felmerült 
és joggal feltűnést keltett számos világhírű botrányok, nem 
másban, mint csak abban lelik megfejtésöket, a mit a libe-
ralismus a vallás ellen elkövetett. A politikai, társadalmi 
immoralitás forrása csakis a liberalismus által a vallás ellen 
követett eljárásban keresendő, és épen azért mindezen bajok 
orvossága is azon a téren való reactio felélesztésében kere-
sendő, mely a liberalismussal homlokegyenest ellenkező ta-
nokat vall és hirdet a politikai, ugy mint társadalmi téren. 
Elesztessék fel a vallásosság, és ez vissza fog hatni a politi-
kára, a társadalomra is. A kormányzó államférfiak tárgya-
lásai körében okvetetlenül szükséges becsületesség és az eb-
ből kifolyó bizalom, mely napjainkban oly nagy mérvben meg 
van ingatva, a nemzetközi jog tisztelete, — mind csak ak-
kor remélhető, ha a vallásos reactio a kormányzás körei-
ben is létere jön, valamint az is bizonyos, hogy társadalmi 
reformot is csak akkor várhatunk jó irányban, ha a vallásos 
reactio a legalsó köröktől a legfelsőkig életbe léptettetik. 

A világnak az ily reactiótól épen oly kevéssé van oka 
félni, mint nincsen oka félni a liberalismus által festett torz-
képektől. A mit a liberalismus tesz, az csak annak bizonyí-
tékául szolgál, hogy uralmát veszélyeztetve lát ja és azt 
fenntartani törekszik ; de annak is tanubizonyságaul szolgál, 
hogy van még a társadalomban erő, van elem, mely a libe-
ralismust megbuktathatja. Ezen elemnek a liberalismus ja j -
veszékelése miatt nem visszavonulni, hanem inkább e jajve-
székelésből ujabb erőt, ujabb biztosítékot kell merítenie, 
hogy a reactio, mely a liberalismus megbuktatásában ta-
lálja czélját, sikerülni fog, csak akarni, csak hathatósan 
akarni kell. Csak rajta tehát a reactióval ! Mi azt az általunk 
jelzett irányban már előre is üdvözöljük. 

Róma, jul. 23. A Vatikánt kiszomjasztatni akarják. A 
trappistákról. IX. Pius feledhetlen emléke. •— A római vá-
rosi tanács ,bölcs és előrelátó' reformjai következtében a 
vatikáni palota rendelkezésére állt viz tetemesen csökkent. 
Burri Romulus mérnök szakszerű tanulmány tárgyává tette 
ez ügyet s következő eredményre jutot t : „A vizvezetéken 
(aquedotto Paolo) a Vatikán használatára bocsájtott viz 
jelenleg minden 24 órábán 13,843'34 köbméterrel kevesebb 
mint ezelőtt. Valóban óriási különbség, melyről hogy con-
crét fogalmat szerezhessünk, képzeljük magunkat a sz. Pé-
ter-templomba. Ennek talaja 15,491 köbméter. Ha a Va-
tikántól egyetlen egy nap elvont viztömeget ide bocsájta-
nók, a szent Péter-templomban 0-89, tehát majdnem egy 
méter magasságnyi viz állana." A pápák, kik annyit köl-
töttek a vízvezetékre, utoljára még vizben is kénytele-
nek szűkölködni. A sz. Péter-templom előtti téren két vi-
lághírű szökőkút van, számos egymásfölötti medenczével, 
mely eddig 13 vizsugarat lövellt 7 méternyi magasságra. A 
vizsugarakat 5-re reducálták, melyek sokkal kevesebb vizet 
kapván, mint az előtt, alig ugranak fel felényi magasságra 
mint azelőtt. Mondhatni, hogy ez által Róma egyik csoda-
szépségétől van megfosztva. Igy bántak el a Vatikán több 
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kutjaival is. Mindenütt észlelhető a vízhiány. Egyik másik 
ki is apadt. A hol még viz folyik az oly csekély és lassú fo-
lyású, hogy mintegy szomorkodni látszik a rajta elköve-
tett erőszakon. 

Ki ne hallott volna már a maláriájáról és sok egyéb-
ről hires Agro romano-ról s annak bonifieatiójáról ! ? A Ti-
berist szabályozni s az Agro romanot kiművelni s befásitani, 
ezt tűzte ki feladatául az u j urak liberális gazdálkodása. És 
hosszú 8'—9 év alatt mi történt? A Tiberisről hallgat a kró-
nika. Még Garibaldi is belerekedt a nagy üres hűhóba. Az 
Agro romanót pedig kiművelés végett á tadját a trappiták-
nak, vagyis visszatérnek I X . Pius tervére, ki a trappistákat 
Rómába hivta. Erre nézve az „Unitá Cattolica"-nak nem 
rég ezt irták Rómából : „Kezdik felfogni, hogy az agro ro-
mano kiművelésére keveset használnak a bizottságok kikül-
dése, a jelentésttevők papírfogyasztása, a lapok kontár de-
clamacziói, melyek átkozzák a pápák és dicsőitik Garibal-
dit ; itt dolgozni kell, sokáig és béketűréssel, ami ezen urak-
nak nem izlik ; személyes önfeláldozásra van szükség és hősi 
erényre, nem pedig hősi komédiára. Szóval, ismét kellenek 
a fratik. Ez t megértették fel egész Olaszország földmivelés 
és kereskedelmi minisztériumáig. Csakhogy régen tudta 
már ezt Róma törvényes fejedelme, I X . Pius, ki „zsarnok, 
s a nép ellensége, tudatlan, fukar és akaratos" vala, a mint 
róla a liberális szájhősködés beszél. I X . Pius épen azért 
hozta Romába a trappistákat, hogy az Agro romanot kimű-
veljék. Jöt tek aztán az ,okosak' és felvilágosultak, kik min-
dent jobban tudnak, mint a pápák s kiknek a fratik egyálta-
lában nem tetszenek. A trappistákat kontároknak tartották 
s elvettek tőlük mindent, sőt jó, hogy végkép el nem űzték 
őket. Ekkor elkezdték a bonificatiót. Tanulmányoztak 9 évig, 
és most a sok haszontalan tanulmányozásnak befejezése lett 
az a hasznos határozat, hogy a „a Tre Fontane melletti 
trappista fratiknak 400 hectár adatik, hogy ott kisérletet 
tegyenek az Agro romano kiművelésére." Mint az eső ugy 
huit a sok tervezet az olasz kormány elé ez ügyben s az 

egésznek vége mégis az lett a mit Pius akart Majd 
másban is visszatérnek a pápák eszméjére. 

Minthogy már a trappistákról beszélek, el nem mu-
laszthatom felemlíteni, hogy mgr Ricards, jóreményfoki Vi-
carius Apostolicus szintén trappistákat hívott meg missiójába, 
hogy általok a kereszténységgel együtt a földmivelést s ál-
talában az emberi munka becsülését terjeszsze a dologke-
rülő, szellemileg és anyagilag nyomorult sorsú kafferek közt. 

I X . Pius igazán feledhetlen pápa. Nemrég tettek le 
két ezüst tölgylombkoszorut több olasz katholikus nevében 
a campo varannói sz. Lőrincz templom azon helyére, melyet 
a nagy pápa nyughelyeül kijelölt. Az egyiknek felirata: „A 
Pio I X . la sua Roma" ; a másiké : „Italia al Martire In-
vitto." — Minap hozták a lapok I X . Pius emlékezetére a 
következő hirt. Egy baltimorei hitküldér Rómában azt be-
szélte, hogy mielőtt az örök városba otthonról elindult, egy 
haldokló protestánshoz hivták, ki mint katholikus akart 
meghalni. Kérdést intézvén ez óhajának indoka iránt, felele-
tül ezt kapta : „Évek előtt Rómában voltam és szerencsés 
valék a szent atya, I X . Pius által kihallgatáson fogad-
tatni. Miután kijelentettem, hogy protestáns vagyok, a szent 
atya szeretetteljesen igy válaszolt : „Csak térdelj le, kedves 

fiam, meg akarlak áldani.Neked mint katholikusnak kell meg-
halnod." — E szavakat soha sem feledtem és most, midőn 
végső pillanatom közeleg, meg akarom tenni, mit a sz. atya 
mondott." Föltételesen megkereszteltetvén, meggyónt, magá-
hoz vette a végső szentségeket s teljesen megvigasztalódva 
azzal a kéréssel halt meg, hogy neje is kövesse példáját. 

P a r i s , julius 20. A svajczi ,nemzeti püspök'- franczia-
földi Odysseája. — Az itteni vallástalan lapok csaknem 
mindnyájan és mindnyájan ugyanazon szövegű entrefiletben 
hirdették, — a mi a reclam bélyegét ugyancsak kiáltólag 
viseli homlokán, — hogy julius 13-kára eső vasárnapon 
Loyson ur u. n. ,gallikán' templomában Herzog ur, a svaj-
czi ó-katholikus püspök fogja tartani az első áldozási szer-
tartást. És azaz nap reggeli és esti istenitiszteletre csakugyan 
körülbelül 'háromszáz személy gyűlt össze a három hónap 
előtt templommá átalakitott ,Concert de la Tertullia' termé-
be. Könnyen, igen könnyen lehetne e szertartást nevetsé-
gessé tenni. A tan, mely ott elhangzott s a hely, hol e tan 
hallatszott, bőven szolgáltat erre anyagot. Azonban, midőn 
isteni tiszteletről van 3zó, bármely ker. felekezetű legyen az, 
e hang nem volna illő. Egyszerű leirása a történteknek 
többet mond, mint száz tréfa. Herzog a negyvenes években 
van, középtermetű, sovány, szögletes arczu, barna szöghajak-
kal. Papi ruhája igen egyszerű volt. Fehér mitra volt a fe-
jén egyetlen egy arany szalaggal. Három anglikán pap ki-
sérte, kik Skóczia primását képviselték. A kíséretet kiegé-
szítette Loyson ur és segédje. Első áldozáshoz hatan járul-
tak csak : négy fiu és két leány. Rendesen az első áldozás-
napján minden békésen, csendesen s kedvesen foly le. I t t 
ellenkezőleg történt. Szelid tanítások helyett dühös kifaka-
dásokat lehetett hallani a kath. egyház ellen. És Herzog 
,püspök' ezt oly franczia nyelven tette, hogy hallgatóit 
csaknem megindította — az ajtó felé. Reggeli és délutáni 
beszédjének veleje ez: Mi katholikusok vagyunk. A pápa 
nem az. 0 egyébiránt oly püspök mint a többi.— Loyson Ul-
is soha sem hagyta magát annyira ragadtatni, mint e napon. 
Talán azért tette ezt, mert látta, hogy sok protestáns van 
jelen, kiknek tudvalevőleg főgyönyörük a pápát szidni. 
Egész keserűséggel kikelt a pápa ellen, ki magát ex ca-
thedra, és a papok ellen, kik magokat a gyóntatószékben 
tar t ják csalhatatlanoknak. Agyónásról oly torzképet rajzolt, 
minőről csak a legelvetemültebb románban lehet olvasni. 
Az általános hatás a a/3-részben kíváncsiakból álló közön-
ségre mondhatom a legkellemetlenebb volt. A világnak ke-
vés vallása van, de annyit mégis tud,, hogy a pápa gyűlö-
lete és szidása még nem vallás. Loyson ur nagyon csalódik, 
ha azt hiszi, hogy sikerült megalapítani azt a gallikán egy 
házat, melyet „a párisi munkás oly régóta vár". Legjob-
ban érezték magokat, mint már érintém, a protestánsok s 
köztük több prédikátor. Az én szomszédaim épen a hires 
Pressensé és Sabatier voltak. Amaz paiúsi kalvinista lel-
kész, ez hittanár a párisi prot. theologiai karban. 

Az ókatholikus és protestáns barátkozásról nincs mit 
többet mondani, legfólebb azt, hogy összeillenek. 

IRODALOM. 
Egy jézustársasági nemzetgazdász a 17. század-

ból. Wörl ,Katholische Studien' 1879. 1—3. füzete van szen-
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telve ez érdekes kulturtörténelmi tárgynak ily czim alatt : 
P. Adam Contzen S. J. ein Ireniker und National-Oekonom 
des 17. Jahrhunderts. Eine kulturhistorische Studie von 
Karl Brischar S. J . — 2 m. 25 fr. 

Szerző teljesen töretlen utakon volt kénytelen járni, 
midőn művét irta. Bár hol kutatott, mindenütt csak apró 
részleteket és töredékeket talált. Fő s legbővebb forrásul 
magának Contzennek művei szolgáltak, kit jól meg kell kü-
lönböztetni egy másik, épen ugyanazon nevű jézustársa-
sági atyától, ki egy századdal később élt. — Contzen atya, 
kiről e mű szól, a 17. század első harmadában igen áldá-
sos működést fejtett ki, mint hittanár, irenikus iró, ke-
resztény politikus és nemzetgazdász. Németországban ak-
kor a katholika egyháznak két hatalmas ellenféllel kellett 
megküzdenie : a protestantismussal s az ez által keltett sza-
badoncz rationalisticus, s a kereszténységtől elpártolt szel-
lemmel. Contzen atya fényes tehetségei és széleskörű mű-
veltsége által kiválóan képesitve volt e liarczban jeles rend-
jéhez méltóan részt venni és Isten, az egyház, a legitim te-
kintély s a nép jogos érdekeit, az igazság diadalmas fegyve-
rével megvédeni. Főműve a politikáról 10 könyvre van 
osztva. I I . Ferdinand császárnak ajánlotta. Második kiadása 
1629-ben jelent meg. Rendjének szokott finom tapintatával 
épen ugy felismerte a múltból leszármazott intézmények hi-
ányait, mint az ujabb viszonyok által követelt javitások és 
reformok szükséges voltát. S épen ez az, mi művét az egy-
oldalúság s elfogultság alacsony színvonala fölé magasan 
kiemeli s azt minden korszakon át megmaradó becscsel ru-
házza fel. Szerző nem egyedül szerzetének tett nagy szolgá-
latot, mi dőn e kitűnő rendtársának érdemeit feltüntette ; ki-
váló szolgálatot tett egyszersmind a politikai tudomány-
nak s nemzetgazdászati irodalomnak is, mert mind a kettőt 
becses kincscsel szaporitotta. 

= Előfizetési felliivás Dr Hollók Imre volt rozs-
nyó-székesegyházi kanonok s nagyprépost alkalmi szent be-
szédeire. 

Az elfogulatlan történelem minden nyomon tanúságot 
tesz, hogy a magyar nemzet szellemi kincseinek senki sem 
volt liivebb őre, lelkesebb gyarapitója kezdettől fogva, mint 
a kath. papság. Ez adta meg a nemzet köz- s társadalmi éle-
tének a valláserkölcsi alapot s ez által szerezte meg annak 
a századokra kiható szilárdságot s tartósságot. Ez vezette 
be a nemzetet a tulajdonosság világába, mely nélkül soha a 
felvilágosult nemzet sorában helyet nem foglalhatott volna. 
— Mindazen téreken vezetője, oktat ó-példány képe lenni, 
ezt ismeré el a magyar kath. papság mindenkoron legfőbb 
feladatának, rendeltetésének, s mert főleg ettől volt áthatva, 
innen van, hogy tagjai közt ugy az erkölcsi, mint a tudo-
mányos téren mindig oly sok, oly kiváló jelest számlált. 

A magy. kath. papság tagjai közt ilyetén kitűnő fér-
fiú vala : néhai Dr. Hollók Imre kanonok is, kinek kézirat-
ban hátrahagyott és remek tollal irt alkalmi szent beszédeit 
— tekintettel az általánosan nyilvánult óhajtásra — sajtó 
alá rendezni elhatározott szándékom ; miért is bátorságot 
veszek magamnak a ftdő magyar lelkészkedő papságot és 
mindazokat, kiket az egyházi szónoklat egyik remekének 

megismerése érdekel, — tisztelettel fölhivni, miszerint a 
nagybecsű műnek kiadatásánál tömeges pártolásuk által se-
gédkezni szíveskedjenek. 

Bátor vagyok még továbbá a papneveidei előljáró 
urakat, mind pedig a magyarországi szerzetes rendházak t. 
főnökeit is felkérni a mű pártfogására, aminek az által ad-
hatnak különösen kifejezést, ha a gondjaikra bízott intéze-
tek és rendházak könyvtára azámára azt megrendelik. — 
Megemlítem végül, hogy aki gyűjtő ivet birni óhajt, for-
duljon eziránt hozzám s én rögtön szolgálok azzal. 

A körülbelül 26—27 ívre terjedő munkára az előfize-
tés 2 írtjával bezárólag szeptember 20-ig tart, hogy a nyom-
tatandó példányok száma iránt kellő időben intézkedhessem. 

A t. gyűjtő minden előfizetett 8 példány után egy tisz-
teletpéldányt nyerend. 

Az előfizetések alulirthoz egyenesen, vagy pedig : Bu-
zárovits Gusztáv könyv- és műkereskedésébe (Esztergom) 
intézhetők. 

Feled, Gömörmegye, julius havában, 1879. 
Sprenger Béla. 

VEGYESEK. 
— A Glothard-alagut építőjét, mint a lapok jelentet-

ték, magában a tunnelben szélhűdés érte ; minek következté-
ben plongeoni birtokán Genf mellett meghalt. Eltemették 
ugyanott a plébániai kápolnában. Mainap ritka világi em-
ber ragaszkodik vallásához ugy, mint Favre Lajos. Katho-
likus volt szívvel lélekkel s minden katholikus ügy iránt a 
legmelegebben érdeklődött s nem csinált belőle semmi tit-
kot, hogy ő katholikus létére büszke. Mermillod genfi püs-
pökkel benső barátságban éltek. Egy alkalommal együtt sé-
tálván, az elhunyt a sz. Gothard-hegyi alagútról imígy nyi-
latkozott: „Koczkára teszem érte nevem, javaim, életem ; de 
meg vagyok győződve, hogy sikerül és büszke lehetek, hogy 
e nagy válalathoz egy katholikus és egy genfi svajczi pol • 
gár neve van csatolva." Es nem csalatkozott. Életét felál-
dozta; de nevét a világtörténelem örökké fogja emlegetni, 
mint a ki két dologra volt büszke : katholikus létére s hogy 
az Alpeseket átfúrta. 

— Zsidó élez. Midőn Rómában híre kezdett menni, 
hogy a pápa Andrássy Gyula grófnak rendjelt akar adni, 
zsidó lapok szerint több bibornok e lépést ellenezte, mert 
nem tudták minő vallású a gróf. Az egyik reformátusnak, a 
másik lutheránusnak tartotta. A pápa erre kérdést intézett 
a bécsi nuntiaturához és innét aztán megtudták Rómában, 
hogy Andrássy ,keresztény katholikus'. — Erre aztán rá le-
het mondani, hogy nè vero né ben trovato. 

— Irhonban egyszerre két fényes székesegyház épült. 
Az egyiket Queenstownban sz. Kálmán tiszteletére már fel-
szentelte Mac Carthy cloyusi püspök. Eddig 2 millióba ke-
rült. A másik Thulesben szintén teljesen kész. A casheli ér-
sek fogja felszentelni. Ez sokkal nagyobb és fényesebb mint 
az előbbi. 

— lizenkilencz liitküldér kelt útra e napokban Fran-
cziaországból Afrikába. 

— Csehországban a világi hatóság eddig néhány év 
óta önkényüleg szokta a világi tanítókat a vallástanitással 
megbizni azon esetekben, midőn egyházi férfiú haláleset 
vagy áthelyezés, vagy betegség miatt hiányzott. A prágai 
érseki hatóság tiltakozott ez eljárás ellen s felszólította az 
országos iskolai tanácsot, hogy ezentúl csak azon világi ta-
nító adhasson oktatást a hittanból, ki az egyházmegyei ha-
tóság vagy legalább a helyi lelkész előleges engedélyét meg-
nyerte. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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( demeny czimzendő. ^ 

tFsKs- •nSŜ  

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 

í . 
HARMINCZNYOLCZAMK ÉVFOLYAM. 

^ ^ 
^Előf ize thetni minden kir.°? 

postahivatalnál ; ; 
! Budapes ten a szerkesztő- ; 
: nel, és Kocsi Sándor • 
I nyomdai i rodájában, mu- ! 
zeum-körut 10. sz. alatt , ; 

: hova a netaláni réclama- ; 
i t iókis, bérmentes nyi to t t ; 

levélben, intézendôk. ^ 

-vSCDC I 

Budapesten, augusztus 2. 1 0 II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Havi szemle. — A róm. s egyetemes liitvizsgaló congregatió két határozata. — A nagyszombati érseki 
convictus programmja. — A plébánia-hivatalokról. — Egyházi tudósitások : Budapest. Szabadkőműves taktika. Róma. A 
septemberi consistoriumról. Jeruzsálem. A mi századok óta nem történt. —Irodalom: A spanyol inquisitióról. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Kinek ne tűn t volna fel azon kiáltó ellentét, 

mely a jelenleg uralkodó franczia és német politi-
kai áramlat közt létezik? A lefolyt hó e contrastot 
drastikus hatású megvilágításba helyezte. Bismarck 
szokott modorával durván szakított eddigi pártfe-
leivel, a nemzeti liberálisokkal, kik őt a kulturharcz 
zsákutczájába oly messzire bezavartak; és a német 
katholikus politikai párt , a centrum feje, Windhorst 
pedig sietett a világot biztosítani, hogy a Bismarck 
hoz való közeledés miat t nem árui ta tot t el eddig és 
nincs veszélyeztetve általa a jövőre nézve is semmi 
érdek. A két vezér államférfiú szavai sokkal súlyo-
sabban hatnak az események fejlődésére és egy-
szersmind helyes felfogására, hogysem a lefolyt hó 
eseményeinek sorában inellőzhetnők. 

Bismarck herczeg a birodalmi gyűlés jul. 9-iki 
ülésében igy szólott: „Bizonyos körülmények közt 
az összeütközéseket végig harczolni hősi dolognak 
tartom, — ezek azonban nem állandóan óhajtandó dol-
got képeznek, és ha ut és mód kínálkozik az ellenté-
tek élének enyhítésére, ugy, hogy a tulajdonképi vita-
kérdés elvei egyáltalában még nem érintetnek, hogy a 
felek egymást kölcsönösen ismerni, hogy egy közös 
és magas czél felé való együttes munkálkodás által egy-
mást kölcsönösen becsülni tanulják, — bizonyára 
nem vagyok feljogosítva ezen utat megvetni és ma-
gamtól elutasítani." 

Bismarck nein volna az a ravasz diplomata, a 
ki, — ha a culturbékéről szóló e nyilatkozatában 
egy kis rést nem hagyott volna azon gondolatok szá-
mára, melyeknek a diplomaták azon helyet szokták 
kijelölni, mely a hadseregnél a tartalékot illeti meg. 

A vér és vas emberének e néhány szavában 
egyszerre két ,ibis-redibis'-re akad az éles eszű gon-
dolkozó. 

Először, — mint a bűvészek szoktak tenni, — 
hogy ámulatba ejtse a nagy publicumot, mily nagy 
igazságok s magasztos elvek képezik az ő politiká-
jának rugóját , — Bismarck alto supercilio kimondá, 
a mit úgyis mindenki tudott , hogy az összeütközé-
sek, pár t tusák és társadalmi harczok, még ha azo-
kat a culturharcz csábitó czégérével takargat ja is 
valaki, nem tartoznak azon dolgok közé, melyeknek 
állandósítását valaki okos fővel s egészséges szív-
vel óhajthatna. 

Miután Bismarck ezen egészséges józan elv ki-
mondásával a philosophus szerepét eljátszotta, át-
vette a diplomata szerepét s két oly eszmét pendí-
tett meg, melyek egyike is elég lett volna arra, hogy 
kiki belássa, miszerint a culturharcz jelenlegi be-
s z ü n t e t é s e i m elvi kiegyezés alapján, hanem csupán 
oportunitási exigentiákon nyugszik. „So dasz man 
an die Principien der eigentlichen Strei tfrage über-
haupt noch nicht rühr t . " Ez Bismarck culturbékei 
legújabb poli t ikájának egyik kibúvó lyuka. A másik 
kibúvót a fogárclos diplomata finom ködhomályba 
burkolta, midőn közös munkáról beszélt „egy közös 
és magas czélra.-' Mit gondolhatott Bismarck e kö-
zös és magas czél alatt mást, mint saját életének fel-
adatát, és annyi évi küzdelmeinek vívmányát , a né-
met császárságot, porosz és protestáns specialis missió-
val és hegemóniával? 

E szerint tehát a culturbéke Németországban 
két igen gyenge cseréplábon áll még. Egyfelől, a 
legilletékesebb a j ak ró l jö t t nyilatkozat szerint, az 
elvi ellentétet a béke enyhe szellője még nem érin-
tette, — másfelől nincs kizárva annak lehetősége, 
hogy Bismarck a németországi katholikusokat az 
opportunitási culturbéke altató szere által akarja 
megnyerni azon ,magas czélnak', melynek rabigá-
jába haj tani őket majdnem két lus t rumig drákói 
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szigorral folytatot t cul turharcz által nem bir ta Bis-
marck legújabb politikai fordulatának, minthogy az 
elvi ellentét Berlin és a Vatikán, a protestant ismus 
és katholicismus közt fennáll , azon indoka s illetőleg 
vezéreszméje is lehet tehát, hogy, ha nyil t erőszakkal 
nem megy, akkor jöjjön a csel. A varzini remetéről 
ezt az őszinteségbe burkol t álnokságot feltenni még 
akkor is, ha bün volna, nem tartoznék még a bocsá-
natos blinök közé sem, oly csekély bün volna. Is-
merni kell az embert. A németországi katholiku-
soknak elég idejök és alkalmuk volt e drága isme-
retséget megkötni. Innen a félelem, különösen a 
kathol ikus délnémetek közt, hátha a cul turbéke na-
gyon is becses elvek és érdekek veszélyeztetésével 
köttet ik meg Bismarck és a centrum közt, és ennek 
daczára utol jára még azt sül ki, hogy az egész csak 
sakkhúzás volt Bismarck részéről, mely a katholi-
cismusnak Németországban, maguknak a német ka-
tholikusoknak támogatásával , megadta a mattot . 
Windhors t nem az az ember, a ki levegőbe beszél. A 
init mond, annak meg van az oka, és van concrét 
czélja is. S ő ugyanaznap, s a német birodalmi gyű-
lés ugyanazon ülésében, melyben Bismarck a poli-
t ikai ínysteriumok dodonai székéről az imént bon-
czolgatott ibis-redibis-féle oraculumot hangoztat ta 
el, igen a centrum vezére szükségesnek lá t ta imigy 
nyi la tkozni : „Es ist in Bezug auf die Beendigung des 
,Culturkampfes£ von keiner Seite irgend etwas ver-

sprochen oder nur in Aussicht gestellt, es ist auch 

von uns keinerlei derartiges Versprechen oder In-

aussichtstellen begehrt worden." Szükségesnek lát ta 

ezt kijelenteni balfelé a liberalisokkál szemben, de 

egyszersmind saját elvtársai egyik részének meg-

nyugta tására . „Ich glaube das, — ezek szavai, — 

nach dieser Richtung (zur linken Seite hin) sagen 

zu müssen ; ich sage es aber auch mit nach der Rich-

tung, dasz uns näher stehende Personen im Lande, 

durch die liberale Presse verleitet, zu ähnlichen 

Anschauungen gekommen sind." Arra is szükséges-
o c ? O 

nek ta r to t ta a centrum vezére reflectálni, hogy Bis-

marck cul turbékéje csel lehet a katholikusok dupi-

rozására. Erre nézve a kis ,excellenz' oly jó kedv-

vel felelt, hogy lehetetlen teljes bizalomra nem ger-

jedni Bismarckkal sakkoló lángesze iránt . Azt mon-

dá közvetlenül a fentebbi nyilatkozat u t á n : „Ha 

Ígéreteket bí rnánk s lia valami kecsegtetés tör tént o o 
volna a cul turharczra nézve, akkor tárgyüag véve 
lehetséges volna, hogy bennünket dupiroznának. De 
mivel ily ígéretek- és kecsegtetésekkel nem bírunk, 
bolonddá sem tehet senki. Egyébi ránt megmondom 

önöknek : hi engem bolonddá akar tenni, annak egy 

kicsit korán kell felkelni.'-1- A kristálytiszta öntudat-

nak e gyémántragyogásu nyilatkozata méltán meg-

nyugta tásu l szolgálhat a német katholikusoknak az 

iránt , hogy politikai vezérök tud ja mit tesz. 

A ki azt hinné, hogy Windhorstnak ezen két 

i rányú nyilatkozata, az elv- s érdek-feláldozás és a 

dupirozás felöl, csak egyszerű, egy élü fegyverrel tet t 
egyenes vágás volt, — az nem ismeri a poli t ikai 
antagonisták párbajának szabályait. A centrum ve-
zére, igaz, a kanczellárral meghasonlott baloldal és 
sajá t pártfeleinek egy otthon duzzogó fract iója felé 
nézett, — de Bismarckra vágot t mind akkor, midőn 
Bismarck „magas czéljá t t-val a centrum eszméit 
ál l i tot ta szembe, melyek „minden földiek fölé kima-
g a s z t o s u l n a k , 1 — mind akkor, midőn korai fölke-
lést a jánlot t annak, a ki őt bolonddá tenni akar ja . 
Ez utóbbi vágás oly világosan egyenesen Bismarck-
nak volt szánva, hogy ha Windhors t még világosab-
ban muta to t t volna Bismarckra, a legotrombább 
takt ikai ostobaságot követte volna el. Es épen ez, — 
az, hogy a centrum vezére ily félig kíméletes, félig 
kíméletlen gunynyal ta r to t ta szükségesnek Bis-
marcknak tud tá ra adni, hogy bolonddá tenni ne 
akarjon senkit, — ez teszi megingathat lanná azon 
meggyőződésünket, hogy Bismarck kul turbékéje , 
melyet a német katholikusoknak szánt, ro thadt béke. 
0 nem adta fel elveit, az ő ,magas czélja' marad, a 
mi vol t : protestant ismust lehelő német császárság, 
e nagyon is földi eredetű és czélu dolog, melylyel a 
centrum, a német katholikusok szeme előtt lebegő, 
minden földi dolog fölöt t kimagasztosuló eszméket 
nem akar ja , nem akarha t ja összekeverni. Windhorst-
nak remek takt ikával adott nyilatkozata e tekintet-
ben minden kétséget kizár. S azért fel nem foghatni, 
miért akar a bajor katholikusok egy fractiója, még 
e nyilatkozat után is, sőt épen e nyilatkozat u tán 
sürgősebben, mint az előtt, a centrumból kilépni s 
külön bajor politikai fractiót alakitani . A cultur-
harcz még sem elvben, sem tényleg nincs feladva. 
A mi erre nézve eddig tör tént , az mind még csak 
közeledés és kisérlet a fegyverszünetre. Az ok tehát, 
mely Németország összes kathol ikusai t polit ikai té-
ren egy compact pár tba hozta össze, még koránt-
sem szíínt meg, s azért e compact egység kötelékeit 
most már szétszaggatni, mindenesetre idő előtti do-
log és politikai oktalanság, annál inkább, mert a 

') „Die Ideen, die wir dort (im Culturkampfe) verfol-
gen, sind so erhaben über alles Irdische, dasz wir sie mit 
diesen Irdischen nicht vermengen." Augsb. Posts, jul. 12. 
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bajor specialis érdekeket is hatályosabban lehet 
megvédeni és előmozdítani, ha azok mögött az egész 
centrum áll, nem pedig csak egy kis fractio. Azt pe-
dig feltenni a centrum vezéréről, a volt hannoveri 
miniszterről, hogy ő a porosz centralisatió révébe 
fogja terelni, vagy tereltetni engedi a centrumot, 
katholikus politikai elvtársak közt minden mo-
rállal és logikával ellenkezik. 

Bármit forra l Bismarck, még nem következés, 
hogy annak ugy kell történni , a mint ő tervezi. Ter-
vezett ö a culturharczczal is, és az eredmény mu-
ta t ja , hogy terve nem sikerült . A bajor katholiku-
sok pártoskodó fract iója beláthatná, hogy a csel 
Bismarck részéről nem sikerülhet, mert a centrum 
azt l á t ja és ezt vezére ál tal Bismarcknak egyenesen 
tud tá ra is adta. „ Wer mich düpiren will, der muss ein 
Bischen früh aufstehenBismarck csele épen akkor 
csakugyan fog sikerülni, ha sikerül neki a centrumot 
szétrobbantani. Vigyázzon tehát a bajor fractió. 
E fractiónak konkolyt hintő egyenetlenkedése a 
németországi katholikus érdekeknek oly károkat 
okoztak, melyeknek felidézését a iiél- és éjszak-né-
metek közti ant ipa th iákkal a világ előtt soha sem 
fog lehetni indokolni. J ó volna, ha meggondolnák, 
mit tesznek ; mert „concordia parvae res crescunt, 
discordia maximae d i labuntur . " 

Ez a helyzet, a mint az a lefolyt hó alat t ala-
kulásai t fo lyta t ta Németországban. Opor tuni tás i cul-
turbéke az elvi ellentétek érintése nélkül. Sakkhu 
zások Bismarck és a centrum közt. Poli t ikai viszál-
kodás a német katholikusok közt. Igy ál lanak a dol-
gok jelenleg. A jövő fogja megmutatni , mily szere-
pet játszik Bismarck tervében a német katholikusok 
viszálkodása. 

A francziaországi és belgiumi állapotok kiáltó 
ellentétben vannak a németországi oportuni tási cul-
turbékével. E két katholikus országban a liberalis-
mus va banque-ot játszik s élethalál-harczot, indi-
tot t az egyház ellen. De erről jövőre. (Vége köv.) 

A róm. s egyetemes liitvizsgáló congregatio 
(S. Congregatio Inqu isitionis) 

két határozata. 
i . 

Napjainkban egy hi t tudós u j alakban régi té-
velyt kezdett hirdetni a t ranssubstant ia t ióról . A 
tr identi sz. zsinat, igy i r t az emiitett theologus, azt 
tanitá, hogy a kenyér és bor állaga (substantia) át-
változik Krisztus teste s vérévé. Minthogy pedig az 
ál lag az illető tá rgynak önmagában létét quod in se 
est jelenti, úgymond, ezen átváltozás a kenyér és 

bor önmagában létének (in se) megszűnése által , 
minden más változás nélkül történik. Miként a meg-
testesülésnél a két természet, az isteni és emberi, a 
személy egységében egyesül, épen igy, úgymond, 
lehet mondani, hogy az Oltáriszentségben Krisztus 
teste és a kenyér egyesülnek az állag, t. i. Krisztus 
teste ál lagának egységében. Azért a consecratio 
után, úgymond, megmarad a kenyér és bor termé-
szete, és — csakis ál laguk vagyis önmagukban való 
létök szűnvén meg, — természetfölötti járulék (acci-
dens) jel legét ölti magára. 

Hogy a speculativ theologia ismeretének hiá-
nya vit te az emiitett h i t tudós t e tévelyre, az vilá-
gos. Aristoteles óta,1) mint a bölcsészet és hit tudo-
mány története tanusi t ja , a subs tant ia (állag) két-
féle értelemben vétetett . Jelentet te a dolog lénye-
gét, benső mivol tá t egyfelől, más részről pedig 
ugyanazon dolognak önmagában való létezését, el-
lentétben a másban, mint subjectum-ban való léte-
zéssel, — szóval ez utóbbi esetben annyi t jelentett , 
mint supposi tum accidentiarum. E kettős értemény-
ben használták e műszót a görög és latin sz. a tyák 
és a scholasticusok.8) Elég legyen ezúttal csak szent 
Tamásnak egy-két helyét idézni. „Rat io substantiae, 
ezek szavai, intel l igi tur hoc modo, quod substant ia 
sit res, cui converiiat esse non in subiecto."8) Más 
helyen még világosabban szól : „Substant ia dupli-
citer dicitur. Uno enim modo dici tur substant ia 
prout significat rationem pr imi praedicamenti , et 
hoc est vel forma, vel materia, vel compositum, 
quod per se in genere est. Alio modo dic i tur sub-
stantia il lud quod significat quid in omnibus rebus, 
sicut dicimus, quod definitio significat rei substan-
tiam ; et hoc modo quidquid positive dicitur, in 
quocunque genere sit, substant ia est, vel substan-
tiam habet ; sic enim substant ia pro essentia sumi-
tur.u*4) Más helyen ismét igy nyilatkozik az egyház 
angyali doctora : „Substant ia dici tur dupliciter ,quan-
doque enim sumi tur pro essentia, sicut est in usu 
lat inorum, quandoque pro supposito essentiae."15) 

Secundum Philosophum in V. Metaph., text. 15, 
substantia dicitur dupliciter. Uno modo dicitur substantia 
quidditas rei, quam significat definitio, secundum quod dici-
mus quod definitio significat substantiam rei, quam quidem 
substantiam Graeci ovaíav vocant, quod nos essentiam di-
cere possumus. Alio modo dicitur substantia snbiectum vel 
suppositum, quod subsistit in genere substantiae." Aq. sz. 
Tamás, I. q. 29. a. 2. c. 

•) V. ö. Sanseverino, Elem. seu Instit. philos, christi-
anae, v. I I . c. 3. 

3) Contra Gent. I . 25. 
4) hi II. Sent. Dist. 37. q. 1. a. 1. sol. 
5) In I. Sent. q. 1. a. 1. ad 1. 
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A t r i e n t i sz. z s i na t a s u b s t a n t i a ( á l l a g ) szót 
e s s e n t i a h e l y e t t h a s z n á l t a , m i d ő n i s m e r e t e s h a t á r o -
z a t á t hozta , m e l y s z e r i n t a k e n y é r és b o r á l l a g a 
K r i s z t u s t e s t e s v é r é v é v á l t o z i k . Az i l l e tő ka tho l i -
k u s t h e o l o g u s o k o s k o d á s a az e l l enkező fe l t evé -
sen a l apsz ik . M e n n y i r e a l a p t a l a n a z o n b a n e fe l te -
vés , m u t a t j a a t r i e n t i sz. z s i n a t s z a v a i n a k e g y s z e r ű 
m e g f o n t o l á s a . A z s i n a t a t y á i h a t á r o z a t u k a t k ö v e t k e z ő 
s z a v a k k a l f e j ez t ék k i : „ P e r s u a s u m s e m p e r in ecclesia 
De i f u i t , i d q u e d e n u o s a n c t a haec s y n o d u s d e c i a r a t , 
p e r c o n s e c r a t i o n e m p a n i s et v i n i c o n v e r s i o n e m fieri to-
tius substantiae p a n i s in s u b s t a n t i a m c o r p o r i s C h r i s t i 
D o m i n i n o s t r i et t o t i u s s u b s t a n t i a e v i n i in s u b s t a n -
t i a m s a n g u i n i s e i u s . U 6 ) Az ö n m a g á b a n v a l ó lé tezés , 
s u b s i s t e r e in se, o ly f o g a l o m , m e l y m i n d e n g o n d o l -
h a t ó ö s sze t é t e l t k i z á r , s a z é r t ez é r t e l e m b e n n e m 
m o n d h a t n i a s u b s t a n t i á r ó l , h o g y az egészen á t v á l -
t oz ik , fieri c o n v e r s i o n e m t o t i u s s u b s t a n t i a e . E l l e n -
ben , h a a s u b s t a n t i á t a t e r m é s z e t v a g y l é n y e g ér-
t e l m é b e n vesszük , igen i s , n a g y o n j ó l l ehe t beszé ln i 
t o t a s u b s t a n t i á r ó l , m e r t a k e n y é r és bor az a n y a g i 
v i l á g h o z t a r t o z v á n , az a n y a g i v i l á g a l a p t ö r v é n y e 
s z e r i n t m e n n y i s é g i t e k i n t e t a l á j ö n n e k s i g y l ehe t 
r ó l u k k é r d e z n i , v á j j o n egészen-e v a g y csak részben 
v á l t o z n a k á t , t e k i n t v e a n y a g i l é t e l e m ö k e t ( s p e c t a t a 
m a t e r i a ) , K r i s z t u s t e s t é v é és v é r é v é . 

E f e l v i l á g o s i t ó beveze t é s t e lő re b o c s á t v á n , kö-
z ö l j ü k e lőször a sz. O f f i c i u m elé t e r j e s z t e t t t é t e l eke t , 
a z u t á n az i r á n t o k h o z o t t h a t á r o z a t o t . K ö z ö l j ü k pe -
d i g m i n d a k e t t ő t az Acta S. Sedis i m é n t m e g j e l e n t 
f ü z e t e a l a p j á n . 7 ) 

I. Tételek: 
Humillime rogat Praepositus generalis Soeietatis Jesu 

s. Supremain Congregationem s. Officii, ut declarare digne-
tur utrum tolerari possit explicatio Transsubstantiationis in 
SS. Eucharistiae Sacramento, quae sequentibus propositi-
onibus comprebenditur : 

I . Sicut formális ratio hypostaseos est per se esse seu 
per se subsistere, ita formális ratio substantiae est in se esse 
et actualiter non sustentari in alio tanquam primo subiecto ; 
probe enim ista duo discernenda sunt : esse per se (quae est 
formális ratio hypostaseos) et esse in se (quae est formális 
ratio substantiae). 

I I . Quare sicut natura humana in Christo non est hy-
postasis, quia non per se subsistit, sed est assumpta ab hy-
postasi superiori divina, ita substantia finita, ex. gr. substan-
tia panis, desinit esse substantia, eo solum et absque alia sui 
mutatione, quod in alio supernaturaliter sustentatur, ita ut 
iam non in se sit, sed in alio ut in primo subiecto. 

I I I . Hinc transubstantiatio, seu conversio totius sub-
6) Sess. X I I I . De Eucharistia. Cap. IV. De trans-

substantiatione. 
7) Fase. X I I . vol. X I . Romae 1879. 

stantiae panis in substantiam corporis Christi Domini nostri 
explicari potest hac ratione, quod corpus Christi, dum fit 
substantialiter praesens in Eucharistia, sustentât naturam 
panis, quae hoc ipso et absque alia sui mutatione desinit 
esse substantia, quia iam non est in se, sed in alio susten-
tante ; adeoque manet quidem natura panis, sed in ea cessât 
formális ratio substantiae; et ideo non duae sunt substan-
tiae, sed una sola, nempe corporis Christi. 

IV. Igi tur in Eucharistia manent materia et forma 
elementorum panis, verum iam in alio supernaturaliter exi-
stentes rationem substantiae non habent, sed habent rat i-
onem supernaturalis accidentis, non quasi ad modum natu-
ralium accidentium afficerent corpus Christi, sed eo dumta-
xat quod a corpore Christi modo, quo dictum est, susten-
tantur. — Romae, 20. Maii 1875. 

II. Határozat: 
Feria IV, die 7. Jul i i 1875. 

In Congregatione generali s. Romanae et universalis 
Inquisitionis habita coram Eminentissimis ac Reverendissi-
mis DD. s. Romanae Ecclesiae Cardinalibus contra haereti-
cam pravitatem Inquisitoribus generalibus, lectis ac ponde-
ratis suprascriptis propositionibus, iidem Eminentissimi Do-
mini dixerunt : Doctrinam transubstantiationis, prout hie 
exponitur, tolerari non posse. 

Pro Dno I. Pelami, s. Rom. et Univ. Inquisit. Notario, 
Jacobus Vagaggini, Substitutus. 

(Vége köv.) 

A nagyszombati érseki convictus 
programmja, 

Magyarország herczeg-primása főmagasságu Simor 
JánOS, bibornok és esztergomi érsek a valláserkölcsös neve-
lés ügyét szivén viselvén, atyai gondjainak kiváló tárgyává 
tevé, hogy a már 28 év óta fennálló s közbizalommal kisért 
nagyszombati érseki convictus a kor s józan nevelészet igé-
nyeinek teljesen megfeleljen és a növendékeknek mind szel-
lemi, mind testi képzése legczélszeriibben eszközöltessék. E 
czélból ő fömagasságának kegyelmes meghagyása folytán a 
nevezett intézetnek 1879—80 tanévre szóló jelen programmja 
az illető t. szülők figyelmébe ajánltatik. 

A szellemi s különösen az értelmi képzésre nézve kivá-
lólag azon előnyös körülmény nyújthat a t. szülőknek bizto-
sítékot, miszerint a convictusban az érseki egyházmegye 
ugyanazon áldozárai kezelik a nevelést, kik egyszersmind a 
convictushoz szorosan kapcsolt érseki főgymnasiumnak ta-
nárai, s mind a tanitás, mind a nevelészet terén szerzett ta-
pasztalataik- és átérzett hivatásuknál fogva az erkölcsi, tu-
dományos és testi nevelést a legsikeresebben vezethetni 
reménylik. 

Az értelmi képzésnek több rendkívüli segédszerével bir 
az intézet, u. m. az idő czélszerü beosztása, a tantárgyak 
gyakorlati alkalmazása, könyv-, természettani és mértani 
gyűjtemények. 

Az érseki főgymnasium által kiadott osztály- és érett-
ségi bizonyítványok teljes államérvényességüek. Az előadási 
nyelv a tanodában a magyar ; a convictusban azonban a ma-
gyar nyelven kivül a német nyelvre is különös gond fordit-
tatik, és az aesthetikai bővebb kiképzés végett a növendékek 
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a franczia nyelv-, rajzolás-, szépirászat-, műének- ós test-
gyakorlati oktatásban szintén külön dij nélkül vesznek részt ; 
a zenében pedig mindegyik a t. szülők kivánatára mérsékelt 
külön dij mellett nyerhet az illető mesterektől oktatást. 

A növendékek erkölcsi viselete-, tanulmányokbani elő-
menetele- s egészségi állapotáról a t. szülők az intézet elöl-
járói által havonkint értesitetnek. 

Az intézeti épület már keletkezésekor a dicsőemlékü 
Mária Terézia királyné által e czélra állittatván, a maga ne-
mében páratlan és legczélszerübb szerkezetű, melyhez köz-
vetlenül a szórakozásra alkalmas kert és tágas gymnastikai 
tér van csatolva ; valamint a gymnasiumi tanoda és házi 
kápolna is egy födél alatt közvetlen összeköttetésben áll a 
növeldével. Az ét-, tan- és hálótermek terjedelmesek, szára-
zak, könnyen szellőztethetők és télen fütetnek. A hálóter-
mekben az ágyak deszkafalazat és függönyökkel vannak egy-
mástól elkülönözve, és a termek éjjel lámpával világitvák. 

Az élelmezést illetőleg délben rendesen három, csütör-
tök", vasárnap- és ünnepeken négy, estve pedig mindig le-
ves, és még egy tál ételből álló elégséges, egészséges és tisz-
tán kezelt élelemről, valamint a reggeli kávé s az uzsonnái 
zsemlyéről az intézet gondoskodik. 

A fehérruha minden héten legalább kétszer, az ágyruha 
minden harmadik héten váltatik. 

A tisztaság és egészség tekintetéből a növendékek gyak-
rabban láb-, és nyáron kádfürdőt vesznek, a házi kertben 
töltik a szabad időt, naponkint a szabadban nagyobb sétát 
tesznek, és mind egészséges, mind beteg állapotban a kellő 
felügyelet- és gondviselésben részesülnek. 

A városi főorvos, mint az intézetnek is orvosa, napon-
kint egyszer, ha szükséges, többször is látogatja az intézetet 
és egészségi szempontból befoly tanácsaival az élelmezés-, a 
helyiség rendezése- és az egyes növendékeknél egészségi 
szempontból tán szükségesnek mutatkozó gyakoribb séták 
száma- és idejére. 

Külön kimenet a városba csak a szülők vagy rokonok 
kívánságára engedtetik meg. 

A gymnasium minden osztályába vétetnek fel növen-
dékek kellő tanodai bizonyítványok mellett. 

Az évpénzt illetőleg fizettetik : 
Élelmezés, mosás, orvoslás, gyógyszerek, szolgálat,raj-

zolás, műének, szépirászat, gymnastika s a franczia nyelv-
beni oktatás fejében egész iskolai évre 330 frt . o. é. — H a 
tán a növendékek hosszabb betegsége tetemesb költséget igé-
nyelne, ezeket részben a szülők pótolják. 

Ezen évpénz fele a fölvételkor tétetik la a kormányzó-
nál a másik fele pedig januárhó végén kézbesítendő. 

Az iskolai könyveket vagy a szülők, vagy azok megbí-
zásából az intézeti felügyelők szerzik meg. 

Az Írószerek- s egyéb apró szükségletekre megkí-
vántató költséget a t. szülők szintén az illető felügyelőnél 
tehetik le. 

Elhozandó tárgyak : legalább 2 lepedő, 2 fejvánkos, 4 
vánkoscziha, 1 paplan, 2 paplanlepedő, 1 ágyteritő, 1 mat-
racz, télre 1 pakrócz vagy dunna, 8 pár fehérruha, 12 zseb-
kendő, 5 törülköző, 12 pár harisnya- vagy kapcza, 4 asztal-
kendő, 2 fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruhakefe, 1 köpeny, legalább 

2 téli és 2 nyári felső öltöny, egy atilla s fekete nadrágból 
álló ünnepies öltözék, 3 nadrág, 3 pár lábbeli, 3 nyakkendő. 

A felvételi véghatáridő f. é. szeptember 1. —Mindazál-
tal felszólhatnak a t. szülök, kik gyermekeiket az intézetbe 
adni kívánják, hogy ebbeli szándékukról biztosság okáért 
augusztus 15-ig tudósítsák a „convictusi kormányzóság"-ot s 
e tudósításhoz a bejelentett ifjú utolsó iskolai bizonyítványát 
legalább másolatban okvetlenül csatolni szíveskedjenek ; a 
válaszban tudtul fog adatni a t. szülőknek, mily szám je-
gyeztessék a felvett növendék minden egyes ruhadarabjára. 

Kelt Nagyszombatban, május 1-én 1879. 
Graeffel János, 

esztergomi cz. kanonok, gymnasiumi igazgató, kir. érseki con-
victusi kormányzó s a gyermekseminarium házfőnöke. 

A plebánia-hi vatalokról. 
(Vége) 

X . 
Az 1878 évi okt. 30-án 58770 sz. a. kelt pénzügymi-

niszteri rendeletre nézve, mely az anya- és telekkönyvi ki-
vonatok bélyegkötelezettségét magyarázza, bátor vagyok kö-
vetkező megjegyzéseket koczkáztatni. 

Szükséges volt e rendelet, mert csakugyan különféle 
volt a gyakorlat, némely helyeken meg valóságos betegséggé 
vált a bélyegbüntetésektől való félelem. Ez a félelem már 
sok pénzébe került az egyes feleknek, mert némely anya-
könyvvezető még feleslegesen is bélyegei, csakhogy csonkí-
tásról ne vádolják. — Tessék azonban elhinni — intra pa-
renthesim legyen mondva — nemcsak az ilyen anyakönyv-
vezetőknél van eltérő gyakorlat, hanem még az illető ható-
ságoknál is, akik sokszor bizony minden ok nélkül szabják 
ki a bélyegbüntetéseket. Ismertem anyakönyvvezetőket, kik 
valoságos torturát álltak ki, ha pl. egy csal. ivet kellett alá-
irniok, mert szemök előtt lebegett a 3-szoros bélyegbüntetés, 
s nem egyszer mondták, inkább több bélyeget teszek rá, 
csak ne exeqnáljanak. Az illető fél meg fizetett. Ez túlságos 
félelem a túlságos vexáktól. Egyik pénzügyi hatóság, de 
nem is kell ez hozzá, elég itt bármely hivatalnok, vagy ik-
tató is, pl. büntetést szab az extractusért, ha a lelkész a ma-
ga hivatalos stampigliáját a bélyegen átüti, a másik meg 
nem büntet. Egyik hatósági személy büntet, ha az anya-
könyvvezető nem a bélyeg zöld mezejében eszközli a ke-
resztülirást, mig a másiknak szabad akárhogyan megkeresz-
tezni, s alul, felül, oldalvást, ragasztani. De ez mindenesetre 
igen furcsa. Kértem én már többször felvilágosításokat, de 
kaptam is igen eltérő feleleteket. Innen a különféle praxis, 
mert nincs rendes szabályzat, hanem van ezer rendelet, s ha 
a világi hivatalnok restelli megtanulni az ide vonatkozó 
rendeleteket v. törvényeket, hogyan kívánhatjuk egy pap-
tól, akinek a növeldében még nem is beszéltek azokról. De 
erről ne többet. 

Bizonyos az, hogy az idézett min. rendelet után is lesz 
különféle eljárás. A rendelet szerint a községi v. helyható-
sági bizonyítványok valakinek családjáról és családi viszo-
nyairól, 50 kros bélyeggel látandók el. Miután azonban a 
lelkésznek is alá kell e bizonyítványokat irnia, a rendelet az 
anyakönyvvezetőknek is megmondja mit tegyenek, Ha azok-
ban az egyes családtagok szül. házassági v. hal. ideje ki van 
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téve, s ezen nevezett eseteknek az anyakönyvvezető aláír, 
annyi bélyeg kell, ahány esetet bizonyít a la csal. értesítő. 
Az ok : „miután teljes anyakönyvi kivonatokat pótolnak." 
Hanem szükséges-e a külön bélyeg akkor is, mikor a közsé-
gi bizonyítványban egy anyakönyvi eset sem említtetik, és 
a lelkész mégis aláír ? Erről nem szól a min. rendelet s 
épen ez lesz oka, hogy a bélyegelésre nézve megmarad az el-
térő praxis. 

Lesznek, kik a maguk aláírásához is tesznek bélyeget, 
mások bélyeg nélkül is aláírnak. Hanem miután emlitve 
nincs a rendeletben, de meg a dolog természete szerint is, 
azt tartom, hogy a lelkész az ő aláírását a községi bizonyít-
ványra, ha nem említtetik tüzetesen egy eset sem, külön bé-
lyeg nélkül is eszközölheti. A taxára nézve a VI I I . pont 
alatt már elmondtam véleményemet, itt csak azzal egészítem 
ki, hogy a plébánia hivatalok részére szükséges lenne, tekin-
tettel a már fenálló taxákra, amég meg nem állapitottakat 
megállapítani, a visitatióba felvenni, s a panaszoknak, habo-
zásnak és önkényeskedésnek elejét venni. A családi értesítő-
nek taxáját pedig fokosat szerint lehetne megszabni, az ér-
tesítőben előforduló esetek számához képest, pl. 5 esetig be-
zárólag 2 ftot, 10 esetig 3 f tot ; 15 esetig 4 ftot s igy to-
vább ; — vagy pedig más fokozat szerint 5 esetig bezárólag 
2 ftot, s aztán minden 2 esetért 50 krt. Ha az egyházme-
gyei hatóságok ezt megtennék az állam bizonyosan nem til-
takoznék, mert úgyis az állam az, mely ingyenes szolgálatok-
kal, miket követel, az anyakönyvvezetést gyűlöletessé teszi. 

Egy plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , augusztus 1. Szabadkőműves taktika. — 

Belgiumi szabadkőművesekről beszélünk, de bizonyára nem 
kell megjegyeznünk, hogy ugyanaz áll a többi, tehát a ma-
gyarországi szabadkőművesekről is. I t t is áll, ex uno disce 
omnes ; hiszen a szervezet, a szellem, az irány, a végczél 
ugyanaz az amerikai, mint az európai, a belgiumi, mint a 
magyarországi szabadkőműveseknél : rágalmazni, hitelöktől 
megfosztani az egyháziakat, mindenek előtt a szerzeteseket, 
hogy azután annál sikeresebben lehessen elnyomni, megsem-
misíteni az egyházat. Tehát a belgiumi szabadkőművesek-
ről, ezeknek taktikájáról beszélünk ; most ők vannak napi 
renden franczia ,testvéreikkel'. Amint Francziaországban, 
ugy Belgiumban is, az iskola kérdésben mutatta meg a pá-
holy, hogy mi a czélja. El kell nyomni a szabadság nevében 
a katholikus iskolákat, hogy szabadkőműveseket lehessen 
nevelni ; de, ámbár Belgiumban a törvény már meg van sza-
vazva, sőt szentesítve, a szabadkőműves páholy, ugy lát-
szik. mégsem bízik ,törvényének' sikerében; hogyczéltérjen 
fogáshoz nyul, fogáshoz, mely megegyezik a szabadkőműves 
becsülettel. Mit is törődik e hitetlen forradalmi társulat az 
eszközökkel, csak czélja legyen biztosítva. Ha valahol, ugy 
bizonyára a szabadkőműveseknél áll az, hogy a czél szente-
síti az eszközöket. 

A szabadkőművesek pedig czélhoz akarnak jutni min-
den áron, az egyházat kiakarják az iskolából zárni, ott ők 
akarnak uralkodni, a figyelmet e kérdésről más irányba kell 
terelni, egy kath. testületet be kell szenyezni, és mig e kér-
déssel foglalkozik a közvélemény, addig az iskolai törvényt 

végre lehet hajtani, sőt egy másik czél is el lesz érve, egy 
kath. testület megbélyegezve fog állani a közvélemény előtt. 
Egy testületről beszéltünk, de ki nem tudná önmagától is, 
hogy ez alatt a jezsuiták értendők ; mert bár nem kételke-
dünk, hogy a szabadkőművesek bármily eszközt is felhasz-
náltak volna czéljaik elérésére, de miért nyúlnának máshoz, 
midőn kezök ügyében vannak a jezsuiták, ezek a gonoszok, 
kik mindenütt jelen vannak, hol a szabadkőműveseknek szük-
ségük van, midőn arról van szó, hogy holmi királygyilkos-
ságokról szóló mesékkel a fejedelmeket terveiknek megnyer-
jék. Mégis csak szerencsések ezek a szabadkőművesek, hogy 
jezsuiták egyáltalában, de különösen Belgiumban is léteznek, 
mert ime még fejőket sem kellett törniök, hogy mily uj 
hazugsággal álljanak a közvélemény elé, hiszen bizonyos (?) 
hogy a hány jezsuita, annyi királygyilkos van. 

Igy vélekednek, t. i. a szabadkőművesek, vagy leg-
alább is ugy tesznek, mintha igy vélekednének. Erre mu-
tat a legújabb belgiumi eset, melyet érdemes szemügyre 
venni, liberális lapok tudósitásai szerint is. Egy falragaszon 
a nép a király meggyilkolására szólittatik fel, mert az 
iskolai törvényt szentesitette. Egy embert a korcsmában el-
fognak, a ki részeg állapotában az üveget a pinczér fején 
széttöri. Erről az emberről liberális szabadkőműves lapok 
constatálják nemcsak azt, hogy bukott kereskedő és része-
ges, hanem azt is, hogy delirium tremens rohamai vannak, 
hogy rövid idő előtt sikkasztás miatt elitéltetett, hogy több 
év előtt egy katholikus egylet tagja volt, melyből azonban 
kizáratott. Ez az ilyen jellemű és életű uri ember már most 
mit sem talál üdvösebbnek, mint azt vallani, hogy a felhí-
vást egy jezsuita felszólítására függesztette ki : és az állam-
ügyész, egyetértve ,testvérével' a szabadkőműves igazság-
ügyminiszterrel, a jezsuitát elfogatja, de ismét szabadon bo-
csátja. Ez azonban a czélra elég, a scandalum megvolt, a je-
zsuitát elfogták, becsukták; de nem fogták volna el, ha 
,valami' nem volna a dologban ; és lia nem is lehetett a tényt 
bebizonyítani, de a gyanú azért megmarad és ennek alap-
ján most majd következik az államveszélyes szerzetesek 
száműzetése. 

Valóban a szabadkőművességre nézve nagyon jellemző 
esemény. Dormientes testes adhibes, mondja gúnyosan sz. 
Ágoston. A szabadkőművesekről meg ez esetben mondhatjuk, 
illetőleg kérdezhetjük őket : részeg, bukott embert, delírium-
ban szenvedőt, rovott előéletűt és oly tanút fogadtok el egy 
egész testület ellen, kit a katholikusok egyletökből mint 
méltatlant kizártak? Napjaink birái, a kétségtelen bizton-
sággal bebizonyított gyilkos lelkiállapotát megvizsgáltatják, 
hogy enyhitő körülményt fedezzenek fel a gyilkos felmenthe-
tése érdekében ; a szabadkőművesek ellenben ott, hol kath. tes-
tület gyanúsításáról van szó, elfogadnak oly tanút, kiről nyil-
vánosan mindenki tudja, hogy részeges, hogy öriilési roha-
mai vannak. Ha a szabadkőművesség jellemes emberek tár-
sulata volna, ha czéljai szentek lennének, feltehető-e, hogy 
ilyen ember tanúságát elfogadnák? íme a kath. egylet, 
melynek ez a tanú tagja volt, őt kebeléből kizárta, jeléül 
annak, hogy kath. társulat tagjai, csak jellemes, becsületes 
életű emberek lehetnek, a szabadkőművesség pedig az által, 
hogy ily ember tanúságát elfogadta, vele solidaritását kitün-
tette, indirecte bevallja, hogy e társulat tagjainak jelleme 
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épen olyan, mint tanujaié. Nem, a szabadkőművesség jel-
lemes, becsületes embert nem birhat tanuul, csak tönkre 
ment részeges embert, sikkasztót és őrültet ; ezek az ő ta-
núi, ezeket használhatja fel czéljaira, de épen ebben rejlik 
elitéltetése is. 

Azt hisszük, hogy ha valami, ugy ez az eset felnyit-
hatná mindazok szemeit, kik mind ez ideig sem akarnak a 
szabadkőművességben valamely veszélyes társulatot látni. 
Igen, felnyithatná az ilyenek szemeit, hogy lássák vég-
re, mi az a szabadkőművesség, mik végczéljai? A belga 
katholikusok tisztában is vannak e földalatti társulat ter-
vei- és czéljaival, ismerik taktikájokat és fogásaikat és 
mint az ottani nagyszerű mozgalomból kitűnik, nem hagyják 
magokat hasonló taktikák által félrevezetni. Nem tévesztet-
ték szem elől e szabadkőműves fogás daczára sem azt, ami 
előttük szent, t. i. iskoláikat, hanem a szabadkőműves isko-
lák mellett gyorsan állítják fel keresztény iskolákat, hogy 
gyermekeik hitét megmentsék. Sőt bizonyos, hogy sokan 
azok közül is, kik eddig ingadoztak, e páholyi scena által a 
katholikus ügynek megnyerettek. Bárcsak máshol is hasonló 
lelkesedést idézne elő a katholikusok közt ez a/, eset és már 
megelőzőleg szövetkeznének, hogy a hasonló szabadkőműves 
taktikát előre is lehetetlenné tegyék. 

Róma, jul. 25. A septemberi consistoriumrólker'mgö híre-
ket részemről is megerősíthetem. Ebben czimet és kalapot kap-
nak azon ,idegen bibornokok', kik még nem kaptak. Ugyan-
ekkor a szent atya a négy első osztályú nuntiatura dignita-
riusait, u. m. a bécsi, párisi, madridi és lisaboni nuntiuso-
kat bíbornoki méltóságra emeli. Igy tehát két consistoriumi 
ülés lesz : az elsőben u j bibornokok fognak creáltatni, a 
másodikban a czimadás és kalapfeltevés szertartása fog 
végbe menni. 

A négy első nuntius előléptetését általános áthelyezés 
fogja követni a nuntiaturai magas személyzetben. A mi a 
személyeket illeti, kik a szent széket az u j berendezés sze-
rint az emiitett négy kath. hatalmasságnál lesznek hivatva 
képviselni, jelenleg csak a következők jelzésére kell szorít-
koznom. A brüsseli nuntius, mgr Vannutelli Parisba megy. 
Aloisi-Masella szintén első rendű nuntiaturát kap. Az igy 
megürülendett müncheni és brüsseli nuntiaturákra a szent 
atya következőleg állapodott meg : Münchenbe Roncetti, 
volt brazíliai internuntius, Brüsselbe Mocenni chilei Inter-
nuntius megy. Aloisi-Masella oly annyira megérdemlett pro-
motiója kiváló fontossággal bir a Vatikán és Berlin közt folyó 
tárgyalások miatt. E jeles praelatusé az érdem, hogy a kan-
czellárral Kissingenben történt találkozása által a vallási 
béke alapjait leraknia sikerült. 

A mi ezen tárgyalások jelenlegi állapotát illeti, azt 
nagyon nehéz volna tüzetesen kifejteni. Alapos hitem, azok 
után, miket a legjobban értesült körökben nyilván beszélnek, 
hogy a szent szék ragaszkodik azon határozott egyesség 
visszaállításán, mely a kath. egyháznak szabadságát Porosz-
országban eddig biztosította s a két hatalom egymásközti 
viszonyát szabályozta. Ezen egyesség az 1815-iki De Salute 
animarum kezdetű bullán alapszik. Ha egyszer a kiegyezés 
ezen alapon létrejön, a berlini kormány a dolgok logikájá-
nál fogva kényszeritve lesz az egyházüldöző törvényeket 
eltörölni, valamint az egyházmegyéknek a száműzött pászto-

rokat visszaadni, szóval öszhangba hozni a törvénykönyvet s 
az egész belügyi politikát azon u j állásponttal, melyet az ál-
lam a szent székkel szemben elfoglalt. 

Feljegyzésre méltó dolognak tartom, hogy a közigaz-
gatási választások Olaszország több városában kedvezően 
ütöttek ki a katholikus jelöltekre nézve. Az olasz nép körében 
mutatkozó ez éledés okai közt, meggyőződésem szerint, nem 
szabad feledni azon pazarlást, melyet a liberális közigazga-
tási bizottságok véghez vittek. Rómában p. a tanács, mely-
nek többsége még most is a forradalmi párthoz tartozik, 
1870—77-ig 37 millió, adósságot csinált, vagyis Róma min-
den lakosára átlag 160 frankot. Es ez még semmi ahhoz 
képest, a mi Flórencz, Nápoly, Genua, Milano s más váro-
sokkan történt, hol az adóssági quota egy-egy lakosra 800 
és 300 frank közt váltakozik. A liberális Olaszország méltán 
megérdemli a mindig farsangoló nemzet czimét. 

Jeruzsálem. A mi századok óta nem történi, az egy-
szer mégis sikerült. 1860-ban, mint Ratisbonne atya az 
, Annales de la Mission de Notre Dame du Sion'-ban irja, a 
beuroni hohenzollerni lierczegnő, ki igen buzgó hive a kath. 
egyháznak, több benczés kíséretében meglátogatta a szent 
helyeket. Ugyanakkor a szent földön tartózkodott mgr 
Spaccapietra smyrnai érsek is. A herczegnőnek egyszerre 
igen nehezen teljesíthető vágya támadt. Azt óhajtotta, hogy 
zöld csütörtökön az utolsó vacsora helyén hallgathasson sz. 
misét. Hiában mondták neki, hogy e helyiség századok óta 
török mecset, melyben hogy sz. misét lehessen szolgálni, 
sem a basa, sem a kádi, még maga a szultán sem adhat en-
gedélyt, miután még ilyesmit kérni is életveszélylyel járna. 
A herczegnő nem engedett. Előhivatta a mecset őrét s me-
sés összeget adott neki, azon Ígérettel, hogy csak néhány 
órára engedje át a mecsetet, biztosítva őt egyszersmind, 
hogy minden a legnagyobb vigyázattal fog történni. Az ef* 
fendi minden scrupulusát legyőzte a pénz. Nagyheti kedden, 
jól elzárt szekrényben, bevitték a mecsetbe az oltárt és sze-
reit. A kitűzött napon maga az effendi vette át az őrködést. 
Minden bejárat elzáratott és csak az volt nyitva, melynél 
maga az eífendi állt őrt. Kitűzött időben megjelentek egy-
másután, bizonyos időközök megtartása mellett, egyszerre 
legfólebb ketten a meghívottak közöl, a kitűzött ajtónál. 
Megjelentek összesen tizennégyen : a herczegnő, mgr Spacca-
pietra és tizenkét áldozár, köztük Ratisbonne atya. Midőn 
mindnyájan együtt voltak, az effendi lelkét újra aggodalom 
szálta meg s csöppön mult, hogy az egész terv meg nem hiu-
sult. De győzött ekkor is a pénz. A herczegnő u j baksisa 
bátorságot öntött a rettegő effendibe. Feláilittatván az oltár 
kezdetét vette a szent ténykedés. A jelenvoltak meghatott-
ságát leirni lehetetlen. Néha ugy látszott, mintha a miséző 
praelatus már nem birná tovább folytatni, annyira erőt vett 
raj ta a megindulás és könyezés. Ratisbonne atya támogatni 
vala őt kénytelen. Két óra telt bele, mig a szent misének 
vége volt, mely után a kimenet ép oly szerencsésen sikerült, 
mint a megérkezés . . . . Hány év fog még eltelni, még e 
szent helyen oltár lesz ? ! 

IE0DAL0M, 
X A spanyol iuquisitióról legújabban három jelen-

tősb munka látott napvilágot, u. m. : 
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1) História verdadera de la Inquisition, por D. Fran-
cisco Javier Rodrigo. Madrid, Al. Gomez Fuentenebro. I. k. 
1876. II . és I I I . köt. 1877. 8-adrétü 483, 538 és 538. 1. 

2) La Inquisition, por D. Juan Manuel Orti y Lara, 
catedratico de la Universidad de Madrid. (Egyszersmind a 
,La Ciencia Cristiana' jeles folyóirat szerkesztője.) Madrid, 
Aguado, 1877. 8-adrét 315 1. 

3) Zur Geschichte der spanischen Staatsinquisition. Se-
paratabdruck aus dem Werke : Die Kirchengeschichte von 
Spanien, von P. Pius Gams, O. S. B. Regensburg, Manz, 
1878. 8-adrét 96 1. 

Az első helyen emiitett mű szerzője könyve 1. köteté-
ben az inquisitio intézményéről szól általában, keresztény 
culturbölcselmi, kánonjogi s jogtörténelmi szempontból. 
Műve 2. és 3. kötetét egészen a spanyol inquisitiónak szen-
telte. Szerinte a spanyol inquisitio, nem, mint kivált Hefele 
után szokásba jött mondani, állami, hanem vegyes intézmény 
volt. Ugyanezen álláspontot foglalja el Orti y Lara szellem-
dús kisebb műve. Szerinte is a spanyol inquisitio „az egy-
ház szellemi kardjának s a királyok világi kardjának egy 
karddá való egyesítése." Ezen felfogást Gams élesen meg-
rója s határozottan a mellett van, hogy a nevezett intézmény 
csupán állami intézmény volt. 

Látni való ebből, hogy a spanyol inquisitio elvi oldala 
még mindig vitás kérdés. Három dolog azonban kétségbe-
vonhatlan. Először, hogy a spanyolok legtermészetesebb, 
leghivatottabb tolmácsai lehetnek saját intézményök szel-
lemének. Másodszor, hogy Gams nem használhatván a Rod-
rigo által felhatalmazott uj adatokat, korántsem kecsegtet-
heti magát azzal, hogy a spanyol inquisitio jellegéről Rod-
rigo által felállított tételt, mely szerint az vegyes, egyházi 
és állami iutézmény volt, megdöntötte. Yégre harmadszor 
az is kétségtelen, hogy több spanyol iró, — pl. Don C. Bar-
raquer a ,La Ciencia Cristiana', f. évi julius 15-iki füzeté-
ben, — határozottan téved, midőn a specialis spanyol inqui-
sitiót egészen egyházi intézménynek tartják. 

= Beküldetet t : Társulati értesítő mint Jézus sz. szi-
vének hirnöke. Kiadja s felelős szerkesztő : Kubinszky Mihály. 
1879. Julius-hó. Tartalom: Julius-havi általános szándék-
hoz — A rezgő fa (legenda) Rosty Kálmántól. — Loyolai 
szent Ignácz élete (folytatás). — P. Schauenburg Ferencz 
S. J . : „Jézus szeretetre legméltóbb Szive (folytatás). •— El-
mélkedés a bold, szűz Mária szeplőtelen Szivéről. — Bucsú-
imák. Közli : Intay Vazul. — Részletes jó szándékok julius-
hóra. — Havi tudósítások a L. sz. A. ima-egyletéről. Kun-
cze Leótól. — Melléklet : „A keresztény erényeknek és tö-
kéletességnek gyakorlása." Ir ta Rodriguez Alfonz. Jézus 
társaságabeli áldozár. Fordította Tóth Mike, S. J . I I I . kö-
tet 24. iv. 

= Iskolai értesítők: 12) A gyulafehérvári róm. 
k. nagy-gymnasium értesítője az 1878/9 tanévről. Tartalma : 
I . Gyulafehérvár környékének növényzete. Cserni Bélá-
tól. I L A gy-fehérvári meteorologiai állomás észleletei 1878-
ik évről. Avéd Jákótól. I I I . Tanári kar : 5 pap és 7 világi 
tanár. IV. Tanterv. V. Az V. és VI. osztályban kidolgozott 
magyar és német feladatok VI. Segélyegylet és önképzőkör. 
Amannak alaptőkéje 1088 ft 63 kr, emebben tartatott 34 
gyűlés, első félévben 7, másodikban 6 pályadíjjal. VII . Tan-
szerek szaporodása. A tanári könyvtár áll 882 mű, 1937 köt 

241 füzetből. Az ifjúsági könyvtár 617 mű, 930 köt. 153 fü-
zetből. Az állatgyüjtemény áll 2656 dbból a növénygyűjte-
mény 2688 dbból, az ásványgyüjtemény 1559 dbból stb. Az 
ifjúság száma 236 : róm. kath. 106, gör. kath. 83 ; gör. kel. 
36; ref. 9 ; luth. 11 ; héber 41. 

13) Értesítő a pannonhalmi szent-Benedek-rend pápai 
kisgymnasiumáról. Az 1878—79-ki tanév végén közzétesz. 
Ocsovszky Kázmér igazgató. Tartalmát megnyitja Reznyák 
Albert tanár alapos értekezése:—Az ifjúsági iratokról. A ta-
nári kar áll 6 sz. B. r. és 2 világi tagból A gymnasium se-
gélyegylete (Szulpicz-egylet) összesen 3399 f t 9 4 k r . tökével 
rendelknzik. Tanári, ifjúsági könyvtár, természettani és vegy-
tani szertár, terménytár, régiségtár tetemesen szaporodtak. 
Az ifjúság száma 170: róm. kath. 111, ág. v. 2, héber 50. 

VEGYESEK. 
— 0 felsége a porosz-hohenzollerni Beuronból számű-

zött benczéseket birodalmába meghívni s nekik a prágai 
Emans-kolostort átadni méltóztatott. Saját szemeinkkel lát-
tuk Beuronban, mire vitték e reformált benczések az egy-
házi zenében és festészetben. 

— Negyedszázados lelkészi jubilaeumát tartotta a nagy-
érdemű budapest-terézvárosi prépost-plébános, ngs és főt. 
Klempa Simon ur tegnapelőtt, julius 31-kén, szerető hivei, 
paptársai s pártkülönbség nélküli nagyszámú tisztelőinek 
őszinte öröme s üdvkivánatai között. Az általánosan nyilvá-
nuló lelkes ovatiókhoz csatoljuk mi is szivünk mélyéből fa-
kadó azon üdvkivánatunkat, hogy Isten az ország legnépe-
sebb plébániájának lelkipásztorát áldja és sokáig éltesse. 

— A fővárosban nemsokára ismét jubilaeuma lesz. 
Septemberben fogja ugyanis a lelkes budapest-józsefvárosi 
plébános, főt. Kanovics Béla Mór ur, negyedszázados áldo-
zárságának emlékét ünnepelni. E huszonötéves alig egy-
kettő kivételével, a fővárosban a pastoratio legterhesebb he-
lyén lelkipásztorkodva tölté a m. t. jubiláns s hivei, paptár-
sai, számtalan tisztelői várva várják az alkalmat, hogy forró 
érzelmeiknek méltó kifejezést adhassanak. 

— A szent atya, mint a ,Fanfulla' írja fontos iratot 
készít, melyben a kath. egyház tanügyi főhatóságát bizo-
nyítja be. A világ tehát ismét várhat egy hatásos pápai 
encyclicát. 

— A belga püspöki kar jul. 28 és 29-én évi egyháztar-
tományi rendes ülését tartotta. 

—- Guibert bibornok, párisi érsek ő emja főpásztori kör-
levelet intézett papságához és híveihez, melyben egyházi 
büntetések terhe alatt kötelezi őket, hogy a párisi külföldi 
missio seminariumától kikerült s aztán vértanúságot szen-
vedett, névszerint felhozott szent emlékű férfiaktól fenma-
radt minden írást, levelet vagy jegyzetet az egyházmegyei 
hatósághoz beküldjék.Szó van ezen vértanuk beatificatiójáról. 
O eminentiája a senatushoz is intézett egy levelet, melyben 
az u j közoktatásügyi törvényt első lépésnek nevezi az egy-
hás ellenségeinek kielégítésére. Ugyanez veszélyezteti a tár-
sadalmi rendet s a polgári egyetértést : compromittálja egy-
szersmind a közbékét. A harmadik köztársaság ne kénysze-
rítse a clerust, hogy a jog, igazság és béke képeit a múlt-
ban keresse. 

— A löweni kath. egyetem Windhorstot és Reichens-
perger Pétert, a centrum vezérférfiait, tiszt, jogtudorok-
ká avatta. 

-— Martin Konrád, elhunyt paderborni püspök érde-
kes művet hagyott kéziratban. Czime ,Zeitbilder'. Legköze-
lebb megjelenik Mainzban Kirchheimnél. 

— Írni is alig tudó cultusministere van a legújabb mo-
narchiánk, Bolgárországnak. E nevezetes férfiút Grujew J o -
akimnak hívjak. Csak elemi iskolákat végzett. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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vMegjelenik e lap heten-"P 

kint kétszer : 
s z e r d á n es s zomba ton . 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s pos ta- : 

küldéssel 5 f r t . ; 
Szerkesztői lakás: Buda- j 
pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
4<>., hova a lap szellemi ! 
részét illető minden kül- i 

demeny czimzendô. 
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K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZNYOLCZAD1K ÉYFOLYAM. 

pl 
Előfizethetni minden kir.' 

postahivatalnál ; 
! Budapes ten a szerkesztő-

nél, és Kocsi Sándor 
I nyomdai i rodájában, m u-
i zeum-körut 10. sz. alatt , 
i hova a netaláni reclama-
; t iókis, bérmentes nyi tot t 

levélben, intézendôk. 
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Budapesten, augusztus 6. 1 1 II. Félév, 1879. 

TARTALOM : Havi szemle. — A sz. officium vagyis a róm. s egyetemes hitvizsgáló sz. congregatio hit és erkölcsre vo-
natkozó határozatainak természete és kötelező ereje. — A róm. s egyetemes hitvizsgáló congregatio két határozata. — 
Egyházi tudósitások : Budapest. Egy hang a szomszédból. Róma. Még egyszer a nuntiaturákban történendő változásokról. 
Az államtitkár visszalépéséről. Svajczi Freiburg. A bázeli nagy lövészünnepély — Irodalom : A kinyilatkoztatás és tudo-

mány öszhangjáról. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége) 

Francziaországban és Belgiumban élethalál-o O 
harczot indí to t t a l ibera l ismus a ka th . egyház ellen. 
Je lszavához — a kié az i f júság , azé a jövő — hiven, 
a nevelés és közoktatás te rén megsemmisí teni az 
egyház és val lás minden befolyását , — ez az ura l -
kodó poli t ikai pá r toknak ha tározot t czélja. E czél-
nak megfelelöleg mind a két helyen ugyanazon esz-
közök, ugyanazon fegyverek vétetnek használa tba . 
I r ányza tos tö rvénygyár t á s , gyanús í t á s , rága lom, 
erőszak : ezek az eszközök, ezek a fegyverek. 

Ezen nemtelen eszközök- és fegyverekkel szem-
ben a kathol ikusok m a g a t a r t á s a mindké t országban 
megható, loyalis, mél tóságte l jes , sőt mondha tn i ma-
gasztos. Az egyház első századaiba, a hősi keresz-
tény erények korába véli az ember visszavarázsolva 
magát , midőn a f ranczia és belga kathol ikusok ön-
védelmi csatalánczán végig tekint . Velők szemben 
féktelenség, szenvedély, gyűlölet , va l lás ta lanság , 
tö rvény t ip rás , erőszak és rága lom tombol : és a ka-
thol ikusok, é lükön az Athanázok, Ambrusok , Vazu-
lok, a ranyszá jú sz. J ánosokra emlékeztető főpászto-
raikkal , a féktelenségre és szenvedélyre önmegtaga-
dással és mérséklet tel , a gyűlö le t re szeretettel, a 
va l l ás ta lanságra lángoló hi tbuzgósággal , a tö rvény-
szegésre törvényt isz te le t te l , az erőszakra a jog, a 
r ága lomra az igazság egyszerű felderí tésével és vé-
delmével felelnek. Szenvedni lá tn i valaki t megható 
dolog; szenvedni á r t a t l anu l , szenvedni az igazság-
ért , szenvedni — há lá t l anu l — az érdemekért , va-
lóban isteni dolog s magasztos l á tvány . Ez tör ténik 
Francziaországban és Belg iumban a kath . egyház-
zal, a v i lági és szerzetes rendi papsággal . F ran-
cziaország és Belgium a kereszténységnek, a kath . 

egyháznak köszöni c ivi l isat ióját . Ennek t a n u j a az 
egész világ. Most azzal fizetnek vissza mindké t he-
lyen az egyháztól e l rugaszkodot t gyermekek, hogy 
csúfol ják, rágalmazzák, zakla t ják , üt ik-verik, fosz-
togat ják , az iskolákból , nevelő intézetekből ki taszít-
ják , k i rá lygy i lkosságró l gyanus i t j ák , és igy tovább, 
a min t ezt a napi lapok n a p n a p u t á n előadják. Nem 
szenvedés ez ? Igen, szenved az egyház Belg iumban 
és Francz iaországban , szenved papsága, szenvednek 
szerzetes rendje i , — mél ta t lanu l , az igazságér t , szen-
vednek a ka tho l ikus papi, szerzetesi nevelők és ta -
nítók azért, me r t oly igen jó l nevelnek és taní ta-
nak, hogy a va l l ás ta lan , t udomány ' tő lük m é l t á n 
re t teg ; szenvednek tehát azért , a mié r t minden be-
csületes ember hódola t ta l meghajol e lőt tük, paeda-
gogiai je lességökér t és a t á r sada lom körü l szerzett 
nagy érdemeikér t . Igen, szenved Belgiumban és 
Francziaországban az egyház, ez sajnos valóság. És 
váj jon a tan i tó egyházzal, a papsággal nem szen-
vednek-e együ t t a hívek is ? U g y van, szenvednek 
ők is. Nincs az egyházban tag, mely más tag fá jda l -
mában részt nem venne. „Si p a t i t u r u n u m mem-
brum, compa t iun tu r ei omnia membra.1-'1) Az egy-
ház meg támado t t becsülete az ö becsületök, az egy-
ház f á jda lma az ö f á jda lmuk , az egyház fosztoga-
tása az ő fosztogatásuk. Azok a szerzetesek, kiknek 
táná t s erkölcseit a rága lom és gyanus i t á s özönével 
á rasz t ják el az egyház ellenségei, az ö bizalmuk ki-
tün te te t t kegyel t je i , gyermekeik nevelői s igazán, a 
szó tel jes ér telmében, lelkiatyái . Azok a szerzetesek, 
kik Francziaországban szenvednek, min t Guiber t bi-
bornok a f ranczia senatushoz intézet t magasztos ira-
tában mondja , „az á l lam előtt pé ldásé le tü polgárok, 
az egyház előt t a papság szeme fénye, választot t -
jai."-2) Hogyan ne f á jna a kath. hiveknek, midőn e 

l) I. Cor. 12; 26. — 2) „Ces hommes sont, au regard 
11 " 
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szerzeteseket, e férfiakat és nőket, kik közöl nem 
egynek kebelén a becsület-rend keresztje ragyog, a 
társadalom szemetje, az erkölcsmételyezők és király-
gyilkosok közé lealacsonyittatni l á t j á k ? Es az váj-
jon szintén nem fáj-e a katholikus hiveknek, midőn 
annyi évi fáradozásaik, küzdelmeik és áldozataik 
gyümölcseit , a vallásos nevelő- és tanintézeteket lé-
tökben veszélyeztetve, s midőn szabadságról hires 
hazájokban a legszentebb szülői jogot lábbal t ipor-
ta tn i l á t j á k ? És az váj jon szintén nem fájhat-e a 
katholikus francziáknak és belgáknak, hogy az ő 
adójukat , az ö pénzöket, a liberális kormány lelkiis-
meret lenül oly iskolákra költi, melyeknek czélja a 
vallásos iskolák elnyomása, az i f júság megrontása, 
s végeredménye a társadalom, a haza pusztu lása? 
Igen, nem fájhat-e valóban a kath. hiveknek, hogy 
a kormány és uralkodó pár t oktalan szenvedélye 
őket kettős nevelés- és tanügyi költekezésre kény-
szeríti, egyfelől a vallástalan állami, másfelől saját 
vallásos iskoláikra? 

Mindez méltán f á j a kath. egyháznak, fá j a ka-
tholikus papságnak, a szerzeteseknek és a világi hi-
veknek. Szenvednek mindnyájan , mél ta t lanul , a jog-
ért és igazságért, hálát lanul , érdemeikért. Egyéb-
i ránt ez az egyház, ez a katholikusok hivatása. „In 
hoc enim vocati estis : quia et Christus passus est 
pro nobis, vobis relinquens exemplum, u t sequa-
mini vestigia eius", mondá sz. Péter apostol.8) De 
ez : a méltat lan, az igazságért, a jó te t tekér t való há-
lát lan szenvedés, — ez a kath. egyháznak, a kath. 
papságnak, szerzeteseknek és hiveknek dicsősége is. 
Ebből ismerhetik meg, hogy kedvesek Isten előtt. 
„Haec est enim grat ia , si propter Dei conscientiam 
sustinet quis tristi t ias, patiens iniuste. Quae enim 
est gloria, si peccantes et colaphizati suffertis ? Sed 
si benefacientes patienter sustinetis : haec est grat ia 
apud Deum." 4 ) 

Es a kath . egyháznak e szenvedése egyszers-
mind szerencsés jós la tu jele egy szebb jövőnek. Mi-
dőn Isten oly közelről, oly egyenesen van érdekelve, 
min t itt, akkor következhetik ugyan még keresztre-
feszités is, de épen ez csak közelebb hozni és bizto-
sitani fogja a fel támadást . Két éj és egy ha jna l esett 
csak közbe a golgothai deicidium és a dicső feltá-
madás közé. Az a sötét gyűlölet , mely a kath. egy-
házat körülveszi, min t Krisztust a keresztfán, azt 
jelenti, hogy az ész, becsület, józanság és morál e 

de l 'Etat, des citoyens exemplaires ; au regard de l'Eglise, 
des prêtres d'élite." La Défense, jul. 29. — 8) I . Petr i 2 ; 21. 
— 4) I. Petri 2 ; 19, 20. 

napfogyatkozása után az igazság napjának nemso-

kára fel kell kelnie. Erre nézve a lá thatáron több 

előjel mutatkozik,melyek m i n d a r r a muta tnak ,hogy 
az isteni gondviselés alapos, gyökeres regeneratio 
felé intézi a franczia s a testvér belga nemzet sor-
sának szálait. A felvetett kérdéseknek határozot t 
világos i ránya s az érzelmeknek kendőzetlen nyil-
vánulása, — mely annyira megy, hogy Belgiumban 
val lásügyi minister lehet az, ki a kath. vallás sirá-
sóságát tűzte ki feladatául , — mindez az igazság 
napjának közeledését jelenti . Az a gyorsaság, mely-
lyel a par lamentben, saj tóban és clubbokban az 
egyház ellen intézett támadások, rágalmak, gyanú-
sítások az országot, sőt egész Európá t be jár ják s 
mindenünnen hata lmas czáfolatokban halomra dön-
tetnek, azt muta t j a , hogy a dolog inár megérett . Az 
egyház, vallás, jog és szabadság védőinek re t tent-
hetlen bátorsága, sorakozása, erőteljes t i l takozása 
és ellenállása; az ellenfelek nyi lvánvaló roszakarata, 
eszközeik s fegyvereik nemtelen volta ; az egetverő 
ellenmondás, melybe magokat a ,szabadelviiség' imá-
dói, a szabadság és j o g á l l a m ' magasztalói a jog t ip -
rásával keverik,— mindez világosan muta t j a , melyik 
rész felé haj l ik e százados szellemi vi lágharczban a 
jog és igazság diadalmi koszorúja. 

A hány fontosabb esemény, — kezdve Napo-
leon Lajos herczeg halálától , — annyi jele egy fen-
söbb kinyilatkoztatásnak. Döntő perczek, órák, na-
pok, évek küszöbén ál lunk. 

Az egyház roszlelkü ellenségei csalódtak.5) Azt 
hitték, hogy a franczia nemzet lelkiismerete eléggé 
e la ludt már arra, hogy megölhessék. Azt hitték, 
hogy elég sokáig hirdették már, hogy a vallás csak 
a buta népnek fékentar tására az ol tár és t rón össze-
esküvése által kigondolt béklyó, melyet a felszaba-
du l t emberiség, „természetfölött i hiedelmeivel, el-
avul t isteneivel és papja iva l" nyakáról immár le-
ráz, — mint ők mondogatni szeretik. Azt jósolgat-
ták, hogy a tudomány, — mely az emberiség leg-
főbb kérdései előtt még most is, 6 ezer év lefolyása 
u tán , mint a gyermek gagyogva megáll, — m á r 
czélját elérte s az emberi vágyak végtelen sorát 
egymásután mind teljesíteni fogja. Azt képzelték, 
hogy az a szegény tudomány, mely minden század-
ban, most már minden évben, egy csillaggal többet 
ismer az ég csillagainak ismeretlen mil l iárdjaiból , 
de a mely képtelen csak egy hüvelykkel is megtol-
dani földünk tömegét, egyetlen egy csillaggal sza-

5) La Situation religieuse. Let t re de M. Belcastel à M. 
L . Veuillot. Courr. de Bruxelles, jul. 29. 



pori tani az ég ragyogó szikráit, egyetlen egy erény-
nyel gazdagabbá tenni az emberi lelkiismeretet, 
egyetlen egy szenvedélytől megszabadítani az em-
beri szivet; mely képtelen egyetlen egy életet is sem-
miből létrehozni s egyetlen egy halál t megsemmisí-
teni ; — igen, azt képzelték, hogy e tudomány, mely 
Istennel s az ö kinyilatkoztatásával öszhangban oly 
szép, oly magasztos és nagy, el fogja foglalni Fran-
cziaország lelkében és az egész inindenségben a te-
remtő, megváltó és megszentelő Isten helyét. Ezt 
hitték, ezt mondták, ezt hirdették ezen elfogultak ; 
— és most, — most a tények felelete ime hangosan 
szól. Most a vén Gallia annyiszor á ta lakul t földjén, 
az ,emberi jogok' kikiál tásának 90 ik evében, egy 
századdal a világ ál tal látot t legerőszakosabb tár-
sadalmi felforgatások után, midőn a polgári és val-
lási intézmények egész épületét vérözön sodorta el, 
mely elpusztitott par t ja in nem hagyot t há t ra csak ro-
mokat, templomok, zárdák és iskolák romjait , ösz-
szetört oltárokat, fe l tör t s megbecstelenitett királyi 
sirokat, és százezer vér tanú csonthalmazát ; 60 évvel 
a hitközöny átka után, melylyel egy bal jóslatú láng-
ész vélte a kezdődő század homlokát örökre megje-
lölhetni ; a harmadik köztársaság alatt , mely 20 
egymásután megbukott politikai a lkotmány örök-
ségét vette á t ; midőn nynden emberi hatalom csak 
egy napig látszik élni a nap alatt ; midőn sem 
örökölt, sem más trón nem áll fenn az oltár tá-
mogatására, hogy ne legyen ok a kormányt arról 
vádolhatni, hogy a római babonát védi ; midőn a 
szent szék ki van fosztva s midőn a pápának nincs 
csak egy bazilikája szabad, kereszttel a tetején, és 
néhány méternyi kőfallal, hogy benne a földkerek-
ségének hirdesse tö rvényé t ; midőn kétszer napjá-
ban, egy millió példányban, egy sajtó, mely magát 
a katholi t ismus ellenségénnk vallja, Isten, az ö egy-
háza, titkai, papjai, vallása és csodái ellen a rága-
lom, g u n y é s kimondhatlan sérelmek gyúj toga tó lá-
vaözönét áraszt ja szét; midőn egy óriási összeeskü-
vés az egész földkerekségén szüntelenül, a föld min-
den erejével: a közhatalommal és titkos társulatok 
kai, a suffrage universellel s a lázadások önkény-
uralmával , — a pokol minden sugalmaival, — hazug-
ság, képmutatás , gonoszság, istentelenséggel, — azon 
'árad, hogy Francziaország és az egész világ lelké-
ben megölje Jézus Krisztust : ime Krisztus eröseb-
bn ál, s jobban szeretik, lelkesebben imádják öt, s 
h ihata t lansága fényesebben ragyog, mint bármikor 
e z e l ő t t . . . . Csodát akartok ? I t t van egy első rendű. 
I t t i csalás lehetetlenség. Háromszáz millió szem-

lélő magában Európában megvesztegethetlen tauu ró-
la. A szabad gondolkozók kinevetik a természetfólött i t 
s ime a természetfölött i csúffá teszi őket ; megtöri 
dölyfliket s megmenti az országot, melyet balgaságuk 
veszélybe sodort. Uralkodik a világon, vakitó fény-
nyel áraszt ja el minden ember szemét, a k i csak foga-
dást nem tett , hogy lelki vakságban akar maradni . 6) 

Asz . O f f i c i u m, 
vagyis a róm. s egyetemes hitvizsgáld sz. congregatio 

hit és erkölcsre vonatkozó határozatainak természete és köte-
lező ereje. 

Az ontologismus a katholikus iskolákban csaknem 
minden befolyását, melylyel előbb birt, elvesztette, de azért 
van még most is buzgó védője Fabre abbéban. A Sorbonne 
tiszteletreméltó tanára ily czim alatlv: „Solis intelligentiae 
lumen indeficiens seu immediatum Dei ut entis summi in-
ternum magisterium " egy művet adott ki, melyet a tizenhe-
tedik század vége felé egy ferenczrendi hittudós, Juvenál 
atya irt Tyrolban. A kiadványhoz csatolt latin előszó elénk 
adja a kiadó czélját, melynélfogva ő a peripatetismus veszé-
lyes tévelyével szembe állítja, a szerzőnek, kinek nevét elég 
szerencsés napvilágra hozni, tanát és tekintélyét : „Vajha, 
igy szól Fabre abbé, a tyroli bölcselő könyve az egész ke-
resztény földön elterjedne és mintegy harsonául szolgálna a 
harczra, melynek a sensualisták- és Isten s egyháza más el-
lenségei ellen, — akár szándékosan viszik szerepüket, akár 
nem tudva, mit tesznek, — meg kell indulni." Isten és egy-
házának ez utóbbi elleneit, az uj-peripatetikus bölcselőket és 
hittudósokat azután hosszasan a legfeketébb szinekkel festi. 
„Ha a vallásos érzék eltompul, ha a vallásosság sokak lel-
kéből kihal vagy meggyengül, ez az ő hibájok. Nem vakit-
ják-e ők el az embereket, rosz tanokat terjesztve? Nem já r -
nak-e ők magok is vakon, mint a Szentírás mondja? A he-
lyett, hogy elméjöket és bölcsességüket, melyet Teremtőjük 
megismerésére, szeretetére és védésére kaptak, neki szentel-
nék, egészen ideigvaló érdekekben foglalják el. stb. . . " 

line néhány a nyelvezet szépségeiből, melyeket az elő-
szó szerzője elleneire pazarol, kik az eszmék keletkezését és 
az emberi észnek Istenhez való viszonyát illetőleg az egy-
házban általánosan helyeselt tant pártolják. Nem szándé-
kunk az erőtetett, bizonyíték nélküli vádakra felelni. Nem 
akarjuk bonczkés alá venni a Fabre ur által újból kiadott mű 
becsét ; az ontologismust sok más megvizsgálta, megczáfolta, 
s ugy hiszszük, nagyon jól. De ma Fabre abbét kivéve ma-
guk az ontologisták is elismerik, hogy egy itélőszéknek 
Ítélete, mely által a Szentszék nyilatkozni szokott, az onto-
logismust még enyhébb alakjában is, mint azt a katholi-
kus iskolákban előadták, kárhoztatta. Igyekszünk az ítélet 
természetét meghatározni és tekintélyének fokát megállapi-
tani. Vájjon azt a határozatatot, mely által a szent Officium 
Congregatiója 1861. szept. 18. kijelentette, hogy az ontolo-
gismus hét tételét1) tiszta lelkiismerettel nem lehet tanítani 

6) I. h. 
' ) A hét tétel következő: 1. Immédiat» Dei cognitio habi tual is 

saltern intellectui humano esseutialis est, i ta ut sine ea nihil cognoscere 
possit, siquidem est ipsum lumen intellectuale. 

2. Esse illud quod in omnibus et sine quo nihil intel l igimus, est 
esse divinum. 

1 1 * 
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(tuto tradi non posse,) maga a Szentszék ítéletéül kell-e te-
kintenünk? Hitbeli-e ez a határozat vagy csak fegyelmi? 
H a az előbbi jelleggel bir, vagyis ha az elmét teljes meg-
nyugvásra kötelezi, mi a hárhoztatott tan őszinte elhagyását 
eredményezi : ez a beleegyezés olyan-e, hogy az isteni hittel 
azonos ? E kérdések kifejtéséből az olvasó és Fabre abbé pár-
tolói is meggyőződhetnek arról, hogy minden személyeske-
dést távol akarunk tartani és teljesen oly körre akarunk 
szorítkozni, mely a jog- és hittudósokat érdekli. 

Az első kérdést az egyházjognak a római Congrega-
tiók jogkörére vonatkozó elvei szerint könnyen megfejthet-
jük . Elég a legtekintélyesebb szerzőkkel fölemlítenünk, hogy 
e Congregatiók rendeletet tartalmazó bullái — mindegyik 
abban a tárgyban, mely körébe vág — az apostoli hatalom 
birtoklói, a szent atya törvényes közegei ugy, hogy vele 
együtt egy itélőszéket képeznek, a kormányzási hatalom egy 
fokát alkotják, épen ugy mint az egyházmegyében a püspök 
és általános helyettese. „A szentszék a szent Congregatiók 
által hozza Ítéleteit," igy ir X I Y . Benedek egyházi Rende-
leteiben. A Congregatiók hatalma általános és rendes : álta-
lános, mert a pápáétól, mely az egész egyházra kiterjed, nem 
különbözik ; rendes, mert a Congregatióktól a pápához nem 
lehet föllebbezni, mig igenis mindenkor lehet a megbizottól 
a megbízóhoz. A Congregatiók állandó eljárása világosan 
feltünteti tekintélyök természetét. Egy ügyet sem intéznek 
el, mielőtt azt a római pápával nem közlenék ; határozataik-
ban mindig említést tesznek az egyház fejétől nyert legfőbb 
hatalmukról, melynek erejével eljártak. 

Az egyházjog tudósaival az eddig mondottakhoz hoz-
zátesszük, hogy alapittatásuk óta az egész egyházban min-
denki, a részletes egyházak itélőszékei, az egyetemek, a tu-
dósok, a püspökök, a római Congregatiókhoz mint az apos-
toli szék közegeihez fordultak és azok rendeleteit s ítéleteit 
oly tisztelet és engedelmességgel fogadták, milyennel Krisz-
tus Urunk helyettesének Ítéletei- és parancsai iránt tartoz-
nak viseltetni. (Lásd Stemler, Értekezés az egyházi bünteté-
sekről és a római Congregatiókról. 

Ezen elvekből, melyeket értekezésünk további folyama 
csak ki akar fejteni, következik, hogy az 1861. szept. 3-ik 
határozat pápai határozat, a szentszék Ítélete, mint általában 
az egyházi rendeletek, akár a sz. Officium, akár más Con-
gregatio hozza azokat. 

De vájjon hitbeli vagy egyszerűen fegyelmi-e ez az 
Ítélet? Más szavakkal az elmétől kivánja-e a vallásos bele-
egyezést, és a kárhoztatott tan elhagyását, vagy csak merő 
tiszteletteljes hallgatagságot kiván e tan körül ? 

Az itélet mindenekelőtt hitbeli, mert 1. ugy a sz. Offi-
cium elé terjesztett kételyben, mint a főmagasságu bi-

3. Universalia a parte rei considerata a Deo reali ter non distin-
guuntur . 

4. Congenita Dei tanquam entis sinipliciter notit ia omnem aliam 
Cognitionen! eminenti niodo involvit, ita u t per earn omne ens sub quo-
cumque respectu cognoscibile est, implicite cognitum habemus. 

5. Omnes aliae ideae non sunt nisi modificationes ideae, qua Deus 
tanquam ens simpliciter intell igitur. 

6. Res creatae sunt in Deo tanquam pars in toto, non quidem for-
mali, sed in toto infinito, simplicissimo, quod suas quasi partes absque 
ulla sui divisione et diminutione extra se ponit. 

7. Creatio sic explicari potest : Deus ipso actu speciali quo se intel-
ligit et vul t t anquam dist inctum a determinata creatura, homine v. g., 
c reaturam produisit. 

boros főpapok feleletében hitbeli tanról van szó, és ezt a 
tant a hét tétel fejezi ki, melyet nem biztosnak (non tu ta) 
nyilvánított a fő ítélőszék, melynek különös tisztje a hit 
tisztasága fölött őrködni. Már pedig mint Kleutgen atya 
helyesen jegyzi meg („Az ontologismus a szentszék által 
elitélve"), „az erkölcstanban valamely vélemény a non tuta 
nevet nyeri akkor, ha azt nem követhetjük a nélkül, hogy 
Isten parancsának áthágásától ne kelljen tartanunk. Éppen 
igy a csupán elméleti tételek terén valamely tant biztosnak 
(sententia tuta) nevezünk akkor, ha azt el lehet fogadni s 
lehet tanítani a nélkül, hogy magunkat a tévedés veszélyé-
nek kitennők. Ha a kárhoztatott tételek biztosaknak (sen-
tentiae tutae) nem nevezhetők, félni lehet, hogy azok a hit 
valamely világos czikkelyével többé-kevésbbé határozottan 
ellenkeznek. 

2. Az 1861-iki határozat hitbeli jellegét maga a sz. 
Officium a legjobban érdekelteknek kijelentette. 1866. már-
czius 2-ikán a sz. Officium titkára, Patrizi bibornok, az Íté-
lőszék névében levél utján közölte Malines érsekével az in-
quisitio és a index egyesült Congregatiójábau február 21-én 
hozott határozatot, mely Ubaghs, löweni egyetemi tanár ira-
tai fölött mondott Ítéletet. Ez az itélet, melyet a pápa hely-
benhagyott és megerősített, igy szól : „Emi Cardinales in 
hanc devenere sententiam : in libris philosophicis Gr.C.Ubaghs 
hactenus in lucem editis inveniri doctrinas seu opiniones quae 
absque periculo tradi non possunt." E kárhoztatásnak egyik 
oka az, hogy a főmagasságu bibornokok Ubaghs tanár ur 
műveiben több más kifogásos tétel közt teljesen megegyező 
tanokat találtak a hét tétellel, melyekről a sz. Officium Con-
gregatiója 1861. szeptember 18-án azt az Ítéletet hozta, hogy 
azokat félelem nélkül ( tuto) nem lehet tanítani. Az 1861-iki 
rendeletet az 1866. febr. 21-ikivel kapcsolatban szintén 
megküldték. 

Néhány, a traditionalismushoz szító löweni tudós két-
séget támasztott a malinesi érsekkel közölt itélet hitbeli jel-
lege fölött. A Congregatiók határozatai nekik csupán fe-
gyelmieknek látszottak és ők ebből azt következtették, hogy 
hallgatásra igen, de beleegyezésre nem köteleztetnek az irat-
ban foglalt tanokat illetőleg. „Disciplinaris est, aiebant, non 
doctrinalis ; docere non possumus ea quae sunt reprobata, 
sed corde servare licet ea quae publice docebamus." 

E kétségre Patrizi a pápa nevében 1866. aug. 30-án 
ugy felelt, hogy a szóban forgó itélet természetére nézve 
minden bizonytalanságot eloszlatott. „Non sine admiratione 
auditum est huiusmodi dubitationes fuisse propositas 
Viri catholici, multo magis ecclesiastici, id muneris habent, 
u t decretis S. Sedis plene, perfecte, absoluteque se subiiciant, 
e medio sublatis contentionibus quae sinceritati assensus of-
ficerent." Igy tehát a szent atya felelete szerint a löweni tu-
dósok kétsége alaptalan, következőleg az 1861-iki határozat 
ép ugy, mint az 1866-iki, hitbeli tanokat kárhoztatott és 
minden katholikus paptól s bármely hivőtől teljes alávetést, 
őszinte beleegyezést követel a tan kárhoztatásába. 

Ugyanez ép ily kézzelfoghatólag következik a vallo-
másból, melyet a belga püspökök aláirás végett a löweni tu-
dósokhoz küldöttek. Ez igy szól : „Obsequens mandatis ve 
stris, hocce documentum filialis obedientiae vestrae vob? 
exhibere festino, humillime rogans ut per manus vestras H 



pedes Sanctissimi Domini P i i P P . I X . deponatur. Decisioni-
bus Sanctae Sedis Apostolicae die 2. martii et 30. augusti 
huius anni plene, perfecte, absoluteque me subiicio, et ex 
animo acquiesco. Ideoque ex corde reprobo et reiicio quam-
cumque doctrinam oppositam." 

Ennélfogva az 1861. szept. 18-iki határozat hitbeli; és 
önmagát csalná meg, a ki engedelmességét arra szorítaná, 
hogy külsőleg a tan ellen ne tegyen semmit és tisztelettel 
hallgasson. A szent Officium és a Index Congregatiójának 
rendeletei, akár valamely tan vallását, akár másnak elha-
gyását rendelik, az előadott vagy kárhoztatott tant illletőleg 
minden keresztényt vallásos hitre, értelmi alávetésre kötelez-
nek, melynek természetét azonnal megismerjük. Tudvalevő 
dolog, hogy Francziaországban az Íróknak, különösen az egy-
háziaknak, különféle tételeket kellett aláirniok, melyeket a sz. 
Officium azzal a világos kötelezettséggel terjesztett eléjök, 
hogy az előbbi véleményeikkel ellenkező tanokhoz szivvel-lé-
lekkel ragaszkodjanak. És bizonyára hasonló engedelmessé-
get követe] I X . Pius pápa a római Congregatiók által ho-
zott tételekkel szemben a müncheni érsekhez intézett neve-
zetes és gyakran idézett levelében, melyben a katholikus ta-
nárok és irók kötelességeit leirja és figyelmezteti őket, hogy 
nem elegendő magokat csak a világosan kihirdetett hitczikke-
lyeknek alávetni. (Vége köv.) 

A róm. s egyetemes liitvizsgáló congregatio 
két határozata. 

(Vége.) 

II . 

Gury, Casus conscientiae, Melitae, 1878. 393. 
lapján következő eset s annak megoldása olvasható: 

Sahellinus haereticus veniens ad parochum petit in-
strui et admitti ad Ecclesiam catholicam. Parochus vero 
eum instructum interrogat de suscepto baptismo, nec potest 
certum defectum invenire ; hinc haeret anceps utrum illum 
sub conditione baptizare debeat, quod tandem, non absque 
magna anxietate, praestat. — R. Sabellinus rebaptizare (sic, 
sed omnino legendum est rebaptizari) potuit et debuit, ut 
fert mos generalis Ecclesiae, quia notum est, haereticos er-
rare saepius in baptismo conferendo ; ergo prudenter haere-
tici ad veram fidem conversi communiter rebaptizari soient. 

Erre vonatkozólag a fennczimzett congregatio 
elé következő tétel te r jesz te te t t : 

Feria VI , die 20. Novembris 1878. Proposito dubio 
„Se debba il Battesimo sub conditione conferirsi agli eretici 
che si convertono alla religione cattolica, da qualumque lu-
ogo provengano ed a qualunque setta appartengano ?" (la-
tine vero — An baptismus sub conditione conferri debeat 
haereticis, qui se convertant ad religionem catholicam, a 
quocumque loco proveniant et ad quamcumque sectam per-
tineant?) 

A sz. congregatio határozata igy szól : 
Responsum fuit — Negative. Sed in conversione hae-

reticorum a quocumque loco, vel a quacumque secta vene-
rint, inquirendum de validitate Baptismi in haeresi suscepti. 
Insti tute igitur in singulis casibus examine, si compertum 

fuerit aut nullum, aut nulliter collatum fuisse, baptizandí 
erunt absolute. Si autem pro tempore et locorum ratione, 
investigatione peracta, nihil 3Íve pro validitate, sive pro in-
validitate detegatur, aut adhuc probabile dubium de bapti-
smi validitate supersit, tum sub conditione secrete baptizen-
tur. Demum si constiterit validum fuisse, recipiendi erunt 
tantummodo ad abiurationem seu professionem fidei. 

I. Pétami S. R. U. Inquisit. Nótárius. 

Az Index-congregatio felelete egy kérdésre. 
II Rdo Valdameri, Rettore del Seminario e Segretario 

del Vescovo di Crema, ricorreva alla S. Congr. dell' Indice 
per la soluzione del seguente dubbio — Utrum Christißdeli-
bas, sive laicis sive presbyteris, qui facilitate gaudent aposto-
lica legendi et retinendi libros in INDICEM RELATOS, 
liceat tuta conscientia aut legere aut retinere ephemeridem, 
cuius titulus — Il Corriere di Crema — ab Episcopo Cre-
mensi nominatim in sua Dioecesi prohibitum ? 

A questo dubbio la S. Congr. dell' Indice, come era 
naturale e secondo la logica, ha risposto — Ad dubium, uti 
proponitur. Negative. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapes t , augusztus 5. Egy hang a szomszédból. — 

Régen nem vert oly hullámokat egy-egy ügy, mint az úgy-
nevezett Asbóth-Zichy-féle kérdés. Régen nem nyilatkozott a 
liberális sajtó szenvedélyessége oly teljes mértékben, mint 
ezen ügyben. Mi ugyan hagyjuk folyni e dolgot ugy, amint 
folyik, anélkül, hogy a szóban forgó kérdésre nézve beavat-
kozva Ítéletünket koczkáztatnánk ; de lehetetlen észre nem 
venni, hogy az a sajtó, mely keresztény szeretet nem ismer-
ve, hanem e helyett folyton a humanismust hangoztatva, 
mennyire elfelejtkezett ez önalkotta phrasisról is, talán épen 
azért, mert az is, mint minden, nála csak phrasis, e humanis-
mus helyét a leginhumanusabb érzelmek, a gyűlölet, a meg-
vetés foglalták el; Az a sajtó, mely folyton a hazaszeretetre 
hivatkozik, e czim alatt tömi meg zsebjeit, valóságos honáru-
lást követ el e kérdésben, kiszolgáltatja a nemzetet, mint ja -
víthatatlan gonosztevőt a külföldnek ; igen, az a sajtó, mely 
annyi moralitást prédikál, — pártérdekből, predikáczíója 
közben a legnagyobb immoralitást árulja el. 

Lehetetlen, hogy e tünetek csak előttünk jelentkeztek 
volna egész megdöbbentő voltukban ; lehetetlen, hogy ezek 
a külföldi sajtónak figyelmét is önmagukra nem vonták vol-
na : és igy nem lehet csodálni, hogy onnan hangok emelked-
nek, melyekről érdemes nekünk is tudomást venni, mert ugy 
véljük, hogy a hang, melyről ime ezennel megemlékezünk, 
a baj mélyére mutat, mely ha orvosolva lesz, akkor a hala-
dásnak egy akadálya el lesz háritva. Nem régen szólottunk 
e helyen a sajtó romlottságáról és annak befolyásáról az er-
kölcsök megrontására, és ime egy bécsi lap a következőket 
irja a Zichy-Asboth-féle ügyben : „Folyhatnak-e — úgy-
mond — az ügyek tovább is ugy, mint eddig? Tünetek, 
melyeknek súlyát félreismerni nem szabad, oda mutatnak, 
hogy a társadalmi és állami rend erkölcsi alapja gonoszul 
meg van ingatva, és i t t a végső ideje, hogy a meglazult er-
kölcsöt ismét megszilárdítsák. De ez ügyben nem egymás-
utáni, hanem egymás melletti actio szükséges, ha a k iván t 
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sikert elérni akarjuk. A journalisztika erkölcsi érzete is sú-
lyosan szenvedett. Hogy ennek és a másiknak általános erköl-
csi kölcsönhatásában mi az ok és az okozat, azt nem szükséges 
itt hosszasan fejtegetni. Elég legyen az, hogy előbb magának 
a journalisztikának kell meggyógyulnia mielőtt a közmorál 
gyógyításában hathatósan közremüködhetik. És vájjon ké-
pés lesz-e a sajtó, a fenti axióma értelmében, önmagát kigyó-
gyítani ? Mindenesetre szaporán kell ezt neki megpróbálni. 
De ha elmulasztja, vagy nem sikerül neki, akkor majd a tör-
vényhozás kerül sorra, akkor ennek kell majd gondoskodni, 
ne quid respublica detrimenti capiat." 

íme egy hang a lajtántulról és pedig nem is ultramon-
tán lap hasábjain, hanem a Presséből, melyet érdemesnek 
találtunk egész terjedelmében idézni, mely nézetünk szerint 
oly kérdést pendit meg, hogy annak valósítása amily ha-
laszthatatlan, oly annyira üdvös lesz a társadalomra. Ta-
gadhatlan ugyanis, hogy a társadalom erkölcse és a sajtó 
közt igen benső az összeköttetés, mióta az utóbbi oly nagy 
hatalomra jutott. A sajtó jó idő óta az emberiség nagy ré-
szének tanitó mestere lett ; ő neveli az emberiség jó nagy ré-
szét, tőle nyeri ez oktatását ; az ő elveit, eszméit szivja ma-
gába naponkint, onnan táplálkozik, mint a lepke a virág 
kelyhéből. Amit a sajtó mond vallási, politikai, társadalmi 
kérdésekben, az a gondolkozni nem szerető tömeg előtt szen-
tebb, mintha valamit a szentírásból olvasna ; és minthogy a 
sajtó vallásilag hitetlen : politikai és társadalmi téren is er-
kölcstelen, felforgató elveket hirdet és ilyenné teszi olvasóit 
is. Minthogy a sajtó érzékét elveszitette már minden iránt 
a mi keresztény ; minthogy gondolkozásmódja, szavajárása, 
fogalmai egészen a keresztény eszmekörön kivül léteznek, 
ugy hogy írói nem képesek már felfogni, lia valaki a fel-
merülő kérdéseket keresztény szempontból ítéli meg : mind-
ezek következtében olvasói is kivetkőztek jó nagyrészt a 
keresztény érzelmekből és mindent csak az érdek és nem a 
jog, nem az igazság, nem keresztény szellemben ítélnek meg. 

Ennek igy maradni nem lehet, nem szabad ; mert, bár-
mikép vélekedjenek is egyesek, annyi bizonyos, hogy még 
keresztény társadalomban vagyunk. Gyógyszert kell tehát 
alkalmazni, hogy a bajt még jó ideje korán orvosolja. Mi 
is azt mondjuk, itt a végső ideje, hogy a meglazult er-
kölcs megszilárdittassék. De mikép? Annyi bizonyos előt-
tünk, hogy e javitás nehéz és lassú menetű lesz ; de az is bi-
zonyos, hogy a sajtó önmagát megjavitani nem fogja és igy 
tőle kiinduló javítást a társadalom erkölcseire nézve nem 
várhatunk. Vagy mikép várhatjuk, hogy egy gyökerében 
és alapjában megromlott sajtó önmagát regenerálja és igy 
a társadalom regeneratiójára és erkölcsi tekintetben közre-
működhessék? Mily elemekből áll a mostani sajtóirodalom? 
Kik annak kezelői ? Legnagyobb részt tudatlan, éretlen, ke-
resztény, vallási szellem és érzékkel sohasem birt zsidó gyer-
kőczök, vagy egyrészben a teljes hitetlenség fokára alásü-
lyedt habár megkeresztelt irók, kik eddigi működési irá-
nyukból a legjobb hasznot húzták. Ki remélheti, hogy a 
zsidó — keresztény erkölcsöt, a hitetlen vallásosságot fog ter-
jeszteni? Ki remélheti, hogy az ilyen emberek, kik az 
anyagiságban elmerültek, az ország, a nemzet erkölcsi ja-
váért az anyagi hasznot feláldozni fogják ? Ki hiheti, 

hogy ezek a nemzet erkölcsösségére valaha még csak rá is 
gondolnak ? 

Mi tehát, mint a mondottakból kitűnik, a sajtó önre-
generatióját nem hisszük, nem reméljük, és azért más té-
nyezőknek kell közbelépni, hogy e téren javulás álljon be. 
Az egyik tényező szerintünk is a törvényhozás. A törvény-
hozás feladata, hogy a sajtónak korlátlan szabadságát meg-
szorítsa, mert az, amit sajtónk művel, már nem szabadság, 
hanem avval való visszaélés. A törvényhozás feladata, hogy 
a napi irodalom kezelőitől is épen ugy megköveteljen bizo-
nyos qualification mint megköveteli a kivatalnoktól, az ügy-
védtől, mert az mégis nagy absurdum, hogy a leggyakrab-
ban semmi képzettséggel nem bíró, az önképzésre lusta indi-
viduumok, hogy önmagukat fenntarthassák, újságírásra ad-
ják magokat és a legfontosabb világkérdésekben magoknak 
bírói szerepet követelnek ; valamint az sem kisebb absurdum, 
hogy hitetlen, erkölcstelen emberek morum censoresként 
lépjenek fel. A törvényhozás tehet e szerint ,valamit' a 
sa j tó javi tása körül, de wem mindent. I t t még egy más té-
nyezőnek is közbe kell működni, t. i. magának a társada-
lomnak. A sajtóügy kérdése alaposan csakis akkor lesz meg-
oldható, ha a főszerepet maga a társadalom veszi át. Igaz, 
hogy társadalmunk is romlott, de van még benne elég egész-
séges elem, hogy a javítást kezdeményezze és idővel végre-
hajtsa. Ha ezen elem szervezkednék, ha kizárná kebléből a 
hitetlen és erkölcstelen sajtó termékeit, rövid idő alatt nagy 
haladás volna tapasztalható ; de ha ez meg nem történik, ugy 
minden más eszköz sikertelen marad. A 

Róma, julius 27. Még egyszer a nuntiaturákban törté-
nendő változásokról. Az államtitkár visszalépéséről. — Ismét 
biztosíthatom önöket, hogy az őszi consistorium össze fog 
esni a szent atya nevenapjával. A katholikusok már készül-
nek e nap méltó ünneplésére és zarándoklatokról is beszél-
nek, melyek ez alkalomra tervezve vannak. Párisi nuntius, 
mint már emlitém, mgr Vannutelli brüsseli nuntius lesz. 0 
exlja kitűnő képességeiről s ritka mérsékletéről nem egy-
szer fényes tanúságot tett. Belgiumban a legkényesebb hely-
zetekben ritka tapintattal tudott meglepő eredményeket 
felmutatni. Befolyását nem egyszer érvényesítette, hogy a 
katholikusok oppositiója a jelenlegi egyházüldöző kormány-
nyal szemben a bölcs mérséklet korlátai közt mozogjon. 
Épen azért a szent atya bizalmát nagy mértékben meg-
nyerte, és igy remélhető, hogy Párisban is nagy szolgálato-
kat fog tenni az egyháznak. 

Bécsben mgr Jacobinit mgr Czacki fogja követni. E 
fényes tehetségű praelatus jelenleg az államtitkárság egyik 
legfontosabb hivatalát viseli, mi jövendő sikereire biztos 
zálogul szolgál. 

Kezdetben arról volt szó, hogy mgr Roncetti fog P a -
risba menni. Azonban mióta a németországi vallásbéke visz-
szaállitásában a müncheni nuntiusnak oly fontos szerep j u -
tott, a szent atya ez igen kényes és messzeható állást első 
rangú nuntiaturának tekinti s oly férfiúval akarja betölteni, 
milyennek mgr Roncetti bizonyult be. 

Sokat, nagyon sokat beszéltek és írtak legutóbbi idő-
ben ő eminentiája az államtitkár ur állítólagos kegyveszté-
séről. A forradalmi sajtónak megrögzött szokása, hogy mi-
dőn nem kohol, legalább oly gonoszul elferdíti a tényeket, 
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hogy alig lehet aztán a tiszta igazságot feltalálni. Ilyenkor 
magához a forráshoz kell fordulni s az érdeklett személyeket 
megkérdezni. Ily informatiók alapján fel vagyok jogosítva a 
lapok roszakaratu mendemondáit meghazudtolni. Ime a 
tiszta igazság. Minthogy a szent szék diplomatiai tárgyalá-
sai a kormányokkal legújabb időben nagy alakot s terjedel-
met kezdtek ölteni, Nina bibornok ő eminentiája magát a 
munka és gond által annyira tulterheltnek érezte, hogy lel-
kiismeretének gyengédségénél fogva magát elégtelennek 
tartá magas kötelmei teljesítésére. S mivel előbbi egyházi 
pályáján nem szokta meg az ily ügyek vitelét, több alka-
lommal kérte a szent atyát, lenne kegyes másra bizni ama 
nagy feladatot, hogy a pápát magasztos pacificatori műkö-
désében segitse. X I I I . Leo tekintettel volt Nina bibornok 
kérelmére, jól tudván egyébiránt, hogy az államtitkár e ké-
relme nem más okból származik, mind rendkívüli szerény-
ségből. Tudja, hogy Nina bibornok ismételni fogja kérését 
és a szent atya nem akar erőszakos lenni első ministere iránt. 
Ebben áll az egész dolog s minden más czafrang, a melylyel 
ez egyszerű igazságot megtoldják, merő koholmány, vagy 
elhamarkodott vélemény. Nina bibornok visszalépését ennél-
fogva még csupán lehetőségnek lehet tartani. Beszéltek 
ugyan már utódjáról is s emiitették mgr Laurenzit, vala-
mint mgr Czacki utódjául mgr Foschit hozták fel. En azon-
ban bátran állitom, hogy mindez még csak találgatás, mert 
a Vatikán e tekintetben még nem állapodott meg semmiben. 
Annyi a Vatikánban folyt társalgásból kiszivárgott, hogy 
ha az államtitkárságban változás lesz, és mgr Jacobini bi-
bornoki kalapot kap, akkor őt fogja a szent atya megbizni, 
hogy segédje legyen magasztos szándékú politikájának. 

Svajczi F r e i b u r g , jul. 29. (Ered. tudósítás.) —Svajcz-
nak, miként a hajdani Görögország nagy köztársaságainak 
megvannak nagy nemzeti ünnepélyei, melyeknek az a ki-
váltsága, hogy az egész nép szivét dobogásba hozzák. E bé-
kés, játszó küzdelmeken használt fegyverek a századok fo-
lyamában megváltoztak ugyan, — a ravasz Ulysses és a me-
rész Teli nyilát tökélyesitett tűzfegyverek váltották fel, — 
hanem e nagy összejövetelek szelleme megmaradt ugyanaz 
és az olympiai játékok koszorúi és borostyánaiért nem ve-
télkedtek nagyobb lelkesedéssel e régi hősök, mint most a 
szövetségünk által jutalmul kitűzött szerény ajándékokért. 
De a keresztül-kassul lődözött vásznakról s a dijat nyert 
lövésekről, sem a nagy szövetségi versenylövészet szeren-
csés győzteseiről most többet nem akarok szólni. Ezen rész-
letek, bármennyire érdekesek itt, a Duna s Tisza habjai ál-
tal öntözött délibábos rónaságokon nehezen keltenének fi-
gyelmet. Van azonban egy szempont, mely az ön lapja olva-
sóinak figyelmét is megérdemli. Ismeretes dolog ugyanis, 
hogy a szövetségi versenylövészet, épen ugy, mint ama nagy 
nemzeti ünnepélyek, melyekről imént szólottam, egyszer-
smind óriási népgyűlések, melyeknek szószékén a pártok 
eszméket szoktak cserélni s melyek ennélfogva gyakran hi-
vatva vannak döntő befolyást gyakorolni hazánk politikai 
ügyeinek sorsára. Igy, a két év előtt Lausanneban tartott 
szövetségi lövészet, szónokainak mérséklete által, nagy ha-
tással volt a vallási béke s a szövetségi conservativ áramlat 
megerősítésére. Az ez évi bázeli szövetségi lövészgyülés nem 
emelkedett fel a bölcs mérséklet a magas színvonalára. Ú j r a 

feléledtek itt a szószéken a katholikusok ellen felhozni szo-
kott vádak és gyanúsítások, melyeknek éle a foederalista 
párt ellen volt intézve, melyet arról vádolnak, hogy az „ul-
tramontanismus" malmára haj t ja a vizet és elárulja a sza-
badság' nagy ügyét. E vádra a conservativ párt hivei, kü-
lönösen a wallisiak, nem mulasztották el válaszolni, kijelent-
vén, hogy ők nem azért jöttek közös svajczi hazájok német 
ajkú fiaihoz s testvéreikhez, hogy tőlük leszkét hallgassa-
nak a hazafiságról ; a katholikusok pedig a hitök ellen inté-
zett támadásokra hitök bátor bevallásával feleltek, figyel-
meztetve arra, hogy a svajczi szövetség hősi alapitói szintén 
ultramontánok, azaz katholikusok voltak. Ekként mind ezen 
támadások csak arra szolgáltak, hogy a katholikusokat s 
conservativeket meggyőződésökben megerősítsék, világos 
levén mindenki előtt az, hogy az oly ügy, melyet csak szen-
vedélylyel s gyanúsítással szoktak védelmezni, nem lehet jó 
ügy. A félig kialudt vallási gyűlölködést és harczokat nem 
fogják feleleveníteni e kísérletek, melyeket a bázeli lövész-
gyűlés nagy többsége elitélt s melyeket meghaladt szempon-
toknak tart a vallási béke óriásilag szükséges voltáról meg-
győződött közszellem. 

IRODALOM. 
-f- A kinyi la tkozta tás és tudomány öszhangjáró l 

nagyszabású mű jelent meg Francziaországban ily czim 
ala t t : Les splendeurs de la Foi . Accord parfait de la Révé-
lation et de la Science, de la Foi et de la Raison, par M. 
F abbé Moigno, chanoine de Saint-Denis, fondateur du jour-
nal les Mondes. Paris, 1879, 8-adrét 4 köt. 32 frank. 

Nem régen hozták a napi lapok ő szentsége X I I I . Leo 
pápa dicsérő levelét, melylyel e jeles mű szerzőjét kitüntet-
ni kegyes volt. A pápai dicséret nagyban felkölté a tudo-
mányos körök figyelmét : mi is tehát sietünk tiizetesb ismer-
tetéssel szolgálni m. t. olvasóinknak. 

Abbé Moigno, kitűnő tudós, — kinek átható szelleme 
befutá az emberi tudás egész nagy terét s ki évek hosszú so-
rán át nem szűnik meg az általa alapított Les Mondes czi-
mü tudományos folyóiratban évről évre följegyezni a modern 
tudomány igazi vívmányait, — élte alkonyán tudományos 
munkálkodásának összes gyümölcseit együvé gyűjteni akarta 
e monumentális műben, melyet a katholikusok az egész vi-
lágon, hasonlóan Hettinger és Nicolas műveihez, örömmel 
fognák fogadni és nagy élvezettel s lelki épüléssel olvasni. A 
,Splendeurs de la Foi' czimü mű valóságos kincstár, kime-
rítő encyclopaedia szigorúan tudományos alakban, melyben 
a legújabb kutatások és vizsgálódások eredményei mesteri 
avatottsággal adatnak elő s fejtetnek ki. A természeti és 
mathematikai tudományok terén e mű a kereszténység va-
lamennyi apológiájánál teljesebb és igy begyőzőbb. Egyene-
sen Hettinger apologiája mellé teendő, melylyel együtt ki-
merítően bebizonyítja minden őszinte törekvésű embernek a 
vatikáni zsinat azon nyilatkozatát, hogy hit és tudomány 
közt semmiféle ellenmondás sem lehet. Ha valakiben ez iránt 
kétely volna, annak bátran azt mondanók szent Ágostonnal : 
tolle, lege; mert lehetetlen, hogy a teljes, tiszta, ragyogó 
igazság erősebb ne legyen az áltudósok ködös theoriáinál. 

Rövid áttekintés meg fogja mutatni az e könyvben fel-
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ölelt tudományos anyag bőségét s a felvett kérdések kiváló 
fontosságát. 

Az I . kötet a hitnek van szentelve. Szerző, miután a 
hit eszméjét szabatosan meghatározta és kifejtette, bebizo-
nyítja szükséges voltát, s fájlalva megfogyatkozását, remek 
lapokat szentel e meghidegülés okainak. E lapokat olvasva, 
bár a legkülönfélébb tudomány szakokat látjuk itt kime-
rítve, feltűnik mindenek előtt a hittudós, ki illetékessége kö-
rében teljesen otthonosan mozog. Az is feljegyzésre méltó, 
hogy szerző, kinek Ítélete bizonyára súlyosan esik a latba, a 
hit megfogyatkozásának okai közt a pogány classicusok 
műveinek a közoktatásban kizárólagos használatát is emliti. 

A I I . és I I I . kötet a tudomány és kinyilatkoztatás közti 
viszonyról s a kettő öszliangjáról szól. Minden ellenvetés, 
melyet amannak nevében ezen ellen felhoznak, halomra dől 
azonnal, mihelyt az előítéleteket a kimeritő tudományos 
vizsgálat és kritika birói pálczája érinti ; mert ezen előité-
lek korántsem tudományos tiszta meggyőződésben, mint in-
kább felfuvalkodott önhittségben, s mondjuk ki, sötét tudat-
lanságban gyökereznek, mely magát büszkén a bölcseség 
köpenyébe burkolja. A tudomány igényeivel kérkedő tudat-
lanság javithatlan. Daczára, hogy 19 század óta folytonos 
czáfolat érte, nem szűnik meg nap napután felhozni a kinyi-
latkoztatás ellen a legképtelenebb ellenvetéseket, s nem ve-
szi észre, hogy midőn ezt teszi, unalmas, elavult ismétlé-
sekbe esik s hogy fegyvertárában nincs csak rozsdás, kicsor-
bult, összetört fegyver. Hanem a hit ostromlóinak ez okta-
lan állhatatossága megbecsülhetlen szolgálatot is tesz az 
igazságnak. Ez által alkalom nyilik az igazság védőinek a 
bizonyítékok folytonos szaporitása, kicsiszolása és megedzé-
sére : minek következtében mindig fényesebben ragyog a 
világ előtt az, mit szerző splendeurs de la /oi-nak nevez A 
keresztény apologia valóban nagy haladást tett. Ha e köny-
vet a mult század apológiáival összehasonlítjuk, meg leszünk 
lepve fölénye által. Valóban, a mily arányban halad a tu-
domány, oly fokban terjed az igazi ker. felvilágosodás, oly 
arányban hulnak le az előitéletek s a rejtélyek leplei, ugy hogy 
a keresztény hivő hálás örömmel s lelkesedéssel ismétli a 
zsoltáros nagy szavát: „lestimonia tua, Domine, credibilia 
facta sunt nimis." (Vége k.) 

== Iskolai ér tesí tők : 14) A magyarországi kegyes-
tanitórend t a ta i kis-gymnasíumának értesitvénye az 1878/79 
tanévről. Tartalma: A költői irály fajairól. Aesthetikai ta-
nálmány. Ir ta Vécsey J. Bekény. — Tanári kar : 6 k. t. r. és 
1 világi. — A gymnasium évi története. — Tananyag. — 
Tanári, ifjúsági könyvtár, természet és vegytani szertár 
szép szaporodást mutat. A tanuló ifjúság száma 120. R. k. 
71 ; ág. v. 1 ; h. v. 7 ; héber 50. 

15) A szatmári kath. kir. fogymnasium 1878—79. évi 
értesítője. I. Tacitustól van-e a neve alatt ismeretes „Dialó-
gus de oratoribus ?" Sarmaságh Géza tanártól. I I . Az is-
kola 1878—9. évi történetéből. I I I . Tananyag. IV. Tanári 
személyzet: 16 t ag : 11 szatmáregyházmegyei pap, 5 világi. 
— A tanuló ifjúság száma : Beíratott 366, elhalt 2, elma-
radt 22. Róm. kath. 221 ; gör. kath. 50 ; gör. kel. 1 ; ág. v. 
1 ; h. v. 21 ; héber 48. — A gymnasiumi tápintézet vagyoni 
állása az isk. év végén 8756 fr t 78 kr és két gőzmalmi 
részvény. 

16) A szent-Ferencz-rendiek vezetése alatt álló szolnoki 
kath, nagygymnasium értesítője, az 1878/79. tanév végén. 
Közli Varga Emil igazgató. I. Altalános vélemények az élet-
műves fajok meghatározása körül. Galambos Áron tanár ta-
nulságos értekezése. — II. A szolnoki kath. nagygymnasium 
hatodik osztályának 1878. évi szept. 1-én történt megnyi-
tása alkalmából a közönséghez és tanuló ifjúsághoz intézett 
beszéde az igazgatónak és az akkor történt ünnepélyességek 
rövid leirása. Ebből megtudjuk, hogy a szolnoki gymnasium 
1832-ben alapíttatott. — II I . Tanári ka r : 9 sz. Fer. r. ; 2 
világi. — IV. Tananyag. — V. Jegyek értelmezése. — VI. 
Erdemsorozat. — VII . Statistikai kimutatások. A tan. i f jú-
ság száma az év végén: 163; róm. k. 101 ; gör. kath. 2 ; h. 
v. 2 ; ág. v. 2 ; héber 56. — VII I . A nagygymnasi gyakor-
lókör. . . . tai'tott 12 gyűlést. Szavalat volt 110. írásbeli dol-
gozat beadatott 274; elfogadtatott 194, nem 84. Saját dol-
gozat volt 111, költemény 20, fordítás latinból 57, görög-
ből 5, németből 68, fraucziából 12, tótból 1. A kör könyv-
tárában van 346 mű 541 kötettel. — A tanári könyvtár áll 
378 mű, 569 köt. 269 füzetből ; a szegény jó tanulók tan-
könyvtára 174 köt. 7 térképből. A szertárok szaporodása 
s a jótékonyság élénk mozgalomról tesz tanúságot. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Supka Jeromos ciszterczi rendű áldozárt és elő-
szállási lelkészt, a zircz-pilis-pásztó- és szentgotthárdi egye-
sitett apátságok valóságos apátjává kinevezem. 

Kelt Ischlben, 1879. évi ju l ius 27-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Csodabogár. A ,Prot. Egyh. és Isk. Lap' 29. sz. va-

laki egy könyvismertetésben azt állítja, hogy Veresmarty 
Mihály 17. századi convertitát és kath. irót Fraknói V. és 
Ipolyi fújták fel négygyá (sic), s hogy „Bellarmin jezsuita 
műve . . . . maga is az Indexbe került, mint eretnek iro-
mány." — Hát a könyvismertető esze hova került? 

— A gráczi szent-sziv-templomra közadakozás utján ed-
dig 117,845 ft jött össze. 

— Az uj porosz cultusminiszter gyökeres reformokat 
szándékozik behozni az iskolaügyi kormányzatba. Az isko-
lafelügyelők ezentúl az illető kerület többségének vallása 
szerint fognak megválasztatni. Jól jegyzi meg erre a G e r -
mania', hogy kath. szülők nem elégedhetnek meg, ha az u j 
iskolafelügyelő ur csupán csak kath. keresztlevelet tud fel-
mutatni, ők tőle kath. hitet és meggyőződést és kath. szel-
lemű működést követelnek. 

— Az oberammergau passio-játékokra nagy előkészüle-
teket tesznek. U j szintért készítenek. 

«. — A jezsuiták !... Képzelhetni, mily sürgés forgás le-
hetett Brüsselben, midőn az utczákon egyszerre egy röpira-
tot kezdtek az egész városban árulni, melynek czimlapjára 
ez volt írva : A jezsuiták ! Száz árusnál több ember hangja 
hangoztatta a belga főváros utczáin egyszerre azt a félelme-
tes, rettenetes dolgot, hogy . . . a jezsuiták. Volt is ám ke-
letje a füzetnek. Néhány óra alatt 10,000 példánynál többet 
adtak el. Hanem. — ó gonosz jezsuita fogás ! — mily óriási 
csalódás. A helyett, hogy friss királygyilkossági hírt olva-
sott volna benne a botrányszomjas fővárosi léha közönség, 
— ez egyszer az igazság szózatát vette ineg s volt kényte-
len olvasni. A füzetben Clair atya két levele volt Bert Pál 
rágalmai ellen. Volt is savanyu arcz. Az egyik széttépte, a 
másik ,jezsuiták' át mormogva zsebre dugta. — E mystifi-
catio bizonyára sikerültebb, mint a szabadkőműves falra-
gaszok ! 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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: Budapes tenaszerkesz tő- ; 
: nel, és Eocsi Sándor ! 
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'^SicTapesteii, augusztus 9. 1 2 II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Az egyházi javakról. — Az ó-szövetségi kánon. — A sz. officium vagyis a róm. s egyetemes hitvizsgáló 
sz. congregatio hit- és erkölcsre vonatkozó határozatainak természete és kötelező ereje. — Egyházi tudósitások : Budapest. 
Az u j tanterv és a ,Pesti Napló'. Esztergom. Ö eminentiája Martin Konrád elhunyt paderborni püspökről. Ermlandi me-
gye. Hosius bibornok emlékének háromszázados jubilaeuma. — Irodalom : A kinyilatkoztatás és tudomány öszhangjá-

ról. — Vegyesek. 

Az egyházi javakról. 
( Kánonjog tudori felavató értekezés.) 

Nincs ta lán t á rgy , melyrő l nap ja inkban anny i t 
i r t ak volna min t az egyházi j avakró l . Ha valaki 
csakis eme szellemi p roduc tumok sokaságát tekin-
tené s közelebb a dologhoz nem értene, könnyen 
azon gondola t ra jöhetne, hogy i t t oly bölcsészeti 
probléma megfej téséről van szó, melynek hiába szen-
telték a századok legnagyobb férfiai erejöket és éle-
töket. Ped ig mily könnyű , mily egyszerű az egész. 
A különfé le á l láspontok már sokszor támaszto t tak za-
varokat , sokszor homály lya l bor i ták el a legvilágo-
sabb kérdéseket is s következményképen magok u tán 
vonták azt, hogy a miben bizonyára, ha leghosszabb 
időn á t is, m i n d n y á j a n megegyeztek, a r r a nézve 
most vé leménykülömbség t ámad t . Igy v a g y u n k az 
egyházi javakkal . Századokon át senki sem kétel-
kedet t azoknak jogi természetéről , rendeltetési czél-
j á ró l . Csak bizonyos á ramla tok keletkezésével, me-
lyeknek nem vol t innyére az „egyház 0 ' elnevezés, de 
anná l inkább tetszet tek a „ j avak" , fö l fo rga t ta to t t az 
egyetértés, a lko t ta t tak vélemények, t a l á l t a t t ak bi-
zonyos jogi szempontok és összezavartatot t a kér-
dés, melynek vi lágossága, a maga nemében, nem ál l 
a nap vi lágossága mögöt t . 

Je len értekezésünkben nem annyi ra a „javak-
r a " fek te tünk súlyt , mer t hogy ezek „ j a v a k " a r ró l 
ugyan senki sem fog kételkedni ; de inkább és kizá-
rólagosan fo rd i t j uk figyelmünket a természetöket 
fe l tün te tő jelzőre az „egyházra" , bebizonyitandók, 
hogy nemcsak szóval, de te t t leg is egyházi javak, az 
egyház, kizárólagos és el idegenithetlen t u l a j d o n á t 
képezik, nemcsak az egész vi lágban, de különösen 
hazánkban is. Hogy ezt tehessük, értekezni fogunk 
mindenekelőt t 

I . 

Az egyházi javak keletkezéséről. 
Az egyházi javak, az egyházi és vi lági tör téne-

lem tanúbizonysága szerint , egyes személyek ada-
kozásából keletkeztek. Ezen adományoka t megtaka-
r í tva, a mindennap i szükségletek fedezésére, mái-
maga Krisz tus apostolai közöl egyikre bizta. (Sz. 
János , 12, 6.) A hiveknek kegyes adakozására szá-
molt Krisztus, midőn t an í tványa i t széles e v i l ágra 
küldvén prédikálni , azt mondá nekik, hogy sem tás-
kát , sem két köntös t ne vigyenek magokkal , hanem 
a mely városban a hivek be fogadand ják őket, egyék 
meg, a mi t elejökbe adnak. (Máté, 10, 10.) — 
Is teni mesteröknek ezen u tas i t á sáná l fogva néha 
kénytelenek voltak az apostolok a h iveke t fö l is szó-
l i tani az adakozásra (II. Kor. 9, 5.) ; á l t a lán tek in tve 
azonban va lamin t a h i t i r án t i buzgóság, ugy ezen 
jó tékony fe lebará t i szeretet is nö t tön nő t t az első 
keresztények között, ugy hogy sokan közülök min-
denöket e ladák, és a bevett pénzt az apostolok lá-
baihoz vi t ték. 

Az apostoli • időkornak pé ldá ja á tha to t t az első 
századbeli liivekre is, noha az a j ta tos bőkezűség-
nek örve alá korán beburko l t a m a g á t a képmuta-
tásnak ká r t ékony mételye is. 

Ezen szabadakara t szerint i adakozásokhoz j á -
r u l t későbben az is, hogy az ó-szövetségi papok 
m ó d j á r a az u j törvénybel ieket is részesítették a hivek 
termesztményeiknek első zsengéiben, s u t ó b b szintén 
azoknak t izedrészét a j án lo t t ák fel. Miu tán idővel 
a hivek buzgósága csökkent, az egyháziaknak ped ig 
mind száma, mind szükségei növekedtek, a vonako-
dókat törvényes ha tóság á l ta l kellet t ezen a j án lo t t 
t izednek beszolgál ta tására reábi rni . Sőt már az apos-
tolok idejében t a lá lha tn i annak nyomát , hogy a hi-

12 
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vekre bizonyos fizetésbeli teher volt kivetve, mely-
ből más szűkölködőket is segitettek. 

Az egyházi zsinat, mely 1114 ik évben ta r ta to t t 
Esztergomban, azt rendelte a 17-ik fejezetben: „Ec-
clesia non consecretur, si dos et terra prius non da-
t u r . " (Péterffy, Concil. T. I. p. 450.) 

A hippói gyülekezet, mely 393-ban tar tatot t , 
azt végezte a VII ik canonban : „Ne Presbyter i ven-
dant praedia Ecclesiae, nescientibus Episcopis, quo-
modo Episcopis non licet vendere praedia Ecclesiae 
ignorante Concilio, vei Presbyter is suis.LL Tehát volt 
az egyháznak már ekkor, a mit eladni lehetett volna 
ugyan, de nem volt kölcsönös megegyezés nélkül 
szabad. 

Miután a pogány császárok a keresztény val-
lást nemcsak üldözni szűntek meg, hanem önmagok 
is annak kővetői lettek, a bizonytalan adakozás és 
alamizsna helyett az úgynevezett bizonyos és megál-
lapítot t egyházi beneficiumok kezdődtek. Mikor t. i. 
a fejedelmek, vagy más ájtatos, tehetős emberek 
u j egyházat, vagy monostort építettek, azt akarták, 
hogy azokban bizonyosan, és meghatározott időben, 
ál landóan tartassék isteni szolgálat, hogy azokban 
ál landóan egyházi szolgák — plébánosok — is le-
gyenek, kiknek azután, valamint magoknak az egy-
házak és monostorok szükségeinek fedezésére bizo-
nyos jövedelmeket, főképen különféle fekvő jószá-
gokat ajándékoztak és örökös alapi tványképen kö-
töttek le. 

Első vala N. Constantin, ki mind az Iidvözitó 
hitnek fölvételében, mind az egyházaknak és egyéb 
az igaz hit előmozdítására szolgáló kegyes adakozá-
soknak és intézeteknek alapításában más fejedel-
meknek is példát mutatot t . Csakugyan talál t is kö-
vetőkre nem csak Jus t inus , Jus t in ianus , stb. császá-
rokban, hanem sok herczeg, gróf és más áj ta tos 
hivő ma jd a sa já t költségén épült egyházaknak, 
majd a mások bőkezűségéből építetteknek gazdag 
bir tokokat és különféle, kivált fekvő jószágokat a ján-
dékoztak, részint élők között, részint halál esetére. 
Sőt N. Constantin előtt is birtak az egyházak fekvő 
jószágokat, a mi egyebek között világosan kitűnik 
csakugyan N. Constantinnak azon parancsolatából, 
melynélfogva azt rendeli 312-ben, „hogy a keresz-
tényeknek nemcsak templomaik, hanem egyéb elrab-
lott jószágaik is visszaadassanak." 

Az ezen módon egyesült ingó és ingat lan egy-
házi javak eleinte a püspökök kezén voltak egye-
dül, kikkel azonegy asztalnál éltek a többi alsóbb-
rendű papok is; mind öltözetbeli, mind más szüksé-

geik a közpénztárból fedeztettek, valamint egyéb 
szűkölködők segedelinezése is abból kerül t . A jó-
szággal biró monostorokban a ta la jdon szerzetbeli 
elöljárók ügyeltek mind a jövedelmek megtakarí tá-
sára, mind az egész monostor szükségeinek fedezé-
sére.1) Midőn idővel annyira növekedett a keresz-
tények száma, hogy azoknak lelki szükségeit a püs-
pök asztalánál együt t élő papok el nem lá tha t ták , 
hanem a lelkipásztoroknak állandóan híveik között 
kellett maradni, természetesen ezeknek egyenkénti 
élelmezési módjáról is szükséges volt gondoskodni. 
Ennélfogva az egyházi javak jövedelmei négy részre 
osztattak föl : a püspök számára egy rész, másik 
rész az alsóbbrendű papoknak, harmadik az egyhá-
zaknak, negyedik a szegények számára. (C. 6. C. I. 
quaest. 2.) — Ugy látszik, hogy a püspökök az ötö-
dik század vége körül némely részt fekvő jószágaik-
ból is engedtek i t t -ot t által a plébánosoknak, de 
csupán csak addig, mig nekik tetszendett. Későb-
ben elidegenithetlentil s örökösen a plébániák tu la j -
donaivá lettek az efféle átengedett jószágok. 

(Folyt, köv.) 

Az ó szövetségi kánon. 
(Bibliai tanulmány.) 

Az ó-szövetségi kánon tör ténete egyike a leg-
fontosabb kérdéseknek, melyek az ó szövetség tanul-
mányozásánál felmerülni szoktak, nemcsak azért, 
mert a kánon története az egyes sz. könyvek törté-
netével azonos s ennek ál lapota és tekintélye — az 
egyes könyvek ál lapotát és tekintélyét muta t ja , ha-
nem egyszersmind amaz eltérő nézetek miat t is, me-
lyeken az egy és két kanonisták, továbbá a protes-
tánsok áll í tása alapszik. 

Azonban a mily fontos e kérdés, ép ugy a ha-
tározott történeti bizonyítékok hiánya miat t — ho-
mályos ; mert nemcsak az első sorban illetékes tanú , 
a szent irás hallgat erről, amennyiben a kánonnak 
három részre való felosztását emiitvén (Prol . Eccli. 
II. Machab. 2, 13. Luk. 24. 44.) az azokhoz tartozó 
egyes könyveket, azok számát, — sehol sem sorolja 
elő, hanem a historikus irók is (Jos. Fl. ad Apion. 
1, 8; Philo) csak indirect s nem eléggé megbízható 
adatokat nyú j t anak . 

A tr ident i zsinat csalhatatlan tekintélyével 
meghatározta az ezen kánonhoz tartozó egyes köny-
veket, mint azok a Vulgatában foglal tatnak. Támasz-' O ö 
kodva a régi egyházatyák és zsinatok határozataira 

' ) S. Steph. Djcr . I I . C. I I . és Batthyán Leg. Eccl-
pag. 287. 
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a tudománynak feladata tehát e határozatokat a ma-
gok igazi fényében fel tüntetni , s az eltérő nézetek 
ellen igazolni. 

A sz. könyvek egybegyűjtése a babiloni fogság 
u tán tör tént . Mi az ezen fogság előtti időben irt 
könyvek ál lapotát illeti, következőkben ál l i tható 
össze. A zsidó nép, mint az ókor más műveltebb né-
pei, törvénykönyvét a templomban tar tot ta . Er rő l 
tanúskodik a mózesi törvény (Deutr. 31, 26.), mely 
szerint a "Tin a fr igyszekrény mellé tétetett , s ott va-
lószínűleg külön szekrényben őriztetett , főleg a tem-
plomban, mint ezt a Helcias féle eset is muta t j a (2. 
Para l . 34, 14.) A sz. irás tanúsága szerint Josue 
(24, 25.) „scripsit verba in volumine legis" : mi a 
tudósok véleménye szerint nem jelent egyebet, mint-
hogy Josue a szövetség megúj í tására irt okmányt 
az arca mellé tette. Később ismét Sámuel „legem 
regis" az Ur elé tette. (I. Sam. 10, 25.) Ezen kivül 
a fogság előtt más könyvek is Írattak, melyeknek 
ál lapotáról — ezen időt illetve — mitsem tudunk . 
Azonban a cultusnak, Dávid s más Judabe l i kirá-
lyok alat t i virágzó állapota zsol tárgyüj teményt té-
telez f e l .— Prov. 21, 5. szerint „vir i Ezechiae regis'-' 
paráboláka t gyűj tö t tek : miből azt lehet következ-
tetni, hogy e király alat t a sz. könyvek gondozá-
sára külön testület volt felállítva. A prófé táknál pe-
dig azt tapasztaljuk, hogy ezek nemcsak a törvényt , 
hanem az előbbi prófétákat is ismerik s azokat mü-
veikben idézik: mi ismét a r ra muta t ,hogy ezen ira-
tok több példányban voltak elterjedve, s ismerve 
annyira, hogy a próféta jövendöléseiben rájok hi-
vatkozhatott . 

Fogság alkalmával a nép s a papság magával 
vit te a sz. i ratokat . Igy Dánielnél (9,2.) tétetik em-
lítés könyvekről, melyekből Jeremiás jövendölését 
megértet te. 

A fogság utáni időkben az annyi szenvedés ál-
ta l k ipróbál t nép, beteljesedve lá tván a próféták 
jövendőléseit , melyekre azelőtt nem hallgatott , buz-
gón hozzáfogott a cultus helyreáll í tásához s vezé-
rei, nevezetesen Ezdrás és Nehemiás, a szent köny-
vek egybegyűjtéséhez. 

Miután mind a zsidó mind a keresztény tradi-
tio tanúskodik e két férfi buzgó működéséről, első 
kérdés tehát ,mily részök volt nekik a kánoni könyvek 
egybegyűjtésében, vagy más szavakkal: vájjon csak-
ugyan általok be lett-e zárva a kánon, tigy hogy 
Ar taxerxes után, ki alat t működtek, más könyv 
nem vétetett be többé, vagy pedig, vájjon ők csak 
a lap já t vetették-e meg a kánonnak, ugy hogy ennek 

befejezése csak későbbi időben tör tént ? Ezen kérdés-
sel foglalkozunk a következőkben, fel tüntetve a tu-
dományos kutatások eredményeit ; valamint ama kér-
déssel is vájjon csakugyan volt-e a Krisztus előtti kor-
ban két kánon, mely nézet a protestánsok áll í tása 
szerint csak azért á l l í t ta tot t volna fel, hogy a kath. 
egyház határozata igazoltassék ? 

I. A mi az első kérdés t : a kánonnak Ezdrás 
ál tal i befejeztetését illeti, erre határozottan nem-
mel felelünk. 

Ál l í tásunk a következő érveken alapszik. 
Magában a jelenlegi zsidó kánonban vannak rész-

letek, melyek Ezdrás ideje u tán 1 ) írat tak. 1) I.Chron. 3, 
19 — 24. v. ö. I. Esdr. 8, 2. Zorobabel genealógiája 
Nehemiás után két generatióval tovább számlálta-
tik, mely részletről maga Keil is megengedi: hogy az 
„ein anderes später zugesetztes Bruchstück irgend 
einer Genealogie sei"2), miből következik, hogy 
vagy a könyv, vagy pedig e részlet jö t t későbbi 
időben a kánonba. 2) Nehemiás könyve 12, 10. el-
számlált Leviták közöl Eliasib Nehemiással egykorú 
volt, (Neh. 3, 1.20.) a többi későbbi időben élt . J ed -
doa pedig N. Sándor idejében mint pap működöt t . 
(V. ö. Antiq. XI, 7, 2, 578.) E genealógia tehát jó-
val később kerül t a kánonba. 3) Esther könyve IX, 
19. megjegyzéséből az következik, liogy Pur im-ün-
nep már régi idő óta ál talánosan tar ta t ik , s hogy a 
könyv írója az esemény után, mely általános nézet 
szerint Xerxes idejében történt , sokkal későbben 
élt. mi t Keil is elismer.3) 

Ha tehát a dolog igy áll s ha Jos. Flav. sze-
r int : „Quanta veneratione libros nostros prosequa-
mur , re ipsa apparet . Cum enim tot iam saecula 
effluxerint , nemo adhuc adiicere quidquam illis, 
nec deinere, nec commutare ausus fui t ." 4) Akkor e 
zsidó kánon, ha ugy is vesszük, mint most áll, nem 
zárathatot t be Ezdrás által, hanem később. Ezek-
hez j á r u l magából a dolog természetéből vont érv. 
Ha Ezdrás és Nehemiás a kánon legnagyobb részét 
egybegyűj tö t ték volna is, honnaç tud t ák ,hogy nem 
fog-e ta lá l ta tni sz. könyv, mely a kánonban helyet 
foglaland ? „Zu der Erk lä rung , dasz for tan kein in-
spirir tes Buch mehr erscheinen könne, war keine 
jüdische kirchliche Behörde berecht igt" — mondja 
Reusch.5) Sőt azt sem tudjuk, vájjon Ezdrás Mala-

*) Dankó : De S. Scriptura Commentai'. I I . ; Herbst-
Welte : II. Kr . Einleitung 45.; Zschokke: H. Sacra 349. 

2) Keil : Lehrb. der hist. krit. Einleitung 438. 
3) Id. mű 473. 
4) Jos. contra Apion, 1, 8. 
5) Reusch : Lehrb. d. Einleitung in d. A. T. 159. 
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chias előtt vagy u tán halt-e meg. Nem lett volna e 
tehát a legnagyobb merészség Ezdrás részéről, ily 
körülmények közt, a kánont bezártnak nyilvánitani ? 

(Folyt, köv.) 

A s z . O f f i c i u m, 
vagyis a róm. s egyetemes hitvizsgáló sz. congregatio 

hit és erkölcsre vonatkozó határozatainak természete és köte-
lező ereje. 

(Vége) 

Még egy kérdés van hátra. Vájjon az ontologismust 
kárhoztató határozat elménktől olynemü alávetést követel-e, 
mely nem különbözik az isteni hittől és a hit dolgában 
tévmentes tekintélynek felel meg? I t t két ellenkező véle-
ménynyel találkozunk. Mielőtt ezeket előadnók, egy elvet 
kell fölemlitenünk, mely a kérdés megfejtésének irányt ad és 
azt megvilágítja. „A pápai tévmentesség, mondja Streinler, 
személyi, mással nem közölhető kiváltság, mely az evangé-
lium e szavai szerint: llogavi pro te ut non deficiat fides 
tua — egyedül a pápát illeti meg. Következőleg az egyház 
feje tévmentességét senkire át nem ruházhatja, egy Ítélőszék 
sem gyakorolhatná ezt nevében ; az ex cathedra kihirdetett 
hitbeli határozat szükségképen magának a pápának ténye, 
az ő élméjének ítélete : a honnan következik, hogy sem a sz-
Officium, sem bármely más Congregatio hitbeli határozatai 
nem tévmentesek magokban véve. 

Ez mind igaz ; de némely szerző Lacroix-val (De con-
scientia, I. rész, 214. sz.) a sz. Officium és az Index Congre-
gatiók határozatait 2 része osztják. Az elsőbe azok tartoz-
nalc, mnlyclï^t a Oongrtígatíó etijiifc nevében Hoz s nem teszi 
oda, hogy a pápa azokat megerősítette s közzétételüket el-
rendelte ; a második részt azok képezik, melyeket a Congre-
gatio saját nevében ad ki, de azzal a záradékkal, hogy a pápa 
azokat megismerve megerősítette és közzétételüket elren-
delte (1. Bouix, De papa, I I . r.) Mig az emiitett tudósok az 
első osztályba tartozó rendeleteket tévmenteseknek nem tart-
ják, £ddig az utóbbiaknak e kiváltságot tulajdonítják, mert 
ezeket a pápa azáltal, hogy megerősíti és közzététeti, ma-
gáévá teszi és ex cathedra szentesíti. „Tunc enim non tam 
sunt declarationes vei décréta harum congregationem quam 
Papae ipsius quas per tales congregatíones facit." (Lacroix, 
u. o.) Már pedig, mint láttuk, a szept. 18-iki rendelet, mely-
ről az 1866-iki megemlékezik, oly hitbeli határozatokhoz 
tartozik, melyeket a pápa különösen megerősített és közzé-
tétetett. Az emiitett rendelet ennélfogva a tévmentes ítélet 
tekintélyével bir és ex cathedra hozott határozat. 

A következő okoskodást is föl lehet hozni a most em-
lített vélemény támogatására. A hivek lelkiismeretben kö-
teleztetnek arra, hogy értelmöket a római Congregatiók hit-
beli határozatainak, melyeket az egyház feje megerősített és 
közzététetett, alávessék, habár ezeket a Congregratiók bí-
boros tagjai saját nevökben hozták a nyilvánosságra. Ily 
kötelezettséget nem lehet megegyeztetni a nevezett ítélő 
székek határozatainak tévedhetőségével, mert törvényesen 
csak tévmentes tekintély követelhet a hit dolgában többet a 
tiszteletteljes hallgatás- és a külső alávetésnél. A pápa tehát 
valóban határozatot hoz és ex cathedra szól, valahányszor a 
sz. Officium hitbeli Ítéletét megerősíti és annak közzétételét 

elrendeli. Az ellenkezőt állitani annyit tenne, mint meggyen-
gíteni az érvet, melyet a hittudósók a gallikán elvek ellen 
fölhoznak, és mely a pápai tévmentességet a benső alávetés 
kötelességéből vezeti le, melylyel minden keresztény tartozik 
a pápa tanításával szemben, midőn mint az egész egyház pász-
tora és tanitója szól. 

Egy más vélemény — (és ezt Franzelin bibornok, De 
Traditione et Scriptura sok más tekintélylyel védi) a sz. Of-
ficium vagy bármely más Congregatio határozatait nem te-
kinti ex cathedra hozott ítéleteknek, akkor sem, ha azokat 
a pápa különösen megerősítette és közzétételökre parancsot 
adott. IIa föltesszük azt az esetet, hogy a pápa, miután va-
lamely tan fölött egyik Congregatio biboros tagjainak vé-
leményét meghallgatta, azt magáévá teszi és saját nevében 
az egész egyházban azzal a világos szándékkal hirdetteti ki, 
hogy a híveket lelkiismeretben isteni hitre kötelezze, az il-
lető határozat kétségkívül ex cathedra lesz hozva; de ebben 
az esetben egyedül a pápa ítél, a Congregatio pusztán ta-
nácsadó szerepet visz. Bármint legyen a dolog a föltevés-
sel, a Congregatiók határozatai sem magokban, sem a pápá-
tól nyert megerősítés folytán, nem lesznek hitbeli végleges 
határozatok, jóllehet az apostoli szék ítéleteinek lehet őket 
nevezni a fönuebb emiitett okoknál fogva, melyeket itt jó 
lesz kiegészíteni. A pápa egy itélőszékre ráruházhatja leg-
főbb hatalmát, melynélfogva mint Jézus Krisztus nyájának 
pásztora a hit tisztántartása fölött őrködni tisztjéhez tarto-
zik, akár kárhoztatva, akár tanitva egy vagy más tant ; és 
az ilyen, a pápa nevében gyakorolt hatalomnak, a hivek ré-
széről, a vallásos beleegyezés kötelessége felel meg, mely-
nem isteni hit, hanem alávetés egy, a hit dolgában rendelt 
általános őrködő tekintélynek. Ezt az általános őrködő te-
kintélyt, mondja Franzelin, jól meg kell különböztetni a 
tévmentes tekintélytől. Ez utóbbi kizárólag személyes kivált-
sága a pápának; amaz, mint mondtuk, mással is közölhető; 
az egyház feje azt gyakran bizonyos Congregatiók által gya-
korolja. Az egyik tekintély oly tanokat hirdet, melyek az 
egyház gyermekeinek hitét visszavonhatlanul meghatározzák, 
szorosan megállapitják — és ez a tanokat végleg meghatá-
rozza, a véleményeket kárhoztatja, eretnekség- vagy alsóbb 
fokú bélyeggel jelzi. A másik nem határozza meg a tanokat, 
nem azok igaz voltáról, hanem biztonságukról hoz itéletetet, 
s arra szorítkozik, hogy a tanokat a hit dolgában fenforgó ve-
szély alól kivegye, vagy ezt a veszélyt megmutassa, ha 
csakugyan fennforog. Ily ítélet után meg kell lennünk győ-
ződve, hogy a biztosnak vagy veszélyesnek nyilvánított ta-
nok valóban olyanok, és e meggyőződés oka, ismételten 
mondjuk, az általános őrködő tekintély, melyről most szó 
van. Hogy az egyházban ily tekintély létezik, ezt bizonyítja 
a történet, föltételezi a római Congregatiók folytonos eljá-
rása, követeli a lelkek üdve. Szükséges, hogy a sz. Péter bár-
kájának gotidjaival terhelt kormányos az emberi vélemé-
nyek hullámain keresztülhajózva a tévelyeket jókor eltávo-
lithassa, valamint hogy azokat kárhoztatja. Innen az egy-
házban a kétféle tekintély, vagyis inkább az istenileg ren-
delt tanitói hivatal két foka, melyek egyike ugy mint m á -
sika őszinte engedelmességet kiván ítéletével szemben, — 
azonban mindegyik saját hatáskörében, — föladata te rmé-
szetéhez képest. 
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Ugy hisszük, a hittudósok között lényegében ez a leg-
általánosabb és egyúttal legvalószínűbb vélemény. A nélkül 
hogy azt mélyebben fejtegetnők, néhány okot hozunk föl, 
melyeken az nyugszik. 

1. Általánosságban szólva, a tévmentesség annál, ki 
parancsol, nem oly föltétel, mely nélkül az, kinek engedel-
meskednie kell, valóban nem vethetné alá elméjét az íté-
letnek, miután az engedelmesség evangeliumi tanácsa az 
értelemre nem kevésbbé vonatkozik, mint az akaratra. Hozzá 
tehetjük minden szent férfiú tanítását, melynélfogva azon két-
ség állapotában, vájjon a parancs el volt-e engedve, az 
alattvaló kétségét tartozik letenni és engedelmeskedni ; 
ezt pedig nem teheti a nélkül, hogy elméjét elöljárója Íté-
letének alá ne vesse, jóllehet ennek Ítélete nem tévinen-
tes. Az első vélemény pártolói tehát tévednek általánosság-
ban és feltétlenül állítván, hogy csak tévmentes tekintély 
követelhet jogosan többet a tiszteletteljes hallgatásnál egybe-
kötve külső engedelmességgel. Ivönnyü felelnünk, hogy ám-
bár a tévmentesség szükséges arra, hogy a pápa, midőn ex 
cathedra beszél, a híveket isteni hitre kötelezze, ez a tév-
mentesség éppen nem kívántatik meg, sem a római pápában, 
sem a sz. Congregatiókban arra, hogy a hitnél alsóbb rendű 
vallásos beleegyezést eszközöljenek. És ez a felelet teljesen 
világossá teszi, hogy a gallikán rendszert véleményünk ép-
pen nem pártolja; mert midőn Bellarmin, Suarez és más 
régi hittudós a pápa tévmentességének kiváltságát abból a 
kötelességből következtetik, melynélfogva a hivek értelmü-
ket az ő határozatainak alá tartoznak vetni, nem az ész bár-
mely engedelmességéről, hanem olyanról beszélnek, mely az 
isteni hitet képezi. Ha a pápa ex cathedra szólva tévedhetne, 
az egyháznak kötelessége volna tévedést hinni és vallani, a 
mi képtelen és mégis szükséges következmény, mint mond-
ják a nevezett hittudósok. 

2. X I V . Benedek a szentté avattatásról szóló njűvé-
ben, mely a legnagyobb tekintélynek örvend, kettőt állit : 1. 
A. pápa Isten szolgáinak boldoggá avatásában (beatificatio) 
nem tévmentes, valamint hogy kétségtelenül tévmentes azok 
szentté avatásában (canonisatio) 2. Azonban ha valaki azt ál-
lítaná, hogy a pápa egy vagy más ilynemű határozatában 
csalatkozott, és hogy ennélfogva az általa boldognak nyilvá-
nított valóban nem az s nem méltó a neki kijelölt tiszteletre, 
az ilyen a vakmerőség vagy más súlyos kárhoztató fokozat 
bélyegét nem kerülné ki. — X I V . Benedek e két tétele^vi-
lágosan fölállítja azt az elvet, melynélfogva a hit dolgában 
a vallásos beleegyezésnek nem sine qua non föltétele a hatá-
rozatot hozó tekintély tévmentessége. Ez Bellarmin vélemé-
nye is (de S. Pontif. 1. IV. c. I I . ) : „Catholici omnes conve-
niunt Pontificem, solum vel cum particulari concilio, ali-
quid in re dubia statuentem, sive errare possit, sive non, 
esse obedienter audiendum." 

3. Több pápai irat, jelesül I X . Pius levele a mün-
cheni érsekhez, a sz. Congregatiók hitbeli határozataira al-
kalmazza a X I V . Benedeknek, mint magán hittudósnak te-
kintélyén nyugvó elvet. Ez okiratok figyelmes átvizsgálá-
sából a t. olvasó meggyőződik arról, hogy ámbár egyrészt a 
Congregatiók által hozott hitbeli határozatok nem ex ca-
thedra mondott pápai Ítéletek, másrészt a lelkiismeretben val-
lásos megnyugvást, mely az elmét leköti, kívánnak. És hogy 

itt általánosan ismert példákat hozzunk föl, sem az érdekel-
tek sem mások Belgiumban nem nyertek eddigelé a hivata-
los tudósitások között ex cathedra hozott ítéletet a löweni 
ügyet illetőleg. Sőt az Inquisitio és az Index-Congregatio 
1866. febr. 21-iki határozatának szavai, mint látszik, inkább 
kizárják, mintsem sejtetik a hitbeli végleges határozatot. 
„Emi Cardinales in hanc devenere sententiam, in libris phi-
losophicis a G. C. Ubaghs hactenus in lucem editis inveniri 
opiniones, quae absque periculo tradi non possunt." Mégis 
tudjuk, hogy a löweni tanároknak fiúi engedelmességgel kel-
lett fogadniok a szentszék közegei által hozott Ítéletet. 

Vonjuk le a következményt. A legvalószínűbb véle-
mény szerint az ontologismusra vonatkozó 1861-iki hitbeli 
határozat nem ex cathedra mondott kárhoztatás, és a sz. Of-
ficium határozatai, ha a pápa által vannak is megerősítve, 
az apostoli szék ünnepélyes és tévmentes Ítéletének jellegé-
vel vagy fontosságával nem birnak. Azonban mégis lehet 
azokat pápai határozatoknak nevezni, mert oly ítélőszék 
hozta, melylyel a pápa közölte mind egyetemes joghatósá-
gát, mind a hatalmat, hogy az egyházban a tan sértetlensége 
fölött őrködjék. Ily czim alatt e határozatok nemcsak tisz-
teletes hallgatagságot, hanem alsóbb rendben a hit engedel-
mességét, az elme igazi, vallásos ragaszkodását követelik, 
mint a római pápa bármely ténye, midőn általános őrködő 
tekintélyét bármi módon gyakorolja, akár például bizonyos 
vélemények veszélyét kimondva, akár a katholikus iskolák-
nak előírva, hogy e vagy ama tudós rendszerével, e vagy 
ama tant másoknak eléje tegyék. 

Befejezve értekezésünket, melyre Eabre abbé szenve-
délyes támadásai adtak alkalmat, kötelességünknek tar t juk 
fölszólalni a dicséretek ellen, melyeket a Sorbonne tanára 
meg nem nevezett jezsuita hittudósok- és tanárokra veszte-
get, kik Fabre abbé szerint nagy számmal vallják az onto-
logismus tanait. Ugy véljük nem térünk el az igazságtól ál-
litván, hogy Fabre ur téved, és hogy sz. Ignácz egy gyer-
meke sem ismer más dicsőséget, mint teljes engedelmességet 
és alávetést az apostoli szék parancsai —, sőt kívánságai 
iránt is. Egyébiránt a hit dolgában ez minden katholikus-
nak kötelessége, és itt eszünkbe jutnak a vatikáni zsinat ál-
tal adott tanácsok, melyek a jelen időknek annyira megfe-
lelnek : „Miután nem elegendő az eretnekség gonoszságát ki-
kerülni, ha nagy gonddal nem kerülünk minden tévedést, a 
mely kisebb vagy nagyobb mértékben roszalható : minden 
keresztényt figyelmeztetünk, hogy kötelessége megtartani a 
rendeleteket és a határozatokat, melyek által a szentszék az 
olyan rosz véleményeket kárhoztatta, melyek itt nincsenek 
egytől egyik elsorolva." Ha tehát az ontologismus oly alak-
ban, melyet a katholikus íróknál felöltött, nem volt is té-
velynek uyilvánivta, az egyház szemében mégis veszedelmes 
tan, és jóllehet a pápának mint magán tudósnak véleményei 
nem képezik a hit szabályát, mégsem tart juk fölöslegesnek 
megemlíteni, hogy Pecci bib. a zsinat elé terjesztette az on-
tologismus világos kárhoztatását, indítványát hosszasan in-
dokolva és kimutatva, hogy ez a rendszer utat nyit az észel-
viségnek, a mindenistenitésnek és az eklekticismusnak. R. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 8. Az uj tanterv és a,Pesti Napló.' 

— A gymnasiumi tanterv mióta megjelent számoá birálat 
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és megjegyzésre adott alkalmat. A ,Pesti Napló' is kilépett a 
küzdtérre. Amellett, hogy az uj tantervet közölte, egyúttal 
elmondja nézetét is felette, melyre nézve általában csak azt 
jegyezzük meg, hogy valamint személyes érintkezés közben 
már több tanártól több tekintetben nem egy, kevéssé hizelgő 
Ítéletet hallottunk az uj tanterv felől, ugy a ,Pesti Napló' 
czikkezője is sok tekintetben nem helyesli az u j tantervet. 
Van azonban olyan is amit helyesel, a mely helyeslést és fel-
fogást pedig mi nem tudjuk helyeselni ; mire nézve a követ-
kezőkben mondjuk el nézetünket. 

Miután a ,Napló' czikkezője előadta, hogy a philoso-
phiából mily részek fogják az előadás anyagát képezni, mi-
után elmondta, hogy mennyire elégséges mindaz öntuda-
tossá tenni az if jak előtt a szellem önálló működését, elég-
séges a lelki jelenségeknek az emberi érzelem és indulat, 
értelem és akarat nyilvánitásainak, melyek az irodalmi mű-
vek aesthetikai fejtegetésénél jönnek tekintetbe, megértésére 
és megfejtésére, mindezekután következő nézetét fejezi ki : 
„Ekként az uj tanterv beosztása folytán a tanulók, a philo-
sophiát illetve, oly tehertől szabadultak meg, melynek elvi-
selésére a középiskolai tanfolyam alatt elért értelmi fejlett-
ségük s tudományosságuk mellett ugy sem lettek volna ké-
pesek." Megvalljuk, hogy e nézet felett nem kevéssé cso-
dálkoztunk, annál inkább csodálkoztunk pedig, mert fen-
nebb ugyané czikk azt mondja, hogy a metaphysica és a böl-
csészet históriájának előadása nem tartatott a középiskola 
tanczéljához tartozónak, a morális élet útjainak méltatása 
és megvilágítása úgyis a hittan feladatai közé tartozik." 
Mily különös ! A mire a tanuló képesnek mondatik a hitok-
tatás utján, arra képtelennek mondatik a metaphysica utján. 
Hogy miért? Arra nézve a czikkből felvilágosítást nem nye-
rünk. De másképen is különösnek tar t juk czikkező állítását. 
Vagy czikkező nem tudná, hogy régibb időkben ugyanezen 
osztályokban, tehát ugyanoly korú és fejlettségű tanulók-
nak a metaphysika is előadatott? H a ez megtörténténhetett 
régibb elmúlt időkben, miért lennének erre képtelenek az 
ujabb kor tanulói, ha csak az nem akar okul szolgálni, hogy 
az ujabb kor már visszariad a komolyabb foglalkozástól —és 
ezt, hogy igy mondjuk, a lelki léhaságot a tanterv is elő-
mozdítani akarja. 

Mindenesetre igen jellemző ez a nyilatkozat az u j 
tantervvel szemben. A morális élet útjainak méltatása és 
megvilágítása, mondatik, úgyis a hittan körébe tartozik. Jól 
van, ez mindenesetre főleg a hittanhoz tartozik ; de ha már 
ez elismertetik, ha e réven a metaphysica előadása kiküszö-
böltetett, nem természetes, nem a józan ésszel megegyező lett 
volna-e ugy okoskodni, hogy ennek következtében a hit ta-
nárnak módot és alkalmat kell nyújtani, hogy, a morális élet 
utait méltathassa és megvilágíthassa.' Ez talán csak mégis 
lermészetes és következetes eljárás lett volna. E helvett 
azonban a tanterv igy okoskodik : a metaphysica nem ada-
LÍk elő, mivel a morális élet méltatása és megvilágítása a 
hittan körébe tartozik, a hittan előadására tehát jövőre se 
adjunk több órát, mind eddig, t. i. hetenkint egy órát. Minő 
logika ez ? Hol itt a helyes következtetésnek még csak ár-
nyéka is ? Megtagadni egy tantárgy előadását, utalni egy 
másikra, s ettől a módot és alkalmat elvenni, hogy azt tel-
jesíthesse, minek teljesítésére hivatottnak maguk a tanterv 

készítői elismerték. Ez tisztelettel legyen mondva logikai 
absurdum. 

A mondottaknál azonban nem kevésbbé érdekes az, mit 
czikkező tovább a vallásoktatásról mond. „A vallásoktatás-
nak, úgymond, feladata lesz alkalmasan felhasználni a többi 
tantárgyak anyagát és oda törekedni, hogy tanai harmóni-
ában legyenek a tanuló lelki életének fokonkinti fejlettségé-
vel." Hogy ez tulajdonképen mi akar lenni, azt nagyon ba-
jos meghatározni. De ne keresgessünk sokáig, vegyük azt, 
amit czikkező valószínűleg kibírt fejezni, hogy a vallástanok 
azon mérték és fokozat szerint adassanak elő a minő mérték-
ben és fokozatban az ifjú tehetsége fejlődik. E felfogás ellen 
sem nekünk, sem bizonyára másnak nem lesz kifogása. De 
hogy miképen lehessen azt eszközölni a tanterv szerint, azt 
czikkező elfelejtette megmondani ; mert meg kell jegyez-
nünk, hogy mig a többi tantárgyak heti óra számát hűsége-
sen feljegyezte, a hittan heti egy óra számát elmulasztotta 
feljegyezni, pedig az az egy óra szám igen nagy szerepet 
játszik annak megfejtésében, mikép lehet a vallás tanait har-
móniában a tanuló lelki életének fokonkinti fejlettségével 
előadni. Mindenütt és mindenütt, ugy a metaphysica kiha-
gyásánál, mint a vallás tanainak harmonious előadásánál az 
i f jú fejlettségével, a hittanitás egy órai előadásának nehéz-
ségére bukkanunk, és ezt semmiféle okoskodással nem tud-
juk elkerülni. Oly nehézség ez, melyet elhárítani csak ugy 
lehet, ha a hittani előadásokra is hetenkint legalább két 
óra adatik. 

Harmonious előadás, fokonkinti fejlettséggel páro-
sítva, ez az, mit a ,Napló' czikkezője követel. Ami felfogá-
sunk szerint, ha csak nem tévedünk, egy felső gymnasiumi 
tanuló fejlettebb tehetséggel bir, mint valamely algymna-
siumi tanuló: miből ismét azt következtetjük, hogy harmo-
nious ugy lesz a hittani előadás a felső gymnasiumi tanuló fej-
lettebb tehetségéhez képest, ha ennek a tananyag nagyobb 
terjedelemben, mélyebbre ható indokokkal adatik elő, mint 
az algymnasiumi tanulónak ; mi azonban ismét feltételezi, 
hogy a hittani előadás a felsőbb osztályokban legalább is 
annyi heti órán keresztül tanittassék, mintáz algymnasium-
ban. Ekkor majd lehet harmonicus, az i f jú fejlettebb tehet-
ségéhez mért hittani előadásról beszélni.Hogy tehát czikkező 
e követeléssel felléphessen, mindenek előtt a hittani órák 
szaporítását kellett volna követelni ; mert e nélkül követe-
lése egyszerűen érthetetlen ; vagy pedig azt kell feltételezni, 
hogy a tanterv sokkal fejlettebbeknek tar t ja az első, mint 
a nyolczadik osztályú -ifjút, ami e felfordult világban köny-
nyen megtörténhetik. Századikszor, de valószinüleg még 
nem utoljára kérjük, követeljük tehát, hogy szaporittassék 
a hittani órák száma, mert e nélkül a gymnasium egyik 
czélját, mit czikkező is követel, a nemes erkölcsösséget, nem 
lesz lehetséges elérni; hanem igenis lesznek vallásilag felüle-
tes ifjaink, kik hova hamarább a hitetlenség áldozataiul es-
nek a társadalom legnagyobb veszedelmére. ^ 

Esz te rgom. 0 eminentiája Martin Konrád elhunyt pa-
derbomi püspökről legutóbbi föpásztori körlevelében kö-
vetkező monumentális sorokban emlékezik meg. „Cohiberi 
non possum, quin meminerim obitus Conradi Martin, P a -
derbornensium vere illustrissimi ac reverendissimi Episcopi, 
qui in aliéna terra, procul a Clero populoque suo fideli die 
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16-a CUIT, saeculo defunctus est. Is, postquam Presbyter or-
dinatus annis vix non viginti successive catechetae, profes-
soris et directoris in Gymnasiis, professorisque dein theolo-
giae in Universitate Bonnensi munera gessisset, anno 1856. 
electione Capituli, per S. Sedem Apostolicam confirmata, ad 
Episcopatum regendamque Ecclesiam Paderbornensein eve-
ctus est. Quod, dum Sedem caperet, Clero fideliumque gregi 
promiserat, velle se exhibere bonum, fidelem, catholicum 
Episcopum, plena mensura praestetit ac adimplevit. 

Amorem, quo erga suum Praesulem flagrabant Clerus 
et populus, odium dumtaxat superabant, quo in eumdem 
exarserunt Catholici nominis hostes, qui mox atque sic di-
cta culturae pugua, persecutio nempe Ecclesiae Catholicae 
in illa Germaniae parte saevire, suasque victimas deposcere 
coepit, hutic praesertim Antistitem ad ictum destinasse vi-
debantur. Sequebatur longa vexationuui, passionumque se-
ries, quas Conradus Episcopus subire debuit. Passus is est 
rapinam bonorum suorum, quae sub hasta vendebantur, 
quo fisco publico ob muletas pecuniarias in Preasulem di-
ctatas satisfieret ; passus est iacturam libertatis ; cum enim 
Episcopatum erga provocationem civilis gubernii dimittere 
nollet, nec posset, carceribus mancipatus est in ergastulo, 
nequissimis quoque malefactoribus communi ; passus est la-
befactationem valetudinis; quamvis enim medici declarave-
rint, detentionem captivi in carceribus valetudini, morbo af-
fectae, noxiam ipsique refocillationem virium in thermis ne-
cessariam esse, nihilominus permanere ibi debuit, donec red-
deret novissimum quadrantem. Dimissus e carceris squallo-
ribus ad sic dictum coactum domicilium figendum obstrin-
gebatur, tandemque in exilium relegabatur. Quis autem re-
•censendo ac exprimendo est animi dolores, quos persensit, 
passusque est videndo, eradicari plantationes oinnes quas in 
sua Dioecesi fecit, pia nempe instituta, quae magnis impen-
sis sacrificiis partim ipse erexit, partim ipso agente erecta 
sunt: convictum theologiae studiosorum, seminarium, lyceum, 
domos religiosorum, asceteria virginum Deo sacratarum, 
quae educatione et institutione prolium, cura infirmorum, 
orphanorum aliarumque miserabilium personarum occupa-
Lantur, quae omnia instituta persequentium furor evertit, 
culturae pugnae pruina decoxit. Cum excelluerit ingenio, 
amplissimaque eruditione, cumque fuerit laboris patientissi-
mus, multos seripsit, typisque vulgavit libros, quorum com-
plures ob praestantiam suam iterato praelo commiti debue-
runt, quos inter doctrina religionis, quam pro studiosis gym-
nasiorum adolescentibus elucubravit, inlinguas hungaricam, 
gallicam, anglicam, italicam verti, in Germania vero viginti 
vicibus de novo imprimi meruit. 

IIuiu8 tanti Praesulis, tam pii, tam docti, tam fortis, 
honor, laudesque eousque in Ecclesia manebunt, quousque 
illa ipsa perdurabit, seu usque ad consummationem saeculi. 
In fastis Ecclesiae splendebit nomen eius, tamquam Confes-
soris fidei, qui cum Apostolo gentium dicere potuit : „bo-
num certamen certavi, fidem servari, cursum consummavi." 
Et, quamvis confidamus in defuncto Praesule, haec etiam S. 
Paul i verba ; „in reliquo reposita est mihi corona gloriae, 
quam reddet mihi iudex" impleta fuisse, nihilominus, quia 
iudicia Dei abyssus multa, non praetermisi mox, ac nuncium 

obitus accepi, pro anima eius S. Missae Sacrificium ofierre. 
Cuius ad aram meminisse velitis." 

E rmland i megye. Hosius bibornok emlékének három-
százados jubilaeuma. — Folyó évi augusztus 5-én telik be a 
harmadik század, hogy Hosius Szaniszló, a római szent egy-
háznak tudomány, bölcseség, életszentség és lelkipásztori 
buzgóság által kitűnt egyik legnevezetesebb bibornoka, ki 
az ermlandi püspöki megye élén teljes 28 évig állt, Capra-
nicában, nem messze Rómától, az örökkévalóságba átköltö-
zött. Az ermlandi megye, mely e nagy férfiúnak, kit Len-
gyelország Bellarminjának, Oláh Miklósának vagy Pázmá-
nyának lehet nevezni, oly igen sokat köszönhet, ez emlékeze-
tes napot megfelelő ünnepélyek által igyekezett kitüntetni. 
A megye lelkipásztori lapjának kiadó szerkesztője, dr Hip-
ler braunsbergi papnöveldei rektor ez alkalomból újra kiadta 
Treter Tamás ,Theatrum virtutum Stanislai Cardinalis 
Hosii' czimü költemény-füzérét, mely a jeles egyháznak 
életét, erényeit, tetteit, mint kiadó megjegyzi, költői fényes 
lepelben ugyan, de azért a történeti igazsággal teljes ösz-
hangban levő életrajzban festi le. Ugyanő lapjában, a 
legújabb kutatások alapján, velős prózában szintén megis-
mertet a nagy bibornok életével. E tanulságos életrajzból 
sietünk kiemelni a következőket. 

Hosius Szaniszló született 1504. május 5-kén Krakó-
ban, német eredetű szülőktől. Első ifjúságát Wilnában tölté, 
hol atyja királyi helytartó volt. Édes anyja tiz testvére kö-
zöl őt, a legtehetségesebbet, már csecsemő korában az egy-
házi pályára szánta s három éves korában teljes egyházi or-
natussal ajándékozta meg. Azt a drága kelyhet, melyet 
Szaniszló ekkor édes anyjától kapott, még bibornok korá-
ban is kiváló szeretettel használta. 17 éves korában, kitű-
nően végzett alsó és közép iskolák után, a latin, lengyel 
és német nyelv teljes birtokában, Ivrakóba ment egyetemre, 
hol két évvel később baccalaureus lett s egyúttal Luther és 
követői ellen szellemes epigrammok s másfaju kisebb költe-
ményekkel a küzdtérre fellépett. Különös szorgalommal ta-
nulmányozta a görög nyelvet s a bölcseségtant. Aristoteles 
összes műveit eredetében teljesen átolvasta és saját vallo-
mása szerint csak ekkor tudta meg igazán, mily megbecsül-
hetlen s a világ által kevéssé ismert kincs rejlik a stagyrita 
irataiban. 1528-ban görög eredetiben, latin forditással,kiadta 
aranyszájú sz. János könyvét ,a szerzetesi életről s a királyi 
méltóságról', melylyel lengyel hazájában a hellén tanulmá-
nyok kiadásának sorát megnyitá. Ez alatt, akkori szokás sze-
rint, Tomicki Péter krakói jeles püspök és lengyelbirodalmi 
kanczellár udvarába lépett mint magán titkár, kinek egyszers-
mind feladata vala a kanczellár udvarában nevelt nemes if-
jakat tanítani s erkölcseik fölött őrködni. Tiz évig műkö-
dött ez állásban folyton fokozódó sikerrel tanitván és tanul-
ván itt—és azután 4 évig a bolognai és paduai világhírű egye-
temeken theologiát és kánoni jogot. Ily sokoldalú művelt-
séggel, élte harmanczadik évében, szintén Tomicki alatt a 

ö o 7 

birodalmi kanczellariánál válalt a bölcsészet, hittudományok 
s mindkét jog tudora hivatalt. Ekkor egymásután megren-
dítő csapások érték. Pártfogója, Tomicki, nemsokára rá édes 
atyja meghaltak. Ezen események tisztitólag, edzőleg hatot-
tak az if jú férfiú életére, jellemére. Kitűnő működése s érde-
mei felhatottak a trón elé, miért is Zsigmond király őt 
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1538-ban királyi titkárrá nevezte, s az akkori idők rosz szo-
kása szerint, az állam körül szerzett érdemeiért több igen 
jövedelmes egyházi javadalommal jutalmazta meg. Igy Ho-
sius a vielumi ás visticai prépostsághoz 1538-ban egy erm-
landi és két évvel később tgy krakói kanonoki stallumot ka-
pott, habár még az áldozárságot nem birta. Aldozárrá csak 
1543-ban szenteltetett. Sokoldalú hivatalos foglalkozása da-
czára beható theologiai tanulmányokat tett s többrendbeli 
műveket adott ki s miután 1546-ban két plébániát is kapott, 
szent beszédeit is kinyomatta. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
+ A kinyilatkoztatás és tudoiuáuy öszliangjáról. 

(Vége.) Az emiitettük I I . és I I I . kötet az egész mű szivét 
képezi. Semmi sem hiányzik belőlük, mit a kereszténység 
apológiájának teljessége az exact tudományok terén megki-
ván, és minden tárgy oly bőven, szabatosan s oly tekintély-
lyel van kezelve, hogy valóban alig marad valami kivánni 
való. A tudomány és kinyilatkoztatás viszonyát kifejező 
eszmék, az emberi ismeretek ragyogó képe, lefestve egyedül 
a szent irás adatai alapján, Mózes cosmogoniája szembeál-
lítva a különféle divatos rendszerekkel, földünk fokozatos 
kifejlődése, az emberiség eredete, régisége, történeti előliala-
dása a századok folyamában, szóval minden probléma, mely-
lyel a tudomány útjában találkozik s melyeknek megoldá-
sán századok óta, legtöbbnyire hiában fáradozik, itt, e 
könyvben, megfejtve áll előttünk, az isteni kinyilatkoztatás 
világánál, melyet az emberi tudomány ismeretei, sokszor 
öntudatlanul és akaratlanul, folytonosan fokoznak. Kiváló 
figyelemre méltó a III . kötet azon része, mely a szent köny-
vek föltétlen igazságáról szól. E háromszáz lap a franczia 
kritika nyilatkozata szerint felülmúl mindent, a mit az apo-
logetikai tudomány eddig Francziaországban felmutatott. 

Miután valamennyi tudomány, egész a szám- és mér-
tanig, az erőmű- és földirattanig tanúságot tettek a kinyi-
latkoztatás mellett ; miután kitűnt, hogy a hit legmegbízha-
tóbb őre a tudománynak saját kicsapongásai ellen : szerző 
művét a IV. kötetben azon bizonyítékokkal végzi, melyeket, 
mintegy tetézésül, az isteni kinyilatkoztatás igazolására, a 
természet és történet szolgáltatnak. Ekként az egész min-
denség tanúságot tesz Isten műve mellett. 

Ez a mű felosztása főbb vonalakban. Fölöslegesnek 
látszik fontosságát, a szent atya dicsérő levele után, ismé-
telve kiemelni. A tárgy nagy jelentősége, szerző elismert te-
kintélye s az egyház fejének nyilatkozata hangosan szólnak 
mellette. Mindez azonban nem tarthat vissza, hogy a mű 
árnyoldalaira is egy pillantást ne vessünk, melyek csupán 
az irályra vonatkozván, a mű tárgyilagos belbecséből nem 
vonnak le semmit. Szerző a román nemzeteknél szokásos 
bőbeszédüségtől nem egészen ment, többször ismétlésekbe 
esik s néha bizonyos lankadtság és hanyagság észlelhető 
irályán. A mű tartalmának oly bő részletezése, milyen a IV. 
kötetben olvasható, fölöleges ; egyszerű tartalomjegyzék is 
eléo- lett volna. Az I. kötetben különösen ártalmas szerző o 
czéljára irályának declainatorius jellege. Mindezek daczára 

nem vonakodunk kimondani, hogy abbé Moigno műve a hit 
és tudomány öszhangjának igazolásáról monumentális mű, 
melynek terve kitűnően van fogalmazva és tárgya bámula-
tosan kimerítve. 

Ki ne emlékeznék, mily mesterkélten igyekezett nagy 
hírbe hozni néhány év előtt a földteke mindkét felén a sza-
badkőműves sajtó Draper new-yorki tanár művét a tudo-
mány és kinyilatkoztatás összeütközéséről?! Filii tenebrarum 
prudentiores sunt in generationibus suius. Jól tudják a val-
lás megrögzött ellenségei, hogy a könyv csak első lépést tett 
czélja felé csupán az által, hogy megjelent. Hogy czélját ér-
je, terjeszteni és olvasni is kell. Ezért óhajtunk e mű-
nek is mennél terjedtebb olvasókört. E művet becsre nézve 
Hettinger apologiája mellé lehet helyezni. Draper pamphlet-
jére, — a belga Smet s. J . , az olasz Cornoldi s. J . s a spanyol 
Cámara sz. Agoston-rendíi tanár kisebb műveik mellett, — 
ez a kath. egyház magas fölényének megfelelő czáfolat. 

Az egri egyházmegyei irodalmi egylet pályatételei. 
I. „Kívántatik 5—8 szentbeszéd. Tárgyak : Az egyház 

hit- és erkölcsi tanai a Szentlélektől. Az előadás legyen egy-
szerű. A pályázó vegyes közönséget tartson szem előtt." 

A pályadíj 100 frt. 
II. Készíttessék egy népirat, melyben a munka és ta -

karékosság becse és fontossága mind az anyagi, mind a szel-
lemi, erkölcsi élet szempontjából népies nyelvezettel kifejtve 
legyen. Az alak lehet akár elbeszélés, akár párbeszéd, akár 
egyszerű fejtegetés." 

A pályadíj 60 frt. 
III. „A főtisztelendő egyházmegyei hatóság által elő-

irt tanterv keretén belül, és a jelenlegi tanerők figyelembe-
vétele mellett, mily módon lehetne népiskoláinkban a hit- és 
erkölcstan tanításának sikerét emelni és biztosítani ?" 

Jutalma egy tanügybarát adományából 50 frt. 
Pályázhat minden egri egyházmegyei áldozár. A II. 

és III. számú pálya-dolgozatok minimuma 3 nyomtatott iv. 
A dij csak absolut becsű munkának adatik ki. A dijat el-
nyert munka az egylet tulajdona, mely annak kiadásáról 
gondoskodni fog. Az idegen kézzel irt, jeligével ellátott pá-
lyamunkák, a szerző nevét rejtő, külsején a jeligét viselő 
lepecsételt levél kíséretében, 1880. márczius-hó 31-ig kül-
dendők az egri egyházmegyei irodalmi egylet elnökéhez. 

A beérkezett munkák megbiráltatása után, a pályázat 
eredménye az egylet 1880-dik évi május havában fog ki-
hirdettetni. 

Kelt az egri egyházmegyei irodalmi egylet választmá-
nyának 1879-ik évi julius 7-én tartott üléséből. 

Zsendovics József, elnök. 

VEGYESEK. 
— A conservativ bonapartisták kísérletet tettek a Vat i -

kánban arra kérve a szent atyát, hogy befolyását az ő érde-
kűkben latba vetni kegyeskedjék. A bölcs pápa minden be-
avatkozástól tartózkodik. 

— A lyoni kath. egyetemen az isk. év végén két ünne-
pélyes disputatio volt, hittudományi és bölcseségtani, a pápa 
elnöklete alatt tartott a római vitatkozás mintájára. 

S a j t ó h i b a . 
Mult számunk Vegyeseinek elsejében .négygyá' helyett nagygyá 

olvasandó. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, augusztus 13. 13 II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Az egyházi javakról. — Az ó-szövetségi kánon. — Egyházi tudósitások : Budapest. A ,Pesti Napló' ca-
nossai fájdalmai. Francziaország. X I I I . Leo és a munkás-kérdés. Ermlandi megye. Hosius bibornok emlékének háromszá-

zados jubilaeuma. -— Irodalom : Társadalmi mérgezés. — Vegyesek. 

Az egyllázi javakról. 
(Folytatás.) 

I I . 

Különösen magyar hazánkban. 
Ami külön a magyarországi egyházakat és 

azoknak javai t illeti, sz. Is tván első kirá lyunk ideje 
óta mai napig minden püspökségről, szerzetes mo-
nostorról, sőt az egyes plébániák közöl is sokról 
diplomatikailag meg tud juk mutatni , melyik király, 
nádor, herczeg, gróf, nemes, stb. a lapi tot ta azokat; 
azaz kétségbevonhatlanul tudjuk , hogy hazánkban 
az egyházi javakat nem az állam a Ita az egyházak-
nak, mostoroknak és püspökségeknek,1) hanem azo-
kon kivül, a miket mind já r t sz. István, utóbb más 
királyok ajándékoztak, nálunk is mint másut t , olyan 
volt az egyháziak mind élelmök, mind javaik kelet-
kezésének módja, t. i a hiveknek önkényti adako-
zása, a minek világos nyomára ta lálunk a zágrábi 
egyházi zsinat VII. pontjában, hol az rendeltetik, 
„hogy á mik az ol tár ékesitésére a jándékoztatnak 
a hivek által, azok egyedül ezen czélra fordíttassa-
nak. A többi adományoknak ismét két része az 
egyházaknak, harmadrésze pedig a plébános szük-
ségeire szolgáljanak. A szárnyas állatok, sajt , ke-
nyér, juhok, bor juk, bárányok ugy osztassanak föl, 
hogy azoknak csupán harmadrésze legyen a plébá-
nosé stb." Végrendeletek, törvényes birságok stb. 
ál tal i keletkezésén és gyarapodásán kivül az egy-
házi javaknak, számtalan példák és esetek bizonyít-
ják azt is, hogy az egyháziak majd őseikről rájok 
marad t örökségüket ajándékozták az ö jegyesöknek, 
az egyháznak, a mi nyi lván kitetszik egyebek kö-

Unde S. Stephanus Episcopatibus adsignavit bona ? 
Forte equestris Ordinis viros suis bonis spoliavit? Oleum et 
operám perdes, si quidquam de his in antiquis monumentis 
quaesieris. (Eusebius Verinus, Comment. Jurid. p. 38.) 

zött abból, hogy az 1646-ki pozsonyi országgyűlésen 
az sürget te te t t némelyek által , hogy a kik a jezsui-
ták szerzetébe állanak, örökségöket a szerzetbe be 
ne vihessék, s annak el ne saját í thassák, e t i lalmazó 
törvényalkotásra bizonyosan ellenkező esetek adván 
okot; majd pedig mértékletes életmódjok, takarékos-
ságuk és iparkodásuk ál tal szerzett jövedelmeikből 
gyarapi tga t ták bir tokukat , amint egyebek között 
világos példánk van Bakács Tamás esztergomi ér-
sekben, aki II. Lajos király ál tal megerösi tet t — 
1517. — végrendeletében azt erösiti és vall ja szen-
tül „u t malevorum, quibus vi r tus germana plerum-
que in scopum est, suspicionibus i re tur obviam, se 
opes has, non ex Ecclesiarum aere, ac proventibus, 
sed industr ia sua, mer i torumque praemiis ádeptum 
fuisse."2) Sennyei Is tván veszprémi püspök 1630-ban 
Zichy Pál tól készpénzen vál tot ta vissza, és úgyszól-
ván újonnan vásárlot ta és szerezte a veszprémi káp-
talannak minden j ava i^ s a püspökségéit nagy rész-
ben.3) Söt már Ugrin kalocsai érsek készpénzen 
vette meg 1226 ik évben II. András tó l Posega vá-
rát. O áll í tot ta föl a Szörényi püspökséget is ú j ra . 
(Virág, Magy. Száz. I . R. 397.) Ezt cselekedte Szé-
cheny György az esztergomi érsekségjavainak nagy 
részével. Sőt már sz. László király diplomájában, 
melyet 1082-ik évben adott a veszprémi székesegy-
háznak, olvashatni, hogy Máté püspök „in praedio 
Morus terram ad unura a ra t rum" ajándékozott 
ugyanazon egyháznak. Kétségkiviil ezen ajándék-
ban adott föld örökségi birtoka lehetett az emiitet t 
püspöknek. (Fejér, Cod. Dipl. T. I . p. 448.) Proda-
nus, zágrábi püspök, 1175-ik évben két szabad tel-
ket — praediuin — ajándékozott a zágrábi kápta-
lanbeliek élelmére.4) János eszterg. érsek 1211-ben 

2) Imago Heroum PálfFy et Erdődy. p. 18. 
8) Péterffy, Concil. T. I I . p. 303. 
*) Fejér, C. D. T. I I . p. 188. 
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Bulsu és Szemere helységeket a jándékozta a kápta-
lannak.5) Boleslaus váczi püspök 1211-ik évben min-
den ingó és ingatlan javairól végrendelést tévén, a 
leleszi prépostságot gazdagon megajándékozta ; mind 
végrendeletét, mind a jándékát II. András kirá lyunk 
megerösité, ki nyilván megjegyzi diplomájában, hogy 
..universa praedia cum libertinis, servis et ancillis, 
ratione haereditariae successionis ad dictum episco-
pum erant devoluta par t im, par t im ex munificentia 
regia, vel pr incipum regni collata, et etiam emtionis 
t i tu lo comparata.6) Nem különben csakugyan a vesz-
prémi káptalan még 1251-ik évben készpénzen vette 
Oclius Bántól, Pécsei helységét Zala vármegyében ; 
a mint ezt a székesfehérvári káptalannak ugyanaz em-
iitett évben kelt tanulevele bizonyi t ja : „Capi tulum 
Ecclesiae Albensis universis Christi fidei cultoribus 
etc. Proinde Universi tat i Vestrae tenore praesenti-
um duximus declarandum : Quod nobilis vir Gyur-
ko, filius Otus (Ochus), quondam Bani, ad nostram 
personaliter accedendo praesentiam, quamdam pos-
sessionem suam, nomine Pécsöl, sitam in Szála, 
i ux t a lacum Balaton, cum viginti et duobus capiti-
bus l ibert inorum, quorum nomina haec . . . cum 
vineis, sylvis, foenetis, ac omnibus aliis u t i l i ta t ibus 
et pertinentiis eodem pleno iure, quo pater ipsius me-
moratus et ipse possidebant omnium cognatorum et 
commentaneorum suorum consensu requisito et 
obtento, totaliter, nihil iuris et portionis ibidem 
sibi reservando, vendidit capitulo Ecclesiae Vesz-
primiensis pro quinquaginta quinque marcis ar-
genti , iure perpetuo et irrevocabiliter possidendam 
etc." (Cod. dipl. T. IX. vol. II. p. 119.) Ugyan a 
veszprémi egyháznak 1257-ik évben Zaland vesz-
prémi püspök, testvéreinek Mihálynak és Kázmér-
nak megegyezésével, Thadenka (Tátika) vá rá t és 
Szántó nevli fa lut ajándékozta minden hozzátarto-
zókkal egyetemben. (Cod. dipl. T. IV. vol. II. pag. 
429.) Kun László pedig 1275-ik évben ezen okleve-
let ad ta : „De Camera bonae memoriae Episcopi 
Veszprimiensis quindecim inarcas auri pulverizati 
et regálém Balthaeum, auro, gemmis, pretiosorum-
que lapidum miro opere redimitum, circiter ad qua-
dringentas marcas aest imatum, quae eidem Eccle-
siae per praefa tum suum Antist i tem data exstite-
rant , recepimus pro expeditione perurgenti regni 
nostr i mil i t ibus eroganda." Es e nagy értékű kincs-
ért „quamdam terram castri nostri Zaladiensis Ze-
renthe vocatam cum omnibus vineis, nemoribus, sil-

T. I I I . vol. I. p. 111. 
«) Fejér, C. D. T. I I I . vol. I. p. 153. 

vis et foenetis, ac universis uti l i tat ibus, per t inent i is 
dedimus, donavimus, contulimus praedictae Eccle-
siae Veszprimiensi pro quindecim marcis aur i . " 
(Cod. Dipl. T. V. vol. II. p. 265.) 

Hasonló, több száz meg száz példákra ta lá lhatni 
a régi oklevelekben. S azt kér jük, ki választja ma el 
az egyház és monostorok birtokaitól, melyeket egye-
nesen a királyoktól nyertek s a melyek ál lam javá-
nak lenni ál l i t tatnak, mondom, ezektől ki lehet ma 
képes elvásztani azon javakat , melyek a püspökök-
nek vagy ösi örökségök, vagy készpénzen vásár ló i t 
birtokuk, vagy magánosoktól nyer t ajándékok vol-
tak ? Vagy az efféléket is állami javaknak nevez-
hetni-e ? (Folyt, köv.) 

Az ó-szövetségi kánon. 
(Folytatás.) 

Mit mond az előbbiekben kifejtettekhez a zsidó 
tradit io ? Egy szóval azt mutat ja , hogy a kánon ké-
sőbbi időben záratot t be. Nem egyező ugyan e t ra-
ditio, hanem mégis a mi á l l í tásunkat igazolja. Az 
egyik szerint a paläst inai kánon 165. Kr. e. záratot t 
be;1) a másik szerint Onias főpap, ki 292. Kr. e. 
hal t meg, zárta volna be.2)Grätz szerint a kánon há-
romszor lett volna meghatározva, utol jára 90-ben 
Kr. u. és ekkor fogadtatot t volna be a Cant. C. és Co-
heleth.8) 

Ezek szerint a zsidó tradit io, inely Ezdrásról , 
mint a kánon egybegyüjtöjéröl beszél, következőkre 
vezethető vissza : Ezdrás azon volt, hogy a „ lex" — 
több irat összevetése folytán — minél t isztábban 
tartassák fenn. Hogy Ezdrás egyáltalán könyvgyüj-
téssel foglalkozott volna, ar ra semmiféle historikus 
adatot sem tudnak felmutatni . Ujabb időben igye-
kezett Hengstenberg e czimböl : "ISDH, scriba ezt 

Ö Ö ~> 

kimutatni .4) Hogy e czimböl a sz. Írással való fog-
lalkozásra következtetni lehet, az bizonyos, de ép 
oly bizonyos, hogy nem lehet e czimböl a sz. iratok 
összegyűjtésére következtetni; mert Ezdrás e czimet 
már a fogságban viselte, mint ez ki tűnik a királyi 
edictumból VII, 12. A mi Nehemiást illeti, ennek 
buzgalmáról tanúskodik II. Machab. 2, 13., mely 
szerint a királyok könyveit, prófétákat , zsoltárokat 
gyűj tö t te össze s azokat egy könyvtárban elhelyezte, 
miből egyszersmind a sz. könyvek fogság u táni álla-
potára is következtetünk. Hengstenberg ugyan e bi-
zonyítékot, mint legrégiebbet a kánonról, megtá-

' ) Zschokkénal : Fürst , Kánon 128. sq. 
2) Jahn : Archaeologie I I . T. Bd I. 
3) Coheleth. 149. 
4) Beiträge zur Einl. in d. A. T. 254. 
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madta (Beitr. I , 24.), azonban megczáfoltatott Movers által 
és Bertheau azt mondja e könyvről : „Non habemus, quod 
iure huic narrationi opponamus."5) 

Ez első kezdete a collectiónak a fogság után. Ezen nehe-
miási könyvtárban tartattak a sz. könyvek egész Antioehus 
Epipbanes idejéig. Ez alatt elfoglaltatván a templom, az ott 
találtatott sz. könyvek megégettettek, aMachabaeusok azon-
ban fentartották a birtokukban lévő iratokat. ( I I . Machab. 
2, 14, 15.) Juda összegyüjté őket s egyszersmind az egyp-
tusi testvéreket is felszólította (v. 15.), hogy küldjenek 
valakit a sz. iratokért. -— Igy tartattak fenn a sz. könyvek, 
anélkül azonban, hogy ezentúl a kánont változhatlannak te-
kintették volna, miként ezt a későbbi zsidó viták és kéte-
lyek mutatják. Ennélfogva helyesen mondja Kaulen : „Von 
einem förmlichen Abschlusz des Kanons wissen wir nichts ; 
denn die von den Juden aufgebrachte Meinung, Ezdras habe 
den alttestamentlichen Kanon geschloszen, ist nicht histo-
risch, und aus der Machabiierzeit kann keine begründete 
derartige Nachricht aufgewiesen werden."6) 

H a tehát a jelenlegi zsidó kánonban bizonyos könyvek 
hiányzanak, e megkurtított kánon, nem a valódi Krisztus 
előtti zsidó kánon, hanem Schammai és Ilillel, — palästinai 
zsidó iskolák, — teremtménye*) a Kr. utáni korból, a mint 
ezt Graetz ki is mutatta. Tények szólanak amellett, hogy a 
zsidók régibb időben a kánon tartalmára nézve nem egyez-
tek meg, és hogy a deuterokánonikusoknak nevezett köny-
vek formális kizárása csak Kr. utáni időben történt. 

1. A zsidó kánon, mint Josephusból, Philóból és a T a l -
mudból kitűnik, három részre oszlik, de hogy mily könyvek 
tartoztak ezen irók idejében (Jos., Philo.) a kánonba, egyik 
sem mondja határozottan. Az ezeket követő korban élt irók, 
kiknél e könyvek jegyzékét találjuk, eltérnek egymástól. 
Mindjárt Josephus, kire pedig az ellenvélemény főképen tá-
maszkodik, Esther deuterokánonikus részeit, valamint a Ma-
chabaeusok könyvét hozza fel tanának bizonyitására.7) Me-
lito Esther könyvét kihagyta a kánonból, és pedig azért, 
mint a tudósok8) észszerű okokkal bizonyitják, mivel azon 
zsidók, kiktől a kánont Palastinában átvette, az ő korában 
nem tartották kanonikusnak. Origenes ismét Baruchot so-
rolja a kanonikusok közé. 

2. Az első keresztény századokban tudós zsidók vitat-
koztak némely protokanonikus könyv felett. Igy Haneberg 
szerint körülbelül Krisztus korában Chananja Ezechiel ca-
nonicitását bizonyitja. Ugyanily megtámadásoknak voltak 
kitéve a Coheleth, Cant. C., Prov., Esther. Igy többi közt a 
Talmud, Mass. Jadaj im I I I , 5 ezt mondja: Omnes libris, in-
quinant manus, etiain Cant. C. et Coheleth inquinaut manus. 
Dixit R. J u d a : Cant. C. inquinat manus; Coheleth autem in 
controversia est. R. Akiba Si disceptatum est, de 
Coheleth disceptatum est." 

Keil ugyan e helyeket kézmosásra magyarázza, de 
hogy ezt igy magyarázni nem lehet, mindenki láthatja. Ezen 
helyek egy kathegoriába tartoznak Mass. Schabb. f. 20, 2 : 
Etiam librum Proverbiorum voluerunt occultare (aaoxqva-

5) Diss. Gott. 1829. p. 22. 
6) Kaulen : E in le i tung in H Sch. 17. 
*) L. Döllinger : Chr is tenthum und Kirche. 149. 1. 
') Antiq. XI, 6. I. és XII , YI1I c. 1 - 8 . 
8) Herbst-We te id. mû 15. 

reiv) eo, quod verba eius inter se pugnareut." Ugyanez 
még más helyeken is. Tehát csakugyan igaza van Movers-
nek, midőn ezen helyekről mondja: „Hic sunt vestigia, J u -
daeos illa aetate circa quorundam librorum auctoritatem 
canonicam incertos fuisse;"9) mert occultare: anoxQVTttuv 
nem jelent egyszerű kétkedést, hanem mint maga Iveil is 
bevallani kénytelen : „Diese Verhandlungen beziehen sich 
auf die Kanonicität der betreffenden Bücher."10) 

3. Számos, jelenleg a zsidó kánonban nem létező könyv 
a zsidók által kanonikusnak tartatott. Igy Josephus, mint em-
lítve volt,Esther deuterokánonikus részeit és a Machabaeusok 
könyveit mint sz. iratokat használta. Az Ecclesiastikus a pa-
lästinai zsidók által még a 4-ik század elején a hagiographák 
közé tartozott. A Bölcseség könyvét pedig prófétai iratnak te-
kintették s olyannak, mely megérdemli, hogy a kánonba be-
vétessék. Baruchot nemcsak Origenes idézi, hanem egy-
szersmind az is bizonyos, hogy e könyvet a kiengesztelés 
napján (festum expiationis) a zsidók az első századokban nyil-
vánosan mint sz. könyvet olvasták.11) 

E tények tehát eléggé igazolják állításunkat. 
Miután állításunkat kifejtettük, melyet az irodalom 

legnagyobb tekintélyei képviselnek, átmegyünk az ellenné-
zet bizonyítékainak taglalására, mert a régi princípium sze-
rint opposita iuxta se posita magis elucesumt. Az ellennézet 
fő képviselőjeként tekintjük Keil-t,12) kinek argumentumai a 
többiekéivel megegyeznek. Nézetök : Ezdrással be lőn fejezye 
a kánon, ugy, hogy a többi könyvek, — s e teljes kánont a 
mostani zsidó kánonban találják, — melyek zsidó nyelven 
nem származtak át hozzánk, szóval, melyek a jelenlegi zsidó 
kánonban nincsenek, apokryphek ; e könyveknek — számra 
nézve 7 és két könyv toldalékainak — azonban volt némi tisz-
teletük egészen az 50-es évekig, midőn a protestáns -rationa-
lista iskola elvetendőknek mondta ki. 

Nézetök bizonyitására a következőket hozzák fel : 1) 
Hivatkoznak Jos Flaviusra, ki Apion elleni iratában 1, 8. 
ezeket mondja : „Itaque apud nos nequaquam innumerabi-
lis est librorum multitudo dissentientium atque inter se pu-
gnantium, sed duo dumtaxat et viginti libri totius praete-
riti temporis históriám complectentes, qui merito creduntur 
divini Ceterum ab imperio Artaxerxis ad nostram 
usque memóriám sunt quidem singula litteris mandata, sed 
nequaquam tantam fidem et auctoritatem meruerunt, quantam 
superiores illi libri, propterea quod minus explorata fuit suc-
cessio prophetarum."Tehát ezen illetékes író szerint, mondják, 
csakugyan áll az, hogy a palaestinai zsidók csak 22 köny-
vet ismertek el isteni tekintélyűnek, ezeket pedig a mostani 
zsidó kánon tartotta fenn. 2) Hivatkoznak legendákra, me-
lyek ugyancsak Ezdrás mint a kánon összegyűjtője mellett 
tanúskodnak: igy IV . Ezdrás c. 14 beszéli, miszerint Ez-
drás isteni ihletés (inspiratio) által — az elveszett könyve-
ket — dictando rövid idő alatt leíratta. Azután felhozzák a 
nagy-zsinagogáról szólló — a Talmudban elszórt — mondá-
kat, melyek ismét a kánon befejezése mellett tanúskodnak. — 
3) Ama történeti tény is szól e mellett, hogy a kánon Mala-

i 
9) Movers : Loci, quidam hist. Can. 25. 
10) Idézet t mű. 
» ) Zschokke id. mű 353. Reusch 161. 

Keil : Krit. Einl. 478. sq, 
1 5 * 
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chias óta mint önálló említtetik. Igy Jes . Sirach prológusá-
ban a kánont, mint befejezettet 3 részében emliti. 4) Ama 
tény, hogy a kánon 3 részre osztatik fel, mutat ja , hogy a 
gyűj tés egy időben és egy férfiú által történt. — Ezeknél 
fogva állítják, hogy a kánon Ezdrás által záratott be, s igy 
csak az abban foglalt könyvek isteni tekintélyüek. 

A mi az elsőt, a Josephusból vont érvet illeti, Hengsten-
berg körülbelül igy vélekedik : ha tehát Jos.és pedig nem saját 
pr ivat véleménye, hanem az egész zsidó nép Ítélete szerint a 
később keletkezett iratoktól a szükséges axiopistiát a pro-
féta-hiány miatt tagadja meg, akik lcözől az utóbbiak min-
dig az előbbievők isteni felvilágosításáról tanúskodtak, ugy 
hogy a nép is szerezhetett magának tudomást , mely iratot 
tartson isteninek, vagy nem : ugy szilárdan meg van álla-
pítva, hogy a próféták egymásutánjának megszűntével a ká-
nonnak is be kellett záratnia.1 3) 

Azonban Jos. ama szavai korántsem engedik meg ezen 
következtetést. Nem egyebek ezek, mint a közönséges, sem-
miféle bizonyítékokkal nem támogatot t — pharisaeusi véle-
mény nyilvánítása. Az öszszöveg értelme a következő : midőn 
a zsidó nemzet régisége s iratainak hitelessége meg lőn tagad-
va, Jos . síkra szállt Apion ellen s bizonyítja, hogy ez iratok 
sokkal inkább érdemelnek hitelt, mint a görögök iratai és 
ezt az által muta t ja ki, hogy még a görög írók ellentmon-
danak egymásnak, addig a zsidóknál nyilvános dolgok pró-
féták által öszhangzólag írat tak le. Nincs irataikban ellen-
mondás, mivel egymás után következnek, s az utóbbi meg-
erősíti az előtte írónak szavait. 

Ezen szavakból ezek következnek : Jos. a zsidó betűkkel 
megegyezőleg csak 22 könyvet tar tot t isteninek, -— a nél-
kül, hogy más könyvek existentiáját tagadná ; és pedig 
az előbbit azért, mert a próféták egymásutánja tanúsko-
dik erről. 

Azonban Jos. argumentatiójában a következőket ész-
lelhetjük. 

1) Ezen subiectiv bizonyitás távol áll a historikus 
tényekkel bebizonyított igazságtól ; mert 

2) ha ezen könyvek isteni tekintélye a próféták egy-
másutánján alapszik, akkor miféle tekintély biztosit benün-
ket az xitolsó próféta szavainak igazságáról ; de 

3) ha Jos. ezen nyilatkozata oly föltétlen igazság, ak-
kor Jos. eme theoriája ellentétben áll Jos. praxisával. Mert ha 
Jos. nemzete sz. iratainak igazságát a görögök ellen az által 
bizonyítja, hogy azok közt nincs ellentmondás, mert egyik 
iró a másik igazságáról tanúskodik, akkor hogyan használ-
ha t ja ugyanezen iró Antiq : X I . 6. I. 566. Esther addita-
mentumait és A n t i q : X I I . 1. c. X I I I . c. 1—8, 1. Macha-
baeusok könyveit, melyeket a lépőig ßißXoig 3zámit ? Ha te-
há t ezen könyvek a zsidó kánonban nem foglaltattak, s mégis 
mint sz. könyveket bizonyítékul használja őket, ugy nem 
tévedünk, ha egyenlőknek ta r t juk e könyveket ; 1 4) mert 

4) ha Jos. állítása igaz is, ugy legkevésbbé sem ta r t -
ható az egész nemzet véleményének ; miután Jos. a phari-
saeusok sectájához tartozott. Már pedig e secta valamint ma-

is) Bei t räge z. Einl. ins A. T. I. B. 245. 
u ) Reusch 161. „Jos. selbst benützt auch in seinen Werken einige 

deuterokanonische Bücher und bezeichnet sie als heilige Schrif ten." 
Zschokke 351 : Rursus aliis in locis adhuc alios, quam hoc protoc. libros 
ieQQLQ ßißhotg adnumerat. 

gasabb tudományt tulajdonított magának, ugy e tekintetben 
is eltért a többi zsidó nézetétől s azért e vélemény csak oly 
értékkel bír, mint akár a Saducaeusok és Samaritánok vele-
ménye, kik szintén külön nézeteket vallottak. 

S hogy e nézet magoknál a zsidóknál nem ta r t a to t t 
oly tévmentesnek, mint milyennek ellenfeleink tar t ják, mu-
ta t ták — mint előbb lát tuk — eltérő véleményeikkel. Mert 
a Megváltó tanúsága szerint „Prophetae et lex usque ad J o -
annem prophetaverunt (Math. 11, 13.)15) 

Az ezek által megvilágított josephusi helyhez csatol-
juk néhány tudós nézetét, hogy lássuk, miként fogják fel e 
tekintélyes férfiak e helyet és mily fontosságot tula jdoní ta-
nak neki. Első helyen áll Keil, ki mint az ellennézet főkori-
phaeusa szintén mint főbizonyitékot hozza fel e helyet, s 
mégis Hengstenberg fentemiitett nézetét igy commentározza : 
„Z'u weit greift aber die Folgerung von Hengstenberg, Beitr, 
S. I . 246. dass nach der Ansicht des Jos. mit dem Aufhören 
der genauen Eeihenfolge der Propheten auch der Kanon 
geschlossen sein musste, so dasz eine etwa später noch auf-
gefundene Schrift, welche wirklich von einem gotterleuchte-
ten' Manne der früheren Zeit verfasst gewesen, aus Mangel 
an gehöriger Beglaubigung durch Propheten nicht mehr 
hät te aufgenommen Verden können." — Pedig, ha Keil iga-
zán ragaszkodik nézetéhez, mint ez könyvéből kitűnik, ak-
kor ő maga sem nyilatkozhatik máskép, mint Hengsten-
berg. Mert, vagy áll az, hogy az utolsó próféta megszűntével 
a kánon befejeztetett, s többé más könyv nem volt befo-
gadható ; mert próféta nem létezvén többé, ki tanúskodha-
tot t volna annak igaz s isteni voltáról, mit csak próféta te-
hett, tehát igaz Hengstenberg állitása, mit Jós . igy megerő-
sít : nemo adhuc adiicere quidquam illis, nec demere, nec 
commutare ausus fu i t " : vagy pedig nem volt bezárva a ká-
non, s akkor Keil véleménye is lehetséges, hogy a később 
megtalált könyv befogadtatott a kánonba. Igen, de Keil ezt 
nem akar ja elfogadni ; mert ő szerinte a kánon az utolsó 
prófétával be lett fejezve „noch mehr gefördert wurde aber 
die Sammlung und ihr Abschluss herbeigeführt durch die 
göttliche Fügüng , welche unter Artaxerxes I. dem letzten 
Propheten Maleachi die Prophetie entzog."16) S igy valóban 
Keil szavai egybevetéséből vagy ellenmondást, vagy ha tá -
rozatlan ingadozást látunk keletkezni ; mi nem is lehetséges 
másképen; mert oly „petitio principii", mint a milyen e tu-
dós férfiaknál észlelhető, nem is vezethet másra. Minden 
kellő argumentum nélkül felteszik, hogy Ezdrásnak be kel-
lett zárni a kánont, mert „die göttliche F ü g u n g dem letzten 
Propheten Maleachi die Prophetie entzog." — De honnan 
tudják, hogy ezt Ezdrás tudta, miszerint M. után nem jön 
már próféta, vagy honnan tudják egyáltalán, hogy Ezdrás 
könyvgyüjtéssel foglalkozott, midőn erre historikus — po-
sitiv nyomunk sincs. Mi most tud juk ezt ; d e h o g y azok 
tudták volna-e, még elgondolni sem tudjuk . Az ellentábor 
ilyen érvelése csak megerősít bennünket nézetünkben. 

Reusch helyesen ekkép nyilatkozik e helyről : „Es 
darf aus dieser Stelle des Josephus geschlossen werden, dasz 
zu seiner Zeit das kanonische Ansehen der protokanonischen 

15) Lásd Dankó : Comment, de S. Script, e hely kitűnő kidolgozá-
sát, melyből mi is merí tet tünk. 

16) Id. mű 475. 
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Bücher allgemein anerkannt, dasz der deutorokanonischen da-
gegen von der Mehrzahl der hebraistischen Juden nicht aner-
kannt wurde, eine förmliche Ausschliesung derselben vom 
Kanon jedoch noch nicht stattgefunden hatte."17) — Yagyis, 
mint már emiitettük, azon időszak nézete ez, midőn a je-
ruzsálemi iskolák veszekedései folytán több proto- s vala-
mennyi deuterokanonikus könyv kétségbe vonatott s azon 
vélemény került felszinre: „Sanctos viros, qui postea scripse-
rint, donatos fuisse solummodo inspiratione quadam minus 
clara et indirecta, quae sit quasi repercussio vocis divinae : 
biDTŰi n o n ip s a vox."18) 

Ilerbst miután Jos. emiitett helyével hosszasabban 
foglalkozott, többi közt ezeket mondja : „Das einzige, was 
das Zeugnisz des Jos. aufwiegen und entkräften könnte, 
wäre die Thatsache, das die Juden wirklich noch geraume 
Zeit nach Artaxerxes Schriften in den Kanon aufgenommen 
hätten. Diese Thatsache wird auch wirklich als eine histo-
risch unläugbare angesehen, und für die behauptete spätere 
Abschliesung des jüdischen Kanons zur Hauptstütze ge-
macht.19) Mindamellett tehát, hogy több fontosságot tulaj-
donit e tudós Jos. szavainak, mint az eljárásból érthető, kü-
lönösen, midőn Welté-t mintegyf javitani akarván Jos. sza-
vait hosszasabban értelmezi, — mégis kénytelen e hely erőt-
lenségéről tanúságot tenni. 

Kaulen pedig tekintettel Jos. korára, melyben élt, s 
ama körülményekre, melyek közt tette ama vallomást, hogy 
a zsidó népnek csak 22 szent könyve van, következetesen a 
következőkben nyilatkozik : „Zu beachten ist, dasz hier Jos. 
als Apologet auftr i t t , und dasz er als solcher geneigt sein 
muszte, alles preiszugeben, was nicht allgemein im Juden-
thum gelehrt wurde. Seine Angabe beweist also, dass die 
Juden zu seiner Zeit wenigstens zweiundzwanzig Bücher als 
kanonisch verehrten Josephus spricht dabei im 
Geiste des particularistischen Judenthums, das ein hohes 
Alter als Kriterium der Inspiration forderte. Als Ansicht des 
gesammten Judenthums kann seine Angabe schon deswegen 
nicht gelten, weil er ja in der Praxis anders verfuhr ; viel-
mehr bestand damals unter den Juden noch keine einheitli-
che Überzeugung, und eine allgemeine Ansicht ward erst 
ein Jahrhundert später möglich, als die Juden sämmtlich in 
die Controverse gegen das Christenthum eingetreten wa-
ren."20) — Feltünteti teljesen a legújabb álláspontot. 

Ezekután, az emiitetteket egybefoglalva, világos, mi 
szerint az ellefelek látszólag legfontosabb s történeti bizo-
nyítéka még csak árnyékában sem bizonyítja azt, hogy a 
kánon Ezdrás által lett volna bezárva, mit az ellenfelek né-
melyike is bevall, — hanem nem egyéb, mint Josephusnak 
ama szükség kényszeritette nyilatkozata, mely szerint, hogy 
a görögök egymásnak ellenmondó s épen nem kétségbevon-
hatlan iratai ellenében saját nemzetének régiségét s iratainak 
igaz voltát annál inkább feltüntesse, — hivatkozik ama sz. 
könyvekre, melyek az egymást követő próféták tanúságai 
folytán igazaknak ismertetnek ; mig a többi könyvet, me-
lyekre eme fölöttébb fontos bizonyítékot ki nem terjeszthette, 
hogy a görög Apion előtt annál igazabbnak látszassék, má-

" ) Id . m ű 162. — is) Zschokke, id m ű 351. — 19) H e r b s t , Wel te -
nél, Einlei t . 48. — 2°) E in l e i t ung 1876. 20. 1. 

sod sorba helyezte, — anélkül azonban, hogy a kánon be-
fejezéséről csak távolról is szólott volna, mit a józan herme-
neutika soha sem fog kihozni szavaiból. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , aug. 11. A ,Pesti Napló' canossai fájdal-

mai. — IIa igaz, mit a lapok kivétel nélkül jelentenek, ugy 
a kulturharcz perczei meg vannak számlálva, azon perczek, 
melyeknek bekövetkezését minden becsületes ember óhaj-
totta, mert becsületes emberek óhajai közé tartozik, hogy az 
elnyomott jog és igazság, a jogtalanság és igazságtalanság 
felett diadalmaskodjanak. E perez, mint mondtuk, tehát kö-
zel volna. Csakugyan be fog-e következni? Nem fog-e az 
utolsó pillanatban valamely váratlan körülmény felmerülni, 
mely annyi óhajt és reményt fogna megsemmisíteni, ki tudná 
megmondani ? Minthogy azonban liberális lapok a bekövet-
kezett Canossa felett saját módjuk szerint már elmélkednek, 
nagy hibának tartanok, t. olvasóinkat velük meg nem is-
mertetni ; mert annyi bizonyos, hogy bármiként forgassák is 
okoskodásukat liberális lapjaink bármikép látszassanak is 
kitüntetni, hogy a pápa mily győzelmet aratott a szerintük 
világhírű diplomata Bismarck felett, e győzelem nekik ca-
nossai fájdalmakat okoz, mit nolle velle, de elárulnak 
soraikban. 

A ,Pesti Napló' e tekintetben remek munkát végzett. 
Az eredményekről szóllván, melyeket az egyház nyert, az 
első pontban imigy beszél : „A száműzött püspökök vissza 
térnek. Mily diadal ! Németország összes katholikusai va-
lamennyi plébániában üdvözölni fogják az eredményt. A 
hit martyrjai fénykoszoruval fejeik körül jönnek haza és 
átveszik hiveik felett a kormányzást. Igaz, hogy reversalist 
kell aláirniok, hogy alávetik magokat a tisztán polgári tör-
vényeknek, melyek nem ütköznek a kánonjogba ; de miféle 
concessio foglaltatik ebben az állam részére?" Mily különös 
egy kérdés ! Nem árulja-e ez el a ,Napló' ellenszenvét a kie-
gyezés iránt az egyház és állam közt ? Nem tünteti-e ki, e 
kérdés, mennyire fáj a ,Naplónak,' hogy az egyház az 
ő kánoni jogát nem áldozta fel az államnak? A ,Napló' con-
cessiót akar az egyháztól az állam részére. Ugyan miért ? Ta-
lán azért, hogy az állam szives volt 9 éven keresztül az egy-
házat üldözni, püspökeit, papjait bebörtönözni, száműzni, 
egyházait elkobozni, szerzetes rendeit az országból elűzni? 
Concessiót csak oly fél érdemel meg, mely magát a másik 
fél iránt igazságosnak, vagy legalább is méltányosnak tanú-
sítja ; de ugyan ki az kérdjük, ki ezt a porosz államról, az 
egyház iránt állítani merészelné? Hogy a püspökök a po-
i'osz államba visszatérhetnek minden concessiók nélkül az 
egyház részéről, ez nem más, mint az egyház jogának elis-
merése, ami az államnak nem csak hátrányára nincsen, ha-
nem előnyére szolgál, mert hiveik vezetéaet közvetlenül esz-
közölhetik az állami rend és béke javára. Vagy miért türt , 
szenvedett volna a kath. püspöki kar, p a p j a i v a l és híveivel, 
ha már előbb is concessiót tehetett volna ? Nem természete-
sebb és kényelmesebb lett volna a concessiót megadni szen-
vedés nélkül, mint szenvedni is és mégis engedményt tenni ? 
Mikor fog már a ,Napló' e téren egyszer okulni ? 

A második engedmény az, hogy a püspököknek és 
papoknak szabad vallásgyakorlat biztosíttatik, ha az álla-
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mot, úgymond, többé nem bántják. Minő beszéd ez? A 
,Napló' a püspököket és papokat ugy tünteti fel, mintha 
azok lázadók, államveszélyesek lennének, mintha a püspö-
kök és papoknak a szabad vallásgysfkorlat azért tiltatott 
volna el, mert az államot bántották. Oly rövid a .Napló' 
emlékező tehetsége, hogy már elfelejtette Bismarcknak csak 
nem régen tett nyilatkozatát? Nem tudja már a ,Napló,' 
hogy az egész katholikus üldözés Bismarck saját vallomása 
szerint csak azért történt, hogy a liberálisok támogatását 
megnyerje, hogy ezek a támogatást megígérték, de csak a 
kulturkampf feltétele mellett? Ez volt a követelés, melynek 
teljesítésétől függött a liberálisok támogatása Bismarck ré-
szére. Miért akarja tehát a ,Napló' még e tény után is félre-
vezetni a közvéleményt, miért akarja még ezután is ugy be-
mutatni a kath. püspököket és papokat, mintha ezek az 
államot bántották volna? Ha a szabad vallásgyakorlat a 
püspököknek és papoknak visszaadatik, nem értjük, hogy 
azért concessiót adhatott volna az egyház, jól tudva, hogy 
az államra a legnagyobb haszon és nyereség az egyház sza-
badsága ; mert, mint Bismarck mondta, a liberalismus ugy 
is a socialismus kezére játszik. Vagy ezt pártolja tehát a 
,Napló', vagy ha nem, ugy nem tudja mit beszélt a fen-
tebbi pontban. 

A mi végre a ,Naplót' bántja az, hogy a fegyelmi tör-
vények nem alkalmaztatnak. Mi joggal függeszti fel Bis-
marck, kérdi a ,Napló', a saját indítványára hozott, és évek 
óta szentesitett és foganatban levő fegyelmi törvényeket, 
nem kutatjuk. Pedig ezt kár nem kutatni, de épen ezen nem 
kutatási hajlam vet világot a ,Napló' következő szavaira, 
midőn azt mondja, hogy a lelkiismereti szabadság nevében 
örvend az állami zsarnokság és rendszeres zaklatások meg-
szüntetésének. Nekünk ugy látszik, hogy Bismarcknak lesz 
gondja arra, hogy megnyugtassa a ,Naplót' arra nézve, ha 
ugyan egyáltalában megnyugtatható, hogy minő jogon szün-
teti be a fegyelmi törvényeket, és nem kételkedünk, hogy 
ezt ugyanoly módon teendi, mint hozta magát a törvényt. 
Hanem azt magyarázza meg nekünk a ,Napló', hogy mit vé-
szit az állam avval az engedménnyel, hogy ezentúl a fe-
gyelmi törvényeket nem alkalmazza ? Nekünk ugy lát-
szik, hogy ez által az állam csak nyer, mert figyelmét ezen-
túl jobban fordíthatja az államveszélyes elemekre, mi-
nők a liberálisok és socialisták, kik az állami existentiát 
veszélyeztetik. 

Summa summarum, hogy a ,Napló'-nak fáj a kiegyezés 
és már jóelőre minden politikai odiumot az egyház nya-
kába akar akasztani, midőn mondja, hogy „az ut a német 
absolutismushoz Canossán át vezet." Mi nem tudjuk, hogy 
lesz-e, nem-e, német absolutismus, de ha lesz, azért az egy-
házat okozni akarni nagy igazságtalanság. Vagy a pápa és 
a Bismarck közti egyezkedés valamely állami, kormányzási 
forma és nem inkább egyházi kérdések körül forgott-e? 
Van-e a ,Napló' által felemiitett pontok közt csak egy is, 
mely erre vonatkozik? A kiegyezés iránti visszatetszés a 
,Naplót' nagyon messzire ragadta az egyház elleni ellenszen-
vében, evvel is elárulván, hogy nem sokat törődne vele akár 
absolut, akár alkotmányos kormány lenne az, csak az egy-
házat tudja általa elnyomni; pedig a ,Napló tudhatná, ha 
tudni akarná, hogy nem katholikus országok azok, hol nem 

alkotmányosan uralkodnak, vagy hogy az a nem katholikusor-
szág is, mely alkotmányosan kormányoztatik, a katholicismus 
uralmi idejéből birja alkotmányát. Különben mi részt ve-
szünk a ,Napló' fájdalmában. De már csak inkább neki fá j -
jon a kiegyezés, mint az egyháznak a kulturharcz ! A 

Francziaország. XIII. Leo és a munkás-kérdés. — A 
szent atya gyönyörű levelet intézett Langénieux rheimsi ér-
sekhez a val-des-boisi Harmel gyáros testvérek által munká-
saik testi lelki jólétének előmozdítása végett szervezett intéz-
ményekről. A Harmel testvérek ugyanis munkásaikkal az em-
beri munka joga s az önzetlen kezesztény felebaráti szeretet 
alapján valóságos kis köztársaságot, vagy hogy félre ne értsen 
senki, egy nagy családot képeznek, melyben a munkások, 
régi keresztény szokás szerint, családtagokul tekintetnek, és 
munkájok nem a gyáros pénzének s élvezeteinek szaporítá-
sára, hanem valamennyiöknek, a munkásoknak és család-
jaiknak, valamint a munkaadó uri családnak arra szolgál, 
hogy anyagi segélyforrást nyújtson mindnyájoknak, a köz-
tük levő uri és szolgai s keresztény felebaráti viszonynak 
megfelelőleg, a vallás és erkölcs törvényei szerint való 
tisztes, rangjukhoz mért megélhetésre. A Harmel testvérek 
a nálók teljesített munkát első sorban erkölcsi oldaláról fog-
ják fel, a mint hogy azt helyesen máskép felfogni nem is le-
het s azért a köztük és munkások közti viszonynak mér-
czéjét nem a pénz, nem a piacz adás-vevési hullámzása, nem, 
mint a modern nemzetgazdászok mondani szokták, a ,kíná-
lat és kereslet' egymásra való hatása képezi, — hanem a köl-
csönös felebaráti szeretet, s az emberi munkának azon erkölcsi 
becse, hogy az. Isten rendelése szerint, az emberi, anyagi és 
szellemi jólétnek alapját van hivatva megvetni. Azért a 
Harmel testvérek kötelezve érzik magokat munkásaiknak 
nemcsak az illő munkabért fizetni, hanem velők együtt, 
mint egy család solidaris tagjai, mindenről gondoskodni, 
hogy az együtt teljesített munka, az együttes vallásos er-
kölcsi és családi életet lehetségessé tegye. Azért gyáruk 
össze van kötve mindennel, a mit az emberhez méltó élet 
megkiván. Van kápolna, van közös isteni tisztelet, van iskola, 
gyógyezertár, zenekar, korház, takarékpénztár stb. szóval 
minden ami a családok e nagy szövetségének szükséges, 
hogy a mai viszonyokhoz képest, minden tag ugy egyéni 
mint családi viszonyaiban az emberi méltóság joga s a ke-
resztény felebaráti szeretet igényei szerint élhessen. 

Ezek előre bocsátása után mármost mes fosiuk érteni o <>' 

a rheimsi egyházmegyei lap következő tudósítását, mely 
mult hó 13-áról szól: „Reggel óta, úgymond, számosan 
megáldoztak a gyár gyönyörű kápolnájában. A szent misét 
Marquigny atya mondta, ki e háznak benső barátja és az 
észak-francziaországi keresztény iparosok megbízottja, s ki 
bölcs és fáradhatlan hirdetője azon eszméknek, melyeke^ 
Harmel urak megvalósítottak. 

Mgr Langénieuxt a tíz órára kitűzött szent misére 
várták s miután kocsija mutatkozott, a Harmel Sándor ur 
vezetése alatt levő gyári zenekar örvendetes dallammal üd-
vözölte az érkező főpásztort. Ö mga, elül a papsággal, a ká-
polna felé indult, hol trónján helyet foglalt. Az érsek háta 
mögött a gyár urai, családjaik és hivatalosaik lépdeltek, 
csaknem mindnyájan iparosok Rheims, Réthel, Charleville, 
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Sedanból és másünnen, kik Val-de-Boisba jöttek, hogy dia-
ilalát élvezzék s példáján tanuljanak. Utánok következtek a 
különféle testületek, melyek a val-de-boisi gyár nagy csa-
ládját képezik, a munkás kör zászlója, mint közös zászlójuk 
alatt. Evangelium után a főpásztor szent beszédet tartott a 
munkások iránti keresztény szeretetről, kik Jézus Krisztus 
nyájának nem legkisebb részét képezik. Azután felszólitá a 
jelen voltakat, hogy álljanak fel s hallgassák X I I I . Leo pá-
pának következő levelét. 

„Tisztelendő testvérünknek, Langénieux Benedek Má-
ria rheimsi érseknek, X I I I . Leo pápa. 

Tisztelendő testvér, üdvöt és apostoli áldást ! Méltó 
joggal ajánlottad nekünk, tisztelendő testvér, az istenfélő 
Harmel testvérek által kezdeményezett válalatot. A te me-
gyédben, Val-des-Boisban, szerzetes congregatiók segélyével 
oly jól szervezték gyáruk számos munkásait, a vallás törvé-
nyei s a jó erkölcsök szerint, hogy ezen tény által kézzelfog-
hatólag bebizonyították a társadalomnak, mely főleg a 
munkás-kérdés miatt forog veszélyben, hogy a jámborság 
mindenre hasznos s hogy egyedül Isten és az egyház törvé-
nyeinek megtartása által lehet várni a rend és béke helyre-
állítását. Kikiáltván a munkaadók keresztény szeretetét, s 
munkásaikról való állhatatos gondoskodásukat az egész vi-
lág előtt ragyogtatván, fényes sikerök valamennyi ugyanezen 
állású embernek megmutatja azon utat s módot, melyen 
egyedül lehet a szegény munkás sebzett szivét megengesz-
telni, irigy vágyait elfojtani, erkölcseit alakitani, az egye-
netlenkedéseket és gyűlölködéseket kölcsönös szeretetté át-
változtatni. 

Azért is üdvözöljük a jeles iparos főnököket (patrons), 
kik ily nevezetes művet kezdeményeztek és létesítettek.Üdvö-
zöljük a munkásokat, kik az ő szavaikra hajlanak és buz-
dí t juk minden nagv gyár urait (patrons) és munkásait, hogy 
a vallás és haza érdekében, valamint saját érdekükben, te-
kintsenek azon rend, béke és kölcsönös szeretetre, mely Val-
des-Boisban uralkodik s igyekezzenek e szép példát követni. 
Nem kevésbbé üdvözöljük ezen vidék ifjú leányait, kik külön-
féle nevek, u. m. Mária gyermekei, a sz. angyalok társulata, a 
szeretet leányai stb. neve alatt egyesültek, hogy ugyanazon 
szolgálatot tegyék a nemökbelieknek, mint a gyáros urak 
(patrons) a férfiaknak. Ugyanezen szerecsenkivánatainkat 
fejezzük ki a családanyák társulata iránt, kik, hogy gyer-
mekeiknek és mások gyermekeinek katholikus nevelést bizto-
sítsanak s az egyháznak jó gyermekeket, a hazának pedig 
hasznos polgárokat neveljenek, mindent felhasználnak, hogy 
azokat a romlás minden veszélyétől megőrizzék. 

Mind azok, kik ily nemes ügynek, ily hasznos válalat-
nak szentelik tehetségűket és javaikat, s kik ez által Isten 
előtt, felebarátaik s polgári és vallási társadalom iránt oly 
nagy érdemeket szereznek, lehetetlen, hogy fel ne keltenék 
minden tisztes ember dicséretét. Ok az isteni bőkezűségtől itt 
lent és a mennyben igen nagy jutalmat várhatnak, a mit 
nekik teljes szivünkből kétszeresen kívánunk. Addig is, 
mint a mennyi kegyelem zálogát és mint atyai jóakaratunk 
bizonyítékát,legörömestebben,mindnyájokra, együtt s egyen-
kint, apostoli áldásunkat adjuk. 

Kelt Rómában stb. XIII. Leo pápa.11 

Ezen felvillanyozó pápai levél felolvasása után az ér-

sek folytatta a szent misét. Urfelmutatás után a Harmel 
család feje felállt és szokás szerint hangosan elmondta a ke-
resztény munkás-egyletek engesztelő imáját. Szentmise után 
a főpásztor, jobbjára ültetve a Harmel család fejét, a külön-
féle tisztelgéseket fogadta. Ennél meghatóbb jelenetet alig 
lehet képzelni. A kereszténység által megszentelt munka 
ünnepe volt ez, melyen a főpászter és a gyár ura éltetése : 
vive monseigneur,, vive le Bon Père, — mert e munkások 
jó atyának nevezik urukat, — a kereszténység és modern 
ipar öszhangját jelentették 

Erinlaiuli megye. Hosius bibornok emlékének három • 
százados jubilaeuma. (Vége.) — Tizenöt évig viselte Hosius 
mind inkább növekvő buzgóság, tekintély és befolyással hi-
vatalait a birodalmi püspöki kanczellár és a király szemei 
előtt. Minden fontos politikai és vallási ügyekben az ő fá-
radhatlan, ügyes és erőteljes tolla fogalmazta az illető okmá-
nyokat. 1548-ban épen húsvét hétfőjén meghalt I. Zsigmond 
király 80 éves korában s nem sokára utána, octóber 27-én 
az ermlandi püspök, Dantiskus János, Hosius pártfogó ba-
rátja. Az u j király, atyjának kívánsága szerint, Hosiust 
1549-ben culmi püspökké nevezte ki. I I I . Gyula pápa 
1550-ben mint hitvizsgálót (Inquisitort) Pomeraniába küld-
te. 1551-ben az ermlandi káptalan kérelmezésére s a király 
sürgetésére ugyanazon pápa a culmí székről az ermlandira he-
lyezte át, melyen élete fogytáig megmaradt. Az országos és 
egyházi hivatalokkal járó bokros teendők daczára itt is ta-
lált időt theologiai munkálkodásának folytatására. Ekkor 
adta ki fő művét ,Gonfessio fidei eatholicae ehristiana' czim 
alatt, melynek alapvonalait a petrikaui zsinaton 1551-ben 4 
nap alatt fogalmazta s melynek első részét 1553-ban, máso-
dikát 1557-ben adta kî. E, mind alapos tartalmára mind clas-
sicus irályára nézve kiváló remek mű azon idők viszonyai-
hoz képest valóban hallatlan sikert aratott. Már 1566-ban, 
tehát 9 év alatt, miként szerző az antwerpeni kiadásban 
maga jelenté, Európa csak nem valamennyi nyelvén 15 
kiadást ért. A nagy férfiú halála után eredetiben még 16 
kiadás következett, mialatt lengyel, franczia, olasz, angol, 
skót, flandriai, morva, sőt arab és örmény nyelveken, néhol 
több fordításban, igazán csaknem számtalanszor újra meg 
újra megjelent. Többi müvei, milyenek Confutatio prolego-
menon jBrentii, Judicium et censura de iudicio et censura 
Heidelbergensium Tigurinorumque ministrorum, De expresso 
verbo Dei, De oppresso verbo Dei stb., szintén széles körök-
ben elterjedtek, habár jelentőségre a Confessio mellé ko-
rántsem emelkedtek fel. 

Alighogy e nagy mű megjelent, mely annyi lelket visz-
szavezérelt a kath. egyház kebelébe s szerzőjének a classikus 
theologus nevét örök időkre megalapitá, — IV. Pál pápa 
1558-ban Rómába hívta Hosiust, kit a keresztény világ fő-
városa nagy kitüntetéssel fogadott. Bölcsesége, ékesszólása, 
vallásos buzgósága, a világ ügyeinek magasztos szempontú 
felfogása, összekötve a legkisebb részletekig terjedő ügyis-
merettel és tapintatos éleslátással, annyira imponáltak ma-
gának a pápának is, miszerint IV. Pál nem vonakodott nyil-
tan kijelenteni, hogy mióta Hosiust megismerte, megszűnt 
korának legcsodáltabb férfiait is csodálni. „Pontifex sapien-
tissimus, — igy ír Rescius, Vita Hosii I, 23., — Paulus 
IV. his verbis uti non dubitavit, quod posteaquam Hosium 
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cognovisset, caeteros omnes sui temporis viros admirabiles 
admirari desiisset." Csaknem 6 évig maradt megyéjétől tá-
vol pápai szolgálatban. Bécsi nuntiaturája után, hol 1561. 
február 26-án az ismételten megköszönt bibornok kénytelen 
volt elfogadni, következett 1561. márczius 10-kén a trienti 
zsinatra apostoli legátussá történt kinevezése. Csak a zsinat 
befejezése után 1564-ben, a szent atya dicsérő s köszönő nyi-
latkozataitól kisérve, térhetett vissza szeretett egyházme-
gyéjébe. I t t sokáig tartott távolléte alatt a hitujitók törek-
vései nem maradtak eredmény nélkül, kivált a két Hansa-
városban, Braunsberg és Elbingben. Amott a rendet kön-
nyen helyreállitá, emitt azonban a városi tanácsban nyakás 
ellenállásra talált mindvégig. 1565-ben, 70 évi időköz után, 
egyházmegyei zsinatot tartott, melyen a trienti zsinat hatá-
rozatait kihirdette s papjainak meghagyta, hogy valamen-
nyien megszerezzék e határozatokat s azokat szakadatlanul 
olvasgassák. Különös figyelmet fordított az ifjúság, kivált 
az egyházi if jú clerus nevelésére. 1565-ben behivta a jezsui-
tákat s átadta nekik az általa alapított braunsbergi tan- és 
nevelő-intézeteket : a gymnasiumot, a lyceum Hosianumot s 
a papneveldét, (melyet három év előtt, sajnos, a culturharcz 
becsukatott.) A nagy szellemű férfiúnak kicsiny volt egy-
házmegyéje, kicsiny volt hazája. Apostoli lelke fájdalommal 
tekintett fel az egyháztól elszakadt skandináv északra és 
braunsbergi seminariumában erős támaszt adott a pápai 
skandináv missióügynek. 

Eitka nagy érdemeiért, melyek mind inkább fényeseb-
ben ragyogtak, V. sz. Pius pápa 1567-ben Hosiust pápai 
Legátus a laterévé nevezte Lengyelország számára. Zsig-
mond Ágost király pedig, birodalma érdekében arra kérte, 
menjen Rómába, hogy állandó okléte által annál hathatósab-
ban előmozdíthassa zaklatott hazája ügyeit. Hosius nem 
örömest hagyta megyéjét s csak miután a tudós és erélyes 
Cromerben coadjutort hagyhatott székhelyén cum iure suc-
cessions, engedett a király óhajának 1569. aug. 20-kán. 
X I I I . Gergely a jubilaeumi év közeledtével 1573-ban Car-
din. poenitentiarius maiorrá nevezte ki, oly méltóságra, mely 
a pápáé mellett az egyházban legmagasztosabb, s melyet 
Hosius élte fogytáig szokott buzgalommal s lelkesedéssel 
viselt. Rómában épen ugy mint azelőtt Krakóban és Erm-
landban Hosius saját személyére nézve a legigénytelenebb 
életmódot követte, egészén az imának, hivatalának s tanul-
mányainak szentelné magát. Tekintélye oly nagy volt, a 
népnél ugy mint a nagyoknál, mintha egyike az egyház-
atyáknak támadt volna fel benne. A nép különösen rendki-
vül szerette határtalan jótékonyságaért, mely annyira ment, 
hogy nem egyszer legszükségesebb házi, sőt asztali szereit 
adatta el, hogy az Ínségeseken segíthessen. Szabad idejét 
tudomány és erényekben kitűnő férfiak társaságában sze-
rette tölteni. 

Ilyen volt Hosius élete. Halála az ős világ patriar-
eháira emlékeztet, — oly tele volt hittel, szenvedéssel és 
Istenbe vetett megnyugvással. Meghalt 1579. aug. 5-kén 
Havi Boldogasszony napján, — szent Ágostonhoz, kit véd-
szentül tisztelt, s kinek műveit igen nagyra becsülte és öt-

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

ször áttanulmányozta, abban is hasonlóvá levén, hogy vele 
egy életkorban halt meg. .Minden dícsbeszédet kimerít b. 
Canisius Péter, a nagy bibornok barátja, midőn Hosius ne-
vét „splendidissimus scriptor, praestantissimus theologus, 
optimus episcopus suae aetatis" czimekkel tisztelte meg. 

Emléke szent és áldott az egész egyházban. 

IRODALOM. 
X Társadalmi mérgezés. L'empoisonnement social, 

résultat de l'enseignement universitaire, par Albert de Badts 
de Cugnac. Lille, 1879. 1. köt. 3 frk 50 c. 

Ez erőshangzásu czim alatt az Univers fent nevezett 
munkatársa fölöttébb érdekes művet adott ki, mely annyira 
korszerű s annyira eltalálta a szeg fejét, hogy a radicalis 
franczia kormány sietett továbbterjesztését betiltani. A kor-
mány ezen eljárása első pillanatra mindenkit meglep, mert 
hiszen e könyvben semmi sincs csak tények és nyilatkoza-
tok, melyek már régóta ismeretesek, lapokból, könyvekből, 
beszédekből meritve, melyeket az egész világ olvasott. Hon-
nan tehát a kormánynak haragja és hallatlan szigora e könyv 
iránt? Mindez onnan van, mert e könyv összesitvén a ténye-
ket és nyilatkozatokat a franczia állami közoktatás felől, a 
kinek csak egy csepp egészséges esze van, látni kénytelen, 
hogy e közoktatás már majdnem egy század óta mint való-
ságos szellemi rákfene emészti a franczia társadalom minden 
rétegét. Szerző a józan közitélet széke elé idézi e közokta-
tást és száz meg száz tanút hoz fél ellene, kiket vissza nem 
lehet utasítani, mert mindnyájan az ,Université' barátjai, — 
tanfelügyelők, tanárok, tanítványok. Tanúskodásaik tönkre 
silányítja ez intézményt ; s azért nagyon felfogható, hogy J . 
Ferry cultusminiszter, az állami oktatás feje, igyekszik a 
tanúskodások viszhangját elfojtani. Rosszul' eshetik neki va-
lóban, hogy az állami közoktatás sebei egész meztelenül 
vannak oda állítva mint rettenetes és gyógyithatlan való-
ság, épen akkor, midőn a kath. egyetemek és egyházi kö-
zépiskolák lerontásával azt hiszi, hogy egy kis életet és 
állandóságot fog belé lehelhetni. (Folyt, köv ) 

VEGYESEK. 
-— Martin Konrád életének utolsó szakából a ,Münch 

S. Bl.' következő részleteket közölt : „Száműzetvén először 
Németalföldre ment, innen is száműzetvén Belgiumba for-
dult, innen szintén száműzetvén Angolországba ment át, de 
nem sokára visszatért Belgiumba. I t t Brüsseltől délkelet felé 
néhány mértföldnyire, a W a t e r l o o i csatatér közelében, fek-
szik Mont St. Guibert falva. Nem messze a falutól a pader-
borni szerzetesnők birtokot vettek. I t t élt Konrád püspök 
mint a nővérek s a növendékek lelki atyja és hitelemző. Sok 
tanitványa nem tudta, ki ő ; sőt még a falu lelkészesem lát-
szott méltóságáról tudomással birni. Egyszer e plébános 
Konrád püspöknek saját művét adta olvasni. Az alázatos 
püspök néhány nap múlva azzal a megjegyzessel adta visz-
sza, hogy mindenben egyetért szerzővel." 

— Ó-katholikiádák. Düren, ókatholikus ,plébános', hit-
rokonainak ,heti' gyűlésén Kaiserslauternben azon forrásokról 
beszélvén, melyekből Krisztus életéről nyerünk tudósítást r 
azt mondta, hogy mind a nem keresztény mind a keresztény 
források, melyekből Jézus istenségét szokták bebizonyítani, 
hamisak. Ebből aztán azt a következtetést vonta le, hogy 
Krisztus magát soha sem mondta Istennek s apostolai közöl 
is senki sem tartotta Istennek, — csak Messiásnak. Az óka-
tholikusok gyűlése, mint a ,Pf. Z.' irja, „ez előadást nagy 
tetszéssel fogadta." — Az eretnek kezdetnek ez a logi-
kai vége, — apostasia a kereszténységtől. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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tás. — Irodalom : Társadalmi mérgezés. — Vegyesek. 

Az egyházi javakról. 
(Folytatás.) 

I I I . 
Az egyházak, törvényes tulajdonosai javaiknak s azokat az 
egyháziak örökös, elidegenithetlen földesúri joggal birják. 

Már ha az emiitett és még más egyéb, a vagyon-
szerzés törvényes módjainak akár melyike ál ta l ja-
vaknak birtokához ju to t tak az egyháziak : a szónak 
teljes értelmében egyszersmind földesúri jogot is 
nyertek ez ál tal épen ugy, mint más akár ki, pl. a 
patr imonial is örökös, mely nevezet a lat t csakugyan 
elő is fordulnak a régieknél az egyházi javak. Be-
lépvén pedig az egyházi egyén a birtokba, belépett 
egyszersmind annak előbbi földesura jogaiba is. 
min t az adományos levelekben is világosan ki szo-
kott tétetni ilyen vagy hasonló módon : „Terram, 
villas etc. cum iisdem metis, terminis, ut i l i tat ibus, 
pertinenti is , eodemque iure possessiones quibus nos 
possedimus, Ecclesiae, Monasterio N. N. possiden-
das, tenendas, habendas damus, donamus, conferi-
mus ." Ezen jogoknak legföbbike pedig a bátorságos 
és háborgat lan birás, és elidegenithetlen sajá tság 
(Pt is 1-ae tit. 9-o) ; a mi annál is inkább kétségtelen 
honunkban, mivel azon egyes személyek, vagy egész 
testületek, melyek ilyen adományokat nyertek, a 
király hivei közé számláltat tak és részt vettek azon 
tanácskozásokban, melyeket a fejedelem meghit jei-
vel szokott tar tani , a mi csirája a későbbi ország-
gyűléseknek, azaz : tagjává tette a király az egyhá-
ziakat a törvényhozó testnek, a mi nálunk kezdetben 
annál szükségesebb volt, mivel a hármas könyv 
szerint : „Gens nostra a pr ima imperii nascentis 
origine rebus d u m t a x a t bellicis intenta, ceteris di-
sciplinis minus videtur incubuisse." 

Vagy az egyháziak nem polgárok-e szintúgy 

mint mások ? S talán azért nem polgárok, mivel sok 
költséggel, fáradsággal olyan ál lapotot választot-
tak, melyek egészen embertársaik szellemi műve-
lésének és leikök üdvösségének van szentelve? Mi-
vel szegények és boldogok szolgálatára későn ko-
rán, éjjel nappal készen kell lenniök ? Vagy azért 
nem polgárok-e az egyháziak, mivel a vallás szol-
gái és az egyházi testületnek tagjai ? — Mert, hogy 
polgárok voltak, mielőtt az egyházi rendbe léptek, 
az kétséget nem szenved: ugy, de nem tagja-e min-
den katholikus keresztény hasonlóképen az egyház-
nak, s innét következik-e, hogy neki azért nincs joga 
magzat ja inak örökséget hagyni , sem ezeknek sza-
badsága a hagyot t örökséget e l fogadni? 

Sz. Is tvánnak adományai t , melyekkel sok egy-
házat, monostort, sőt egyes plébániákat is gazdagí-
tott, az ö utódai nemcsak megerősítették, hanem 
annak pé ldá já t az u j meg u j á j ta tos alapí tványok-
ban buzgón követték is.1) 

Vagy talán, midőn minden szabad ember kor-
lát lan ura a maga javainak : a fejedelem nem az ? 
Nem gyarap í tha t j a s nem osztogathatja-e ez java i t 
tetszése szerint, amennyire sem alkotmányi egye-
zések, sem nemzeti törvények ál ta l meg nincs kötve 
hatalma ? Vagy a törvényesen egymás u tán követ-
kezett magyar királyok mind csak bitorlói voltak-e 
azon javaknak, melyekből á j ta tos a lap i tványaika t 
tették ? Melyik király, nádor, herczeg, nemes, és mi-
kor, hogyan tu la jdoní to t ta el az ál lam j a v a i t ? Nem 
azért vannak javai a fejedelemnek csupán, mivel 
fejedelem, hanem mivel már a társaságnak, az ál-
lamnak keletkezésében azért választat tak fejedel-
mekké, inert ter jedelmes javakkal bir tak, melyeket 
vagy örökösödés, vagy házasság, és más törvényes 
szerződések, s fegyver ál ta l stb. nyer tek; s az ekké-
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pen szerzett vagy elfoglalt birtokokból inkább ók 
ajándékoztak az állam némely magokat megkülön-
böztető tagjainak bizonyos részeket. S a mit egyszer 
a királyok, berezegek, nemesek az egyháziaknak 
ajándékoztak ; a mit ezek törvényesen elfogadhat-
tak s tettleg el is fogadtak : miként nevezhetni azo-o o 
kat az ál lam java inak? Vannak különféle javak, és 
ezek széles e világon azon birtokosokról neveztet-
nek el, kiknek saját ja ik. Pl. vannak a községeknek 
j ava i s község javainak neveztetnek; vannak a czé-
heknek javai, melyek birtoka egyedül a czéhnek sa-
j á t j a és a czéh javainak neveztetnek; vannak társa-
ságok, egyesületek javai, melyeknek birtokosai ki-
zárólag a társaságok és egyesületek : tehát az egy-
házi javaknak is tulajdonosa az egyház lévén, épen 
ugy nem neveztethetnek azok az állam javainak, mi-
ként soha egy józan gondolkozású embernek sem ju-
tot t eszébe a czéhek, egyesületek bir tokait az állam 
javainak nevezni. Az ál lamnak az egyház javai kö-
rü l épen azon kötelessége van inkább, melylyel min-
den más társaság, egyesület, személy bir toka i ránt 
tartozik, t. i. fölvigyázni, hogy azok teljes bátorság-
ban legyenek, hogy el ne tékozoltassanak, kivál t az 
országon kivül ne hordassanak, hogy az érdemesek 
és honfiak részesittessenek egyedül azokban. A ter-
mészetnek és minten müveit nemzetnek törvénye 
szerint a javak azoknak saját jai , a kiknek ajándé-
koztatnak azoknak törvényes birtokosai által , vagy 
azokat a törvények rendeletei szerint szerzik ma-
goknak. Sohasem kételkedett senki arról , hogy bi-
zonyos egyesület vagy erkölcsi testület szintúgy ké-
pes legyen birtokot szerezni, mint akármely egyes 
személy, a mint ezt l á t j uk a városok, tudományos 
egyetem és más hasonló intézeteknek példájában. 
Sőt maga egy egész nemzet is micsoda más, ha nem 
erkölcsi tes tü le t? Miképen tu la jdoni tha tná tehát 
magának a nemzet az egyház javait , ta lán azon ok-
nál fogva is, mivel az egyházi rend erkölcsi testü-
letet képez ? Nem áll-e a clerus szintúgy egyes sze-
mélyekből, mint a városok, tudományos egyetemek, 
stb., vagy a nemzet? Tudva van pedig, hogy az 
egyháziaknak a törvényes tulajdonosok adták örö-
kös és megmási that lan joggal a javakat , melyeknek 
következéskép törvényes tula jdonosaivá és birtoko-
saivá lettek. S lehetséges-e, hogy java imtól meg-
foszszon engem a törvényhozó, ki épen a végre ren-
deltetett, hogy engem és bir tokomat védelmezze ? 
Igaz, hogy az egyház ha tár ta lanul nem gyarapít-
ha t ja javai t , sem azokat el nem idegenítheti. De hi-
szen más nemeseknek sem szabad eladni az ősi ja-

vakat . Sőt még a ki rá ly sem idegenítheti el p. o. az 
úgynevezett korona javait , s innét következik-e, 
hogy az unokák nem törvényes birtokosai az őseik-
től marad t javaknak, vagy a király a koronához 
tartozó u rada lmaknak? Valamint ezt mondani kép-
telenség, ugy az egyházi birtokokhoz csatolt tör-
vényóvásokból, melyek szerint azokat elidegeníteni, 
ha tá r ta lanu l gyarapí tani t i lalmaztatik, épen azt kö-
vetkeztetjük, hogyhazai törvényeink épen ezen óvá-
sok ál ta l az egyházi rendnek mind bir tokjogát el-
ismerték, mind javai t elidegenithetleneknek nyilat-
koztatták. Különben is nem abban áll a birtoki jog, 
hogy javainkat elidegenithessük, hanem épen abban, 
hogy azokkal élni teljes hata lmunk legyen, valamint 
másokat az azokkali éléstől eltiltani. Vagy nemde a 
kiskorú árvák nem rendelkezhetnek örökségükkel? 
Következik-e azért, hogy joguk nincs a birtokhoz ? 
Nem azért nem adhat ják el az egyháziak a javakat , 
mintha azoknak teljes tula jdonjogával nem bírnának, 
hanem mivel az volt az á j ta tos alapitóknak szán-
déka, hogy az ö adományuk örökösen az egyházak 
birtokában maradjon. Az mondatik : az egyháziak-
nak csak a gyümölcs, a haszonvétel tu la jdonuk a 
jószágokból. Legyen ugy, de ha fám levágatik, mi 
fog akkor nekem gyümölcsözni? (Cf. Animadver-
siones in Libellum de potestate et iur ibus s ta tus in 
bona ecclesiastica. p. 39.) Hát az ősi jószágokról — 
de Aviticis — rendelkezhetik-e a nemes, más min t 
a törvény ál ta l megnevezett esetekben ? Rendelkez-
hetik-e a maioratus j ava i ró l? Vagy a családnak 
utolsó csemetéje tehet-e szabadon rendelést javai-
ról a fiskusnak rövidségével ? S mivel ezt nem te-
hetik, nem uraik-e mindezek az ő j ava iknak? „Est 
nempe bona abalienandi inactivitas, quaedam Do-
minii restrictio in favorem possessoris, vel al terius 
ius ad illa remotum habentis, lege inducta : u t pe-
rennius conservetur, quod possidetur; non vero 
amit ta tur , quod habetur . Est inventa ad stabilien-
dum, non ad infr ingendum ius proprietat is et pos-
sessorii." (Stephan. Katona, Defensio Bonor. Eccle-
siast. p. 53.) Vagy melyik magyar nemes muta tha t 
ősi birtokairól oly régi oklevelet, mint pl. a pan-
nonhalmi apátság, a veszprémi püspökség stb. ? 
Vagy ha épen az elidegenithetési jogot veszszük, 
nem szálnak-e az egyházi javak mindig idegenekre 
azok ideigleni tulajdonosaiknak kihalása u t á n ? És 
kik ezen idegenek, kik az egyházi javakban succe-
dálnak ? Nem az egyháziak rokonai, hanem a vilá-
giak gyermekei. Nincs-e a fejedelemnek jó alkalma 
a világi nemeseknek, s más főbb sorsuaknak is gyer-



107 

mekeit, ha ezek tndományos és erkölcsi műveltsé-
gükkel is ki tüntet ik magokat, épen az egyházi hiva-
talok és ezekkel egyil t t járó jószágok collatiója ál tal 
megkiilömböztetni ? (Vége k.) 

Az ó-szövetségi kánon. 
(Folytatás.) 

A második érv, melyet az ellenfelek felhoznak, ama 
legendák — mint Keil nevezi, — melyek Ezdrásnak a sz. 
könyvek összegyűjtését tulajdonítják vagy pedig a „nagy-
zsinagogát" a kánon befejezőjének emiitik. 

Hogy a IV-ik Ezdrás-féle könyvben foglalt meséknek, 
épen azért mert mesék, mily értéket lehet tulajdonita-
nunk, azt magok az ellenfelek is elismerik; más régibb 
adat pedig nem létezik, mely bennünket e tényről értesitene. 
Eme regényes tudósítások először is Éliás Levita (meghalt 
1549.) Masoreth Hammasoreth könyvében találhatók fel, 
kitől azután mások irataiba is átszármaztak. — Hogy pedig 
Ezdrás után az úgynevezett „nagy-zsinagoga" fejezte volna 
be a kánont, — szintén nem bir történeti alappal. Először is 
létezett-e valaha ezen zsinagóga, nagyon kétséges, miután 
Ezdrás és Nehemiás könyveiben, kik alatt kellett volna már 
működnie, nyoma sincs ; már pedig ezen könyvek szerzői ezt 
aligha elhallgatták volna; azért vannak tudósok, kik azt 
egyenesen tagadják.1) De ha a Talmud erre vonatkozó helyei 
birnának is valami alappal, ugy az legfóllebb ama tény-
re volna visszavezethető, hogy Ezdrás és Nehemiás alatt 
könyvgyűjtés történt. Tehát ezek semmit sem mondanak, 
még valószinüség mellett sem tanúskodnak, mit in specie a 
talmudi mondákról, mint tarthatlanokról Keil is elismer, 
hanem mégis argumentumai közé sorozza. — Következőkép 
nyilatkozik: „Die talmudischen und rabbinischen Sagen von 
der grosen Synagoge und deren Arbeiten enthalten kein 
entscheidendes Zeugniss über die Sammlnng des Kanon."2) 
Ezek után ezen második érv nem érv többé. 

A harmadik érv, melyet az ellenfelek felhoznak a ká-
nonnak Ezdrás által befejeztetése mellett, — azon történeti 
tény, mint mondják, hogy a kánon Malachiás óta mint ön-
álló említtetik. Ennek bebizonyítására felhozzák Jes. Sirá-
chot, kinek prológusában, a kánon, mint régen befejezett ál-
líttatik elő. — Hogy mennyit bizonyít ez, idézzük Reusch-
nak következő szavait : „Wenn im Prolog des B. Sirach wie-
derholt ó vôfioç -/.ai oí iiQocpïjTai xal ràallu oder rà ht mu. 
TLJV ßißlltov (naTQÍwv) erwähnt werden, so werden damit 
keineswegs, die heilige Schriften als eine längst geschlos-
sene Sammlung nach ihren drei Theilen vorausgesetzt ; es 
wird vielmehr nur vorausgesetzt, dass Sir. auser dem Pent, 
prophetische und andere heilige Bücher kannte, ohne dass 
sich bestimmen liese, wie viele und welche."3) 

Az utolsó argumentum pedig : a három részre való 
felosztás, mely mutatja, hogy a gyűjtés egy időben és egy 
férfiú által történt. — Azonban ezen állitás bizonyító erővel 
épen nem bir ; mert e felosztás a könyvek természete, azok-
nak a theokratiához való viszonya, — nem pedig az egybe-
gyüjtő nézete szerint történt, ugy hogy az első gyűjtés xal 

') Herbst-Welte : Einle i tung 44. Dankó. Commentai- : 10. 
a) I. m ű : 154 §. — 3J 1. mű 160. 

rcè loincc-i között a későbbi iratok foglalhattak helyet, sőt 
épen a theokratiához való viszonyuk után csak is a hagio-
graphiák közé voltak sorozhatok. Sőt hogy e felosztás nem 
szükségképi következménye az egy időben történt gyűjtés-
nek — eltekintve az egyes tudósok e felosztás eredetisége 
fölötti kételyeitől, eltekintve Graetz állításától, ki szerint a 
hagiographák kánonja Krisztus után 60-ban és újonnan 
90-ik évben lett meghatározva, eltekintve ama valószínű 
véleménytől, hogy, miután Jos. in libro Antiquitatum sokat 
foglalkozik Dániellel — „a nagy prófétával" s igy a könyv 
valósziniileg előbb az „acharonim"-ok közé tartozott, (Dá-
niel csak később a többször történt átalakításnál került a 
ketubimok közé,)—eltekintve ezektől csak Philora hivatko-
zunk, ki szerint az Egyptomiak — ezeknek kánonja az egy-
ház kánonjával azonos — ugyancsak három részre osztották 
sz. irataikat. Philo : de vita contemplativa 3. §. a therapeu-
tákról ezeket mondja, hogy: „vó/AOvg xai lôyia xïsaTiiaiïèvTcc 
dia noo(fj))Tu>v y.ai vui'ovq xal rà alla, oïg i^ior/^it; y.ai 
stosßeia avvavlovTcu xal releiovvrai." Már pedig az Egy-
ptomiak kánonja — mely, mint látni fogjuk, ezen időben 
ugyanazon könyveket tartalmazta, mint a palaestinai — 
magában foglalta a később keletkezett iratokat is : tehát nem 
egyszerre, hanem huzamosabb ideig történt a sz. könyvek 
felvétele a kánonban. 

Azonban ne gondolja valaki, hogy hivatkozásunk Phi-
lóra helytelen, miután az a ketubimokat ezen szavakkal 
Jelzi: „xal vfivovg xal rà alla" s igy mintegy többet jelezni 
látszik, mint a mennyi a mostani zsidó kánonban van ; mert 
hogy ezen kifejezés csakis a mostani ketubimokat jelzi, hi-
vatkozunk Herbstre, ki mint két-kánonista, bizonyára nem 
gyanús tanú, miután saját argumentumát rontja le ezen 
szavakkal : „Weil dort die Ausdrücke vó/xovg xal lóyia 
t'hűTiiod-tPTa Sià 7tQocp>iTCüV xal vuvovç noch nicht alle Bücher 
des hebräischen Kanons umfassen, wie namentlich z. B. die 
Sprüchwörter, den Hiob, den Prediger nicht, so kann Philo 
leitlich unter den Worten : xal rá cella, olg S7iiOT>ig>i xal ev-
asßea avvav^ovrai xal Teleiovvrai die durch jene Aus-
drücke noch nicht bezeichneten Bücher des Kanons ge-
meint haben."4) (Végeköv.) 

Indexbe tett könyvek.*) 
Becretum. Feria I I . die 30. Junii 1879. Sacra Congre-

gatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae 
Komanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino No-
stro Leone Papa X I I I . Sanctaque Sede Apostolica Indici 
librorum pravae doctrinae, eorundemque proscriptioni ex-
purgationi, ac permissioni in universa christiana Republica 
praepositorum et delegatorum, habita in Palatio apostolieo 
Vaticano die 30 Junii 1879. damnavit et damnat proscripsit 
proscribitque, vei alias damnata atque proseripta in Indicem 
librorum prohibitorum referri mandavit és mandat quae se-
quuntur Opera : 

La Magia nel secolo decimonono, Racconti pura-
mente storíci, per don Bernadino Negroni Bolognese. Bo-
logna, 1872. 

4) I. mű : 22. 1. 
*) A hódoló t isztelettel vet t szepesi XVIII. sz. főp. körlevél 

nyomán. Szerlc. 
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Aurora e Traraonti, Poesie di Tullio Martellotti. 
Imola, 1876. Auctor laudabiliter se subieeit et Opus re-
probavit. 

Vitta di Vittorio Alfieri seritta da esso, ridotta ad 
uso délia Gioventù. con note e documenti per cura del prof. 
Gian. Severino Perosino dottore in lettere. Torino, 1877. 
Editor laudabiliter se subieeit et Editionem reprobavit. 

La Bible. — Traduction nouvelle avec introductions 
et commentaires, par Edouard Reuss professeur à l ' Univer-
sité de Strasbourg. Paris, 187G, etc. Opus praedamnatum ex 
I I . Reg. Ind. Trid. 

Le Pouvoir des Papes depuis la proclamation du do-
gme de I' Infailibilité, par le Dr. I. F . von Scliulte etc. pro-
fesseur à F Université de Bonn, traduit de l'allemand par 
E t . Patru. Paris, 1879. Quoeumque idiomate. Decr. S. Off. 
Per. IV. 14. Maii 1879. 

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis prae-
dicta Opera damnata atque proscripta, quoeumque loco, et 
quoeumque idiomate aut in posterum edere, aut édita legere 
vel retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut haercticae 
pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur sub poenis in 
Indice librorum vetitorum indictis. 

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XI I I -
per me infrascriptum S. I . C. a Secretis relatis, Sanctitas 
Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quo-
rum fidem etc. Datum Romae die 1. Jul i 1879. F r . Tho-
mas M. Card. Martineiii, Praefectus. Fr . Hieronymus 
Pius Sacheri Ord. Praed. S. Ind. Congreg. a Secretis. Loco 
-(- sigilli. Die 24. Juli i 1879. ego infrascriptus Cursor testor 
supradictum Decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe. 
Vincentius Benaglia Curs. Apost. 

A Deliarbe-fele esztergomi káté ügyében*) 
lelkipásztori körből következő alázatos felirat intéztetett 
főm. és főt. Simor János, bibornok s Magyarország her-
czeg-primása ő eminentiájálioz. 

„Eminentissime ! etc. Sub regimine pie denati Cardi-
nalis Scitov=zky evenit: ut extractus et textus hungaricus, 
germanicus, et slavicus catechismi Deharbeiani adeo osci-
tanter concinnatus fuerit, ut ille fere inusuabilis redderetur. 
Gravem hunc defectum Ipsa Eminentia Vestra tenore 
encyclicarum litterarum ad Clerum Archidioecesanum a. 
1867-0 Nr. 754. dimissarum dolenter agnovit ; huicque mox 
in primordiis auspicati apud nos Regiminis Sui occurrere 
satagens, mox selectam commissionem e viris peritis paeda-
gogis, et scientifice eruditissimis constantem delegit: quo ea 
sub praesidio Eminentiae Vestrae defunctura, catechismi 
huius editionem multis didacticis, imo logicis mendis ple-
nam, ad solidam trutinam vocatam emendaret, castigaret, 
ac ad optatam universalem, eamque stabilem uniformitatem 
obtinendam redigeret. 

Commissio cui grande opus hoc perficiendum a-o 
1867-0 commisum erat, arduo huic muneri, diuturno laboré 
anno adhuc 1870-O viriliter et ex asse respondit. 

E t tamen, iam 12-us vertitur annus, quin optima Ar-
chi-Praesulis intentio effectui manciparetur. 

J a m vero toties memorata Catechismi Deharbeiani 

*) L a ,Havi Közlöny' 8. sz. 

editio, qua manualis liber scholasticus prorsus non corre-
spondet fini suo, sive eum secundum formain et materiam, 
sive digestum ordinem spectemus. 

Ratione formae textus catechismorum horum est ad 
docendum asper, sicus et difficilis. Appositi conceptus nec 
recti, nec clari. Ratione materiae parum ordinatus, continet 
hic iusto plus, alibi iusto minus. Ratio probandi vaga, in-
certa, indeterminata, ac superfiua. Catecheta ipse hoc Cate-
chismo uteus destituitur motivis ac argumentis, quibus in 
ordine logico insistere deberet. Porro incerti ac indetermi-
nati conceptus ibi occurrentes, confundunt et aggravant in-
tellectum auditoris, nonque in iusto relativo progressu con-
cinnati catechismi inchabiles sunt, pro puer csholaris vivam 
vim ac persuasionem fldei catholicae nanciscatur, eaque in 
succum et sanguinem discipuli abeant. Gravissimo eique in-
tolerabili huic defectui, adseribenda est ea quotidana tristis 
experientia, vi cuius iuvenes nostri e scholis et gymnasiis 
excuntes, in fide vacillant, ea sensim ac sensim totaliter 
exeundi. 

Quis potest hic iuvare? quis gravissimo huic defectui 
tandem subvenire? 

Nemo prius, nisi Is, qui ratione sublimis muneris ac 
Apostolatus Sui, a Deo supremus animarum nostrarum pa-
stor est constitutus, quique in nobili Eminentiae Vestrae 
persona ceu primus Hungáriáé theologus ac paedagogus uni-
versim dignoscitur. 

Eminentia Vestra iam tam multa, et tam magna Dio-
ecesi huic praestitit, quae in annalibus Ilungaricae Sión ae-
terna grata memoria prementur; tempus est ut unum illud 
necessarium, liber quippe hic scholastico manualis Cate-
chismi, quem Eminentia Vestra et merito „omnium librorum 
primum ac gravissimum" nominat, tandem sub gloriosis 
Eiusdem auspiciis castigatus, emendatus, ac uniformiter re-
dactus cum ingentibus Ecclesiae lueris lucem conspiciat ! 
Faxi t Deus ! Közli Kendfalvi Lajos, s. k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 15. Ferry törvényjavaslata és a 

,Pester Lloyd'. — Mar csak hiában, a vér, a származás meg 
nem tagadja magát. A zsidó népnél legalább azt hisszük, 
hogy négy öt generatióra, hanem többre van szükség, hogy 
ha felvétetnek a ker egyház kebelébe, evvel a ker. kath egy-
házzal együtt érezzenek is. A régi gyűlöletet, az ellenszen-
vet, melylyel egykor a kath. egyház iránt viseltettek, többé 
kevésbbé, de magukban viselik és birják még akkor is, ha 
a kereszténységre áttértek és ha van, ugy nagyon csekély 
kivétel az, midőn a keresztség szentségének felvételével a 
régi embert, minden ellenszenvével és származási traditiójá-
val egyik másik levetkőzi és tántorithatlauul ragaszkodik az 
egyházhoz. 

E kis, hogy ugy mondjuk, bevezetést kellett előre bo-
csátanunk azoknak megértésére, a miket mondandók va-
gyunk. A Ferry-féle franczia oktatási törvényjavaslatok és 
a ,Pestes Lloydról' van t. i. szó, minek kijelentésével, ugy 
véljük t. olvasóink tudni fogják, miért bocsátottuk elő be-
vezetésünket. A ,P. L. ' t. i. azon összeköttetésnél fogva, 
mely szerkesztője és a zsidók közt van, származásának ter-
mészetét meg nem tagadja. A crucifige hasábjain még akkor 



is ott van, midőn látszólag távol látszik lenni. Már neki a 
katholicismus csak nem kell ; ő készebb mindennek inkább 
pár t já t fogni, mint a katholicismusnak, még akkor is, ha látja, 
hogy a katholikusellenes áramlat a népek és nemzetek rom-
lására vezet. Igy a Ferry-féle törvényjavaslatokról azon ne-
vezetes és jellemző nyilatkozattal lepte meg a világot, hogy 
azok Francziaországban azon kormányi tettekhez tartoznak, 
melyekkel a népeket gyakran saját akaratuk ellen kell 
boldogítani. 

Azt mondtuk, hogy a ,Lloydnak' a katholicismus nem 
kell. Hogy nyilatkozata a katholicismus ellen van intézve, 
ugy véljük, nem lesz lehetetlen bebizonyítani. Mit je-
lent a Ferry-féle törvényjavaslat mást, mint az oktatás te-
rén az állami monopoliumot a katholikus oktatás szabadsá-
gának elnyomásával? Mit jelent mást, mint a katholikus 
szerzetesek megfosztását az oktatás jogától? Mit jelent mást 
mint a katholikás szellem kizárását az iskolából, becsempé-
szésével oda a forradalmi szellemnek és ennek kizárólagos 
feljogosításával? Midőn tehát a ,Lloyd' azt mondja, hogy a 
Ferry-féle törvényjavaslatok azon kormányi tettekhez tar-
toznak, melyekkel a népeket gyakran saját akarat jok ellen 
kell boldogítani, e nyilatkozatával elárulja, hogy ő ellensége 
a katholicismusnak, ellensége a katholikus francziáknak. O 
semmi kevesebbet nem akar és nem nyer nyilatkozatával, 
minthogy a frauczia népet, e tősgyökeres katholikus népet, 
mivel máskép nem lehet a katholicismustól elszakítani, el 
kell szakítani az által, hogy elvétessék a mód tőle katholi-
kus szellemben önmagát képezni. O előtte a liberális kor-
mány joggal bir arra, hogy a katholicismus, az oktatás sza-
badságától megfosztva, a népet is megfossza hitétől, vallásá-
tól, megfossza azoktól, kik neki e hitet, e vallást, a tudo-
mánynyal kapcsolatban hirdetnék. 

Ki ne látná be ezekből a ,Lloyd' gyűlöletét a katholi-
cismus iránt? De ha még tovább vizsgáljuk a ,Lloyd' nyi-
latkozatát, azt is feltaláljuk benne, hogy a ,Lloyd', 

ott hol a 
katholicismus elnyomásáról van szó, nem riad vissza a leg-
xsarnokabb erőszaktól sem. Mert, mit mást, mint erőszak 
használását jelenti a ,Lloyd' azon kifejezése, midőn mondja 
hogy ,kell' boldogitani? Nem oly értelme van-e a ,Lloyd-
mondásának, hogy ha a franczia nép nem egyezik be önma-
gától, minden ellenmondás nélkül, hogy a vallásoktatástól 
megfosztassák, hogy a tanodákból szerzetesei kizárassanak, 
hogy akkor erőszakhoz kell nyiilni, hogy terrorismussal kell 
végrehajtani a nép olynemü boldogitását, melytől ez irtózik, 
mert fél hitétől és vallásától megfosztatni ? A ,Lloyd' kife-
jezése valóban megengedi feltételezni, hogy ő a szabadkő-
műves oktatás érdekében szabadnak tart bármiféle erőszak 
felhasználását akkor, ha épen valamely katholikus nemzet 
oktatási szabadsága ellen akar a kormány fellépni ; a mit ő 
azután igy fejez ki, hogy a népet saját akarata ellen kell 
boldogitani. 

A katholikus nép üldözése, hitétől, jogaitól való meg-
fosztása, ez tebát a ,Lloyd', kormányzási maximája, ez az 
mit ő boldogitásnak nevez, mit követel, hogy a franczia kor-
mány a franczia kath. nemzet ellen elkövessen. Ha hasonló 
nézetet valamely zsidó zuglap fejezne ki, bizony bizony 
mondjuk, hogy nem törődnénk vele; de meg kell döbben-
nünk, ha látjuk, hogy ily elv, oly tekintélyes lap hasábjain 

hirdettetik, minőnek a ,P. L.'-ot ismerjük. Még jobban meg 
kell döbbennünk, ha meggondoljuk, hogy a ,Lloyd' félhi-
vatalos lap hírében áll. Amit a ,Lloyd' idézete mond, az nem 
lehetne közönyös katholikus emberre még akkor sem, ha 
az úgynevezett opportunitási szempontból mondatott volna 
is ki, épen csak tekintettel a franczia népre. Nem lehetett 
az közönyös, mert a katholikus franczia nemzet a nagy 
kath. testnek egy tagját képezi. De a ,Lloyd' nemcsak ily 
opportunitási szempontból, hanem általános elvként fejezte 
ki nézetét: miből önkényt következik, hogy ő óhajtja, misze-
rint hasonló Ferry-féle törvényjavaslatokkal és mind avval, 
ami azokkal összefügg, más kath. nemzetek is boldogittassa-
nak; hogy boldogittassanak üldöztetéssel, szerzetesek szá-
műzetése, iskolából való kizárásával stb. Ez, ismételjük, meg-
döbbentő, mert ez beillik komoly, indirect figyelmeztetésnek, 
hogy a franczia kormány lépésével az oktatás terén meg-
egyező hasonló lépések nálunk is tétessenek, hogy igy a kath. 
magyar nemzet is boldogittassék (?) a ,Lloyd' óhajtása és 
kifejezése szerint. Es az eddig mondottak szerint bizonyos, 
hogy a ,Lloyd' hajlandó lenne a katholicismus ellen, nálunk 
is, a legdrákóibb törvényjavaslatok mellett szavát fel-
emelni ; hiszen miért is kimélné a magyar katholikusokat, 
ha nem kiméli a franczia katholikusokat ? Ez tiszta profit 
volna a zsidóság részére, melynek érdeke felül áll minden, 
tehát ugy a katholicismus mint a haza érdekén a ,Lloyd' 
szeme előtt. Mi azonban hiszünk a Gondviselésben, hogy va-
lamint, daczára a ,Lloyd' pártfogásának, el fogja hárítani a 
nemes franczia nemzetről a Ferry-féle törvényjavaslatok 
csapásait : ugy nem fogja megengedni azt sem, hogy a zsidó 
óhajok hazánkra nézve teljesüljenek, és mindkét nemzet bol-
dogságához épen azért fog eljutni, mert nem ,Lloyd'-féle 
törvényjavaslatokkal fog boldogittatni. 

Róma. Aug. 8. A nuntiaturákban történendő változás oly 
nagy alakú, hogy legkevésbbé sem lehet csodálkozni, ha a leg-
különfélébb hirek keringnek e tekintetben ; hiszen maga a sz. 
szék is csak nehezen tud megállapodásra jutni, annyi a meg-
gondolni való. Legújabb értesülések szerint mgr Czaczki 
Vladimir, a rendkivüli egyházi ügyek congregatiójának tit-
kára, ki előbb Bécs számára volt kiszemelve, Parisba megy. 
Ellenben mgr Vannutelli egy másik elsőrendű nuntiaturát 
kap. Lisabonba mgr Aloisi Masella megy Münchenből. A 
bécsi nuntiaturát illetőleg, ugy látszik, abban történt meg-
állapodás, hogy mgr Jacobini, azon esetre is, ha bíbornoki 
kalapot nyer, megmarad állásán s pronuutius nevet kap, a 
mint ez négy év előtt Simeoni bibornokkal történt Madrid-
ban. A mgr Roncetti és mgr Mocenniről közlött hirek erő-
sen tar t ják magokat. Az előbbi Münchenbe, az utóbbi Brüs-
selbe tétetik át. 

Jelenleg mgr Czaczki és Roncetti életéből akarok né-
hány vonással szolgálni. 

Czaczky Vladimir gróf régi lengyel családból szárma-
zik, s a Strogonoff és Branicki családokkal közeli rokonság-
ban áll. Nagynénje, Branicki grófcomtesse, Odescalchi her-
czeghez ment férjhez. Ez a magyarázata, miért lakik a len-
gyel praelatus az Odescalchi-palotában. Rómában már több 
mint harmincz éve, hogy tartózkodik s ezért tulajdonképen 
az olasz praelatusok közé sorolandó s a pápai politika magasz-
tos elveibe tökéletesen be van avatva. I f jú korában Par is -



ban lakott s a franczia magasabb körök legjelesebbjeivel 
baráti ismeretségben volt. A franczia nyelvet az igazi fran-
cziánál is francziábban, vagyis tősgyökeres párisi kiejtés-
sel beszéli. Kik ismerik, méltán csodálják éles beható láng-
eszét, barátjai pedig, kik bensőbb életének tanúi szoktak 
lenni, nem győzik bámulni azt az óriási munkásságot, me-
lyet kifejt. Könyvek, folyóiratok, lapok, — Német-, Orosz-, 
Angol-, Francziaország s Ausztriából folyton friss halom-
ban fekszenek asztalain. Ot év óta az egyházi ügyek óriási 
teherrel nehezednek mgr Czaczki, mint a rendkivüli egy-
házi ügyek congregatiója ti tkárjának, válaira. Nap nap után 
láthatni őt a Vatikánból duzzadt irat-tárczával kijönni, me-
lyeket már más nap, szükség szerint elintézve, vissza szo-
kott vinni. És e rendkivüli hivatalos elfoglaltság daczára a 
szellemdús praelatus mindennap talál időt számos ismerősök 
és tisztelgők fogadására. Figyelmét semmi sem kerüli ki s 
barátai sokszor bámulva kérdik,hogyan lehet mindent ennyire 
tudni. Külsőre nézve kissé gyengének látszik, azaz egész-
sége olyan, mint a szellemi munka által megviselt férfiaké. 
Finom feje, kifejezésteljes arcza, főleg pedig az arany pápa-
szem alól kivillogó sasszeme rögtön elárulja, hogy magasabb 
rendű ember előtt állsz. 

Mikor Rómába jött lakni s magát az egyházi pályára 
eltökélte, egész odaadással tanulta a hittudományokat és a 
jogot. Tanárai közt kivált egy lengyel menekült pap, ki 
Montalembert, Lacordaire, és Dom Guérangerrel benső ba-
rátságban élt, s ki Rómában a ,Feltámadásról- nevezett 
szerzetes rendet alapitá a schismaticus szlávok megtérítésére. 
E tisztes aggastyán még most is él s jeles theologus hirében 
áll. Mgr Czaczkit számos tanitványai közt legjelesebbnek 
tar t ja és nagyon büszke, hogy ily férfiúnak lehetett tanára. 
Abbé Czaczki sok évig az államtitkárságnál dolgozott, s 
látszatra nézve semmi szerepet sem vitt. Azonban az időt 
s alkalmat roppant sikerrel használta s igazán bámulatos 
elsajátítási tehetséggel a diplomatiai ismeretek oly halma-
zát gyűjtötte össze, mint alig valaki. Antouelli bibornok 
fölismerte, hogy az ifjú lengyel pap rendkivül élelmes és 
kimerithetleu képességekkel van megáldva. Első fontosabb 
állást a tanulmányok congregatiójában kapott mint titkár. 
Mint ilyen nagy befolyással volt a franczia kath. egyetemek 
alapításánál. Három éve, hogy a szent atya nevében a lillei 
egyetemhez azt az emlékezetes levelet intézte, melyben a 
kath. tudósokat figyelmeztette, hogy az orthodoxia határain 
belül számos tan és vélemény létezik, melyekre nézve a szent 
szék híveinek szabadságát nemcsak fentartja, hanem védi is. 
Néhány hóval halála előtt Antonelli bibornok a római curia 
legfontosabb hivatalát bizta rá, a rendkivüli egyházi ügyek 
Congregatiójának titkárságát, melyet mai napig visel. Ezi a 
congregatiót Gerdil bibornok tanácsára VI. Pius akkor alapí-
totta, midőn a franczia forradalom a szent szék szorult helyze-
tét rendkivüli nehézségekkel ostromolta. Azóta az ily forra-
dalmi rcudkicüliségek, mint sajnosan tapasztaljuk, valóban 
óriási mérvben felszaporodtak s azért e congregatiónak az 
egyház kormányzásában jelenleg igen nagy szerepe van. Ugy 
szólván az államtitkár állandó nagy tanácsának lehet ne-
vezni. És a titkárnak állása e congregatióban a legfontosabb 
s legkényesebbek egyike. Mindennap értekezik az állam tit-
kárral. 0 osztja ki az ügyeket véleményadás végett a con-

sultoroknak. Ö terjeszti ezt, saját jelentése mellett, a congre-
gatio biboros tagjai elé, valamint az államtitkárnak s a pá-
pának is ő tesz jelentést a congregatio tanácskozásairól. 

Reméljük, hogy mgr. Czaczki nem fog Parisban oly 
nehézségekre találni, mint Caprara és Consalvi bibornokok. 
De akár lesznek ily rendkivüli nehézségek, akár nem, annyi 
bizonyos, hogy Antonelli e tanitványa a legnagyobb pápai 
diplomaták szellemében s hagyományai szerint fog eljárni. 

(Vége köv.) 

Francziaország. Az angersi püspök beszéde a nemzet 
erkölcsi egységéről. — Saum urban, a Saint-Louis-Collège 
dijkiosztási ünnepélyén, mgr Freppel nagyszabású beszédet 
mondott, melyben a keresztény tanitás ellen felhozott azon 
vádra, hogy az ország egységét megzavarja, következőleg 
válaszolt : 

„Ezen erkölcsi egységét az országnak, mely oly szük-
séges, mire kell alapítani? Vájjon a scepticismusra, azaz 
minden elv és határozott tan hiányára ? Soha az emberiség-
történetében ilyesmit még csak meg sem kisérlettek. A jó-
zan ész mondja öszhangban a századok tapasztalásával, hogy 
az elmék s következőleg az akaratok egységének fenntartá-
sára szükségesek közös, jól meghatározott tanok, elvek, me-
lyek mindenki előtt szentek legyenek. Azonban a keresztény 
tanításon kivül hol van még csak árnyéka is a tanok és el-
vekben való megegyezésnek ? 

Vájjon talán a ,szabad gondolat' hiveinél kell keresni 
e megegyezést és egységet? . . . Nálok minden . . . rom és 
tagadás. Az egyik, kitörölve Istent az emberi lelkiismeret-
ből, a törvény számára nem hogy más szentesítést, mint az 
anyagi erőt ; a másik megtámadja magának a kötelességnek 
alapját, tagadván az akarat szabadságát s az erkölcsi fele-
lősséget ; ez mindent anyagiasitván, egy toll vonással meg-
semmisíti a szellemi világot ; egy másik az egyéni birtokot 
a collectiv birtok által szeretné helyettesiteni, valamennyi 
birtokot az állam kezébe központosítván ; egy ötödik végre 
humanitárius rajongásában lerontja a hazának még eszmé-
jét is, melyet valami névtelen s alaktalan nagy valamibe 
bonyolit be. 

Azt hiszik önök, hogy ezen tagadások által egységes 
szellemet lehet önteni valamely nemzetbe? Az egyéni véle-
mények e zűrzavara : e hypothesisek, képtelenségek, vakme-
rőségek, hogy tovább ne menjek, fogják a nemzetet erkölcsi 
egységbe összehozni ? Nem, a történelem napja még soha sem 
világitott meg oly kalandot, melyben a naivitás és vakme-
rőség oly nagy arányokban találkoztak volna, mint itt. Mert 
hiszen a dolog természete maga mondja meg kinek-kinek, a 
ki csak egy kicsit tud gondolkodni, hogy a ,szabad gondo-
lat', a helyett valamely nemzetre nézve az egység forrása 
volna, inkább az egyenetlenkedés ós megoszlás leghatható-
sabb eszköze. A tanok és elvek e hiányából soha sem szár-
mazik egység, hanem zűrzavar, fejetlenség, egyenetlenség. 

A keresztény tanitás más eredményeket mutat fel. Oés 
csakis ő képes az ország erkölcsi egységét megalapitani s fenn-
tartani, minthogy neki mindenki számára ugyanazon hittana 
van s ugyanazon kötelmei, ugyanazon megoldások, ugyanazon 
felfogása van az emberi életről s azon irányról, melyet annak 
adni kell. Midőn szabad tért enged a véleményeknek, me-
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lyek a hitbe nem ütköznek, meg van egyöntetű s változhat-
lan symboluma, melv körül minden szellem a legteljesebb 
öszhang és egyetértésben találkozhatik. Es a keresztény ta-
nitás ezen öszhangot és egységet képes létrehozni nemcsak 
az értelmekben, hanem a szivek és akaratokban is. Mind-
nyájunkat összekötvén Istennel, közös atyánkkal, minden-
kiben testvért tisztelni kötelez, még ha máskép gondolkozik 
is, mint mi, és szeretni mindenkit, mint egy atyának gyer-
mekeit. E szeretet által, mely a keresztény tanitás első és 
utolsó szava, kiszárad a szenvedélyek lie^e, gyengül a gyü-
gyülölet és ellenszenv, a viszályok élőket vesztik s lassan 
lassan közelebb jönnek egymáshoz az elidegenült szivek. És 
épen ez az, a miért a ker. szeretet minden országra nézve a 
legmagasztosabb s legerősebb egyesitő ereje a világnak. 

És hazánk történetében is, melyek azon korszakok, 
midőn a nemzet egysége igazán erős és termékeny volt? 
Azon korszakokban volt ez, midőn a vallási kapocs szo-
rosabban fűzte ugyanazon haza gyermekeit egymáshoz. Küz-
delmeik és viszályaik közt, mert ezek minden időben elő-
fordulnak, a vallás volt a nemzeti egység legerősebb tá-
masza. Soha senki sem csalatkozott benne. Győzők és győ-
zöttek ott találták a vallást küzdelmeik végén, mint közös 
területet, melyen mindnyájan találkozhattak s kezet adhat-
tak egymásnak a béke s kibékülés jeléül. Francziaország 
ezen forrásból élt, mely 15 század alatt nagygyá és erőssé 
tette őt. A nemzet egyetértése nem szűnt meg, vagy leg-
alább nem gyengült meg, csak midőn a vallás többek szá-
mára megszűnt egyesitő központ lenni. Ekkor, a mult szá-
zad forrongásaival, lépett be történetünkbe a baljóslatú meg-
hasonlás, mely el nem hagy bennünket, csak a keresztény 
tanításnak teljes és tökéletes visszaállítása által." 

Genf. Egy Jcis visszapillantás. — Az üldözések ujabb 
kitörésének előestéjén nem lesz érdektelen látni, mit voltak 
képesek tenni a katholikusok a tanitás veszélyben forgó 
szabadságának védelmére. E tekintetben Genf története ki-
válóan tanulságos. Köztudomásu dolog, hogy az itteni ka-
tholikusok több év óta ugyanoly szellemű törvények járma 
alatt nyögnek,milyeneket most Francziaországban készitenek. 
A genfi kormány eltiltván minden szerzetes rendet a tani-
tástól, sőt azokat mindjárt ki is űzvén az országból, arra 
számított, hogy egy csapással keze alá keritheti a katholi-
kus ifjúságot, mely tanítók nélkül maradt. És mi történt? 
Az államtanács számításában teljesen csalódott. A katholi-
kusok, a mellett, hogy papságukat mindennel ellátni s az 
ókatholikusok javára az állam által elrablott templomaiak 
helyett az isteni tisztelet számára illő helyiségekről kényte-
lenek gondoskodni, áldozatkészségökben annyira mentek, 
hogy még uj iskolákat is tudtak alapítani s azok számára 
u j tanitó testületről gondoskodni. Ezen katholikus intéze-
tekben nem rég voltak a vizsgálatok és díjkiosztások. Min-
denki meggyőződhetett, hogy ez intézetek a jó szellem mel-
lett a legjobb haladást mutatják fel Mult isk. évben 1100 
gyermek látogatta az itteni katholikus iskolákat. Tehát 
ezerszáz és még több gyermek menekült meg az állami is-
kolákban terjesztett hitetlenség, sőt nyilt istentelenségtől. 
íme ennyire vitte az itteni katholikusok hitbuzgósága és ál-
dozatkészsége, egy nagyszellemü, bár száműzött püspök tá-
mogatásával, daczára annak, hogy az itteni katholikusság 

általán szegény és mindenféle rátukmált kiadás által való-
ban túl vau terhelve. 

Az államtanács reményei más téren szintén füstbe 
mentek. Elvonván a kath. egyház papnövendékeitől az az 
előtt régóta szokásban volt ösztöndijakat és átszármaztatván 
azokat, tetemesen felemelve, az ó-katholikus papjelöltekre, 
azt hitte, hogy ez által a papi hivatás forrását dugja be s 
hogy a kath. egyházat paphiány által fogja megsemmisí-
teni. Ebben is csalódott. Több évi szorgos gondoskodás után, 
az ó-katholikus hittudományi kar, melynek oly tanitványai 
szoktak lenni, kik nagyobb buzgósággal hajtogatják a sörös 
kancsókat, mint forgatják a szent irást, végre végelgyen-
gülésben kimúlt, — mig a katholikusok részén régen vagy 
talán soha sem mutatott az egyházi pályára való hivatás 
oly örvendetes emelkedést, mint épen ez idő alatt. Ez idén 
Genfben és Freiburgban annyi i f jút szenteltek fel, a meny-
nyit az előbbi években egyszer sem. És jövőre nézve a remé-
nyek még kecsegtetőbbek. 

I R O D Á L O I . 
X Tár sada lmi mérgezés . (Folyt.) Eltenni láb alól 

az ellenszert, hogy igy a méreg akadálytalanul átjárhassa 
Francziaország ereit s ott a társadalmi feloszlás művét sza-
badon véghez vihesse : ez azon czél, melyre Ferry válalko-
zott. Ezt de Badts kézzel madkolhatóvá teszi, kérlelhetlenül 
bebizonyítván, hogy az ,Université' valóságos országos, tár-
sadalmi mérgező intézet s hogy egyedül a szabad, katholi-
kus intézetek képesek e méreg terjedésének s káros hatásá-
nak határt vetni. Ezen bajok ijesztők eredményeikben ki-
számithatlanok és, miként ezen intézmény természetéből kö-
vetkezik, minden igyekezet rajtok segiteni, dugába dől. Mi-
dőn I. Napoleon zsarnoki szándékát, — az összes franczia 
ifjúságot egy közös malomba vetni — megvalósította s az 
Université-t megalapította, bizonyára nem akarta, hogy e 
malom az istentelenség, romlottság és forradalmi söpredék 
tanyája legyen. Világosan kijelentette, hogy „az állami 
közoktatás egyetemének minden iskolája az oktatás alap-
jául a kath. religio törvényeit fogja venni", és minden ly-
ceumban hitszónoki állomást alapitott. Hanem az 1789-i 
méreg nem sokára beszivárgott az állami közoktatás egyete-
mébe s elárasztá azt tetőtől talpig, és ha néhány közoktatás-
ügyi minister*), mint mgr Frayssinous a restauratio alatt és 
Forsoul 1852-ben, igyekezett is, bár hasztalanul, segiteni 
rajta, mások ellenben, és pedig a legtöbben, a romlásnak 
még nagyobb elterjedését segitették elő. Félszázadig tartott 
tiltakozások és harczok után 1850-ben, azután 1875-ben, 
megadatván a katholikusoknak az oktatás szabadsága, az 
eredmény az lett, hogy a baj hatásköre szűkebb térre szo-
rult össze és az áldozatok száma csökkent. Alsó, közép és 
felső iskolák keletkeztek, melyekben az ifjúság teljes tudo-
mányos kiképeztetést nyerhet hite s jó erkölcseinek minden 
veszélyeztetése nélkül. Most az uralkodó radicalismus halá-
los csapásokat mér e szabadságra, s az ,Université' mono-
poliumának többé kevésbbé leplezett visszaállitása folytán 
újra nagy mérvekben kezdheti társadalommérgező működé-
sét. Romboló hatása mindenütt mutatkozik, a legszegényebb 

*) Ezt ,grand maître de 1' Université'-nek is nevezik. Szerk. 
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falusi iskolától kezdve fel a párisi Sorbonneig. A tanítás 
pang, a nevelés teljesen el van hanyagolva, vagyis jobban 
mondva, nincs semmi nevelés. Tapasztalatlan közoktatás-
ügyi ministerek egymás után gyorsan következve, a tanügy-
nek a legkülönfélébb, sokszor egymással homlokegyenest 
ellenkező irányt adják. Az egyik ma épit, a másik holnap 
ugyanazt lerontja. Ekként az eredmény nem lehet más mint 
zavar ós rendetlenség. Csaknem mindnyájan ellenségei levén 
a katholicismusnak, a vallásnak útjába ezer akadályt gördí-
tenek, mig másfelől a vallás ellen intézett, nap-napután 
megujuló támadásokkal szemben, melyek épen az .Univer-
sité' tanszékeiről jönnek csaknem legsűrűbben, teljesen egy-
kedvűen viselik magokat. (Vége köv.) 

= (Magyar könyvészet 1860—1875-ig) Petrik Géza 
budapesti köny vkereskedő és antiquarius összeállította az 
1860 és 1875 között megjelent magyar könyvek, folyóira-
tok és lapok jegyzékét s azt, egy tudományos szakmutatóval 
ellátva, már a jövő hónapban sajtó alá adja. Miután azon-
ban irodalmi viszonyaink olyanok, hogy számos szerző mun-
káját saját költségén nyomatja ki s ezek egy része nem is 
került könyvárusi forgalomba, fölkéri mind ezen szerzőket, 
hogy a fentebbi időszakban megjelent műveik pontos czimét 
a lapok számával, évszámmal és árral együtt, szíveskedje-
nek vele f. hó végéig közölni, hogy a mennyiben egyik vagy 
másik mű kéziratában még nem fordulna elő, azt beleve-
kesse. — Ezen munka valóban rég érzett hiányt fog pótolni 
s az irodalom érdekében kívánatos volna, ha az illető szer-
zők ezen kérelemnek megfelelnének. 

== Beküldetett : Társulati Értesitő mint Jézus sz. Szi-
vének hírnöke. Kiadó s felelős szerkesztő : Kubinszky Mi-
hály. 1879. augusztus-hó. Tartalom : Augusztus- havi szán-
dék. — Loyolai sz, Ignácz élete (folytatás). — P. Schauen-
burg Eerencz S. J . : „Jézus szeretetre legméltóbb Szive" 
(folytatás). — Bucsú-imák. Közli Intay Vazul. — Részletes 
jó szándékok augusztus-hóra. — Havi tudósítások a L. sz. 
A. ima-egyletéről. Kuncze Leótól. — Melléklet : „A keresz-
tény erényeknek és tökéletességnek gyakorlása." Ir ta Rod-
riguez Alf. Jézus-társaságabeli áldozár. Fordította Tóth 
Mike, S. J . I I I . kötet 24. ív. 

VEGYESEK. 
— A szent atya nagyszabású encyclicája a bölcsészeti 

tanulmányoknak a kath. tanitézetekben aquinói sz. Tamás 
bölcseségtanának szellemében való reformjáról, mely korsza-
kot alkotó pápai iratot a ,Religio' már 1878. november hó 
20-án jelezte, hivatalos és bizalmas körökben már ismere-
tes. Nap nap után várjuk publicistái közlését. E pápai szó-
zat után el fog lehetni majd mondani : Roma locuta est, 
causa finita est. Utinam finiatur et error ! Igen, vajha men-
nél előbb életbe lépne a pápa által kezdeményezett bölcsé-
szettudományi reform ! 

— Poroszország még mindig pártolja az ó-katholiku-
sokat. Mult hó 28-áról írták Braunsbergből, hogy a cultus-
miniszter még két évi szabadságot engedett dr. Michelisnek 
hogy Badenben terjessze az ó-katholicismust, holott a 
braunsbergi kir. lyceumban kellene tanitania, mely hivatalá-
tól már 1872 óta távol van. 

— Hergenröther bibornoknak a bajor katholikusok tud-

valevőleg diszajándékot terveznek A wiirzburgi papság te-
temes adományán kívül maga Löwenstein berezeg 14,200 
markát gyűjtött. Más megyében szintén igen szép eredmény-
nyel foly az adakozás. 

— A boroszlói egyházmegyét három részre fogják fel-
osztani. Egyik része osztrák területre esik. A másik két 
részből porosz területen lesz két püspökség. 

— Az ,állami plébánosok' ideje Poroszországban lejárt. 
A poseni egyházmegyében megürült protzani plébániára 
egy ,állami plébános', azaz oly pap, ki a culturharczban az 
egyház ellen az állammal tartott, folyamodott a kormány-
hoz. Ez azonban kijelenté, hogy ezentúl nem szándékozik 
lelkészi állásokat betölteni. 

— Párisban 100 világiak által vezetett népiskolával 
szemben csak 48 szerzetesek által vezetett iskola áll és mégis 
az összes iskolai tanulók közt kiosztott 10 jutalomból a szer-
zetesek növendékei 7 jutalmat kaptak és pedig következő 
érdemsorozatban : 1, 2, 4, 6, 7, 8 és 9., — a 100 laicus isko-
lának csak három jutalmat hagytak, u. m. a 3. 5. 10-et. 

— Az egyházi zene reformja körül halhatatlan érdeme-
ket szerzett ,Ciicilíenverein' regensburgi egyházmegyei fiók-
egylete f. hó 5. és 6-án tartá évi nagygyűlését Regensburg-
ban. Még Angolországból és Irhonból is voltak vendégek és 
pedig — amonnan harminczan eminnen negyvenen. 

— Annak a hires csoda-rabbinak furcsa csodái lehet-
nek. Egyet közőlük leirt egy szemtanú zsidó. Erdélyben 
történt. A rabbi feliité a szent irást s ime a tízparancsolat 
szövegében egy szóban hamisítást talált. Ez persze borzasztó 
bűn. A csoda-rabbi majdnem extasisba esett, oly dühhel 
kezdett imádkozni. Betakarta fejét s ráborult a thóra-te-
kercsre s érthetetlen szavakat mormogva folytonosan izgott-
mozgott. A megijedt hivek hajmeredve és sápadtan állták 
körül, hogy hát mi fog már történni. Egyszerre felegyene-
sedik a csoda-rabbi s a thóra-tekercset átadja az olvasónak, 
hogy olvassa még egyszer a meghamisítva volt szó helyén,— 
mert — és ezt alattomban értette a csoda-rabbi — csoda 
történt ; az ő imája az átkozott hibát megszüntette. Zsidó 
szemtanunk, ki az egész történetet leirta, megmondja ne-
künk, miben állt ez a csoda. Abban, hogy a csoda-rabbi,mig 
letakart fővel a thora fölött mozgott, az alatt a thora azon 
helyét kereste ki, hol a 10 parancsolat másodszor fordul elő, 
a hol az illető szó jól volt irva s aztán ezt mutatta meg. 
Ebből állt a csoda. Azt is mondják a zsidó források, hogy a 
csoda-rabbi pénzt nem gyűjt, hanem csak az ő szolgája. 

— Bernből írják a freiburgi ,Liberté'-nek a következő 
érdekes sorokat : „Néhány nap előtt a berni hirek lapja az 
annonccok közt jelenté, hogy a berni katholikus (értsd a ka-
tholikusoktól elrablott) templomban nemzetközi kiállítás 
lesz ál-püspökökből. Ön képzelheti, hogy én is csak oly kí-
váncsi vagyok mint mások s azért az egész világgal én is 
kíváncsi lettem, hogy kik lesznek tehát kiállítva. El is men-
tem az ó-katholikusok által elrablott szép templomba. S ki-
ket láttam? Láttam Reinkenst, ki 60,000 fx-anknyi fizetésé-
ből ily excursiókat könnyen tehet. Láttam Henry angli-
kán ,püspök'-öt, ki olyan volt, mint a freiburgi szinekbe öl-
tözött portás. Végre ott volt a svajczi ,nemzeti' püspök Her-
zog és . . . . Loyson ur." 

V é t e r f i 11 é r . 
A veszprémi egyházmegyéhez tartozó balatoa-füredi egyházkerü-

let világi paptagja i , névszerint csusai plébános és esperes Jakab Károly, 
dörögeli pleb. Molnár János, pottendi pleb. Paulics János, vászolyi plé-
bános Turkovics József, paloznaki pleb. Szldadányi József, pettundi. 
káplán Kommandinger Vilmos, csusai káplán Mihalicz János, szentsé-
ges atyánknak küldenek péterfülérül 6 f r to t oszt. értékben. 

Küldi : Jakab Károly, csusai plébános és Bal -Füred egyházke-
rületi alesperes. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : tíreznat/ Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I 
LEONIS 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE XIII. 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS 
• ET EPISCOPOS UNIVÉRSOS CATHOLICI ORBIS 

GRATIAM ET COMMUNIONEM 
CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES 

VENERABILIBUS FRATRIBUS 
PATRIARCHIS PRIMAT1BUS ARCHIEPISCOPIS 
ET EPISCOPIS US1YERSIS CATHOLICI ORBIS 

GRATIAM ET COMMUNIONEH 
CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS. 

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

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Aeterni Patris Unigenitus Filius, qui in terris appa-
ruit, ut humano generi salutem, et divinae sapientiae lu-
cent afferret, magnum plane ac mirabile mundo contulit 
beneficium, cum caelos iterum ascensurus, Apostolis prae-
cepit, ut euntes docerent omnes gentes ; ') Ecelesiamque a 
se conditam communem et supremam populorum magi-
stram reliquit. Homines enim, quos Veritas liberaverat, 
veritate erant conservandi : neque diu permansissent cae-
lestium doctrinarum fructus, per quos est hoinini parta 
salus, nisi Christus Dominus erudiendis ad íidem menti-
bus perenne magisterium constituisset. Ecclesia vero di-
vini Auctoris sui cum erecta promissis, tum imitata cari-
tatem, sic iussa perfecit, ut hoc semper spectarit, hoc ma-
xime voluerit, de religione praecipere et cum erroribus 
perpetuo dimicare. Hue sane pertinent singulorum Episco-
porum vigilati labores ; hue Conciliorum perlatae leges ac 
décréta, et maxime Romanorum Pontificum sollicitude 
quotidiana, penes quos, beati Petri Apostolorum Princi-
pis in primatu successores, et ius et officium est docendi 
et confirmandi fratres in fide. — Quoniam vero, Apostolo 

monente, per pMlosophiam et inanem fallaciam2) Christi-
fidelium mentes decipi soient, et fidei sinceritas in homi-
nibus corrumpi, idcirco supremi Ecclesiae Pastores mune-
ris sui perpetuo esse duxerunt etiam veri nominis scien-
tiam totis viribus provehere, simulque singulari vigilantia 
providere, ut ad fidei catholicae normam ubique traderen-
tur humanae disciplinae omnes, praesertim vero philoso-
phia, a qua nimirum magna ex parte pendet ceterarum 
scientiarum recta ratio. Id ipsum et nos inter cetera bre-
viter monuimus, Venerabiles Fratres, cum primum Vos 
omnes per Litteras Encyclicas allocuti sumus ; sed modo 
rei gravitate, et temporum conditione compellimur rursus 
Vobiscum agere de ineunda philosopMcorum, studiorum 
ratione, quae et bono fidei apte respondeat, et ipsi huma-
narum scientiarum dignitati sit consentanea. 

Si quis in acerbitatem nostrorum temporum animum 
intendat, earumque rerum rationem, quae publice et pri-
vatim geruntur, cogitatione complectatur, is profecto com-
periet, fecundam malorum causam, cum eorum quae pre-
munt, tum eorum quae pertimescimus, in eo consistere, 
quod prava de divinis humanisque rebus scita, e scholis 
philosopliorum iampridem profecta, in omnes civitatis or-
dines irrepserint, communi plurimorum suffragio recepta. 
Cum enim insitum homini natura sit, ut in agendo rati-
onem ducem sequatur, si quid intelligentia peccat, in id 
et voluntas facile labitur : atque ita contingit, ut pravitas 
opinionum, quarum est in intelligentia sedes, in humanas 
actiones influât, easque pervertat. Ex adverso, si sana 
mens hominum fuerit, et solidis verisque principiis firmi-
ter insistât, tum vero in publicum privatumque commo-
dum plurima bénéficia progignet. — Equidem non tan-
tum humanae philosophiae vim et auctoritatem tribuimus, 
ut cunctis omnino erroribus propulsandis, vel evellendis 
parem esse iudicemus : sicut enim, cum primum est reli-
gio Christiana constituta, per admirabile fidei lumen non 

i) Matth. 28, 19. 2) Coloss. I I . 8. 
13 
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persuasibilibus ïmmanae sapientiae verbis diffusum, sed 

in ostensione spiritus et virtutis ;3) orbi terrarum contigit 

ut primaevae dignitati restitueretur ; ita etiain in praesens 

ab omnipotent! potissimum virtute et auxilio Dei expe-

ctandum est, ut mortalium mentes, sublatis errorum tene-

bris, resipiscant. Sed neque spernenda, neu posthabenda 

sunt naturalia adiumenta, quae divinae sapientiae benefi-

cio, fortiter suaviterque omnia disponeutis, liominum ge-

neri suppetunt ; quibus in adiumentis rectum pbilosopliiae 

usum constat esse praecipuum. Non enim frustra rationis 

lumen liumanae menti Deus insérait ; et tantum abest, ut 

superaddita fidei lux intelligence virtutem extinguat aut 

imminuat, ut potius perficiat, auctisque viribus, habileni 

ad maiora reddat. — Igitur postulat ipsius divinae Pro-

videntiae ratio, ut in revocandis ad Mem et ad salutem 

populis etiam ab humana scientia praesidium quaeratur : 

quam indnstriam, probabilem ac sapientem, in more posi-

tam fuisse praeclarissimorum Ecclesiae Patrum, antiqui-

tatis monumenta testantur. Illi scilicet neque paucas, ne-

que tenues rationi partes dare consueverunt, quas omnes 

perbreviter complexus est magnus Augustinus, haie scien-

tiae tribuens illud quo fides saluberrima gigni-

tur, nutritur, defenditur, roboratur.*) 

Ac primo qui dem philosopliia, si rite a sapientibus 

usurpetur, iter ad veram fidem quodammodo sternere et 

munire valet, suorumque alumnorum animos ad revelati-

onem suscipiendam convenienter praeparare : quamobrem 

a veteribus modo praevia ad christianam fidem institu-

te), modo cliristianismi praeludium etauxilium6), modo 

ad Evangelium paedagogus'') non immerito apellata est. 

Et sane benignissimus Deus, in eo quod pertinet ad 

res divinas, non eas tantum veritates lumine fidei patefe-

cit, quibus attingendis impar humana intelligentia est, sed 

nonnullas etiam manifestavit, rationi non omnino imper-

vias, ut scilicet accedente Dei auctoritate, statim et sine 

aliqua erroris admixtione omnibus innotescerent. Ex quo 

factum est, ut quaedam vera, quae vel diviuitus ad cren-

dendum proponuntur, vel cum doctrina fidei arctis quibus-

dam vinculis colligantur, ipsi ethnicorum sapientes, natu-

rali tantum ratione praelucente cognoverint, aptisque ar-

gumentis demonstraverint ac viudicaverint. „Invisibilia 

enim ipsius", ut Apostolus inquit, „a creatura mundi per 

ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna 

quoque eius virtus et divinitas9) ; et gentes quae legem 

non habent . . . . ostendunt nihilominus opus legis scrip-

s') I . Cor. I I , 4. 

*) De Trin. lib. XIV, c. 1. 
s) Clem. Alex. Strom, lib. I, c. 10 ; 1. VII, c. 3. 

«) Ori g. ad Greg. Thaum. 7) Clem. Alex. Strom. I, c. 5. 
8) Rom. I, 20. 

tum in cordibus suis.9)" Haec autem vera, vel ipsis ethni-

corum sapientibus explorata, vehementer est opportunum 

in revelatae doctrinae commodum utilitatemque convertere 

ut reipsa ostendatur, humanam quoque sapientiam, atque 

ipsum adversariorum testimonium fidei christianae suffra-

gari. Quam agendi rationem, non recens introductam, sed 

veterem esse constat, et sanctis Ecclesiae Patribus saepe 

usitatam. Quin etiam venerabiles isti religiosarum tradi-

tionum testes et custodes formám quamdam eius rei et 

probe figurám agnoscunt in Hebraeorum facto, qui Ae-

gypto excessuri, deferre secum iussi Isunt argentea atque 

aurea Aegyptiorum vasa cum vestibus pretiosis, ut scilicet 

mutato repente usu, religioni veri Numinis ea supellex 

dedicaretur, quae prius ignominiosis ritibus et superstiti-

oni insérvierat. Gregor lus Neocaesariensis10) laudat Ori-

genem hoc nomine, quod plura ex ethnicorum placitis in-

geniöse decerpta, quasi erepta hostibus tela, in patrocini-

um christianae sapientiae et perniciem superstitionis sin-

gulari dexteritate retorserit. Et parem disputandi morem 

cum Gregorius Nazianzenus,11) tum Gregorius Nysse-

nus12) in Basilio Magno et laudant et probant; Hierony-

mus vero magnopere commendat in Quadrato Apostolo-

rum diseipulo, in Aristide, in Justino, in Irenaeo, aliisque 

permultis.18) Augustinus autem, „Nonne aspieimus, inquit, 

quanto auro et argento et veste suffarcinatus exierit de 

Aegypto Cyprianus, doctor suavissimus et martyr beatis-

simus? quanto Lactantius? quanto Victorinus, Optatus, 

Hilarius? ut de vivis taceam, quanto innumerabiles Grae-

ci?"14) Quod si vero naturalis ratio opimam hanc doctri-

nae segetem prius fudit, quam Christi virtute fecundare-

tur, multo uberiorem certe progignet, posteaquam Salva-

toris gratia nativas liumanae mentis facilitates instauravit 

et auxit. — Ecquis autem non videat, iter planum et fa-

cile per huiusmodi philosophandi genus ad fidem aperiri ? 

Non his tarnen limitibus utilitas circumscribitur, quae 

ex illo philosophandi instituto dimanat. Et revera divinae 

sapientiae eloquiis graviter reprehenditur eorum hominum 

stultitia, qui „de his quae videntur bona, non potuerunt 

intelligere Eum qui est; neque, operibus attendentes, 

agnoverunt quis esset artifex."15) Igitur primo loco ma-

guus hic et praeclarus ex humana ratione fruetus capitur, 

quod illa Deum esse deraonstret : „a magnitudine enim 

speciei et creaturae cognoscibiliter poterit Creator horuin 

videri."16) — Deinde Deum ostendit omnium perfecti-
9) Ib . I I , 14—15. 
10) Orat. paneg. ad Origen. 
» ) Vit. Moys. 
12) Carm. I , Jamb. 3. 
13) Epist . ad Magn. 
14) De doctr. christ. 1. I I , c. 40. 
» ) Sap. X I I I , 1. 
16) Sap. X I I I , 5. 
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onum cumulo singulariter excellere, infiuita in primis sapi-
entia, quam nulla usquarn res latere, et summa iustitia, quam 
pravus nunquam vincere possit affectus, ideoque Deum non 
solum veracem esse, sed ipsam etiam veritatem falli et fal-
lere nesciam. Ex quo consequi perspicuum est, ut humana 
ratio plenissimam verbo Dei fidem atque auctoritatem con-
ciliet. — Simili modo ratio deciarat, evangelicam doctrinam 
mirabilibus quibusdam signis, tamquam certis certae veri-
tatis argumentis, vel ab ipsa origine emicuisse : atque ideo 
omnes, qui Evangelio fidem adiungunt, non teniere adiun-
gere, tamquam doctas fabulas secutos,17) sed rationabili 
prorsus obsequio intelligentiam ed iudicium suuin divinae 
subiicere auctoritati. Illud autem non minoris pretii esse in-
telligitur, quod ratio in perspicuo ponat, Ecclesiam a Chri-
sto institutam (ut statuit Yaticana Synodus) „ob suam ad-
mirabilem j)ropagationem, eximiam sanctitatem et inexhau-
stam in omnibus locis fecunditatem, ob catholicam unitatem, 
invictamque stabilitatem, magnum quoddam et perpetuum 
esse motivum credibilitatis, et divinae suae legationis testi-
monium irrefragabile."18) 

Solidissimis ita positis fundamentis, perpetuus et mul-
tiplex adhuc requiritur philosophiae usus, ut sacra Theolo-
gia naturam, habitum, igeniumque verae scientiae suscipiat 
atque induat. In hac enim nobilissima disciplinarum magno-
pere necesse est, ut multae ac diversae caelestium doctrina-
rum partes in unum veluti corpus colligantur, ut suis quae-
que locis convenienter dispositae, et ex propriis principiis 
derivatae apto inter se nexu cohaereant ; demum ut omnes 
et singulae suis iisque invictis argumentis confirmentur. — 
Nec silentio praetereunda, aut minimi facienda est accura-
tior ilia atque uberior rerum, quae creduntur, cognitio, et 
ipsorum fidei mysteriorum, quoad fieri potest, aliquanto lu-
cidior intelligentia, quam Augustinus aliique Patres et lau-
darunt et assequi studuerunt, quamque ipsa Yaticana Syno-
dus19) fructuosissimam esse declaravit. Earn siquidem cogni-
tionem et intelligentiam jdenius et facilius certe illi consc-
quuntur, qui cum integritate vitae fideique studio ingenium 
coniungunt philosophicis disciplinis expolitum, praesertim 
cum eadem Synodus Vaticana doceat, eiusmodi sacrorum 
dogmatum intelligentiam „tum ex eoruui, quae naturaliter 
cognoscuntur, analógia; tum e mysteriorum ipsorum nexu 
inter se et cum fine hominis ultimo" peti oportere.20) 

Postremo hoc quoque ad disciplinas philosophicas per-
tinet, veritates divinitus traditas religiose tueri et iis qui 
oppugnare audeant resistere. Quam ob rem, magna est phi-
losophiae laus, quod fidei propugnaculum ac veluti firmum 
religionis munimentum habeatur. Est quidem, sicut Clemens 
Alexandrinus testatur, „per se perfecta et nullius indiga 
Servatoris doctrina, cum sit Dei virtus et sapientia. Acce-
dens autem graeca pliilosophia veritatem non facit poten-
tiorem ; sed cum debiles efficiat sophistarmn adversus eam 
arguinentationes, et propulset dolosas adversus veritatem 
insidias, dicta est vineae apta sepes et vallus."21) Profecto 
sicut inimici catholici nominis, adversus religionem pugna-

" ) II . Pe t r . I , 16. 
i8) Const, dogm. de Fid. Cath., cap. 3. 
is) Const, cit. cap. 4. 
2") Ibid. 
si) Strom, lib : I, c. 20. 

turi, bellicos apparatus plerumque a philosophica ratione 
mutuantur, ita divinarum scientiarum defensores plura e 
philosophiae penu depromunt, quibus revelata dogmata va-
leant propugnare. Neque mediocriter in eo triumphare fides 
C h r i s t i a n a censenda est, quod adversariorum arma, humanae 
rationis artibus ad nocendum comparata, humana ipsa ratio 
potenter expediteque repellat. Quam speciem religiosi cer-
taminis ab ipso gentium Apostolo usurpatam commémorât 
s. Hieronymus scribens ad Magnum : „Ductor christiani 
exercitus Paulus et orator invictus, pro Christo causam 
agens, etiam inscriptionem fortuitam arte torquet in argu-
mentum fidei : didicerat enim a vero David extorquere de 
manibus liostium gladium, et Goliath superbissimi caput 
proprio mucrone truncare."22) Atque ipsa Ecclesia istud a 
philosophia praesidium cliristianos doctores petere non tan-
tum suadet, sed etiam iubet. Etenim Concilium Lateranense 
V. posteaquam constituit, „omnem assertionem veritati illu-
minatae fidei contrariam omnino falsam esse, eo quod verum 
vero minime contradicat,"23) philosophiae doctoribus prae-
cipit, ut in dolosis argumentis dissolvendis studiose versen-
t u r ; siquidem, ut Augustinus testatur, „si ratio contra divi-
narum Scripturarum auctoritatem redditur, quamlibet acuta 
sit, fallit veri similitudine ; nam vera esse non potest."24) 

(Folyt, köv.) 

Az egyházi javakról. 
(Vége) 

I V . 
Az ily javak és adományok szentek és sérthetlenek vol-
tak mindenkor, nemcsak a keresztény nemzeteknél, lianem 

a pogányoknál is. 

A v a l l á s t i l l e tő d o l g o k , az a n n a k f ö n t a r t á s á r a , 
g y a k o r l á s á r a , s z o l g á i n a k szüksége i re , az á l d o z a t o k r a 
s tb . s z á n t a d o m á n y o k szen tek és s é r t h e t l e n e k vo l -
t a k m i n d e n k o r , n e m csak a k e r e s z t é n y n e m z e t e k n é l , 
h a n e m a p o g á n y o k n á l is. I g e n kevés p é l d á t m u t a t -
h a t n a k a t ö r t é n e t l a p j a i a r r a , h o g y a l e g v é r e n g z ő b b 
h ó d i t ó k is m e g n e m k i m é l t é k v o l n a a v a l l á s o s in -
t éze tek s e g y h á z a k j a v a i t . N a g y S á n d o r , a h e l y e t t , 
h o g y a t e m p l o m o k a t k i r a b o l t a vo lna , m e g a j á n d é -
k o z t a azoka t . D a r i u s v i s s z a a d t a a j e r u z s á l e m i t e m -
p l o m n a k azon k i n c s e k e t , m e l y e k e t N a b u c h o d o n o s o r 
a b b ó l e l r a b l o t t . 

M i d ő n V o l t a i r e I I . F r i g y e s n e k i r t l eve lében 
azon k i v á n s á g á t j e l e n t é és n y i l a t k o z t a t á ki , m e n n y i r e 
ó h a j t a n á ő, h o g y a k i r á l y L o r é t o m h o z köze l ebb 
v o l n a , s a n n a k k i n c s e i t e l f o g l a l h a t n á : a k i r á l y az t 
v á l a s z o l á n e k i : „ H a L o r é t o m az én s z ő l ő m m e l l e t t 
v o l n a is, m é g sem n y ú l n é k hozzá ; a n n a k k incse i 
m e g n e m k i s é r t e n é n e k e n g e m . 1 ) 

Midőn 1 5 2 4 - b e n g y ű l é s t a r t a t o t t R á k o s m e z ö n , 
22) Epist . ad Magn. 
23) Bulla Apostolid regiminis. 
24) Epist. 143, (al. 7) ad Marcellin., n. 7. 
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s azt végezték, hogy az egyházi tizedek fordít tassa-
nak az ország határszéleinek megerősítésére s a 
romladozott várak kiigazítására, követeket kü ldöt t 
azonnal Budára a gyűlés, az ottan lévő apostoli 
nuntiushoz, s kérték öt, ne magyarázná ezen csele-
kedetöket arra, mintha ők rosz keresztények volná-
nak és az egyház jogai t sérteni akarnák ; ők min-
denkor engedelmes gyermekei k ívánnak az anya-
szentegyháznak maradni , s ezen lépésre egyedül a 
szükség kényszerité őket. A király azonban bele 
nem egyezett ezen indí tványba. Következő évben 
á tvonul t Hatvanba a rákosi mezőn tanácskozóknak 
egy része, sürgölték egyebek közt ismét a tizedek-
nek az emiitett czélra fordí tását a királynál , de ez 
azt feleié, hogy a tizedekre nézve nem akar igazság-
ta lanságot tenni a praelatusoknak, „mivel, úgymond, 
megesküdtem, hogy az ország minden lakosainak 
szabadságát és kivál tságát épségben fogom tar-
t a n i . a í ) És ezen szokás mai nap is fönáll, mely sze-
r in t a magyar ki rá ly addig meg sem koronáztatik, 
mig az emiitet t esküt le nem teszi. 

Más az, ha az egyházi birtokok jövedelmének 
ideiglenes föláldozását a haza boldogsága, rendkívüli 
szükségeinek pótlása, vagy valamely fenyegető ve-
szélynek eltávolítása kívánja, mint pl. 1618-ban a 
bácsi országgyűlésen fordul t elő az eset, midőn 
az elzálogosított korona javainak visszaváltására, 
ha ez különben meg nem történhetnék, az egyházi 
jövedelmekből is bizonyos rész k íván ta to t t ; vagy 
háború idején a püspökökre, jószágbirtokos szerze-
tesekre s plébánosokra, vagy pénzbeli segedelmezés, 
vagy bizonyos számú katonának saját zászlójok 
a la t t i kiál l í tása határoztatot t . Es az ilyen áldoza-
tokra nem volt-e mindenkor kész is a magyar pap-
ság? Nem látjuk-e törvénykönyveinkben szám-
talan helyeken ezen készségnek nyomait ?3) Midőn a 
mohácsi veszedelem végpusztulással fenyegeté ha-
zánkat, nemcsak minden egyházi javak megtizedel-
tettek,4) hanem minden egyházi drágaságok, készü-
letek, templomi ékességek fele nem tétetett-e a haza 
o l tá rára? 5 ) A hol egyszersmind azt is meg kell je-
gyeznünk, hogy, mivel a magyar királyok eskü-
vel kötelezik magokat a nemzet jogainak, szabadsá-
gának és szokásainak épségben tar tására , az eíféle, 
rendkívül i adókat , mindenkor a római pápák meg-

2) E x M. SS. Baronis de Burgio etc. Nemzeti könyvtár. 
3) Wagner, Analecta Scepus. T . I I . p. 219. Szvorényi, 

Amoenit. H. Eccles. Fase. IV. p. 110. 
4) Kovachich, Vestigia Comit. p. 487. 
5) Szvorényi, I . c. p. 132. 

egyezésével vetették az egyházakra. — Ha elvétetné-
nek az egyházaktól mindezek ellenére is a jószágok, 
hová lesznek azok? Talán ez is az is egy részt kap 
azokból ? Vagy holmi uzsorás, fösvény, avagy pa-
zarló, hazátlan haszonbérlőnek ada tnak? S az em-
beriség, a haza, annak sok elszegényedett polgára, 
s a nemzeti művelődés többet nyerne-e ekkor, s mél-
tóbban lehetne-e azokat igazán közhasznú javaknak 
nevezni ? Az egyház mindenkor ugy tekintette a maga 
javai t ,mint a haza közboldogságának, kivált a józan, 
vallásszerii művelődésnek előmozdítására szolgáló 
k incs tár t ; azért azokat „vota í idel ium,pret ium pec-
catorum, pat r imonium pauperum"-nak nevezi, és 
á l ta lán tekintve nem is mulasztot t el kezdettől fog-
va mostanig semmi alkalmat serény és kész szolgá-
lat nélkül, midőn javainak föláldozását ezen köz-
czél kívánta. 

Igaz ugyan, hogy az egyház kezdetben szegény 
volt és szerzőjétől semmi birtokot nem kapo t t ; de in-
nét az következik-e, hogy azt ismét a régi lábra kell 
visszaállí tani ? Vagy áll ez: „Ecclesia suos olim con-
ventus, cum publica s t ruerenon liceret, pr ivat is sub 
tectis, au t carnificum meta, in subterraneis specubus, 
et latibulis agebat : suis igi tur templis, dum pace 
dudum concessa f ru i tur , spoliari, a tque ad latebras 
et specusredigi potest (?) (Animadversiones in Libel-
lum de Potestate et Ju r ibus Status in Bona Eccle-
siae." p. 18.) Mit mondana az ellenkezőt védő, ha 
ezen okoskodást megforditanók : ha jdan az á j t a tos 
keresztények eladták szántóföldeiket, és a be jö t t 
pénzt az apostolok lábaihoz te t ték; tehát a hívek 
ma is kötelesek telkeiket eladni és azok á rá t az 
apostolok utódainak á tadn i? Hát ha Krisztus kez-
detben mind já r t világi javakat is adot t volna apos-
tolainak a lelki hatalom mellett ? Nem hasonlitotta-e 
Krisztus mustármaghoz a maga anyaszentegyházát , 
mindamellett , hogy annak világi j avaka t nem adot t? 
S nemde ezen mustármagról azt is megjövendelte, 
hogy az nagy fává növekedik idővel, vagyis, hogy 
az ő taní tása az egész világon el fog ter jedni? Váj-
jon az apostolok, de még inkább azok utódai telje-
síthették volna-e kötelességüket óhaj to t t foganattal , 
kivál t az utóbbi időben, állandó, bizonyos és sza-
bad rendelkezésöktöl függő jövedelmek né lkü l? Az 
egyházak főntar tásáról , a hozzájok tartozó szüksé-
geseknek megszerzéséről, az egyházi hivatal ra vál-
lalkozóknak czélirányos képzéséről, az iskolákról, 
stb. gondoskodhattak volna-e csupán a csekély és 
bizonytalan alamizsnából ? Hogy ne említsem azon 
százezreket, melyeket az egyháziak, pápák, püspö-
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kök, szerzetesek a jószág birtoka mellett havonként 
költöttek a hasznavehetlen sivatagok népesitésére, 
posványok kiszárítására, utak és várak épitésére, 
szóval csupán polgári és közhasznú czélok eszköz-
lésére, — alsóbb és felsőbb tudományos iskoláinkat 
nem egyháziak alapították e nagyobbrészt honunk-
ban? Hány tönkrejutot t nemes család emelkedett 
föl és lett virágzóvá ismét egyházi rendbe lépett 
ivadékainak segedelmezése á l t a l ? Hogy ne emiit-
sünk végül egyebeket, nem világosan mondja-e Ist-
vánf i : „Bakácsium — Archiep. Strigon. — propin-
guis suis — Pálfiis et Erdődiis — complures arces, 
amplamque ditionem comparasse?" Azt mondja pe-
dig Bakács a maga végrendeletében : „Se has opes 
non ex Ecclesiaruin aere ac proventibus sed indu-
stria sua adeptum fuisse." (Imago Heroum Pá l fy et 
E r d ö d y p a g . 18 — 19.) Ott Ádám. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , augusztus 19. Az állami félügyelet az isko-. 

Iákban. Mióta ama hires ,Pontozatok' napvilágra jöttek, 
melyekkel a kormány felügyeleti jogát a protestáns tano-
dákban is biztositani akarja, azt lehet mondani, hogy e kér-
dés a napirendről még most sem vétetett le. A protestáns la-
pok majd egyik majd más alakban e kérdést még most is 
fejtegetik. Tehetik, joguk van hozzá, és a mennyiben a fejte-
getés csakis azon körre vonatkoznék, mely tisztán a protes-
táns belügyet érintené, valóban távolról sem gondolnánk rá, 
hogy e fejtegetésekhez hozzászóljunk. De miután e fejtege-
tések a mondott körön kivül kiterjednek katholikus ügyek-
re is; miután ott téves nézetek is merülnek fel: nem veheti 
rósz néven senki sem, ha mi is, jogunkkal élve, megjegyzé-
seinket sine ira megtesszük. 

A protestánsok elvben elismerik az állam felügyeleti 
jogát a protestáns iskolák felett is, azonban azt tar t ják, 
hogy midőn a felügyeleti jog gyakorlása által a protestáns 
iskolákban is az állam az egyenlőséget alkalmazza, egyolda-
lulag és igazságtalanul jár el, mert nem tesz kölönbséget a 
protestáns és az úgynevezett ker. kath. középiskolák ere-
dete, javadalmaik és alapitványaik természete között. E kü-
lönbséget tekintetbe véve a protestánsok ugy találják, hogy 
az állam felügyeleti joga, ugy a mint az gyakoroltatik ka-
tholikus iskolákban, jogos, a mennyiben a katholikus tano-
dák alapitványai állami eredetűek ; ellenben a protestáns is-
kolákban, melyeknek alapitványaihoz az állam sem járult , e 
főfelügyelet nem igazságos. A katholikusoknál az állam a va-
gyon tulajdonosa, de nem a protestánsoknál ; mig tehát az 
előbbieknél a főfelügyeleti jogot a tulajdonjog megalapítja, 
az előbbieknél ily czim nem levén, jog sem lehet. Sic. 

A kérdést igy eldönteni akarni mindenesetre igen ké-
nyelmes, csakhogy az egész okoskodás és igy a végkövet-
keztetés is téves, mert téves alapra van fektetve. A protes-
tánsok t. i. sajátjukká tették a liberalismus nézetét, hogy a 
kath. iskolai alapítványok és a szerzetes rendek javai állami 
javak. De épen ebben rejlik a nagy tévedés. A katholiku-

soknak az állam, mint állam,soha semmiféle, sem egyházi, sem 
iskolai szélra alapítványokat nem tett. Azt látjuk és tudjuk, 
mertévenkint tapasztaljuk, hogy az országgyűlés & protestán-
soknak évenkint ezreket szavaz meg ; de hogy katholikusokkal 
valaha ugyanaz történt volna, ezt bebizonyítani nem tudják. 
Nem tagadjuk mi sem, sőt nagyon természetesnek találjuk, 
ha az állam főfelügyeleti jogát oly tanodákban gyakorolja, 
melyeket ő tart fenn, akár alapitvány, akár rendszeres fize-
tés alapján ; de azt sohasem hallottuk, hogy az állam a ka-
tholikus iskolák felett e czimen követelte volna felügyeleti 
jogának gyakorolhatását. Midőn tehát a protestánsok e czi-
men akarnak menekülni az állami főfelügyelettől, akkor na-
gyon téves uton járnak. A kik a mondott argumentumot 
használják, azok elfelejteni látszanak egy nagy tényt, egy 
nagy tényt mondjuk, mely egyenesen ellenök bizonyít. Ha 
t. i. a protestánsok azon a czimen akarnak menekülni az állami 
főfelügyelettől, mivel középtanodáikat nem az állam, hanem 
a protestáns hívek alapították és tart ják fenn ; ha ez oly el-
vet képez, melynek alapján az állami főfelügyelet kizárható : 
ugy mikép magyarázzák meg, hogy állami tanfelügyelők, 
protestáns elemi tanodákat látogatnak, azokról a kormány-
nak személyes tapasztalataik alapján tudósításokat küldenek 
stb? Megfognák-e engedni a protestánsok ebből azon követ-
keztetést, hogy az elemi iskolák államiak? Valamint ez a 
következtetés nem volna igazságos, ugy nem igazságos azt 
sem mondani, hogy a kormány azért küldhet jogosan főigaz-
gatókat a kath. tanodákba, mivel ezek állami eredetűek. 
Mert az állam nekünk katholikusoknak, állami pénzen egyet 
len egy iskolát sem alapítot t ; miért is az állam nem egyol-
dalulag, nem igaszágtalanul alkalmazza az egyenlőséget, mi-
dőn főfelügyeleti jogát a protestáns iskolák felett épen ugy 
akarja gyakorolni, mint gyakorolja a katholikus iskolák fe-
lett, hanem igenis az eddigi gyakorlat, ez volt egyoldalú és 
igazságtalan, a protestáns felekezet birván privilégiummal, 
a katholikusok pedig állami gyámság alá levén helyeztetve. 

Nem kell azonban azt képzelni, mintha a protestánsok 
minden tekintetben borzadnának az állami főfelügyelettől és 
avval csak a katholikusokat akarnák boldogítani ; nem. Egy 
kissé elvben, egy kissé gyakorlatban elfogadnák ők is e fő-
felügyeletet és igy az egyenlőséget a katholikusokkal, ha . . . , 
ha a következő ,szerény' vélemény elfogadtatnék. „Hasson 
oda, t. i. a kormány, hogy a törvényhozás vegye szabad 
rendelkezése alá a fundus studiorumot és hozzon törvényt, 
mely kimondja, hogy az úgynevezett kir. kath. intézetek 
ezentúl felekezetnélküliek lesznek és azokba vallásfelekezeti 
különbség nélkül alkalmazza a tanárokat. Mert az jogos és 
illő dolog, hogy az állam a maga polgárait egyenlő javak-
ban és jogokban részesitse, az előszülöttségi jogokat és pri-
vilégiumokat megsemmisitse. S ha r. katholikus atyánkfiai 
azt óhajt ják, hogy nekik is legyenek felekezeti autonom is-
koláik, hát tegyenek ugy mint mi ; állítsanak önerejükön, sa-
ját filléreikből, hitsorsosaik kegyes alapitványaiból közép és 
felsőbb iskolákat. Ekkor talán mi is inkább belenyugodnánk 
a főfelügyeleti joggyakorlás egyenlőségébe." 

Ime, azoknak a szívósaknak, jogaikból semmi áron en-
gedni nem akaró protestánsoknak engedékenysége azon cse-
kélységért, hogy a kormány tabula rasat csináljon mindab-
ból, mi a katholikusokat tulajdon joggal megilleti. Tula j -
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donjoggal mondjuk, mert az a fundus studiorum, melyet 
confiscáltatnl akarnak a protestánsok, nem állami eredetű. 
A fennebbi nézet íróját mi csak sajnálni tudjuk, hogy néze-
tét oly könnyedén oda dobta. Attól, ki az egyházi javak 
saecularisatiójára azt mondta, hogy „mennyi és mily alapos 
jogi és történelmi tanulmány, lelkiismeretes buvárlás, hosz-
szas tanulmányozás kívántatik ahhoz, hogy ez ügyben egy 
nemzet méltóságához illő méltányos és igazságos, alapos jogi 
vélemény alkottassák", és kit ép azért boszant, mikor oly em-
berek, „kik e kérdést nem is tanulmányozták, készek a leg-
határozottabb Ítélettel", igen, az ilyenek írójától a fundus 
studiorumra nézve is megvárhattunk volna hasonló higgadt 
nézetet. Mi itt bővebben nem terjeszkedhetünk ki e kérdésre, 
hanem czikkezőnek ajánljuk tanulmányozásul Hamar Pál -
nak a ,Religio' hasábjain egy évvel ezelőtt közlött mo-
numentális értekezését. Ebből majd méltóztatik látni, mi 
joga van a fundus studiorumhoz bárkinek is a katholi-
kusokon kívül. Ugyanezen értekezésből meg lehet tanulni azt 
is, hogy a fundus studiorum kath. tulajdon levén, a jöve-
delméből fenntartott iskolák is katholikus jellegűek és 
minthogy ezek felett mint ilyenek felett az állam mégis gya-
korolja főfelügyeletét, sem arra nincsen szükség, hogy a ka-
tholikusok tanodákat állítsanak, sem arra, hogy a fundus 
studiorum bizonyos értelemben közössé tétessék, melynek 
alapján az állam főfelügyeletét a protestáns iskolákra is ki-
terjeszthetné, hanem a már tényleges viszonyok követelik, 
hogy egyenlőségi szempontból is az állam mielőbb gya-
korolja a főfelügyeletet. Ajánljuk tehát ezennel hathatósan 
Hamar Pá l értekezésének lelkiismeretes tanulmányozását. <A, 

Róma. Aug. 8. A nuntiaturákban történendő változások. 
(Vége.) — Mgr Roncetti nagy tekintélynek örvend mind 
kiváló tudományos műveltsége mind pedig a diplomacziai 
taktikában való teljes jártassága miatt. Sok évig kánoni jo-
got tani tot tasz. Apollinariusról nevezett pápai seminarium-
ban. Ez a tulajdonképeni római egyházmegyei seminarium, 
mely más intézetek fölötti kiváló hírét épen a kánonjogi ta-
nulmányok jelességének köszönheti. I t t ismerte meg őt mgr 
Franchi, akkor a bibornok-helynöki hivatalnál és semina-
riumnál levén állásban. S habár a tudós praelatus azóta a 
diplomatiai kényes ügyek hullámai köze ragadtatott , nem 
hagyta abba a komoly, szigorú tudományos foglalkozást. 
Mióta ismét Rómában tartózkodik, igen rendesen eljár az 
,Academia theologica' heti két ülésére, melyeken az ifjabb 
hittudorok és kanonisták idősb collegáik tanúskodása mellett 
legmagasabb rendű kérdéseket szoktak megvitatni. Az u j 
németországi nuntius ezen akadémiának, mely u j felvirágo-
zását X I I I . Leónak köszönheti, egyik legbuzgóbb s legje-
lesebb tagja. 

Mgr Roncetti diplomacziai működését Amerikában 
kezdte. Midőn I X . Pius az első amerikai bibornokot creálta, 
mgr Roncetti volt megbizva a new-yorki érseknek, Mac-
Closkey ő eminentiájának, a biretumot megvinni. 

Braziliában több év óta .culturharcz' dúlt. Több püs-
pök bebörtönöztetett ; mások száműzettek, sőt egyikök gá-
lyarabságra volt itélve. S mindez csupán azért történt, mert 
a pápa és a brazíliai püspökök kimondták, hogy a szabad-
kőművesség ellensége az egyháznak s azért a szabadkőmű-
vesek nem lehetnek tagjai az egyházi társulatoknak. E 

miatt a szabadkőműves kormány irtó harczot indított a 
kath. egyház ellen s vetélykedni akart Bismarckkal és a 
svajczi apró zsarnokokkal. Azonban, mint rendesen, a harcz 
megszűnt, mert az emberek belefáradtak. Brazilia a jó 
útra való térésben megelőzte mind Németországot, mind 
Svajczot. Mgr Roncetti volt megbizva, hogy befejezze a bra-
zíliai culturharczot. És megbízatásában csodálatos ügyes-
séggel és bölcsesés-gel íárt el. Most ismét a német cultur-
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harcz befejezési müveletét bizzák reá, s meg kell vallani, hogy 
senkire sem lehetett volna e fáradságos, kényes hivatást 
bátrabban bizni. Bár mint mély ismeretü tudós az elvek 
szigorát soha sem téveszti szem elől, mégis különösen otthon 
érzi magát, midőn nyugodtan eszmélő, átható s magas röptű 
elméje uj situatiókkal áll szemben, melyeknek concessiókat 
kell tenni. 

Az u j németországi nuntiusnak megválasztása, épen 
ugy mint eddigi encyclikái, X I I I . Leónak, bátran mond-
hatni, valóságos programm-beszédei. 

Habár nem Ígértem, de azért még az uj madridi nun-
tiusról is álljon itt néhány jellemvonás. 

Mgr Bianchi 1863 és 64-ben Luzernben, később Mün-
chenben volt, most pedig 7—8 év óta Rómában működik, 
.mint a püspökök és szerzetesek congregatiójának titkára. E 
titkárság már maga közvetlen fokozat a bíbornoki méltó-O O 
ságra. IIa a szent atya mégis jónak látja őt előbb Madridba 
küldeni, annak oka abban rejlik, mert Spanyolországban 
lassan nagy dolgok készülnek. 

Németország. As eichstädti püspök rendkívüli bérma-
utja egyházmegyéje határain kiviil mig egy részről első je-
lentősebb bizonyitékul szolgál arról, hogy Poroszországban 
a májusi törvényeket már csakugyan nem alkalmazzák, ad-
dig másfelől, minthogy e bérmaut a limburgi és fuldai me-
gyén kiviil a mainzira is kiterjed, ez pedig a hesseni her-
czegség területén fekszik, — egyszersmind alkalmul szolgál 
megtudni, vájjon az apró-cseprő herczegségek, melyek Bis-
marckot vakon követték a culturharczban, hajlandók-e most 
követni az egyházzal való kibékülésben is ? Ez utóbbi te-
kintetben, Hessen nagyherczegségre nézve, az ,Augsb. Alig. 
Zeit.' következő hassiai tudósítása figyelemre méltó. „Meg-
bizható helyről értesülünk,mennyire nem helyes föltenni,hogy 
ezen dolgok — (a bérmakörut s a vele összefüggő ügyek) — 
a kormány kifejezett beleegyezésével történtek, vagy hogy 
ez ügyből arra lehet következtetni, hogy a kormánynak a 
kath. egyházhoz vagy az egyház ellenszegülő szolgáihoz való 
törvényeken alapuló magatartásában változás várható. A 
pápa, azt mondják, a müncheni nuntius által vezetett tár-
gyalások alatt — hangsúlyozva a dogmában s az egyház al-
kotmányában kijelölt jogait, valamint a püspökök jogait is 
egyházi hatóságuk gyakorlására, és hivatkozva a két felső-
rajnai szervező bullára s a római szent széknek utánok kö-
vetkezett fenntartásaira, az államok szervező rendeletei el-
len, valamint a későbbi (értsd,az állam által hozott') egyház-
törvények elleni tiltakozásokra, — magának fenntartotta a 
jogot, hogy az elárvult megyékben önállóan osztathatja ki 
a bérmálás szentségét : minek megfelelőleg (valóban hivata-
los styl !) Leonrod püspöknek meghagyta, hogy a mainzi, 
limburgi és fuldai, fő nélküli megyékben ossza ki a bérmá-
lást. A porosz kormány, ugy látszik, a limburgi és fuldai 



1 1 9 

megyére nézve, minthogy itt csak egyesek vallási szükségé-
nek kielégítéséről van szó, erre az engedélyt megadta, a nélkül, 
hogy ez kikéretett volna. Ugyanezen ügyekkel szoros össze-
függésben lenni mondják Starck, hesseni miniszterelnök 
fürdő-idényének rögtöni félbeszakítását s a miniszternek 
rögtönzött müncheni útját . Más részről (már t. i. egyházi 
részről) tény, hogy az eichstädti püspök, midőn Hassiában 
bérmált, minden más egyházi functiótól tartózkodott ; to-
vábbá, hogy több plébániában az eddig díjtalanul osztoga-
tott bérmaczédulákért a plébánosok dijat szedtek, azon meg-
jegyzéssel, hogy eshetőleges perköltségek és bírságokról kell 
gondoskodni." Tehát a kis Hassiában ugy állnak a 
dolgok, hogy a katholikusok nem tudják hányadán vannak. 

Belgium. A liégei püspök és polgármester levélvál-
tása igen alkalmas arra, hogy magunknak az itteni állapo-
tokról tiszta képet alkothassunk. Közöljük mind a két ok-
mányt. Az ítéletet hozza meg maga a t. olvasó. 

A polgármester felszólítása igy szól : 
Liége, julius 21. 1879. 

Püspök ur ! Az u j közoktatásügyi törvény 4. czikke-
lyének alapján a vallási oktatás a családok s a különféle 
vallásfelekezetek szolgái gondoskodásának van fentartva. 
Az iskola egy helyisége a vallások szolgáinak rendelkezé-
sére van bocsátva, hogy ott, akár a rendes tanórák után 
akár előtt, vallásoktatásban részesítsék felekezetök iskolába 
járó gyermekeit. 

Van szerencsénk önt felkérni, tudassa velünk, ha váj-
jon a katholika vallás szolgái ezen felhatalmazással élni 
fognak-e. 

Kérjük önt, püspök ur, legyen szíves bennünket gyors 
válasz által szerencséltetni, hogy igy haladék nélkül megte-
hessünk minden rendelkezést a vallási oktatásnak az idézett 
törvény értelmében való szervezésére. 

Fogadja, püspök ur, megkülömböztetett tiszteletünk 
kifejezését. Mottard, polgármester. 

íme mgr Montpellier remek válasza : 
Liége, jul. 24. 1879. 

Polgármester Ur ! 
F . hó 21-én kelt sürgönyében kér, hogy tudassam, ha 

vájjon a kath. vallás szolgái élni fognak-e a liégei elemi isko-
lák javára az 1879. jul, 1-i törvény 4. §-a által meghagyott 
kedvezménynyel, hogy akár a rendes tanórák előtt, akár 
után, vallási oktatásban részesítsék felekezetök gyermekeit, 
kik az iskolába járnak. 

Minthogy az elemi oktatásról szóló u j törvény kizárja 
a tantárgyak programmjából, sőt a tulajdonképeni rendes 
tanórák sorából is a vallástanitást ; minthogy az egyházi te-
kintélynek az iskolára semmi befolyást sem enged ; mint-
hogy a tanitók és tanitónőknek megtiltja, hogy tanításuk 
vallási jellegű maradjon, ellenben megparancsolja nekik, 
hogy annak közönyös jelleget adjanak, mit az egyház és va-
lamennyi ország legjelesebb tan- és államférfiai kárhoztat-
nak ; minthogy megengedi, hogy a gyermekeknek oly köny-
vek adassanak kezökbe, melyek ezen indifferentismus által 
vannak megmételyezve ; minthogy felhatalmazza a polgári 
hatóságokat, hogy a katholikus gyermekek nevelését oly tani-
tókra bizzák, kik más vallásúak vagy semmi vallást sem hisz-
nek : ezek után, polgármester ur, önnek be kell látnia, — a 

nélkül, hogy hosszas részletezésbe kellene bocsátkozni, — 
hogy a kath. vallás szolgáinak lehetetlen segédkezet nyúj-
tani a város iskoláinak, melyek az idézett törvény szerint 
lesznek kezelve. 

Jelenlétük ezen iskolák valamely helyiségében, a ren-
des tanórák után, nem volna egyéb mint megerősítése azon 
véleménynek, hogy ezen iskolák megtartják vallási jellegö-
ket, melyet az egyház föltételül kíván arra, hogy azoknak 
látogatását megengedhesse ; mig a törvény egyenesen el-
tiltja azon iskolákban, melyekben alkalmazva lesz, ezen val-
lási jelleget. 

A mi a vallási oktatásnak a papság részvéte nélkül 
való szervézését illeti, kötelességemnek tartom megjegyezni, 
hogy az 1842-iki törvény eltörlése óta a tanitók és tanító-
nők küldetése, melyet az egyházi hatóságtól kaptak, hogy 
az ő felügyelete alatt a vallási igazságokat tanítsák, — tel-
jesen megszűnt azon a napon, melyen az u j törvény valamely 
iskolában érvényre emelkedett : ennélfogva senki sem fogad-
hatja el s nem teljesítheti a kátétanitás megbízását az egy-
házi hatóság határozott engedélye nélkül. 

Belgium püspökei emlékeztettek a kath. hit ezen el-
vére 1878. decz. 7-iki főpásztori levelökben. „Egyedül az 
egyház joga, igy szólnak ott, a vallástanítás magas hivatása, 
s ennélfogva az erre szolgáló utak, módok és eszközök meg-
választása is. Az ő joga névszerint meghatározni a vallás-
oktatás anyagát, módszerét s azon eszközöket, melyek a val-
lásoktatást hatályossá teszik. Az ő joga kijelölni a segéde-
ket, — kikre szüksége van, hogy magas hivatását telje-
sítse, — és velők tanitói tekintélyét megosztani. Szóval az ő 
joga, isteni rendeletnél fogva, a vallási nevelés és oktatás 
vezetése és felügyelete, és senki, sem papi, sem világi sze-
mély, nem avatkozhatik e hivatalba, ha az]egyháztól erre 
felhatalmazást nem nyert s ha magát az ő ellenőrzésének 
alá nem veti." 

Egyébiránt az egész világ előtt ismeretes dolog, hogy 
a világi hatalom vallási tárgyban illetéktelen. Jogtalan be-
avatkozás lenne tehát részéről az egyházi joghatóságba, ha 
az iskolákban a vallásoktatást a maga feje szerint szervezné. 

Fogadja stb. Tivadar, liégei püspök. 

IRODALOM. 
X Tár sada lmi mérgezés . (Vége.) A tanárképezdék-

ből öntelt, hiu nevelők kerülnek ki, kik mindent felületesen 
tesznek s kiket a féltudással összekötve lenni szokott nagy-
ravágyás ördöge folyton izgat, mert állásukkal nincsenek 
megelegedve. Vallás dolgában vagy közönyösek, vagy nyíl-
tan hitetlenek, kik mindenütt az ellenplebános szerepét sze-
retik viselni s a forradalmi eszméknek buzgó apostolai. Ily 
tanitók az elemi iskolákban az ifjúságot saját rut leikök ha-
sonlatosságára nevelik s ekként lassan lassan az egész népet 
kétkedővé, hitetlen- s rakonczátlanná teszik. A lyceumok 
azaz középiskolák, kivált pedig a növeldék, az értelmi és er-
kölcsi romlás fészkei. Oly rettenetes dolgok történnek itt, 
hogy az embernek hajaszála feláll, lia hallja. Az egyeteme-
ken s collegiumokban a rationalismus uralkodik. A ker. hit, 
a kath. dogmák, még a józan bölcsészeti eszmék is folyton 
ostrom alatt vannak a ,tudomány', értsd : materialismus ne-
vében. Az egyetem tíz tanára közt alig van egy hivő, ki hite 
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szerint él is. Legnagyobb részöknél hiányzik a buzgóság és 
odaadás hivatásuk iránt. Állásukat a kenyérkereset alacsony 
szempontjából fogják fel ; csak alig emelkedik fel valaki a 
bizalmi hivatás és nevelői apostolság magaslatára. A tudo-
mányt feláldozzák a politikának ; nevelést adni tanítványa-
iknak eszökbe se j u t ; megelégszenek azzal, ha némely dol-
gokkal megismertetik, egészséges észjárásukat megzavarva, 
hitök s ker. erkölcseiktől őket megfosztva. És az állami ok-
tatás ifjúsága mindenben méltónak bizonyitja magát taná-
raihoz. Vallástalansága nem riad vissza a legnagyobb szent-
ségtörésektől. Orvosok tanúsága szerint el van romolva egész 
a velőkig s megvénült idő előtt. A bűn már nem tart semmi 
titkot. Tisztátalan olvasmányokban gyönyörködik s testileg-
lelkileg megnevezhetlen bűnben vesz el, ugy annyira, hogy 
egy hithű s erkölcsileg tiszta lyceum valóságos élő csoda. A 
vallás és erkölcstelen ifjúság, nagyon természetes, fegyelmet 
sem ismer. Az engedetlenség szelleme, mely általánosan 
uralkodik, oly jelenetekben mutatkozik, melyek a politikai 
forradalmak és communard kitörések természetes előjátékai. 

Ilyen a franczia állami oktatás, a hires ,Université'. 
Arról van szó, hogy ez igy menjen-e tovább is, vagy pedig, 
hogy Fransziaország nevelésügyét végre regenerálja, hogy a 
nemzet végkép el ne fajuljon. E regeneratiót 50 év előtt 
megkezdték a katholikusok lelkesebbjei s folytatták egy fél-
század alatt szakadatlanul, kiküzdve az oktatás szabadsá-
gát a népiskolától kezdve fel, egész az egyetemig. Most a 
hitetlenség és szabadoncz erkölcsök pártosai nemcsak meg-
állítani, de teljesen elfojtani szeretnék a regeneratio e nagy 
művét. Erre válalkozott Gambetta sugalmazása alatt J . 
Ferry közoktatásügyi miniszter. S midőn immár a harcz ki-
tört, tehát a legalkalmasabb időben, előállt szerző és lerán-
totta a Ferry által képviselt elvek s intézményekről a lep-
let. Ezért foglalták le s tiltották meg továbbterjesztését. Ha-
nem az igazságot még soha sem sikerült se lefoglalás, se ti-
lalom által elnémitani vagy plane megsemmisíteni. Keresz-
tül tör az minden akadályt. 

= Iskolai ér tesí tők : 17) Értesitvény a köszegki ka-
tholikus kisgymnasiumról. 1878—9. Szerkeszté Dr Stern Pál 
igazgató. Megnyitja e becses füzetet Horváth Bálint tanár 
és hitszónok érdekes és tanulságos értekezése Madagaskar 
szigetéről. — A tanári kar : sz. Ben. rendiek 6, világi 1. — 
A természettani, vegytani és terménytár tetemesen gyara-
podott. A tanári könyvtár áll 2373 műből 5589 kötetben ; 
az ifjúsági könyvtár állománya 522 mű 1106 kötetben. A 
tanuló ifjúság száma : 159 ; róm. kath. 149 ; • ág. v. 1.; hé-
ber 5, elmaradt 4. 

18) A nagyváradi róm. kath. népiskolának tizedik ér-
tesitvény e, az 1879. tanév végén. Magvas tartalmát megnyitja 
Nógely István képezdei tanár talpraesett értekezése az isko-
lai takarékpénztárról, az oeconomia, ethica és disciplina 
szempontjából. Ezt követi a nagyváradi róm. kath. népiskola 
tisévi története (1869—1879.) a tanítótestülettől. A nagyvá-
radi kath. tanférfiak önképzőkörében tartott értekezések vál-
tozatosság és fontosság tekintetében valóban kitűnők s hozzá 
még igen számosak. Az egészből látszik, hogy itt hit és lel-
kesedés működik. — Kimutatás czimü rovat alatt olvassuk, 
hogy a nagyváradi négy osztályú kath. néptanodába a le-

folyt tanév alatt járt 236 növendék, kik közöl róm. kath. 
213; gör. kath. 7; gör. kel. 3 ; helv. v. 7; ág. v. 4 ; héber 
2. — A fitanitó-képezdébe j á r t : I. o. 10; II. o. 11; I I I . o. 
8 : összesen 29. — Tiz év alatt a néptanodába járt 2496 
tanoncz, a fitanitó-képezdébe 182if ju . — A népiskolai tan-
személyzet áll 1 igazgatóból — főt. Lázár Miklós cz. kan. 
stb. — 1 hitelemző és 4 tanítóból. 

VEGYESEK. 
— 0 szentsége nevenapja alkalmából a bibornok-vica-

rius Invito Saero-ban triduumot rendelt sz. Joakim tiszte-
letére s figyelmeztetett a szent család tiszteletének korsze-
rűségére különösen napjainkban, midőn a házasság szentsége 
mindenütt meg van támadva és a családi erények egymás 
után düledeznek. 

— Nagy boldogasszony ünnepe, irja az ,Esztergom', mint 
a várbeli bazilika templomnapja, nagy egyházi pompával 
ületett meg. A közel és messze vidék bucsujárói a megelőző 
napon már tömegesen zarándokoltak fel a várba. A búcsúnap-
ján pedig ő eminentiája a herczeg-primás fényes segédlet 
mellett, melyben Hidassy Cornél ő méltósága is részt vett, 
mutatta be az áldozatot az Urnák, ennek befejeztével pedig a 
szószékre lépett a biboros főpap, ihletett sz. beszédben ok-
tatván azegyház minden részét betöltő hiveit. 

— Haynald bibornok ő eminentiája, mint a ,Défense' 
irja, f. hó elején meglátogatta Pie bibornok és poitiersi püs-
pök ő eminentiáját, kivel a legutóbbi consistoriumban egy-
szerre lettek bibornokká. Ö eminentiája egyúttal a poitiersi 
kath. intézeteket is látogatásával szerencséltette. 

= Egy jeles egyházi tanférfiu és dignitarius, mgs és 
főt. dr Sehivetz János, a bécsi főszékesegyház nagyprépostja, 
a bécsi egyetemen a dogmatika egykori tanára s a sz. Ágos-
tonról nevezett fensőbb papnevelő intézet volt főigazgatója, 
f. évi September 4-én fogja tartani áldozárságának 50-ik évi 
jubilaeumát. Az érdemekben megőszült, köztisztelet- és sze-
retetben álló egyháznagynak magyarországi tanitványai és 
ismerősei örömmel vesznek részt a monarchia jeles dogmati-
cusának jubiláris örömeiben, kérve Istent, áldja s éltesse őt 
közöttünk igen sokáig ! 

— Mgr Czaczki, az uj párisi nuntius saját kérelmére, 
melyet a római franczia nagykövet is támogatott, a fran-
cziák nemzeti templomában, S. Louis-des-Français-ban ér-
sekké in p. inf. szenteltetett fel f. hó 17-én. 

— Cardoni meggyilkolt dömés atyának Rómában fé-
nyes emléket emelnek, hogy igy a szerzetes rendek iránti 
gyűlölettel szemben rokonszenvöket jelentsék ki az egyház 
ez üdvös intézménye iránt. 

— Az iskolás testvérek bécsi főnöke, fr. Meinaudiu 
Pfitzner, O felségétől, bokros érdemei jutalmául, arany ér-
demkeresztet kapott. 

— A kölni dóm restauratiója szerencsésen halad s már 
közel van a befejezéshez. 

— Amerikából irják a ,Monde'-nak : „A new-yorki 
székesegyház fölszentelése nem áll egyedül, annak bizonyí-
tásául, hogy a katholicismus az Egyesült-Államokban ha-
lad. Három hónap alatt csaknem minden megyében szentel-
tek fel uj templomot. És ennek az amerikaiak, még a pro-
testánsok is, örülnek ; mert ebből látják, hogy náluk a val-
lási élet virágzik, — a mi egészséges gondolkozású nép előtt 
mindig örvendetes." 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, augusztus 23. 16. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae X I I I . Epistola Encyelica. — Szent-István-
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kéziratban hagyott müve. — Vegyesek. 

S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I 

L E O N I S 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE XIII. 
EPISTOLA ENCYCLICA. 

(Folytatás.) 

Verum ut pretiosis hisce, quos memoravimus, 
afferendis fructibus par philosophia inveniatur, omni-
no oportet, u t ab eo tramite numquam deflectat, 
quem et veneranda Pa t rum antiquitas ingressa est, 
et Vaticana Synodus solemni auctoritatis suffragio 
comprobavit. Scilicet cum plane compertum sit, 
plurimas ex ordine supernaturali veritates esse ac-
cipiendas, quae cuiuslibet ingenii longe vincunt 
acumen, ratio humana, propriae infirmitatis conscia, 
maiora se affectare ne audeat, neque easdem verita-
tes negare, neve propria vir tute metiri, neu pro lu-
bi tu interpretari ; sed eas potius plena atque humili 
fide suscipiat, et summi honoris loco habeat, quod 
sibi liceat, in inorem ancillae et pedisequae, famu-
lari caelestibus doctrinis, easque aliqua ratione, Dei 
beneficio, attingere. — In iis autem doctrinarum 
capitibus, quae percipere humana intelligentia na-
tural i ter potest, aequum plane est, sua methodo, suis-
que principiis et argumentis uti philosophiam : non 
i ta tamen, ut auctoritati divinae sese audacter sub-
trahere videatur. Imo, cum constet, ea quae revela-
tione innotescunt, certa veritate pollere, et quae fi-
dei adversantur pari ter cum recta ratione pugnare, 
noverit philosophus catholicus se fidei simul et ra-
tionis iura violaturum, si conclusionem aliquam 
amplectatur, quam revelatae doctrinae repugnare 
intellexerit . 

Novimus profecto non deesse, qui facultates 
humanae naturae plus nimio extollentes, conten-
dunt , hominis intelligentiam, ubi semel divinae au-

ctoritati subiiciatur, e nativa dignitate excidere, et 
quodam quasi servitutis iugo demissam plur imum 
retardari atque impediri, quominus ad veritatis ex-
cellentiaeque fastigium progrediatur . — Sed haec 
plena erroris et fallaciae sun t ; eoque tandem spe-
ctant, u t homines, summa cum stultitia, nec sine 
crimine ingrat i animi, sublimiores veritates répu-
dient, et divinum beneficium fidei, ex qua omnium 
bonorum fontes etiam in civilem societatem fluxere, 
sponte reiiciant. Etenim cum humana mens certis 
finibus, iisque satis angustis, conclusa teneatur, plu-
ribus erroribus, et mul ta rum rerum ignorationi est 
obnoxia. Contra fides christiana, cum Dei auctori-
tate nitatur, certissima est veritatis magistra ; quam 
qui sequitur, neque errorum laqueis irret i tur , neque 
incertarum opinionum fiuctibus agitatur . Quapro-
pter qui philosophiae Studium cum obsequio fidei 
christianae coniungunt, ii optime philosophantur : 
quandoquidem divinarum veri tatum splendor, ani-
mo exceptus, ipsam iuvat intelligentiam ; cui non 
modo nihil de dignitate detrahit , sed nobilitatis, 
acuminis, firmitatis p lur imum addit. — Cum vero 
ingenii aciem intendunt in refellendis sententiis, 
quae fidei repugnant, et in probandis, quae cum fide 
cohaerent, digne ac peruti l i ter rationem exercent : 
in illis enim prioribus, causas erroris deprehendunt, 
et argumentorum, quibus ipsae fulciuntur , vitium 
dignoscunt : in his autem posterioribus, rat ionum 
momentis potiuntur , quibus solide demonstrentur et 
cuilibet prudenti persuadeantur. Hac vero indu-
stria et exercitatione augeri mentis opes et expli-
cari facultates qui neget, ille veri falsique discri-
men nihil conducere ad profectum ingenii, absurde 
contendat necesse est. Merito igi tur Vaticana Syno-
dus praeclara bénéficia, quae per fidem rationi prae-
stantur, his verbis commémorât : „Fides rationem 
ab erroribus libérât ac tuetur, eamqne multiplici 
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cognitione instrui t ."2 5) Atque idcirco homini, si sa-

peret, non culpanda fides, veluti rat ioni et naturali-

bus veri tat ibus inimica, sed dignae potius Deo gra-

tes essent habendae, vehementerque laetandum, quod, 

inter multas ignorant iae causas et in inediis erro-

rum fluctibus, sibi fides sanctissima illuxerit , quae, 

quasi sidus amicum, citra omnem errandi formidi-

nem por tum veri tat is commonstrat . 

Quod si, Venerabiles Frat res , ad históriám phi-

losophiae respiciatis, cuncta, quae paullo ante d ix i -

mus, re ipsa comprobari intelligetis. Et sane philo-

sophorum veterum, qui fidei beneficio caruerunt? 

etiam qui habebantur sapientissimi, in p lur ibus de-

terr ime errarunt . Nostis enim, inter nonnulla vera, 

quam saepe falsa et absona, quam multa incerta et 

dubia t radider in t de vera divinitatis ratione, de pri-

ma rerum origine, de mundi gubernatione, de divi-

na f u t u r o r u m cognitione, de malorum causa et prin-

cipio, de ul t imo fine hominis, aeternaque beati tu-

dine, de v i r tu t ibus et vitiis, aliisque doctrinis, qua-

rum vera certaque notitia nihil magis est hominum 

generi necessarium. — Contra vero primi Ecclesiae 

Pat res et Doctores, qui satis intel lexerant, ex divi-

nae voluntat is consilio, rest i tutorem humanae etiam 

scientiae esse Christum, qui Dei v i r tus est Deique 

sapientia,26) et „in quo sunt omnes thesauri sapien-

tiae et scientiae absconditi"2 7) veterum sapientum 

libros investigandos, eorumque sententias cum re-

velatis doctrinis conferendas suscepere : prudent i -

que delectu quae in illis vere dicta et sapienter co-

gi tata occurrerent, amplexi sunt, ceteris omnibus 

vel emendatis, vel reiectis.Nam providissimus Deus, 

sicut ad Ecclesiae defensionem mar tyres fortissi-

inos, magnae ánimae prodigos, contra ty rannorum 

saevitiem excitavit, ita philosophis falsi nominis 

aut haereticis viros sapientia maximos obiecit, qui 

revelatarum veri ta tum thesaurum etiam rationis 

humanae praesidio tuerentur . I taque ab ipsis Eccle-

siae primordiis , catholica doctrina eos nacta est ad-

versaries mul to infensissimos, qui chris t ianorum 

dogmata et ins t ' tu ta irridentes, ponebant plures 

esse deos, mundi mater iam principio causaque ca-

ruisse, re rumque cursum caeca quadam vi et fatal i 

contineri necessitate, non divinae providentiae con-

silio adminis t rar i . Iamvero cum his insanientis do-

ctrinae magistr is mature congressi sunt sapientes 

viri, quos Apologetas nominamus, qui, fide praeeunte, 

25) Const, dogm. de Fid. Cath., cap. 4. 
26) I . Cor. I, 24. 
« ) Coloss. I I , 3. 

ab humana quoque sapientia argumenta sumpse-

runt , quibus consti tuèrent, unum Deum, omni per-

fectionum genere praestant iss imum esse colendum ; 

res omnes e nihilo omnipotenti v i r tu te productas, 

illius sapientia vigere, s ingulasque adpropr ios fines 

dirigi ac moveri. — Principem inter illos sibi locum 

vindicat s. Justinus mar tyr , qui posteaquam celeber-

r imas graecorum Accademias, quasi experiendo, lu-

strasset, plenoque ore nonnisi ex revelatis doctrinis, 

u t idem ipse fatetur, veritatem haur i r i posse per-

vidisset, illas toto animi ardore complexus, calu-

mniis purgavi t , penes Romanorum Imperatores 

acriter copioseque defendit , et non pauca graeco-

rum philosopliorum dicta cum eis composuit. Quod 

et Quadratus et Aristides, Hermias et Athenagoras per 

i l lud tempus egregie praest i terunt . — Neque mino-

rem in eadem causa gloriam adeptus est Irenaeus, 

mar ty r invictus, Ecclesiae Lugdunensis Pont i fex : 

qui cum strenue re fu ta re t perversas orientalium 

opiniones, Gnosticorum opera per fines romani im-

perii disseminatas, „origines haereseon s ingularum 

(auctore Hieronyino), et ex quibus philosopliorum 

fontibus emanarint explicavit".2 9) — Nemo 

autem non novit Clementis Alexandrini d isputat i -

ones, quas idem Hieronymus, sic, honoris causa, 

commémorât : „Quid in illis indoctum? imo quid 

non de media philosophia est" ?29) Multa ipse quidem 

incredibili var ietate disseruit ad condendam philo-

sophiae históriám, ad ar tem dialecticam ri te exer-

cendam, ad concordiam rationis cum fide concilian-

dam utilissima. — Hunc secutus Origenes, scholae 

Alexandrinae magisterio insignis, graecorum et ori-

ental ium doctrinis eruditissimus, perp lura eadem-

que laboriosa edidit volumina, divinis li t teris ex-

planandis, sacrisque dogmatibus i l lustrandis mira-

bil i ter oppor tuna ; quae licet erroribus, saltern u t 

nunc extant , omnino non vacent, magnam tamen 

complectuntur vim sententiarum, quibus naturales 

veritates et numero et f irmitate augentur . — Pugna t o o 
cum haereticis Tertullianus auctori tate sacrarum 

Li t terarum, cum philosophis, muta to a rmorum ge-

nere, philosophice ; hos autem tam acute et erudite 

convincit, u t iisdem palam fidenterque obiiciat: 

„Neque scientia, neque de disciplina, u t putat is , 

aequamur ." 3 0 ) — Arnobius etiam, vulgatis adversus 

gentiles libris, et Lactantius divinis praesert im In-

sti tutionibus, pari eloquentia et robore dogmata ac 

28) Epist. ad Magn. 
29) Loc. cit. 
30) Apologet. §. 46. 
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praecepta catholicae sapientiae persuadere hominibns stre-
nue ni tuntnr , non sic philosophiam evertentes, ut Academici 
soient,81) sed part im suis armis, part im vero ex philosopho-
rum inter se concertatione sumptis eos revincentes.32) — 
Quae autem de anima humana, de divinis attributis, aliis-
que maximi momenti quaestionibus magnus Athanasius et 
Chrysostomus oratorum princeps, scripta reliquerunt, ita, 
omnium iudicio, excellunt, ut prope nihil ad illorum subti-
litatem et copiam addi posse videatur. •— E t ne singulis re-
censendis nimii simus, summorum numero virorum, quorum 
est mentio facta, adiungimus Basilium magnum et u t rum-
que Gregorium, qui, cum Athenis, ex domicilio totius liuma-
nitatis, exiissent philosophiae omnis apparatu aíFatim instru-
cti, quas sibi quisque doctrinae opes inflammato studio pe-
pererat, eas ad haereticos refutandos, instituendosque chri-
stianos converterunt. — Sed omnibus veluti palmam prae-
ripuisse visus est Augustinus, qui ingenio praepotens, et sa-
cris profanisque disciplinis ad plenum imbutus, contra omnes 
suae aetatis errores acerrime dimicavit fide summa, doctrina 
pari. Quem ille philosophiae locum non att igit ; imo vero 
quem non diligentissime investigavit, sive cum altissima 
fidei mysteria et fidelibus aperiret, et contra adversariorum 
vesanos impetus defenderet ; sive cum, Academicorum aut 
Manichaeorum commentis deletis, humanae scentiae funda-
menta et firmitudinem in tuto collocavit, aut malorum, qui-
bus premuntur homines, rationem et originem et causas est 
persecutus ? Quanta de Angelis, de anima, de mente huma-
na, de voluntate et libero arbitrio, de religione et de beata 
vita, de tempore et aeternitate, de ipsa quoque mutabil ium 
corporum natura subtilissime disputavi t? — Post id tem-
pus per Orientera Joannes Damascenus, Basilii et Gregorii 
Nazianzeni vestigia ingressus, per Occidentem vero Boetius 
et Anseimus, August ini doctrinas professi, Patrimonium phi-
losophiae plurimum locupletarunt. 

Exinde mediae aetatis Doctores, quos Scholasticos vo-
cant, magnae molis opus aggressi sunt, nimirum segetes do-
ctrinae fecundas et uberes, amplissimis Sanctorum Pa t rum 
voluminibus diffusas, diligenter congerere, congestasque uno 
velut loco condere, in posterorum usum et commoditatem.— 
Quae autem scholasticae disciplinae sit origo, indoles et ex-
cellentia, iuvat hie, Yenerabiles Fratres , verbis sapientissimi 
viri, Praedecessoris Nostri, Sixti V. fusius aperire: „Divino 
Ulius munere, qui solus dat spiritum scientiae et sapientiae 
et intellectus, quique Ecclesiam suam per saeculorum aeta-
tes, prout opus est, novis beneficiis äuget, novis praesidiis 
instruit, inventa est a maioribus nostris sapientissimis viris, 
Theologia scholastica, quam duo potissimum gloriosi Do-
ctores, angelicus s. Thomas et seraphicus s. Bonaventura, 
clarissimi huius facultatis professores, excellenti inge-
nio, assiduo studio, magnis laboribus et vigiliis excoluerunt 
atque ornarunt, eamque optime dispositam, multisque modis 
praeclare explicatam posteris tradiderunt. E t huius quidem 
tam salutaris scientiae cognitio et exercitatio, quae ab uber-
rimis divinarum Li t terarum, summorum Pontificum, sancto-
rum Pa t rum et Conciliorum fontibus dimanat, semper certe 
maximum Ecclesiae adiumentum afferre potuit, sive ad 

«) Ins t . VII , cap. 7. 
s2) De opif. Dei, cap. 21. 

Scripturas ipsas vere et sane intelligendas et interpretandas, 
sive ad Patres securius et utilius perlegendos et explicandos, 
sive ad varios errores et haereses detegendas et refellendas : 
his vero novissimis diebus, quibus iam advenerunt tempóra 
illa periculosa ab Apostolo descripta, et homines blasphemi, 
superbi, seductores proficiunt in peius, errantes et alios in 
errorem mittentes, sane catholicae fidei dogmatibus confir-
mandis et haeresibus confuntandis pernecessaria est."33) 
Quae verba quamvis Theologiam scholasticam dumtaxat 
complecti videantur, tarnen esse quoque de Philosophia eius-
que laudibus accipienda perspicitur. Siquidem praeclarae 
dotes, quae Theologiam scholasticam hostibus veritatis fa-
ciunt tantopere formidolosam, nimirum, u t idem Pontifex 
addit, „apta illa et inter se nexa rerum et causarum cohae-
rentia, ille ordo et dispositio tamquam militum in pugnando 
instructio, illae dilucidae definitiones et distinctiones, illa 
argumentorum firmitas et acutissimae disputationes, quibus 
lux a tenebris, verum a falso dist inguitur, haereticorum 
mendacia multis praestigiis et fallaciis involuta, tamquam 
veste detracta, patefiunt et denudantur",3 4) praeclarae, in-
quimus, et mirabiles istae dotes unice a recto usu repeten-
dae sunt eius philosophiae, quam magistri scholastici, d a t a 
opera et sapienti consilio, in disputationibus etiam theologi-
cis, passim usurpare consueverunt. — Praeterea cum illud 
sit scholasticorum Theologorum proprium ac singulare, u t 
scientiam humanam ac divinam arctissimo inter se vinculo 
coniunxerint, profecto Theologia, in qua illi excelluerunt, 
non erat tantum honoris et commendationis ab opinione ho-
minum adeptura, si mancam atque imperfectam aut levem 
philosophiam adhibuissent. (Vége köv.) 

Szent-István-napi egyházi beszéd, 
mondot ta 

1879. aug. 20-án a budai es. Mr. várörség templomában 
R é p á s z k y J ó z s e f , 

Kassa-egyházmegyei áldozár s papnöveldei hittanai-. 

„ Áldott a király, ki as Ur nevében jő. " 
Luk. 19. 38. 

Megemlékezni a nagyokról, s kegyelettel viseltetni 
azok iránt, kiknek szellemereje napként ragyogva, áldást-
terjesztő világosságot gyúj to t t az emberinem szellemi lát-
ha tá rán ; tisztelni azokat, kik bölcsességük, példájok, nagy 
tetteik s dicsőén kimagasló erényeik által sokakra hatva, 
sokakat nemes tettekre buzditva, milliók előhaladását, jólé-
tét, boldogságát eszközölték s ekkép a nemzetek, vagy az 
emberiség jótevőivé lettek ; mondom, kegyelettel megemlé-
kezni ama dicsőkről s hálaérzettel viseltetni irántok, nem-
csak a természeti erkölcsi törvény által sürgetett , hanem a 
keresztény vallás által is parancsolt, szent kötelesség. Krisz-
tus Urunk ugyanis arra tanit minket, hogy igazságosak le-
gyünk mindenki iránt, kinek-kinek megadván, a mivel tar-
tozunk, s a nemzetek apostola int bennünket : „Mindenben 
hálát adjatok-, es as Isten akaratja Krisstus Jésusban mind-
nyájunk iránt."- (1. Tessz. 5, 19.) 

A hála érzete, és a vallás által megszentelt hazafiság 
az, mi bennünket ma e szent helyen egyesit, hogy midőn itt 

" ) Bulla — Triumphant is , an. 1588. 
«) Bull. cit. 
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az Istent imádni összegyültünk, tisztelettel emlékezzünk 
meg sz. Istvánról, első apostoli királyunkról, ki mint ember 
és keresztény, erényei és életszentsége miatt, fényesb koroná-
val ékesitteték fel mennyekben, mint a milyent a világ va-
lamennyi birodalma adhat, s ki, mint honrendezö és alkot-
mányos király, bölcs intézkedéseivel, de leginkább az által, 
hooy a magyart a kéreszténység elfogadására birta, a nem-
zet jövőjét alapította meg, s ekkép a haza iránt halhatatlan 
érdemet szerezvén, a nemzet örök hálájára méltó és minden 
magyar sziv tiszteletét vivta ki magának. 

Isten, kinek kezében van a népek sorsa s élete, az ő 
jóvoltában küld a nemzeteknek bölcs és nagylelkű fejedel-
meket, kik követve Istennek őket bensőkép jóra inditó su-
gallatait, nagy tettekkel gazdagitják a történetet; s mintha 
látnoki világosságban megfürödnék a népek boldogitásával 
elfoglalt 8zellemök, oly törekvések lelkesítik keblöket, me-
lyek megvalósítása kimondhatlan áldást hoz a nemzetekre s 
jövőjöket századokra alapítja meg. Józiás királyról irva 
van, hogy hozzá hasonló nem országolt Juda földén, sem 
előtte, sem utána (Kir. IY. k. 23, 25) ; sz. Istvánról a ma-
gyar nemzet nyolcz század viharaival diadalmasan küzdő 
élete, gyarapodásunk és előhaladásunk a műveltségben, nyil-
ván hirdetik, hogy nálánál nagyobb s érdemesebb királya 
nem volt a nemzetnek. Mert ha nagy az, a ki kivivja és 
megvédi ősi jogát ; ha nagy az, a ki vérével szerez hazát ; 
bizonyára nem kévésbé nagy az is, a ki bölcs intézkedé-
seivel, egy nemzet létét, nagyságát s boldogságát századokra 
biztosítja. 

És ezt tette sz. István akkor, midőn hevülve a nem-
zet boldogságáért, hazánkban az igazság apostolává lőn, s a 
kereszténységet a magyar nemzetben, nem ugyan csupán 
csak politikai számításból, hanem az igazság iránti hódo-
latból is meghonosította. Az ő apostoli törékvése folytán a 
magyarnak is, a ki rokon s barát nélkül állt Európában, föl-
derült az igazság országa, s fölvétetvén a keresztény népek 
közé és ekkép bizonyos művelődése zálogát hordván magá-
ban, jövője is — mint európai nemzetnek — hosszú időre 
megállapítva lőn. Mert, ha sz. István buzgó törekvéseire 
nemzetünk akkor a kereszténységet nem fogadja el, annyi 
idegen nemzet között, mint rokon nélküli pogány elem áll-
ván itt, önállósága, mint magyarnak, rég elveszett volt. De 
mert a nemzet kereszténynyé lőn, fönnál és fönn fog állani, 
ha ugy fogja szeretni hazáját, mint szerették őseink, és — 
mig az igaz kereszténység hazafónntartó elvei vezérlendik a 
magyar nemzet fiainak magán- és közéletét. Előttünk a 
mult és a jelen ; mindkettő nyitott könyv gyanánt áll sze-
meink előtt : s az évezredek történetéből azon tanulsá-
got meríthetjük, hogy örvendetesen csak ama nép fejlődik, 
biztosan csak azon ország állhat fenn, melyben a valódi 
polgárisodás föltétele s oka, a kereszténység, uralkodik 
s az annak szelleméből folyó elvek hatják át s vezérlik a 
társadalmat. 

Az evangéliom egy királyról szól, a ki messze tarto-
mányba mène, hogy az országot átvegye. Távozása előtt e 
király kincset, girákat hagy embereinél, hogy kereskedné-
nek velők, mignem vissza jő. E példabeszéd Krisztusról szól 
ugyan ; de az egyház sz. István napján olvastatja azt ; mert 
a példabeszéd ő reá is alkalmazható. O is király volt ; ő is 

mielőtt távozott volna tőlünk, girákat hagyott nemzetének ; 
a kereszténységet és az alkotmányt. Sz. István szerette a nem-
zetet és boldogságát akarta megállapítani : azért honosította 
meg hazánkban mind a kettőt. És mert azt tette, mint hazafi 
és király, örök hálánkra éldemes. „Áldott király volt ö, ki az 
Ur nevében jött." 

E nagy és szent király iránti hálás kegyelet és hódo-
lat Isten iránt, a ki e hazát, s benne a nemzetet, majdnem 
ezer éven át megóvni, mint nemzetet fönntartani s áldásai-
val boldogitani kegyeskedett, vezettek bennünket ma ide. 
Ezen érzetek élnek kebleinkben s kölcsönöznek lelkünknek 
szárnyakat, hogy leghőbb imáinkkal fölemelkedve az ég 
Urához, továbbra is áldást kérjünk e honra és nemzetre. 

S ily ünnepélyes órában nekem jutot t a megtisztelő és 
legszebb föladat, a nemzet ünnepén, hirdetni az igét, ma-
gasztalva Istent, kit az ég és föld imád ; magasztalni Öt, ki 
nagy minden művébén, de leginkább dicséretes az ő szentjei-
ben (150 Zsolt.), a milyen sz. István király is, kiről megem-
lékezik ma minden igaz magyar sziv, s kinek érdemeiről szó-
lanom, nekem is legszebb kötelességem. 

De mikép fogom én azt méltóan teljesíteni? Mert ha 
az ünnepély fönségét tekintem és a helyet, hol, az Isten 
nagyságát hirdetve, első apostoli királyunk érdemeinek a 
hála és kegyelet virágaiból koszorút fűzni kötelességemnek 
és hazafias büszkeségemnek ismerem, s a mellett erőm cse-
kélységét megfontolom : a föladat nem oly könnyű nekem. 

Nem könnyű azért ; mert alig van már egy vonás is sz. 
István királyunk életében, melyet előttem annyi jeles szó-
nok, méltóbban mint én, már nem magasztalt volna ; alig 
van már egy vonás e nagy király jellemében, melyet hazánk 
minden keresztény fia, de leginkább ezen tiszteletre méltó 
gyülekezetben mindenki, teljesen ne ismerne. Ugy is tet-
szik nekem, mintha ugy állanék e szent helyen, mint állott 
egykor a nemzetnek apostola, midőn Athenben, az areopag 
előtt hirdette az üdvöt. Ott Göröghon kitűnőségei, bölcsé-
szei és választottjai gyülekeztek össze, hallani az örök igaz-
ság szavát; itt a nemzet van jelen. És annyi érdem, fönség, 
méltóság, a hatalom, tudomány és hazafiság mindmegannyi 
legméltóbb képviselőinek gyülekezetében, hol az értelmiség 
magasára fölemelkedett oly sok szellem figyel szavaimra a 
nemzet ünnepén, a nemzet nagy királyának erényeiről szó-
lani, magában véve öröm s dicsőség ugyan ; de szólani a 
szent király erényeiről ugy, hogy azok valamely ujabb vilá-
gításban ragyogjanak föl, melyben azok e tiszteletre méltó 
gyülekezetben még nem volnának ismerve, valóban nem cse-
kély föladat. Különben is e szent királyunk érdemei oly na-
gyok, hogy ha elmém a legszentebb lelkesedés aetheri szár-
nyain fölemelkedhetnék is ama világló magasságokig, hol 
sz. István szelleme örök dicsben ragyog ; még akkor sem 
birnám eléggé magasztalni ama nagy, dicső s „áldott királyt, 
ki az Ur nevében jött", a királyt és hazafit, kit egy nemzet 
kegyelete vesz körül, kit keresztény és hazafiúi erényei 
miattt a világegyház tisztel és követendő példánykép gya-
nánt állit föl ; kit maga az Isten is barásai és szentei so-
rába emelt. 

Sz. Istvánban a hazaszeretet a keresztény kebel eré-
nyeivel párosulva élt. Ezen erények tették őt nagygyá, szentté. 
Ö szive legforróbb hevével óhajtotta a magyar nemzet bol-
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dogságát ; azért apostoli buzgósággal azon fáradozott, bogy 
a nemzet kereszténynyé legyen s a katholikus egyház kebe-
lébe térjen. Igy alapította meg a magyar nép művelődését 
és századok viharaival daezoló államiságát. 

Hogy sz. István hazaszeretetét, lángeszét, fejedelmi 
nagyságát s a nemzet körül és Isten előtt szerzett érdemeit 
méltányolhassuk, fontoljuk meg a történet által megerősí-
tett azon igazságot, mely igy hangzik : 

Krisztus a világ üdve : 0 neki hódolva, emelked-
nek és előhaladnak, elszakadva tőle s küzdve ellene, ha-
nyatlanak és buknak a nemzetek. 

Erről fogok szólani, s hogy azt a tárgyhoz és Önök 
hazafias érzetéhez méltóan tehessem, esdve kérem az Istent, 
hogy szent lelke világosítsa meg értelmemet s vezérelje sza-
vaimat, és égi malasztja sugárival érintve minden 
szivet, szent érzetek szárnyain magához emelje föl a lelkeket. 

I . Midőn a kinyilatkoztatás ama nagy igazságot, hogy 
Krisztus a világ üdve, lelkünk mélyébe hangoztatja; midőn 
arra figyelmeztet bennünket, hogy „nincs másban senkiben 
üdvösség, mert nem is adatott más név as ég alatt az emberek-
nek, melyben üdvözülnünk kellene." (Apost.cs. 4, 12.); ezt 
mindenekelőtt egyéni legfőbb czélunkra, az örök életre vo-
natkozólag mondja. Ámde — s ezt ne hagyjuk figyelmen ki-
vül — a Krisztusban rejlő üdv fogalmából, az ideiglenes jó, 
a földi üdv sincs kizárva, sőt abban ez is benfoglaltatik. 
Krisztus által van lelkeink számára üdv az örökkévalóság-
ban — arra tanit a hit. Krisztusban s egyedül O benne van 
számunkra üdv a földön — ezt bizonyítja a történet. Igen ! 
Krisztus ama szegletkő, melyen biztosan nyugszik túlvilági 
és földi boldogságunk. Krisztushoz pedig és a belőle fakadó 
üdvhöz sz. István apostoli buzgósága segítette eljutni e nem-
zetet; azért a hála szent érzetével fölkiáltjuk m a : „Áldott a 
király, ki az Ur nevében jött.11 

Ismétlem, hogy az ember már e földön is valódilag 
boldog csak ugy lehet, ha Krisztus elveinek hódolva, azok 
szerint él. Az Ur félelme nemcsak a bölcseségnek kezdete, ha-
nem szivünk nyugalmának is alapja és föltétele. En meg 
vagyok győződve, hogy senki sincs itt, a ki tagadná, hogy 
földi boldogságunk egyedüli biztositéka, erkölcsi méltósá-
gunkban áll. Hiába mondaná bárki is, hogy nem ugy van 
az ; mert az élet minden lépten-nyomon megezáfolná őt. E r -
kölcsi méltóság pedig csak vallásos érzület által, mely cse-
lekvésünket jóra s nemesre vezérli, szerezhető meg. Ezen 
méltóságra csak ugy emelkedünk, ha lelkünk minden tehet-
sége, az ész és akarat, az Istenhez helyes viszonyban áll ; ha 
gondolkodásunkat, érzeteink- s cselekedeteinket az örök igaz-
ság, tehát a vallás, az isteni félelem szelleme hatja át. Már 
Seneca is tapasztalta s megmondotta azt, hogy „ Isten nélkül 
nincs jó ember." Ezt a kereszténység még szebben hirdeti, és 
indokolja is; az elvet pedig ezeréves tapasztalás azzal iga-
zolja, hogy számtalan esetet mutat föl, melyekből azt lát-
hatjuk, hogy valódi erény csak az isteni félelemmel páro-
sulva él, s vallás nélkül az erényesség lankad és gyenge lá-
bon áll. Jól tudom én, hogy vannak olyanok, kik az erény 
templomát Isten nélkül akarnák fölépiteni, s vélik is, hogy 
föléjúthetik. De ez nagy tévedés : az élet azt bizonyítja, 
hogy ők homokra épitenek — kártyavárakat. Az erény harcz 
és győzelem, még pedig a legnehezebb harcz, mely képzel-

hető ; harcz az, önmagunkkal és győzelem szenvedélyeink fö-
lött. Ily viaskodáshoz nagy indok kell és a legfensőbb szen-
tesítés. Ezen indok csak Isten lehet : az erkölcsi törvényt 
csak az örök Törvényhozó szentesitheti, kit csak a hit s val-
lásos érzet közelíthet meg. Az észre itt hasztalanul hivatko-
zunk : az nem képes nekünk souverain törvény lenni s nem 
képes bennünket az erkölcsi törvény mégszegésétől erélye-
sen védeni. A tapasztalás bizonyítja, hogy az erény, vallásos 
alap nélkül, üres szó, szappanbuborék s ködfátyolkép, mely-
ben nincsen semmi tartalom. Elvek, becsület, férfias akarat 
mind igen szép dolgok : azokat a kereszténység is nagyrabe-
csüli. De az élet azt bizonyitja, hogy isteni félelem nélkül 
azok talmi arany csak, mely csillog ugyan ; de az életharcz 
választóvizének próbáját nem állja ki. Mert az elvekre és 
becsületre a szenvedélyek és a kisértetek szemfedőt boríta-
nak, s a bűnnel szemben gyenge e legférfiasabb akarat is, 
ha ezt magasb erő nem támogatja. Erre az életben igen sok 
tanulságos példát láthatunk ; és vannak idők, melyekben 
ezen igazság bizonyítékai oly erős világításban lépnek elénk 
és annyira megrendítik a kebleket, hogy azokat még be-
hunyt szemekkel is kénytelenek látni az emberek. A tények-
ben nagy tanulság rejlik, s azok hangosan beszélik, hogy 
azon erkölcsi méltóság, mely nemcsak az örök, de a földi 
boldogságnak is múlhatatlan föltétele, csak a vallásos szi-
vekben terem. 

Mindenki tudja, hogy az emberek a boldogságról kü-
lönféle fogalmakat alkotnak maguknak és az igy költött ha-
mis eszmény után izzadva törnek napon s éjen át. És néz-
zük csak az életet ! Ha egyeseknek vagy százaknak néha si-
került iselérniök bálványukat : látják, hogy a mit kerestek 
és meg is találtak, az vágyaikat nem elégiti ki, s érzik, hogy 
a boldogságtól époly távol vannak, mint voltak akkor, mi-
dőn a hiu bálvány után először iramodtak. Még szerencsés-
nek lehet azt mondani, a ki a jobb meggyőződést csak a 
kiábrándulás kinjain vásárolja meg ; boldognak, ha a hamis 
eszmény őt a bűn és kárhozat út jára nem ragadja s ő azon-
túl magába szállva, méltóbb pályára tér. De ez csak igen 
ritka esetben történik. Mert a kisértés gonosz szelleme leg-
többnyire az örvény szélére csábitja azt, a ki lelkéből kiir-
totta a vallást. A végeredmény, fájdalom ! többnyire az, 
hogy az ily szerencsétlenek a bűn lejtőjén lefelé rohanva, 
mihamar a mélységben látják magukat és — sem az úgyne-
vezett elveik, sem a becsület, sem a férfias akarat, nem bir-
ják őket a bűntől és következményeitől megmenteni. Akkor 
aztán a fásult sziv, ama kiégett vulkán, melyből kiham-
vadt minden szent, minden nemes érzelem, már csak a két-
ségbeesés emésztő férgeit táplálja magában, s miután az ily 
szerencsétlen a világ előtt is elvesztette azt, a mire bűntu-
datában is még oly büszkén hivatkozott, a becsületet : akkor 
szakítva mindennel, lemondva a reményről, nem törődve 
semmivel, egy átkos pillanatban . . . de olvassák csak kérem 
a sziveket megrendítő s minden igaz hazafit a jövő miatt, 
mély aggodalomba ejtő eseteket, melyekkel alapok naponta 
telve vannak ! 

Én nem fogok az emberi sülyedés mezején, hol a halál 
arat, kalászokat szedni ; mert nem akarom ma megszomori-
tani lelköket. De nem tagadhatom, hogy bennem is megren-
dült a sziv s azt kérdezém magamban sokszor : hát ninc3 
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már a földön hit, vallás, erény ? Száműzve van-e már a ha-
zaszeretet? Kiveszett-e már az emberiségből minden, a mi 
nemes ? Kivetkőztünk-e már az Isten képéből és hasonlatos-
ságából végkép, a mióta az emberből — kit sz. Pál „genus 
Dei" Isten neméből valónak mond és bizonyít — a hazugság, 
bitorolva a tudomány nevét, barmot akart csinálni ? Meg-
rendül bennem a sziv, valahányszor olvasom, hogy A vagy 
B a vizbe veté magát, nyomtalanul eltűnt a habokban ; a 
commentár pedig ugy szól, hogy a szerencsétlent ilyen vagy 
olyan meghiusult reménye vitte a hullámokba. Ez igen saj-
nos, szomorú eset; de más lett volna ama szerencsétlennek 
sorsa, ha szivében a hit és isteni félelem lakik ! Megrendül 
bennünk a sziv, ha halljuk vagy olvassuk, hogy C vagy D 
méreggel ölte meg magát, nejét és annyi meg annyi ártat-
lan gyermekét, s utólagosan kiderül, hogy már előbbi bű-
nök készítették elő a katastropát ; vagy ha olvassuk, hogy 
X vagy Y eltűnt, ott és ott golyóval oltá ki életét, s a vizs-
gálat utólag még azt is deriti ki, hogy az öngyilkos váltó-
hamisitó volt, sikkasztott, megrabolta a magán- vagy köz-
pénztárakat. Ily s hasonló esetek nagyon gyászosak, kebel-
rázók s komoly gondolkodóba ejtik az embereket. De más-
kép lett volna az, lia e szerencsétlenek ki nem pusztítják 
szivökből a vallást, ha nem hodolnak ál-elveknek, ha nem 
fojtják el magukban a lelkiismeretet, ha szemeik előtt az Is-
ten van s szivökben az Ur félelme lakik . . . Ok is kerestek 
boldogságot, üdvöt ; de álutakon járván, meg nem találták 
sehol. Hiányzott bennök az, a mi e földön a boldogság egye-
düli föltétele : an erkölcsi méltóság. Hiányzott bennök az, mit 
sem a modern elvek, sem az elbizakodott emberi erő, hanem 
csak Krisztus vallása, s az isténi félelem ad. 

Ó ! a ki az élet nehéz megpróbáltatásain ment keresz-
tül és megküzdött velők ; egyedül az tudja megmondani 
hogy boldogság e földön is csak Krisztusban van ; mert egye-
dül ö a világ üdve. Krisztus valódi hive nem ismer tört re-
ményeket, nem kétségbeesést ; hanem ismeri a gondviselést 
és a mennyei Atya akartában való megnyugvást. Krisztus 
hite nem viszi az embert sem a hullámokba, sem méreg-po-
harat s öldöklő fegyvert nem nyom a kezébe ; hanem a küz-
delmek közt erőt önt a lélekbe, s a fájdalmak égető kinja 
között is a sziv nyugalmát alapitja meg. Krisztus igaz hive 
nem lesz kötelességeihez hűtelen, sem a magán, sem a köz-
életben ; mert neki legfőbb az Isten akarata és az erkölcsi 
törvény, melynek nemcsak a büntetés miatti félelemből, ha-
nem a lelkiismeret miatt engedelmeskedik. Ez állapitja meg 
erkölcsi méltóságát, mely az üdv és boldogság kútforrása 
ugy az egyesekre, mint a társadalomra nézve is. Az üdv 
ezen forrásához — Isten után — sz. István apostoli buz-
galma vezette nemzetünket; azért „Áldott király ö, ki az Ur 
nevében jött. " (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 22. Az ál-conservativismus. — 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy napilap. Ezt a na-
pilapot ,Pesti Napló'-nak hivták. Jár t , kelt ez a lap a szel-
lemi élet különféle vidékein, évek hosszú során tapasztala-
tokat szerzett magának és arra a meggyőződésre jött, hogy 
az úgynevezett liberális vidék csupa bogáncs-kóróval van 
telve; minek következtében e liberalismus, e szabadelvüség 

nagyon lejárta magát; ami mind igen érdekesen volt ama 
lap hasábjain, rímes versekben, vezérczikk alakjában meg-
írva. Sőt ama lap többet is tett, nemcsak megirta a libera-
lismus becsületének elvesztét, hanem evvel szemben a nem-
zetnek a conservativismust, mint egyedüli mentő eszközt 
ajánlotta is, felhívta a conservativ eszme képviselőit, vezé-
reit, hogy lépjenek a küzdtérre és mentsék meg a nemzetet. 

Nem hisszük, hogy lett volna valaki, akár liberális, 
akár conservativ ember, aki olvasva a ,Napló' ama czikkét 
el nem csodálkozott volna e fellépés felett, jól tudva, hogy 
a ,Napló' mindeddig más legelőn tengette életét. Mi, kik a 
,Napló' eddigi működését figyelemmel kisértük, nem csalód-
tunk ítéletünkben, midőn azt véltük, hogy itt egy bárány 
bőrbe öltözött farkassal van dolgunk, mely csattogó fogait 
és éles karmait nem sokára el fogja árulni. Csakugyan nem 
is soká kellett várakoznunk. A ,Napló' igazolta' nézetünket, 
bebizonyítva, hogy ő még ma is ama bogáncs-kórós vidé-
ken jár, melyen eddig jár t ; hogy ama conservativ irányú 
czikket csak is azért irta, mert más tárgya nem volt, vezér-
czikknek pedig végre is csak kellett a lapban lenni. Az An-
drássy és Tisza buktatás napjaiban t. i. a ,Napló" a mostani 
kormány bűnlajstromát (?) elősorolván a következő conser-
vativ (?) szemrehányást teszi a liberális kormánynak mond-
ván :, hogy annyi évi szabadelvű kormányzás alatt a dol-
got még odáig sem tudta vinni, hogy a polgári házasságot 
behozta volna, legalább a keresztények és a zsidók közt. 

Ugyan kérjük szépen, már ki nem ismerné fel, hogy 
mily szép összhang létezik a ,Napló' conservativ czikke és e 
szerény kivánság közt? Ki nem ismerné fel, hogy a ,Napló' 
csakugyan conservativ lappá változott liberális lapból, hogy 
ezután már csakis conservativ eszméket fog hirdetni hasáb-
jain ? Hiszen oly bizonyos mint kétszer kettő négy, hogy a 
zsidó és keresztények közti polgári házasság nem liberális, 
hanem conservativ eszme, mindenki előtt nyilvános titok 
levén, hogy a polgári házasságot általában, és igy a zsidók 
és keresztények közt kötendő házassági frigyet is, nem a li-
berálisok, hanem a conservativek találták fel. A kik e felett 
kételkednének, azok vessék össze a ,Napló' conservativis-
mustól telt czikkét polgári házasságot követelő czikkével és 
győződjenek meg, hogy e kettő egymással megfér, hiszen 
egyik czikk nem csodálkozik a másikon, nem is kiált egy-
másra, hogy fejtessék meg, mikép is kerültek ők tulajdon-
képen össze ? Már pedig, hogy a türelmes papiron e két 
czikk ily szépen megfér, csak nem fog azután senkisem oly 
vakmerő lenni, hogy se nem vallja, miszerint a ,Napló' va-
lóban conservativ irányú lap lett ? 

Ha annyira komoly nem volna, a dolog, igazán nevetni 
kellene a felett, hogy egy lap, mely megtámadja a liberalis-
must, és a conservativismust hivja fel a nemzet megmentésére, 
hogy mondjuk, egy ilyen lap azt véli, mintha a conservativ 
iránynyal a polgári házasság megegyeztethető lenne ; egy 
ilyen lap vagy nem tudja, hogy a conservativ irány mily 
talajon terem, vagy nem tudja, hogy a polgári házasság-
minek köszönheti eredetét ; mert ha tudná ugy e két dolgot 
egy kalap alatt, egy czég alatt nem árulná. A ,Pesti Napló' 
két czikke fájdalmas tanúsága annak, hogy nálunk azok, 
kik egyszer a liberalismus hajójában eveztek, az igazi con-
servativismusról annyira elfelejtkeztek, hogy már annak fo-



1 2 7 

galmával sem bírnak ; nem tudják, hogy mi tartozik hozzá, 
minek kell hozzá tartozni, mi fér vele össze és mi nem, ho-
lott a liberalismus és conservativismus közt oly nagy az 
ellentét, mint a tüz és viz közt ; és bizonyos, hogy az oly 
conservativismus, mely polgári házasságot akar, lehet ál-con-
servativismus, azaz conservativ czég, mely liberális elveket 
akar hamis czég alatt valósitani, de nem igazi conserva-
tivismus, 

A ,Pesti Napló' conservatismusa az ő polgári házassá-
gával tehát minden egyéb csak nem conservativismus, mert 
ez a keresztény elvek és tanok nélkül nem is képzelhető. 
Mindaz, ami a kereszténység elveit, okait tagadja, összefér 
a liberalismussal, radicalismussal, socialismussal, nihilismus-
sal, melyek mind csak fokozottabb kifejlődései, kifejlettebb 
állapotai a liberalismusnak, de nem fér össze a conservati-
vismussal ; a polgári házasság azonban tagadja a házasság 
szentségi jellegét, tagadja a házasság felbonthatlanságát : mi-
ből önként következik, hogy azok, kik a polgári házasság 
behozataláról álmodoznak, szakítottak a kereszténység elvei-
vel és tanaival, és igy conservativek nem lehetnek. Vala-
mint ugyanis a polgári házasság a liberalismus szülöttje és 
mint ilyen a kereszténységgel semmi közösséggel nem bir, 
ugy a conservativismus talaját és erejét a kereszténységben 
birja ; nélküle hervad és megszűnik conservativismus lenni. 

Mindezekből csak azt következtetjük, hogy a ,Napló' 
felszólítása egészen czéltalan marad azoknál, kik a conser-
vativismusnak fogalmával birnak, és bizonyára egy sem fog 
köztük találkozni, kik a ,Napló' conservativ zászlaja alá 
esküdnek. Egy tekintetben azonban a ,Napló' felszólalása 
mégis tett szolgálatot a conservativismusnak. Figyelmeztette 
t. i. a valódi conservativeket, hogy e zászló alatt mily elve-
ket, mily nézeteket hirdetnek. A jelen pillanatban ugyan, 
fájdalom, hazánkban a conservativ eszme nincsen valamely 
párt által képviselve. Vannak conservativek, de nem képez-
nek tömör pártot. Nem kételkedünk azonban, hogy tétlenül 
nem töltik napjaikat, és igy tudomást véve a ,Napló'-féle 
conservativismusról lesz rá gondjuk, hogy ez álczégről fel-
lebbentsék a fátyolt és nem engedik, hogy a conservativ czim 
alatt oly eszmék hirdettessenek, melyek a conservativismust 
egészen hitel-képtelenné tennék. Ha valamikor, ugy néze-
tünk szerint, épen most kell a conservativeknek résen állani 
nálunk is, midőn a conservativismus ugy Ausztriában, mint 
a szomszéd hatalmas Németországban, tagadhatatlanul, utat 
tör magának. Annyi azonban minden kétségen felül áll, hogy 
conservativ-pártot polgári házassággal alapítani annyit jelen-
tene, mint fából vas karikát készíteni akarni ; minek feltalá-
lását jó lesz a ,Pesti Napló'-ra bizni. A 

Krakó . A hitélet köréből. — Mióta Lengyelország sirba 
szált, Krakónak oly ünnepe nem volt, mint a milyen f. évi 
junius-hó 8-án főt. Dunajewski Albin u j krakói püspök föl-
szentelése vala. Jelen volt maga a bécsi nuntius, valamennyi 
lengyel püspök, a polgári és katonai hatóságok, a nemesség 
fényes nemzeti ruhában és megszámlálhatlan népsokaság. A 
processióban, mely fölszentelés után tartatott, 100,000 em-
bernél több vett részt. A terek és utczák feldíszitve s este 
az ablakok kivilágítva voltak. Valódi katholikus és nem-
zeti ünnepély volt ez, melyben még a katonaság is részt 
vett. 

Sz. Szaniszló vértanuságának nyolczadik százévi jubi-
laeuma, mely májushó 8-án szintén Krakóban tartatott azon 
templomban, hol a szent férfiú vértanúságot szenvedett, ki-
váló jelentőséggel bir mind vallási, mind nemzeti szempont-
ból. Sz. Szaniszló Lengyelország védszentje, a kath. hitnek 
oszlopa, az összetartozásnak egyik legerősebb lánczszeme. 
Krakót az ő szent vére Lengyelország nemzeti szent helyévé 
avatta fel. Meghalt az akkor sz. Mihályról nevezett tem-
plomban. Kiontott vérének cseppjei, melyek egy asztalra es-
tek, mainap is láthatók kristály fedél alatt homályos foltok 
gyanánt. A szent testét, mely ugyanazon templomban temet-
tetett el, később átvitték a székesegyházba. Feje külön, tö-
mör aranyból készült ereklyetartóba tétetett, testének többi 
tagjai számára pedig ezüst koporsót készitettek. A székes-
egyházi kincstárban más ereklyék is őriztetnek még, és pe-
dig : egy mitra, a pásztorbot, a püspöki gyűrű ; a káptalani 
levéltárban pedig nagy gonddal őrzik a szent püspök segé-
lyül hívására történt csodákról szóló hivatalos jegyzőköny-
vet. Ezen okmány nagy becscsel bir, mind vallási mind len-
gyel nemzeti és culturtörténelmi szempontból. 

Az emiitett százados ünnepélyre Lengyelország min-
den részéből érkeztek zarándokok. Látni lehetett it t Posen, 
Szilézia, Orosz-Lengyelország minden vidékéről ajtatosko-
dókat. A jelenvoltak számát 40,000-re tehetni Vasárnap 
nagy körmenetben vitték a nemzet védszentjének fejét a 
székesegyházból a sz. Szaniszló-templomba, hol, mint emii-
tők, vértanúságot szenvedett. 

Feltűnt mindekinek, hogy az orosz kormány ez úttal 
semmi akadályt sem görditett alattvalói elé s nem tiltotta 
be a krakói nemzeti zarándoklatot. Valóban furcsa politika 
az a muszka politika. Egyszer igy, másszor ugy tesz. Isme-
retesek a kormányrendeletek, melyek megparancsolták, hogy 
a templomokban misén kivül nem szabad más nyelvet hasz-
nálni mint az oroszt. A pápai iratok kihirdetése pedig álta-
lában szigorú büntetések alatt tilos. Innen van, hogy a pá-
pai jubilaeumról szóló bullát Orosz-Lengyelországban nem 
hirdették ki s a hivek csak magán-uton, mindenki külön kü-
lön, tudhatták meg papjaiktól a pápa által engedélyezett 
bucsu föltételeit. Csak a socialismus, communismus és nihi-
lismusról szóló encyclica részesült az orosz kormány ré-
széről azon kegyben, hogy a nép annak teljes szövegét 
nem is orosz nyelven, hanem saját nyelvén hallhatta. A 
muszka politika előtt Isten, vallás, egyház, mind csak esz-
köz. És mégis hányan nem rajongnak érte, kik örülhetné-
nek, hogy a kancsukával még nem volt szerencséjük ismeret-
ségbe jönni ! 

Főt. Stupnicki premysli ruthén püspök római útjáról 
sokat beszéltek a napi lapok. És volt is a dologban valami. 
Ö mga többször volt audientián a szent atyánál s többször 
beszélt a Propaganda biboros főnökével. Arról volt szó, ho-
gyan segíthetne a Propaganda a ruthén nemzeten, hogy a 
hit és fegyelmi egység megszilárduljon. És erre minden-
esetre nagy szükségök van a rutheneknek ; mert Muszkaor-
szág nagyban űzi közöttük vesztegetési műveleteit, az ausz-
triai kormány pedig saját birodalmának aláaknázását nem 
akarja észre venni. Ausztriában összen van 2,500,000 egye-
sült ruthén, egy érsek és egy püspök alatt. A hivek e rop-
pant száma, oly kísértetekkel szemben, mint a milyennek 
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Oroszország részéről napi renden vannak, két főpásztorra 
sok. A ruthén nép sorsa a papság kezében van. E nép hű 
marad hitéhez, ha papja is h ű ; ellenben bizonyosan áttér a 
schismára, ha papját sikerül elcsábítani. Erre nézve pedig 
az orosz kormány emberileg mindenható eszközzel, t. i. 
pénzzel rendelkezik. Mig Ausztriában a ruthén pap csak 315 
forint congruát kap, addig az orosz kormány 400 ezüst ru-
belt ad neki rögtön, mihelyt átmegy a schismára és földesúri 
plébániát. Családos papokra nézve a mammon ily csábitásai 
csaknem ellenállkatlanok. 

Mindenesetre jó volna, ha ahabsburgi monarchia kor-
mánya Rómával egyetértve valamit tenne a muszka schisma 
beszivárgásának meggátlására és lehetetlenné tételére. És ez 
minél hamarább történnék, annál jobb volna. 

IRODALOM. 
-f- Martin Konrád b. e. münsteri püspök kéziratban 

hagyott müve megjelent következő czim alatt : Zeitbilder 
oder Erinnerungen an meine verewigten Wohlthäter. Mainz, 
Kirchheim. 1879. 192 1. 

E becses fűzet, a nagyemlékű főpap hattyúdala, egész 
hosszú sorát hozza a legérdekesebb jellemrajzoknak azon 
férfiakról, kikkel az elköltözött a szülői háztól egész a bonni 
egyetemtől való megválásáig találkozott s kik életére kisebb 
nagyobb befolyással voltak. Mindenek előtt a szülői ház-
zal, Bernát nevű papbátyjával s szülőhelye plébánosával is-
merteit meg a nagy emberismerő férfiú. Es itt a házi a ne-
velésről következő jelentős szavakban nyilatkozik. „A szülői 
ház, úgymond, mindenkire nézve nemcsak első, hanem egy-
szersmind legfontosabb s leghathatósabb nevelő életiskola. A 

'legelső behatások jóban és roszban egyiránt egyszersmind 
a legtartósabbak, ezek soha többé el nem mosódnak. Es a 
szülői sziv, mely a házi nevelés fölött őrködik, ugyan mivel 
volna pótolható valaha ? !" Megszívlelendő szavak, különösen 
napjainkban, midőn a házi nevelés csaknem teljesen el van 
hanyagolva. 

1824. octóber 24-én lépett Martin Konrád a heiligen-
stadti gymnasiumba. Ez időből különösen kiemeli Richter 
tanárt, ki habár protestáns volt, a legjobb befolyást gyako-
rolta az if jú lelkére. Sajátságos a német katholikus kitűnő-
ségek életében, hogy sokau közőlük habár a legvegyesebb 
vallású s elvű tanárok keze alatt nevekedtek fel, kath. hitö-
ket mégis sértetlenül megtartották. Ezek közé tartozik Mar-
tin Konrád is, kinek a müncheni egyetem bölcsészeti kará-
ban tanárai voltak Schelling, Okén, Thiersch, Schubert, 
Baader, Görres stb., a legkülönfélébb jellemű, elvű és rend-
szerű férfiak. Tagadhatlan, hogy e vegyes, sokszor ellenté-
tes befolyás, sokakra káros hatással volt. Ebből, különösen a 
német protestáns rationalismus befolyásából magyarázható 
ugyanis az a pusztítás, melyet a német kath. tudósok sorá-
ban, már előbb, de kivált a vatikáni zsinat óta szomorúan 
tapasztaltunk. 

Martin Konrád a más vallású és téves elvű tanárok 
befolyásán szerencsésen esett keresztül. Mindenkitől tanult 
valamit, a nélkül, hogy hite kárt szenvedett volna. Schel-

linget dicséri az élet és történelem szellemdus, eszményi 
felfogásáért, különösen pedig mesteri előadásáért, kit e te-
kintetben az egyetemi tanár mintaképének tart. Schelling, 
Okén, és Thierstől, keresztény vallásos szempontból, dicsé-
rőleg megkülönbözteti Schubertet, ki habár protestáns volt, 
mint hivő keresztény a legjótékonyabb hatással volt a kath. 
ifjúra. A katholikus, de téves irányú Baader sehogysem 
tudta Martin rokonszenvét megnyerni. Valamennyi, mün-
cheni tanára közöl Görres az, kit legnagyobb dicséretekkel 
halmoz el. „Minden, úgymond, ami a müncheni egyetemen 
a kath. tudomány és élet iránt érdeklődött, Görres mint kö • 
zös zászló köré sorakozott." Martin püspök élénk vonások-
kal ecseteli e rendkívüli férfiú befolyását. „Görresben, e ma-
gas termetű, erőteljes alakban, szellemdus kifejezésteljes 
arczvonásaiban, lángoló szemeiben, magasan kidomborult 
homlokán, nemes magatartásában, igazi férfiút láttunk ma-
gunk előtt, egy férfiút, kiben mintegy minden hüvelyk egy 
férfiú volt." Görres a világtörténelemből tartott előadáso-
kat. Teljes félévig értekezett a teremtés hat napjáról, egy 
másik félévben pedig a mózesi néptábláról (Gen. 10.) A ta-
nár nagyszerű felfogása minden előadásában nyilvánult. „A 
világtörténelem előtte nemcsak világitélet volt, hanem az 
isteni világtervnek még az emberi szabadság kicsapongásait 
is felhasználó gondviseléses keresztülvitele, Isten s az ő egy-
szülött Fiának, a világmegváltó Jézus Krisztusnak megdi-
csőülése egyszersmind. Krisztus előtte nemcsak élő köz-
pontja a történelemnek, hanem egyúttal czélja is, — alphája 
és omegája." Görres, mint tanár más tekintetben is a bámu-
latig fokozta tanítványai tiszteletét. Előadása csodálatos 
volt . . . Minden előadásában a nevek és számok oly soka-
sága és változatossága fordult elő, hogy tanítványainak sze-
me szája elállt és az ő emlékező tehetsége mégis soha sem 
hagyta őt cserben ; soha sem lehetett észlelni, hogy töpren-
kedik vagy megakad, soha el nem szólta magát." . . . Egész 
magatartása mindig egyszerű, természetes, igénytelen volt. 
„Önfejű, tetszelgő, felfuvalkodott jellemnek még csak nyo-
mát sem lehetett e nagy férfiúban találni Kimondhat-

lanul megható és épületes volt őt minden vasárnap áhitat, 
alázatosság és imában látni az isteni tiszteleten. Hányszor 
lelkesültem ilyenkor példáján !" (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Rómából a,Défense' következő sürgönyt kapta : Ha-

tározottan hazudtoljon meg minden hirt, mely a szent atya 
állítólagos rosz egészségéről kering. A római egyházi isko-
lák bölcsészeti tanszemélyzetében több változás lesz. — Eh-
hez hozzáadhatjuk, hogy a szent atya, testvére Pecci bibor-
nok helyére, a jog s történelmi akadémia jogbölcsészeti tan-
székére Talma tanárt nevezte ki a nápolyi egyházmegyéből, 
ki Sanseverino tanítványa és szigorú thomista. 

— A szent atya legújabban 30,000 lírát osztatott ki a 
szűkölködő olasz püspökök közt. 

— Osman basa f. hó 12-én vett át mgr Grasselli kezé-
ből a Pius-rend nagykeresztjét, melyet a pápától az örmény 
szakadás rendezése körül szerzett érdemeiért kapott. 

— Howard bibornok Londonba érkezett. E szerint je-
lenleg mind a 3 angol bibornok Angolország területén van. 
Ez őszön Manning bibornoknál nagy fogadtatás lesz. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, augusztus 27. 17. II. Méy, 1879. 
T A R T A L O M : Sanetissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae X I I I . Epistola Encyclica. — Szent-István-
napi egyházi beszéd, mondotta 1879. aug. 20-án a budai es. kir. várőrség templomában Répászky József. — Egyházi tudó-
sítások: Esztergom. O eminentiájának születésnapi ünnepélye. Budapest. Protestáns türelem. — Irodalom: Martin Konrád 

b. e. münsteri püspök kéziratban hagyott műve. — Vegyesek. 

S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I 

LEONIS 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE XIII. 
EPISTOLA ENCYCLICA. 

(Vége.) 

Iamvero in ter Scholasticos Doctores, omnium 
princeps et magister, longe eminet Thomas Aquinas', 
qui, uti Caietanus animadvert i t , veteres „doctores 
sacros quia summe veneratus est, ideo intel lectum 
omnium quodammodo sort i tus est."35) I l lorum do-
ctrinas, velut dispersa cuiusdam corporis membra, 
in uniim Thomas collegit, et coagmentavit, iniro 
ordine digessit, et magnis incrementis ita adauxi t , 
u t catholicae Ecclesiae s ingulare praesidium et dé-
çus iure meritoque habeatur . — Ille quidem ingenio 
docilis et acer, memoria facilis et tenax, vitae inte-
gerri inus, veritatis unice amator, divina humanaque 
scientia praedives, Soli comparatus, orbem te r ra rum 
calore v i r tu tum fovit, et doctrinae splendore com-
plevit. Nul la est pliilosopliiae pars, quam non acute 
simul et solide per t ractar i t : de legibus ratiocinandi, 
de Deo et incorporeis substantiis, de homine aliis-
que sensibilibus rebus, de humanis actibus eorum-
que principiis ita disputavit , ut in eo neque copiosa 
quaestionum seges, neque apta par t ium dispositio, 
neque optima procedendi ratio, neque pr incipiorum 
firmitas aut a rgumentorum robur, neque dicendi 
perspicuitas aut proprietas, neque abstrusa quaeque 
explicandi facilitas desideretur. 

I l lud etiam accedit, quod philosophicas conclu-
siones angelicus Doctor speculatus est in rerum ra-
t ionibus et principiis, quae quamlatissime patent , 
et infinitarum fere veri ta tum semina suo velut gre-

85) In 2-m 2. ad. ç. 148. a. 4. in fin. 

mio concludunt, a posterioribus magistr is oppor-
tuno tempore et uberr imo cum f ruc tu aperienda. 
Quam philosophandi rationem cum in erroribus re-
fu tandis par i ter adhibueri t , i l lud a se ipse impetra-
vit , u t et super iorum temporum errores omnes unus 
debellarit , et ad profligandos, qui perpetua vice in 
posterum exor i tur i sunt , a rma invictissima suppe-
ditar i t . — Prae te rea rationem, u t par est, a fide ap-
prime distinguens, u t r amque tamen amice conso-
cians, u t r iusque tum iura conservavit, tum digni ta t i 
consuluit , ita quidem u t rat io ad humánum fastigi-
um Thomae pennis evecta, iain fere nequeat subli-
mius assurgere ; neque fides a rat ione fere possit 
p lura au t validiora adiumenta praestolari , quam 
quae iam est per Thomam consecuta. 

Has ob causas, doctissimi homines, superiori-
bus praesertim aetatibus, theologiae et philosophiae 
laude praestantissimi, conquisitis incredibili studio 
Thomae voluminibus immortalibus, angelicae sapi-
entiae eius sese non tam excolendos, quam peni tus 
innutriendos t radiderunt . — Omnes prope condito-
res et legiferos Ordinum religiosorum iussLsse con-
stat sodales suos, doctrinis s. Thomae studere et 
rel igiosius haerere, cauto, ne cui eorum impune li-
ceat a vestigiis tant i viri vel min imum discedere. 
Ut Dominicianam familiam praetereamus, quae sum-
mo hoc magistro iure quodam suo gloriatur , ea lege 
tener i Benedictinos, Carmelitas, Augustinianos, So-
cietatem Iesu, aliosque sacros Ordines complures, 
s ta tu ta singulorum tes tantur . 

Atque hoc loco magna cum voluptate provolat 
animus ad celeberrimas illas, quae olim in Europa 
floruerunt, Academias et Scholas, Parisiensem nem-
pe, Salmantinam, Complutensem, Duacenam, Tolo-
sanam, Lovaniensem, Patavinam, Bononiensein, Nea-
politanam, Conimbricensem, al iasque permul tas . 

17 
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Quarum Academiarum nomen aeíate quodammodo 
crevisse, rogatasque sententias, cum graviora age-
ren tu r negotia, p lu r imum in omnes partes valuisse, 
nemo ignorât. Iamvero compertum est, in magnis 
illis humanae sapientiae domiciliis, t amquam in 
suo regno, Thomam consedisse principem ; atque 
omnium vel doctorum vel audi torum animos miro 
consensu in unius angelici Doctoris magisterio et 
auctori tate conquievisse. 

Sed, quod pluris est, Romani Pontifices Prae-
decessores Nostri sapientiam Thomae Aquinatis sin-
gular ibus laudum praeconiis, et testimoniis amplis-
simis prosecuti sunt. Nam Clemens VI.36), Nicolaus 
V.37), Benedictus XIII.38) aliique testantur , admira-
bili eius doctrina universam Ecclesiam i l lustrar i ; s. 
P ius V.39) vero fa te tur eadem doctrina haeresescon-
fusas et convictas dissipari, orbemque universum a 
pestiferis quotidie l iberar i error ibus ; alii cum Cle-
mente XII.,40) uber r ima bona ab eius scriptis in 
Ecclesiam universam dimanasse, Ipsumque eodern 
honore colendum esse affirmant, qui summis Eccle-
siae doctoribus, Gregorio, Ambrosio, August ino e t 
Hieronymo defe r tu r ; alii tandem S. Thomam pro-
ponere non dub i ta run t Academiis et magnis Lyceis 
exemplar et magis t rum, quem tuto pede sequeren-
tur . Qua in re memoratu dignissima videntur , b. 
Urbani V. verba ad Academiam Tolosanam : „Volu-
mus et tenore praesent ium vobis iniungimus, ut b. 
Thomae doctr inam tamquam veridicam et catholi-
cam sectemini, eamdemque studeatis totis vir ibus 
ampliare."4 1) Urbani autem exemplum Innocentius 
XII.4 2) in Lovaniensi s tudiorum Universitate, et 
Benedictus XIV.4 3) in Collegio Dionysiano Grana-
tensium renovarunt . — His vero Pontif icum maxi-
morum de Thoma Aquinate iudiciis, veluti cumu-
lus, Innocentii VI. test imonium accedat : „Huius 
(Thomae), doctrina prae ceteris, exepta canonica, 
habet proprietatem verborum, modum dicendorum, 
veri tatem sentent iarum, ita u t numquam qui earn 
tenuerint , inveniantur a veri tat is t ramite deviasse ; 
et qui earn impugnaveri t , semper fue r i t de veri tate 
suspectus."4 4) 

36) Bulla In Ordine. 
37) Breve ad F F . Ord. Praedic. 1451. 
38) Bulla Pretiosus. 
39) Bulla Mirabilis. 
40) Bulla Verbo Dei. 
41) Const. 5. dat. die 3. Aug. 1368. ad Cancell. Univ. 

Tolos. 
42) Lit t , in form. Brev., die 6. febr. 1694. 
43) Lit t , in form. Brev., die 21. Aug. 1752. 
44) Serm. de s. Thorn. 

Ipsa quoque Concilia Oecuinenica, in quibus 
eminet lectus ex toto orbe te r ra rum flos sapientiae, 
singularem Thomae Aquinat i honorem habere per-
petuo s tuduerunt . In Conciliis Lugdunensi , Vien-
nensi, Florentino, Vaticano, deliberationibus et de-
c re t i sPa t rum interfuisse Thomam et pene praefuisse 
dixeris , adversus errores Graecorum haereticorum 
et ra t ional is tarum ineluctabili vi et faustissimo 
exitu decertantem. — Sed haec maxima est et Tho-
mae propria, nec cum quopiam ex doctoribus ca-
tholicis communicata laus, quod Pat res Tridentini , 
in ipso medio conclavi ordini habendo, una cum di-
vinae Scripturae codicibus et Pontif icum Maximo-
rum decretis Summam Aquinatis super al tari patere 
voluerunt, unde consilium, rationes, oracula pete-
rentur . 

Postremo haec quoque palma viro incompara-
bili reservata videbatur, u t ab ipsis catholici nomi-
nis adversariis obsequiá, praeconia, admirat ionem 
extorqueret . Nam explora tum est, inter haeretica-
rum factionum duces non defuisse, qui palam profi-
terentur , sublata semel e medio doctrina Thomae 
Aquinatis , se facile posse cum omnibus catholicis do-
ctoribus „subire certamen et vincere, et Ecclesiam 
dissipare4 ' .45) — Inanis quidem spes, sed testimo-
nium non inane. 

His rebus et causis, Venerabiles Fratres , quo-
ties respicimus ad bonitatem, vim praeclarasque 
uti l i tates eius disciplinae philosophicae, quam ma-
iores nostri adamarunt , iudicamus temere esse com-
missum, ut eidem suus honos non semper, nec ubi-
que permanser i t : praesertim cum philosophiae scho-
lasticae et usum d iu tu rnum et maximorum vi rorum 
iudicium, et, quod caput est, Ecclesiae suffragium 
favisse constaret. Atque in veteris doctrinae locum 
nova quaedam philosophiae ratio hac iliac succes-
sif, unde non ii percepti sunt f ruc tus optabiles ac 
salutares, quos Ecclesia et ipsa civilis societas ma-
luissent. Adnitent ibus enim Novatoribus saeculi 
XVI. placuit philosophari citra quempiam ad fidem 
respectum, peti ta dataque vicissim potestate quae-
libet pro lubi tu ingenioque excogitandi. Qua ex re 
pronum fui t , genera philosophiae plus aequo mul-
tiplicari, sententiasque diversas atque inter se pu-
gnantes oriri etiam de iis rebus, quae sunt in hu-
manis cognitionibus praecipuae. A mul t i tudine sen-
ten t ia rum ad haesitationes dubitat ionesque persaepe 
ventum es t : a dubi ta t ionibusvero in errorem quam 
facile mentes hominum delabantur, nemo est qui 

45) Beza—Bucerus. 
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non vicleat. — Hoc autem novitatis Studium, cum homines 
imitatione trahantur, catholicorum quoque philosophorum 
animos visum est alicubi pervasisse : qui patrimonio anti-
quae sapientiae posthabito, nova moliri, quam vetera novis 
augere et perficere maluerunt, certe minus sapienti consilio, 
et non sine scientiarum detrimento. Etenim multiplex haec 
ratio doctrinae, cum in magistrorum singulorum auctoritate 
arbitrioque nitatur, mutabile habet fundamentum, eaque de 
causa non firmám atque stabilem neque robustam, sicut ve-
terem illam, sed nutantem et levem facit philosophiam. Cui 
si forte contingat, hostium impetu ferendo vix parem ali-
quando inveniri, eius rei agnoscat in seipsa residere causam 
et culpam. — Quae cum dicimus, non eos profecto improba-
mus doctos homines atque solertes, qui industriam et erudi-
tionem suam, ac novorum inventorum opes ad excolendam 
philosophiam afferunt: id enim probe intelligimus ad in-
ci-ementa doctrinae pertinere. Sed magnopere cavendum est, 
ne in illa industria atque eruditione tota aut praecipua exer-
citatio versetur. — E t simili modo de sacra Theologia iudi-
cetur ; quam multiplici eruditionis adiumento iuvari atque 
illustrari quidem placet ; sed omnino necesse est, gravi Scho-
lasticorum more tractari, ut, revelationis et rationis con-
iunctis in illa viribus, invictum fidei propugnaculumie) esse 
perseveret. 

Optimo itaque consilio cultores disciplinarum philoso-
phicarum non pauci, cum ad instaurandam utiliter philoso-
phiam novissime animum adiecerint, praeclaram Thomae 
Aquinatis doctrinam restituere, atque in pristinum decus 
vindicare studuerunt et student. Pari voluntate plures ex 
ordine Yestro, Yenerabiles Fratres, eamdem alacriter viam 
esse ingressos, magna cum animi nostri laetitia cognovimus. 
Quos cum laudamus vehementer, tum hortamur, ut in su-
scepto consilio permaneant : reliquos vero omnes ex Yobis 
singulatim monemus, nihil Nobis esse antiquius et optabi-
lius, quam ut sapientiae rivos purissimos, ex angelico Do-
ctore iugi et praedivite vena dimanantes, studiosae iuven-
tuti large copioseque universi praebeatis. 

Quae autem faciunt, ut magno id studio velimus, plu-
ra sunt. — Principio quidem, cum in hac tempestate no-
stra, machinationibus et astu fallacis cuiusdam sapientiae, 
Christiana fides oppugnari soleat, cuncti adolescentes, sed ii 
nominatim qui in Ecclesiae spem succrescunt, pollenti ac 
robusto doctrinae pabulo ob earn causam enutriendi sunt, ut 
viribus validi, et copioso armoruni apparatu instructi, ma-
túra assuescant causam religionis fortiter et sapienter agere, 
jjarati semper, secundum Apostolica monita, „ad satisfacti-
onem omni poscenti rationem de ea, quae in nobis est, 
spe47) ; et exhortari in doctrina sana, et eos qui contradi-
cunt, arguere."48) — Deinde plurimi ex iis hominibus qui, 
abalienato a fide animo, instituta catholica oderunt, solam 
sibi esse magistram ac ducem rationem profitentur. Ad hos 
autem sanandos, et in gratiam cum fide catholica restituen-
dos, praeter supernaturale Dei auxilium, nihil esse opportu-
nius arbitramur, quam solidam Patrum et Scholasticorum 
doctrinam, qui firmissima fidei fundamenta, divinain illius 

*6) Sixtus V. Bull. cit . 
I. Pe t . I l l , 15. 
Tit . I , 9. 

originem, certain veritatem, argumenta quibus suadetur, be 
neficia in humánum genus collata, perfectamque cum rati-
one concordiam tanta evidentia et vi commonstrant, quanta 
tlectendis mentibus vel maxime invitis et repugnantibus 
abunde sufficiat. 

Domestica vero, atque civilis ipsa societas, quae ob 
perversarum opinionum pestem quanto in discrimine verse-
tur, universi perspicimus, profecto pacatior multo et secu-
rior consisteret, si in Aoademiis et scholis sanior traderetur, 
et magisterio Ecclesiae conformior doctrina, qualem Tho-
mae Aquinatis volumina complectuntur. Quae enim de ger-
mana ratione libertatis, hoc tempore in licentiam abeuntis, 
de divina cuiuslibet auctoritatis origine, de legibus earum-
que vi, de paterno et aequo summorum Principum imperio, 
de obtemperatione sublimioribus potestatibus, de mutua in-
ter omnes caritate ; quae scilicet de his rebus et aliis generis 
eiusdem a Thoma disputantur, maximum atque invictum 
robur habent ad evertenda ea iuris novi principia, quae pa-
cato rerum ordini et publicae saluti periculosa esse digno-
scuntur. Demum cunctae humanae disciplinae spem in-
crementi praecipere, plurimumque sibi debent praesidium 
polliceri ab hac, quae Nobis est proposita, disciplinarum 
philosophicarum instauratione. Etenim a philosophia, tam-
quam a modératrice sapientia, sanam rationem rectumque 
modum bonae artes mutuari, ab eaque, tamquam vitae com-
muni fonte spiritum haurire consueverunt. Facto et con-
stanti experientia comprobatur, artes liberales tunc maxime 
fioruisse, cum incolumis honor et sapiens iudicium philoso-
phiae stetit ; neglectas vero et prope obliteratas iacuisse, 
inclinata atque erroribus vel ineptiis implicita philosophia.— 
Quapropter etiam physicae disciplinae, quae nunc tanto 
sunt in praetio, et tot praeclare inventis, singularem ubique 
cient admirationem sui, ex restituta veterum philosophia 
non modo nihil detrimenti, sed plurimum praesidii sunt ha-
biturae. Illarum enim fructuosae exercitationi et incremento 
non sola satis est consideratio factorum, contemplatioque 
naturae ; sed, cum facta constiterint, altius assurgendum est, 
et danda solerter opera naturis rerum corporearum agno-
scendis, investigandisque legibus, quibus parent, et princi-
piis, unde ordo illarum, et unitas in varietate, et mutua 
affinitas in diversitate proficiscuntur. Quibus investigati-
onibus mirum quantam philosophia scholastica vim et lu-
cem, et opem est allatura, si sapienti ratione tradatur. 

Qua in re et illud monere iuvat, nonnisi per summam 
iniuriam eidem philosophiae vitio verti, quod naturalium 
scientiarum profectui et incremento adversetur. Cum enim 
Scholastici, sanctorum Patrum sententiam secuti, in Anthro-
pologia passim tradiderint, humanam intelligentiam nonnisi 
ex rebus sensibilibus ad noscendas res corpore materiaque 
carentes evehi, sponte sua intellexerunt, nihil esse philoso-
pho utilius quam naturae arcana diligenter investigare, et 
in rerum physicarum studio diu multumque versari. Quod et 
facto suo confirmarunt : nam s. Thomas, b. Albertus ma-
gnus, aliique Scholasticorum principes, non ita se contem-
plationi philosophiae dediderunt, ut non etiam multum ope-
rae in naturalium rerum cognitionë collocarint : imo non 
pauca sunt in hoc genere dicta eorum et scita, quae recentes 
magistri probent, et cum veritate congruere fateantur. Prae-
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terea, hac ipsa aetate, plures iique insignes scientiarum pliy-
sicarurn doctores palam aperteque testantur, inter certas ra-
tasque recentioris Physicae conclusiones, et philosophica 
Scholae principia nullám veri nominis pugnam existere. 

Nos igitur, dum edicimus libenti gratoque animo ex-
cipiendum esse quidquid sapienter dictum, quidquid utiliter 
fuorit a quopiam inventum atque excogitatum ; Yos omnes, 
Venerabiles Fratres, quam enixe hortamur, ut ad catholicae 
fidei tutelam et decus, ad societatis bonum, ad scientiarum 
omnium incrementum auream sancti Thomae sapientiam re-
stituatis, et quam latissime propagetis. Sapientiam sancti 
Thomae dicimus, si quid enim est a doctoribus Scholasticis 
vel nimia subtilitate quaesitum, vel parum considerate tra-
ditum, si quid cum exploratis posterioris aevi doctrinis mi-
nus cohaerens, vel denique quoquo modo non probabile, id 
nullo pacto in animo est aetati nostrae ad imitandum pro-
poni — Ceterum, doctrinam Thomae Aquinatis studeant ma-
gistri, a Vobis intelligenter lecti, in discipulorum animos 
insinuare ; eiusque prae ceteris soliditatem atque excellen-
tiam in perspicuo ponaut. Eamdem Academiae a Vobis in-
stituae aut instituendae illustrent ac tueantur, et ad gras-
santium errorum refutationem adhibeant. — Ne autem sup-
posita pro vero, neu corrupta pro sincera bibatur, providete 
ut sapientia Thomae ex ipsis eius fontibus hauriatur, aut 
saltem ex iis rivis, quos ab ipso fonte deductos, adhuc in-
tegres et illimes decurrere certa et concors doctorum homi-
num sententia est ; sed ab iis, qui exiude fluxisse dicuntur, 
re autem alienis et non salubribus aquis creverunt, adole-
scentium animos arcendos curata. 

Probe autem novimus conatus Nostros irritos futuros 
nisi comunia cepta, Venerabiles Fratres, Ille secundet, qui 
Deus scientiarum in divinis eloquiis49) appellatur ; quibus 
etiam monemur, „omne datum optimum et omne donum 
perfectum desursum esse, descendens a Patre luminum".50) 
Etrursus: „Si quis indiget sapientia, postulet a Deo, qui 
dat omnibus affluenter, et non improperat ; et dabitur ei."51) 
— Igitur hac quoque in re exempla sequamur Doctoris an-
gelici, qui numquam se lectioni aut scriptioni dedit, nisi 
propitiato precibus Deo ; quique candide confessus est, quid-
quid sciret, non tam se studio aut labore suo sibi peperisse, 
quam divinitus accepisse : ideoque humili et concordi obse-
cratione Deum simul omnes exoremus, ut in Ecclesiae filios 
spiritum scientiae et intellectus emittat, et aperiat eis sen-
sum ad intelligendam sapientiam. Atque ad uberiores per-
cipiendos divinae bonitatis fructus, etiam B. Virginis Ma-
riáé, quae sedes sapientiae appellatur, efficacissimum patro-
cinium apud Deum interponite : simulque deprecatores ad-
hibete purissimum Virginis Sponsum B. Iosephum, et Pe-
trum ac Paulum ac Apostolos maximos, qui orbem terra-
rum, impura errorum lue corruptum, veritate renovarunt, et 
caelestis sapientiae lumine compleverunt. 

Denique divini auxilii spe freti, et pastorali Vestro 
studio confisi, Apostolicam benedictionem, caelestium mune-
rum auspicem et singularis Nostrae benevolentiae testem, 

49) I. Reg. II , 3. 
60) Iae. I, 17. 
51) Ibid. v. 5. 

Vobis omnibus, Venerabiles Fratres, universoque clero et 
populo singulis commisso, peramanter in Domino impertimur. 

Datum Romae apud s. Petrum, die 4. Augusti an . 
1879, Pontificatus Nostri anno Secundo. 

L E O P P . X I I I . 

Szent-István-napi egyházi beszéd. 
(Folytatás.) 

I I . A kereszténység épen azon üdvözitő befolyásánál 
fogva, melylyel az egyént szellemileg és erkölcsileg újrate-
remti s benne az erkölcsi méltóságot megalapítja — állam-
alkotó, socialis hatalom. Krisztusnak őszintén hódolva, a 
nemzetek emelkednek, előhaladnak : elszakadva tőle s küzdve 
ellene, hanyatlanak s buknak. 

H a valamely társadalomban az emberek erkölcsileg 
mélyen sülyednek ; lia az élet minden terén elhatalmasodik 
a bűn ; ha a hűtelenség, rablás, csalás, gyilkosságok ijesztő 
mérvban szaporodnak; ez gyászos signaturája az időnek és 
a társadalmi hanyatlásnak bizonyos jele. Annak jele az, 
hogy az elvek, melyek a társaságban érvényre emelkedtek, 
hamisak, veszélyesek. Ily bajnak csak egy orvossága van : 
visszatérni azon elvekhez, melyeknek emberboldogitó, tá r -
sadalomalkotó s fönntartó ereje évezredék tapasztalataiból 
ismerve van. Ily elvek pedig csak a Krisztus által alapitott 
igaz kereszténységben találhatók föl. 

A történelem, Noé idején kivül, emlékezik egy régibb 
és egy ujabb nevezetes korszakról, melyekben az erkölcsi 
romlás borzasztó volt s a bűnök özöne boritá el a világot. 
A régibb korszak volt Augusztus kora, ama hires világbi-
rodalomban, melyről tudjuk, hogy az vérengző zsarnokok 
igája alatt nyögött és az erkölcstelenségbe sülyedett po-
gányok hitványsága miatt hanyatlott s dicstelenül meg 
is bukott. 

Tény az, hogy Augusztus korában az egész római 
pogány társadalom már kimondhatatlanul romlott vala. 
Önök tudják, hogy ott a fényűzés példátlan volt; mindenki 
hirtelen akart gazdagodni; a kéj vágy s egyéb megnevez-
hetetlen bűnök iszonyúan elterjedtek és az ön- s más gyil-
kosságok hallatlan mérvben megszaporodtak. A pogányság 
a leggyalázatosabb erkölcstelenségbe egészen elmerült; a 
köz- és magán életben bűn és hazudság uralkodott s a mint 
Sallust i r j a : „A dolgok valódi neve is elveszett már" s Ta-
citus szerint: „Nulla spes, nisi desperatio" — a kétségbeesés 
foglalta el a pogányokat. Talán az ellen is keresték ők a 
lealacsonyitó és életet sorvasztó bűnös élvekben enyhülést. 
Kihalt belőlök a természeti erény iránti törekvés; képtele-
nekké tették magukat minden nemesre ; mindezeknél fogva 
a hajdan hatalmas birodalom megért a bukásra, s midőn 
minden ország támasza, talpköve, a tiszta erkölcs, elveszett, 
— Róma ledőlt. 

I ly romlottság azóta először a mult században kezdett 
általánossá válni Francziaországban, hol bizonyos gonosz 
emberek egy ujabb pogányság út já t egyengették, — s az 
istentetelen társadalom bukása ott is mihamar bekövetkezett. 

En nem akarom vizsgálni, hogy az idők ily jelei mu-
tatkoznak-e napjainkban is, vagy sem? Nem akarom bí-
rálni : hasonlit-e korunk képe ama képhez, melyet a törté-
netírók a római Caesarok koráról festenek, vagy hasonlita-
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nak-e korunk szellemi iránya és erkölcsi állapotaink azok-
hoz, melyeket a mult századbeli franczia forradalom előtti 
erkölcstelenségekről bőven olvashatunk? Ezeknek megítélé-
sét gondolkodásukra bizom, s csak arra kérem : elmélkedje-
nek a tényekről. 

Augusztus korában tehát a pogány romlottság már 
kiállhatatlan volt s az utána következő császárok alatt az 
még inkább fokozódott : ez volt ama társadalom megölője, 
és nemsokára be is következett a birodalom iszonyú bukása-

De épen Augusztus korában született Krisztus, a ki 
harmincz év múlva kezdett tanítani s megalapította a ke-
reszténységet. A veszni indult pogányság még végerölködé-
seiben is üldözte Krisztus vallását ; de a kereszténység győ-
zött, s nyomában megifjodott a világ. E vallás újraterem-
tett mindent: ujat szült az ismeretekben, az erkölcsökben, a 
világszemléletben és életfelfogásban. Mint a véges lét kezde-
tén a Teremtő lehelete a mindenséget ; a kereszténység is, 
ugy jár ta át az emberi lét minden terét s minden viszonyát. 
Áthatotta az egyént és a családot, a tudományt és művésze-
tet : a községet, az államot és a társadalom közérzetét. U j 
alakulásokat hozott létre mindenütt, és a mit teremtett, az 
szilárd mind és rendithetetlen. Oly termékeny e vallás szel-
leme, hogy nem fordult elő a földön eszme vagy tan, melyet, 
termékenységre nézve, a mi vallásunkkal csak távolról is 
lehetne összehasonlítani. És bárhol is terjedett el a valódj 
kereszténység, mindenütt nagy eredményeket hozott létre 
s oly szellemi hatalomnak nyilvánult, a melyhez hasonló a 
történetben soha sem fordult elő. 

Krisztus vallása megszelídítette az erkölcsöket. A há-
zasság szentségi méltóságával megalapította a családot, s 
ezáltal kettőt eszközölt ; először a nőt kiemelte azon leala-
csonyító állapotból, melyben az a pogányságban sínylődött ; 
másodszor, a gyermek életét, sorsát és jövőjét biztosította. 
A kereszténység eltörölte a rabszolgaságot ; megszilárdí-
totta a társadalom alapját, és a nemzeteknek megnyitotta 
egy bámulatos műveltséghez vezető pálya sorompóit. A ke-
reszténység fejlesztette és fölemelte a nemzetekat oly ma-
gasra, mint soha semminemű más eszme vagy tan. 

Azt mondják némelyek talán, hogy a kereszténység 
előtt is voltak államok és eivilisatio ? Igen ! voltak államok 
és volt eivilisatio. De a régi pogány műveltség •— ha azt 
összességében tekintjük — a kereszténység által elővarázsolt 
műveltséggel össze sem hasonlítható, 

Mi is volt ama régi világ? Mi volt annak civilisa-
tiója, melylyel a pogányságot magasztalok oly nagyra 
vannak ? 

Oly világ volt az, melyben a féket nem ismerő er-
kölcstelen gög törvényt szabott, és a zsarnok csak akkor 
nyugodott meg, midőn az emberi méltóságából kivetkőzött 
pogány nép őt az oltárra emelte föl s félelemből vagy hizel-
gésből Isten gyanánt imádta. Egy nyomorult zsarnok lovát 
nevezte ki római konzulnak — és a még nyomorultabb nép 
és a senatus hódolt a baromnak. 

Oly világ volt az, melyben a kegyetlenség jog volt és 
a boszu kötelesség ; oly világ, melyben a kiélt gazdagok és 
a munkakerülő csőcselék gyönyörködtetésére a cirkuszokban 
ezrek vére folyt, és a rabszolgai önelvetés annyira ment 
hogy a gladiator, a léha tömeg egy tapsáért és a caesar egy 

mosolyáért, a véráztatta porondon még a „Morituri te sa-
lutant!" fólkiáltással is becstelenitette meg az emberiség 
géniuszát. 

Oly világ volt az, melyben a legundoritóbb állati kéj 
világos nappal, nyilván ülte orgiáit ; a bűn tanyája az is-
tenség templomának mondatot t ; a gyalázat papnője a köz-
téreken megkoszorúzva já r t s annyi szemérem sem élt már 
az emberekben, hogy valaki csak meg is ütődött volna a 
közgyalázaton. 

Oly világ volt az, melyben a hatalom parancsolt tör-
vény nélkül, a porba legázolt nép engedelmeskedett lelkiis-
meret nélkül ; a szenvedély dult korlátlanul, a gyengébb el-
nyomatott büntetlenül, a kétségbeesés foglalta el az embert 
a nélkül, hogy a szenvedés kínjaiban égő sziv vigaszt bár 
hol is kereshetett, vagy talált volna. 

Igaz! hivatkoznak Görögországra. Elismerem, hogy 
Göröghonnak voltak bölcsei, kik a gondolkodás mestersé-
gében magasra emelkedtek föl : de a hellenek valamennyi 
bölcsésze együttvéve nem haladott a végokok megismerésé-
ben odáig, hogy egy tizenkét éves gyermekünkkel, mely jól 
megtanulta katekizmusát, mérkőzhetnék. A görögöknek vol-
tak törvényhozóik ; de azért a rabszolgaságot egyikök sem 
törülte el, s a szabadságot árnyék gyanánt kisérte a helo-
tismus. Voltak alkotmányaik ; de azok a kereszténység szel-
leme által sugalt intézmények mellett eltörpülnek. Sz.-Ist-
ván alkotmánya nyolezszáz éven át védte a magyar nemzet 
létét és szabadságát ; melyik görög alkotmány volt az, mely 
nyolez századon keresztül állott volna fönn ? Ok kitűntek a 
művészetben, s az alakításban mesterek valának : ámde ama 
szép alakban, melyet gondoltak és véstek, csak a testi em-
ber látható és nem lakik abban ama fönkelt lélek, nem ama 
szent remény és szeretet, melyek a kereszténységben az 
erény s humanismus csodáit művelték. Es azt se feledjük el, 
hogy ama csillogó szellem, mely miatt a görögöt annyira 
dicsérik, a rabszolgaságot védte ; nem tudta elismerni a nő-
nem emberi jogát ; megtűrte vagy védte a legundokabb bű-
nöket ; helyeselte még egy Plato is a gyermekgyilkosságot, 
és helyeselt oly erkölcstelenségeket, melyeket tisztességes 
körben még csak említeni sem lehet. S végül tudja min-
denki, hogy a görögök minden csillogásuk mellett is, a vi-
lág legjellemtelenebb népe valának. 

Mi nem vagyunk azok, kik a pogányoktól minden 
legkisebb jót is eltagadnánk ; sőt épen — egy túlságos su-
pernaturalismus ellen — a kath. egyház védi azon igazsá-
got, hogy az ember, a bűnbeesés után is ember maradott, s 
szellemerkölcsi tehetségeitől végkép a pogány sem fosztatott 
meg. De azt tudják önök és tudja mindenki, hogy a régi vi-
lág pogány kulturája távolról sem hasonlítható össze azon 
műveltséggel és polgárosodással, mely Krisztus tanainak 
nyomában virult föl. 

Valódi üdv a nemzetekre nézve is csak Krisztus-
ban van. 

A nemzetek nagysága is nemcsak abban áll, hogy va-
lamelyes technikai ügyességre, vagy kisebb nagyobb jólétre 
tesznek szert ; a nemzetek nagysága épugy, mint az egyedé, 
azok szellemi tökélyében és erkölcsi méltóságukban rejlik. 
Mert az biztosit nekik uralmat, ha kell ; mindenesetre pedig 
előlialadást, rendet s boldogságot. Európa a keresztény ci-
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vilisatio erejénél fogva ura a világnak és parancsol tenge-
reken innen és tengereken tul. Hol maradott el mögöttük 
Khina és Japán, melyeket a buddhaismus lenyűgözve tart. 
A mohamedanismust említenem sem kell ; mert azt min-
denki tudja, hogy a Korán nem kultur-elv. Követői százá-
dok óta itt vannak, a keresztény civilisatió napját látják, és 
annyi századok után, még most sem örvendenek rendezet-
tebb viszonyoknak ; a török, mint nemzet, nemcsak még 
most is a műveltség igen alacsony fokán áll, hanem a hol 
csak megfordult, a műveltség viruló vetéseit mindenütt 
semmivé tette. Tapasztalta azt hazánk, tapasztalta a ma-
gyar nemzet, melynek legdrágább vérével sokáig kellett 
védelmeznie magát és a műveltséget a török barbárság el-
len. Olyan a schisma is, mely csak leigázni, békókba verni 
tudja a nemzeteket; de a józan fejlődést nem mozdítja elő, 
hanem e helyett megteremti az államokat fölforgató pokoli 
szövetkezeteket. 

A megváltott világban csak az igazi kereszténység bír 
valóban művelő, társadalmakat s államokat alkotó és fönn-
tartó erővel s a nemzetek csak ugy virágoznak föl, ha a 
tiszta erkölcs és ennek alapja, a valódi kereszténység, erős 
gyökeret ver bennök. Magyarország is akkor volt a legna-
gyobb, leghatalmasabb, midőn a vallásos érzet leginkább 
volt kifejlődve, — Nagy Lajos idejében ; akkor, midőn a 
vallásos érzet hű kísérői, a nemes erény és önzetlen hazafi-
ság eszményei hevitették a kebleket. Ezen kereszténységet, 
mely fönntartó elve a társadalomnak s előmozdítója a nem-
zetek biztos előhaladásának, Isten után, sz. István buzgósá-
gának köszönheti nemzetünk, azért mondjuk ma: „Áldott a 
Jcirály, là as Ur neveben jött." 

Korunkban nagy nyomatékkal hangoztatják azt, hogy 
a nemzetek nagysága- és boldogságának föltétele a művelt-
ség. Ezt szívesen megengedem, sőt a többivel én is hangoz-
tatom; de hozzáteszem, hogy a nemzet boldogsága megala-
pításához az ész műveltségén felül még a sziv, a kedély mű-
veltsége, vagyis az erkölcsi tökély, a nemesre és jóra való tö-
rekvés is tartozik. Hasztalan, sőt igen sokszor veszélyes az 
ismeret, ha mellette az emberekben nincsen lelkiismeret; ha 
nincs az emberekben az, a mi őket az igazságszeretetre, a 
törvény tiszteletére, a felebarát és Isten szeretetére és a kö-
telesség hü teljesítésére indítja s lelkesíti. Erre pedig csak 
egy eszköz van — a vallás, még pedig az igaz keresztény-
ség, mely az embert felelőssé teszi minden cselekvényeiért 
Isten előtt. Krisztus igaz vallását az erkölcsiségre való in-
dítás és jóra ébresztés tekintetében semmi sem pótolja : an-
nak nincs e földön semmiféle surrogatuma. Jól tudom ugyan, 
hogy vannak idealisták, kik a kereszténység helyett surroga-
tumot kerestek és keresnek, s ilyen gyanánt majd egyet, majd 
mást állítanak föl. De ez igen veszélyes tévedés. És ha van 
kor, melynek tünetei megrenditő tényekkel igazolják be azt, 
hogy Krisztus elveit, a hitet és a kereszteny vallásos érze-
tet semmi sem pótolhatja ki : bizonyára a jelenkor az. 

Tekintsük az életet, az ő naponta változó eseményei-
vel, s azt fogjuk tapasztalni, hogy üdv csak ott van, hol az 
egyénben és társadalomban Krisztus elvei uralkodnak. Hogy 
a vallásos érzet csökkentése az emberekben hova vezet ; ezt 
a szemeink előtt naponkint ismétlődő tények logikája min-
den ékesszzólásnál jobban bízonyitja. Én nem szándékozom 

i t t tényeket fölhordani ; ott vannak azok az életben, hirde-
tik az ujságlapok. Ott vannak azok a törvényszékek s fe-
nyítő bíróságok előtt ; ott vannak az Európát kisértgető ni-
hilismusban és socialismusban. A kereszténység lelkiisme-
retes hatalom-kezelőket, engedelmes alattvalókat, törvény-
tisztelő és áldozatkész honpolgárokat szül ; a vallástalanság 
és atheismus pedig kőtelességfeledő s önző tisztviselőket, 
törvényszegő, lelkiismeretlen és kormányozhatatlan népet. 
Az atheismus a hűtlenség és kapzsiság szülő-anyja ; az árulja 
el az államtitkokat, megkárositja a magán- és közpénztára-
kat ; itt csal és rabol, amott fölszaggatja a vasúti sineket 
vagy légberöpit hajókat a tengeren. A kinek szeme van 
látni, az láthat eleget, s hiu álmaiból kiábrándulva meg-
győződhetik arról, hogy a vallástalanságban nincsen üdv 
sehol ; meggyőződhetik róla, hogy a nemzetek valódi elő-
haladását csak Krisztus elveinek az életben való érvényesü-
lése biztosítja. 

Ma a kísérletek korát éljük s a tapasztalati tudomá-
nyokra — mint illik is — nagy súlyt fektetünk. Az arany 
valódiságáról nem kételkedünk, ha a fémet vegykémlelve 
tapasztaljuk, hogy az csakugyan arany; akkor becsesnek is 
tar t juk azt és az életben arra használjuk föl, amire épen egy 
oly becses érczet használnunk kell. I t t a tudomány első rangú 
képviselői vannak jelen, tehát — az ő tekintélyökre is hi-
vatkozva — mondhatom, hogy majdnem kétezer év esemé-
nyeinek vegytana, az állandó tapasztalás, bizonyítja, hogy 
a kereszténység mindig és állandóan oly elem volt, mely az 
előhaladásnak, műveltségnek, a nemzetek nagyságának jó-
léte- és üdvének leghathatósabb emeltyűje. S kérdem : meg-
szűnik-e arany lenni ma, a mi arany volt évezredeken á t ? 
Krisztus vallása a legdicsőbb műveltségnek elve s szülő-
anyja volt századokon keresztül : tehát annak kell lennie 
még ma is. 

Kétezer éven majdnem, hogy a kereszténység hirdet-
tetni kezdett s azóta Krisztus egyháza, azon igazságnál 
fogva, melyre az Isten F ia megtanitott minket s melyet 
ezen egyház folyvást hirdet, az értelmiség kiapadhatatlan 
forrása volt a nemzetek számára : tehát annak kell lennie 
még ma is. Hiába kel ki ellene a hitetlenség, mely épen oly 
romlott, mint a milyen felületes és oktalan ; hiába támad el-
lene egy erkölcstelen sajtó, mely épen oly hazug, mint a 
milyen tudománytalan. Igen ! Krisztus egyháza még most is 
az értelmiség kifogyhatatlan forrása . . . . Ha azt akarjuk 
tudni, hogy mit eredményezett a keresztény vallás az értel-
miség és tudomány terén ; kérdezzük meg a történetet. Ez 
tényekkel felel nekünk s azt mondja, hogy az ismeret ama 
gazdag kincsei, melyekkel századunk oly méltán dicsekszik, 
a kereszténység művelődésre ösztönző hatalmának eredmé-
nyei. Az, hogy ma a természet erőit oly mérvben mint 
azelőtt soha, szolgálatunkra kényszeritjük ; hogy a villany-
erőt gondolataink tolmácsává teszszük; hogy átfurjuk a hegy-
óriásokat s a gőzerő segélyével elenyésztetjük a távolságo-
kat ; hogy a szinkép-elemzés által beletekintünk még az égi-
testek alkatelemeibe is ; szóval, a mai műveltség elragadó 
csodái a kereszténység befolyása alatt nyertek életet azon 
egyházban, melynek kebelére sz. István vezette a nemzetet. 
A mai tudománynak nincsen egyetlenegy ága sem, mely nem 
a kath. egyház kebelében született s ápoltatott volna. „Ta 
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gadni lehetetlen" — úgymond Guisot (Cours d 'his toire mo-
derne IV. Leç.) — »hogy a kereszténység inegifjitotta a vi-
lágot. Az a legegyetemesebb, leghathatósabb s állandó kul-
turelve az emberiségnek : az európai műveltség lényegileg 
keresztény és az egyháznak köszöni létét." Condorcet pedig 
kétségbeesik a miatt, hogy az atheismusnak még csak nyelve 
sincs, s nem képes a kereszténységtől emancipálni a tudo-
mányt ; annyira áthatotta e vallás nemcsak a gondolatot, 
hanem a nyelvet is. — De nem is szükséges ezekről itt bő-
vebben szólanom ; hiszen önök tudják valamennyien, hogy 
az egyház volt az, mely őrzötte és táplálta a tudomány szent 
tüzét akkor is, midőn egy világrész népei, fölkerekedve ősi 
székhelyeikből, a romjai alá temetkezett Európát tenger-
ként árasztották el. Egyházunk volt az, mely kolostorainak 
falai között menhelyet adott a barbárságtól másutt letiport 
tudománynak. Ha kath. egyház nincs, akkor Európa, szel-
lemi tekintetben, ma ott van, hol Ázsia népei, s bizonyosan 
nem uralkodik, mind az öt világrész fölött. Es ezen egyház 
ma is ugy műveli a tudományokat s terjeszti az ismereteket 
mint művelte azokat s terjesztette minduntalan. Nálunk is 
fölöttébb megfogyna a tudomány fölkentjeinek száma, ha e 
számból kirekeszthetné valaki épen ezen egyház szolgáit. 
Hazánkban is a kereszténység az egyedüli valódi kultur-
elv ; azon kereszténység, melyet sz. István honosított meg; 
azért mondhatjuk m a : „Áldott a lcirály, ki as Ur nevé-
ben jött." (Vége k.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, aug. 23. A közszeretet fényes ünneppel, 

valódi, szivből fakadt lelkesedéssel ülte meg főm. és főt. Si-
mor JáilOS bibornok herczeg-primás ur ő eminentiájának 
66-ik születésnapját. Ma lehetett igazán látni, mennyire el-
hóditá s elragadta magával az ország áldornagya híveinek 
és megszámlálhatlan tisztelőinek szivét. Nem is csoda. Ö 
eminentiája egy jobb világból átszármazott teremtő szellem, 
kinek áldásos működése hat, alkot s gyarapit, a merre csak 
tekint, az egyházban és hazában, a tudományban és művé-
szetben. Midőn a hatalmas bazilika mellől megszólalt az 
ágyúdörgés, s valamennyi templom tornyának harangjai 
zúgni kezdtek, Esztergomban és vidékén magasabban dobog-
tag fel a szivek s mindenki, a ki csak tehette, sietett a tem-
plomba, hogy hosszú életet kérjen Istentől annak, ki, ha ad-
dig élne, a meddig kivánjuk, akkor soha meg nem halna. 
Ily érzelmekben áradoztak itt ma a szivek s midőn az üdv-
kivánatok fényes ünnepélyben nyilvánultak, mindenki tudta, 
hogy e lelkes nyilvánulatba az egész ország érzelmei s h ő k i -
vánatai viszhangzanak. x 

Budapest, augusztus 26. Protestáns türelem. — Vala-
hányszor a katholicismus a világ bármily távol, vagy közel 
eső részében üldöztetik, történjék ez az üldöztetés bárki ré-
széről is, mindannyiszor biztosnak tarthatjuk, hogy az az 
ismeretes protestáns türelem, mely már a 16-ik században 
oly nemes • példáit mutatta a katholicismus iránt, azonnal 
nyilatkozni fog. Be kell ismerni, hogy e tekintetben a pro-
testantismus az ujabb időkben igen-igen vig napokat ülhet ; 
de nem is mulasztja el ez alkalmat felhasználni. A katholi-
cismus üldöztetése az európai országokban valóságos ragá-
lyos betegségként terjed egyik országról a másikra ; az egyik-

ben el sem múlik az üldöztetés, már a másikban kezdődik, 
a felvilágosodás nagyobb bizonyítékának jeléül és a protes-
tantismus nem csekély örömére. 

Mint ismeretes, Francziaország is készül a protestán-
soknak örömet okozni egy kis jezsuita üldözéssel, a mi 
azután önmaga után vonja a protestáns érzelmek nyilatko-
zatát, melynek bizonyítékául ime itt közlünk a debreczeni 
,Protestáns Hetilap'-ból egy néhány sort. Nevezett lap a 
Ferry-féle törvényjavaslatokról emlékezvén meg a követ-
kező nemes (?) érzelmű nyilatkozatot teszi : „Mig a fran-
czia köztársaság gátot emel a jezsuiták garázdálkodásai elé, 
(ez bizonyára a hortobágyi civilisatio nyelvén van mondva,) 
addig nálunk Nagyszombatban, Kalocsán, Szatmáron, és ki 
tudja még hány helyen, pompás palotákat, csillagvizsgáló-
kat, iskolákat építtetnek számukra épen olyan szabadelvű-
nek ismert országos főemberek, kiket a közvélemény szere-
tete és tiszteletének karjaira emelt. Még megérjük, hogy a 
Németországból kiűzött jezsuiták iránt tanusitott magyar 
vendégszeretet híre a franczia jezsuitáknak is fülükbe jut , 
mikor azután az u j vendégek fogadására ujabb Haynaldok 
állanak elő, hogy a közoktatás ügyének jezsuita áldozatot 
hozván, a magyar nemzetnek önzetlen szolgálatot tegye-
nek; — ments meg uram tőlük." 

E protestáns türelmet és humanismust lehelő idézet 
nem egy tekintetben kihívja a kritikát. Mindenekelőtt is 
az irodalmi tisztesség nevében tiltakozunk azon kifejezés 
ellen, melyet a debreczeni lap az egyház körül annyi érde-
met szerzett társulat ellen használ. A debreczeni lap szer-
kesztője bizonyára tudja, hogy mit tesz garázdálkodni. 
Tudja bizonyára azt is, hogy kik szoktak garázdálkodni. 
Talán nagyon is sok tapasztalata van e tekintetben, de épen 
azért e, csakis korcsmai viselt dolgokra alkalmazható kife-
jezést annál is inkább visszautasítjuk, mert meg vagyunk 
győződve, hogy sem a szerkesztő, sem a szerkesztőség egyet-
len egy tagja sem látott jezsuitát garázdálkodni, sőt igen-
igen valószínű, hogy jezsuitával sohasem is beszélt. Mi nem 
tudjuk, szoktak-e a legátus urak garázdálkodni vagy sem, 
de ugyan mit mondana a debreczeni lap szerkesztője, ha mi 
e hangon per lumpolás, garázdálkodás stb. beszélnénk a le-
gátusokról? Pedig, ha mi azt tennők, még olyan nagyon 
rosz néven venni sem lehetne, hiszen egy pár évvel ezelőtt, 
sőt most is, csak a mult hónapban igen épületes dolgokat 
mondtak el vezérczikk alakjában, a fővárosi protestáns lap 
hasábjain, a protestáns tiszteletesekről. A szerkesztő úrtól te-
hát megvárjuk, hogy lapja hasábjain az ilyen irodalmi ga-
rázdálkodást be fogja szüntetni, ha szerzeteseinkről beszél. 

Nem hagyhatjuk továbbá szó nélkül a debreczeni lap 
idézett szavait, azon szeretetlenség miatt sem, melyet önma-
gában foglal. Protestáns lapjaink folytonosan arról beszél-
nek, hogy a protestantismus a szeretet, a humanismus val-
lása. H a ez állítás igaz, ugyan kérjük szépen, nem a legter-
mészetesebb volna-e, a hirdetett szeretetet és humanismust 
első sorban az üldözöttek iránt gyakorolni ? Már az emberi 
természetbe Isten által beoltott érzet követeli, hogy az el-
nyomottat, az üldözöttet, legyen az bárki is, oltalmunkba 
fogadjuk. A magyar nemzet lovagias érzülete az emberbe ol-
tott e nemes érzületet nem is tagadta meg soha sem, és a 
debreszeni prot. lap, ámbár még nem is bizonyos, hogy a 
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gambettistáknak sikerül a jezsuiták száműzetése, ámbár ar-
ról sem tud semmit, hogy a franczia jezsuiták hazánkba 
akarnak jönni, amint nem jöttek a németek sem, mégis már 
most szavát emeli az ellen, hogy a keresztény szeretet rész-
vétében, a magyar vendégszeretetben részesüljenek. Valóban 
a szeretet, a humanismus vallása ez a protestantismus ! A 
debreczeni protestáns lap felszólalása ez állítást határozot-
tan megczáfolja. Vagy talán a protestáns erkölcstannak a ke-
resztény szeretetről szóló tana egy titkos záradékkal bir, 
mely a jezsuitákat, mint talán nem is embertársainkat, a sze-
retetből kizárja? Ugyan mit mondanának protestánsaink,ha 
főpásztoraink ily könyörtelenek lennének egyik, másik, szű-
kölködő, vagy beteges protestáns tiszteletes iránt, mint ők a 
jezsuiták iránt? Mi tehát ezennel szavunkat emeljük, a ke-
resztény szeretet, az emberi természet, a magyar vendégsze-
retet nevében, a debreczeni protestáns lap szeretetlen, inhu-
mánus, lovagiatlan nyilatkozata ellen. 

Ami pedig végül abbeli vádnak lenni akaró nyilatko-
zatát illeti a debreczeni lapnak, hogy az uj vendégek foga-
dására ujabb Haynaldok állanak elő, hogy a közoktatás-
ügyeinek jezsuita áldozatot hozván a magyar nemzetnek 
önzetlen szolgálatot tegyenek,— e nyilatkozattal jobban meg-
dicsérte főpapjainkat, mintha dicséretét ömledező szavakba 
foglalta volna. Igenis, a magyar katholikus főpapság, ott, 
hol a tudományosság előmozdításáról van szó, nem kiméli 
az áldozatot, hanem a tudományosságnak palotákat emel, 
melyek kézzelfoghatólag czáfolják meg ama roszakaratu 
állítást, mintha az egyház ellensége volna a tudománynak. 
De ezért talán csak nem vád, nem gáncsolás illeti meg a bő-
kezű Haynaldokat? Vagy talán az lenne a baj, hogy ama pa-
loták a jezsuiták részére emeltetnek ? Talán csak nem vár-
ják a protestánsok azt, hogy kath. főpapok protestáns colle-
giumot, vagy egyetemet alapítsanak ? Ámbár, közbevetőleg 
legyen mondva, nem tartjuk lehetetlennek, hogy a protes-
táns egyetem létesítése alkalmából, legalább tiszteletből ne 
küldetnék majd egy-egy adakozási ív főpásztorainkhoz; annyi 
azonban bizonyos, hogy van már protestáns tanoda, melyhez 
kath. hivek is járultak filléreikkel. Es azután, ha azok a 
jezsuita palota-, csillagvizsgáló- és tanoda-építő főpapok oly 
szabadelvűek, mint állíttatik, akkor meg épen nincsen ok 
ily jeremiádával előállani. Bizony-bizony higyjék meg a 
protestáns atyafiak, itt volna már az idő egyszer, hogy tü-
relmetlenségüket levetkőzzék e társulat iránt, melyet nem 
ismernek és mégis gyűlölnek. Tanulják meg őket elébb is-
merni és akkor bizonyosak vagyunk felőle, hogy — nem 
fogják gyűlölni. A 

IRODALOM. 
-f- Martiu Konrád b. e. inüusteri püspök kéziratban 

hagyott müve. (Vége.) — Egyháztörténelmet Martin K. 
Döllingertől hallgatott, kiről, mint élőről, egy szót sem szól ; 
dogmatikát Buchnertől, szentirástant Mack- és Alliolitól. 
Ez utóbbi Martinnak nemcsak tanára, hanem valódi barátja 
is volt, ki sokkal nagyobb tudós vala, mint a milyennek kö-
zönségesen tartatik. E tekintetben Martin következő emlé-
kezetes sorokat hagyta hátra a theologiai irodalom-történet 
számára. „IIa a protestánsoknak oly tudósuk volna, mint a 
milyen Allioli volt, mennyire viszhangzanék nagytudomá-
nyosságának hirétől az egész világ ! Mint szentirásmagyará-
zótól, kivánni sem lehetett, a ki kevesebb fényűzéssel és szó-
szaporitással mélyebben és alaposabban bevezetett volna a 
szent irás helyeinek értelmébe. A tul sok és a tul kevés közt 
mindig meg tudta találni a helyes középutat. E mellett elő-
adása és szava fölöttébb kellemes volt. Előadásaiban mindig 
az volt, a milyen volt, igénytelen, szerény, szelid, férfias, ko-
moly . . . . Allioli maga az igénytelenség és szerénység volt. 
Semmi tolakodás, a tudós hiúság semmi nyoma, semmi di-

csekvés vagy hiú képzelődés nem volt benne. Ö valódi rej-
tett gyémánt volt." 

Allioli tanácsára Martin Haliéba ment, hogy Gesenius 
alatt keleti tanulmányait folytassa. Ez időből igen tanulsá-
gos észrevételeket hagyott hátra Martin K. a rationalasti-
kus Gesenius, Rödiger és "VVegscheiderről, a pietistikus Tho-
luckról s a ,katholizáló' történelemtanárról Leóról. Gese-
nius óriási nyelvtudománya a kath. i f jút első pillanatra za-
varba hozta, de ez a rationalismussal sehogysem tudott meg-
barátkozni. Az észistenitést esztelenségnek tartá, — a mint 
hogy az is. Tholuckkal összeveszett a tanár azon sértő nyi-
latkozata miatt, hogy a katholikusoknál a tudósok nem hisz-
nek, vagy ha hisznek nem tudósok. „Leo volt az egyedüli 
tanár, úgymond, ki akkor a hallei egyetemen mint száraz s 
beláthatlan sivatag közepén elterülő oázis, szivet lelket meg-
örvendeztetett. Szavai megragadtak, megvigasztaltak, fel-
emeltek, lelkesítettek, mint egykor Görreséi. Akkor épen a 
középkorról tartott előadásokat. Előítéletektől mentebb, ma-
gasabb szempontból, a középkor nagy alakjairól, különösen 
a pápákról, még katholikus tudós sem szólhatott volna." 

Haliéból "Würzburgba ment Martin kath. theologiai 
művelődésének folytatására. I t t a theologia tanárai közöl 
megismerkedünk Resch-, Bickel- és Fischerrel. Ezek után 
következnek a münsteri hit- és bölcsészettudományi ta-
nárok : Katerkamp, Kellermann, Brockmann, Laymann, 
Neuhaus és Esser. E két utóbbi hermesianus volt, Brock-
mann is annak hirében állt ; csak Katerkamp és Kellermann 
tartoztak a tiszta egyházias irányhoz. Berlage dogmatikus 
előadásai hatályosan ellensúlyozták a hermesianismust. 

Martin tartózkodása a kölni papneveldében, a herme-
sianus zavargások, a kölni érsekek : Spiegel gróf, Droste-
Vischering, Geiszel bibornok jellemzése, Martin működése a 
kölni gymnasiumban, meghivatása a bonni egyetemre, hol 
akkor Scholz, Vogelsang, flilgers, Dieringer voltak a taná-
rok, — ezek képezik e magvas tartalmú tanulságos füzet 
befejező részét. •— Becses adalék e mű Németország egyház-
történelméhez, mely bizonyára széles körben fog elterjedni s 
mindenkinek élvezetes olvasmányul fog szolgálni. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Bognár István hit- és bölcsészettudort esztergom-
főegyházmegyei áldozárt és esztergomi papnöveldei hittanárt, 
a budapesti tudomány egyetemen az uj-szövetségi szentirás-
magyarázat ny. r. tanárává, a szabályszerű illetményekkel 
kinevezem. 

Kelt Tegernseeben, 1879. évi augusztus hó 15-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Nagyszabású indítványt tett a legújabb pápai en-

cyclica alkalmából mgr Tripepi, az ,11 Papato' szerkesztője. 
Margottihoz, az ,Unità Cattolica', legelterjedtebb olasz na-
pilap szerkesztőjéhez intézett levelében indítványozza: 1) 
hogy valamennyi kath. lap nyissa meg hasábjait valameny-
nyi kath. tanintézet, gymnasium, egyetem, seminarium és 
valamennyi kath. tudós nyilatkozatának, melyben kijelente-
nék, hogy az encyclicában kifejtett nagyszerű programmhoz 
teljes lélekkel csatlakoznak ; 2) hogy a kath. lapok gyűjtést 
kezdeményezzenek ily czim alat t : ,A kath. bölcselet fillére'. A 
begyült összegek jövő évben adatnának át a szent atyának 
aquinói sz. Tamás napján, annál is inkább, mert épen 50-ik 
éve lesz a jövő évben annak, hogy az ifjú Pecci Joakim, most 
már X I I I . Leo pápa, a Collegium Romanumban szigorla-
tait letevén, bölcsészettudorrá avattatott. — Ha ez indít-
ványt a külföld elfogadja, bizonyára mi magyarok sem fo-
gunk elmaradni, mint nem maradtunk el a kath. publicisták 
világünnepélyéről. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A lelkipásztorság köréből. 
A liázi nevelés köréből egy bá t rabb lépéssel he-

lyezzük át fölvett á l láspontunkat egy szomszédos, 
de mindenesetre tágasabb térre, melyet a nép- és 
hitélet foglal el, hogy lássuk, napja inkban, az ural-
kódó szabadelvüség hőskorában, mily tényezők 
birnak befolyással a népérzület, a közvélemény 
vezetésére. 

Aggódva kell megvallanunk, hogy a lelkipász-
tori ön tuda t a sok oldalról el lenmüködö tekintetek 
á l ta l nagyban akadályoztat ik apostoli szívósságá-
nak fentar tásában s i t t ott már is oly nyúlóssá lett, 
hogy a tömeg kormányoz. Az ugy nevezett fensöbb 
tapintat lanságok ugy halmoztatnak egymásra, hogy 
ha ez igy tar t , meg kell vál toztatnunk az ál talános 
i rányt , melyet pedig isteni rendeletek biztositottak 
az egyház üdvére, és az áramlathoz csatlakozni (!), 
nehogy a szájhősök köznapi szánalmának tárgyai 
legyünk. Elég legyen ebből ennyit megjegyezni. 
Akik a nép különféle rétegei közt forognak, több, 
vagy kevesebb szerencsével, azok tudják , érzik, mi ly 
tá tongó mélységek, örvények támadtak a népek és lel-
kipásztorok között, melyeket évtizedeken át sem fog 
sikerülni á thidalni . Sokkal könnyebb a közbizalom 
fénycsomóját szétszórni, mint annak koszorújába 
egyes szálakat hosszú és ki tar tó önfeláldozás u t ján 
tüzögetni. És ki ne tépne abból kénye kedve sze-
r int , ha módjában áll ? Ki ne gyöngitené a pap ál-
l á sá t ; ki ne népszeriitlenitené őt, hogy a tömegnél 
tapsot arasson? Ugy látszik, I . Napoleon poli t ikája 
is érvényre ju t már Tal leyrand herczeggel szemben, 
a nagy közönség káprázta tására . De mi köze a poli-
t ikának a lelkipásztorsághoz ? Ami ezután követke-
zik, hitelesen átél t tényeket tar talmazó valóság. 

Pi l lantsunk vissza a mul t politikai válasz-

tásokra. Több he lyüt t fordul tak elő oly esetek, 
hogy a közönségnek választania kellett, mint tisztán 
katholikus v. kerületnek, egyesült conservativ elvű, 
kormányellenes, protestáns, vagy szabadkőműves, 
és katholikus ko rmánypár t i jelöl t között. Mind a 
kettőnek á l láspont já t lehetett behatólag védelmezni. 
Merre s hova fordul jon i ly két tüz között a szegény 
lelkipásztor? Rabia tus pár tokkal szemközt, fenye-
getett helyzetben, a világiak részéről mindennap 
meguj i tot t pár t tusák, a választók d e m o r a l i z á l j a , 
erőszakosan fölfüggesztet t kötelességek, majdnem 
végkép beszüntetett ünnepek, pártczélokra fölhasz-
nál t alkalmak, tüntetések, zavarok, veszélyek stb. 
És mindezeket egykedvűen nézte végig az Isten 
szolgája, a béke és szeretet hirnöke ? Ha szól, meg-
győződésénél fogva csak az igazságot mondhat ja ki ; 
ha pedig hallgat , mindenki a maga j avá ra zsák-
mányol ja ki a pap hal lgatását . Igy szoktak az ese-
mények fejünkre nőlni. 

Kpen Űrnapjának nyolczada volt. Régi szokás 
szerint u tána való vasárnap a filiákban is szokott 
t a r t a tn i körmenet. Ehhez a hivek m a j d mindenüt t 
kegyelettel ragaszkodnak. Mi is e l indul tunk pro-
cessióval, mint máskor, a nélkül, hogy valaki csak 
gondolt volna is az ellenkezőre. Megérkezvén, a fi-
l iába egy levélszint sem ta lá l tunk, hanem ezek he-
lyett ugyanazon háztetőkről, melyeknek kapujában 
oltárok szoktak áll í t tatni , a protestáns és szabad-
kőműves képviselőjelöltek zászlóit lá t tuk majdnem 
a földig lógni, — közös nagy megütközésünkre. 
P ruden t ia pastoralis, jöj j segitségiinkre ! Rendkí-
vüli eset, p i l lanatnyi felháborodás, el nem titkol-
ható zavar, a hát térben kárörvendő gunymosoly ; 

félrevezetett tömeg, pártrészre haj lo t t biró, kevés 
részvét, semmi mél tányló tekintet, ál talános megüt-
közés stb. Lépjünk az oltár elé s vessük meg lá-
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bainkat a szegletkő ta la jában, és szelíden, mint atyá-
hoz illik, de önérzettel, min t a lelki bíráskodás 
hozza magával, nyilatkoztassuk ki a nem vá r t eset 
fölöt t i sa jnálkozásunkat s abbeli méltó fölindulá-
sunkat, hogy az ősök szakadatlan jó példája ily ok-
talan hajótörést szenvedett a hivek önmegfeledke-
zésével a szép és magasztos ünnep kijátszására, és 
pedig anélkül, hogy valaki ál tal ezen esetről a lel-
kipásztor értesit tetett volna. A hernyók ugyan le-
tarol ták a zöld fákat , annyi igaz, de vannak oly 
gallyak is, melyeket a hernyók sem bántanak ; ezt 
nyilvánosan megmuta t t ák Űrnapján az anyaegyház-
beliek, kik versenyeztek a lomboltárok fölállításá-
ban. Némely helyeken csak ruhanemüekböl készíte-
nek urnapi sátort az Oltáriszentség befogadására. 
Mi is fölszedtük sátorfáinkat , akarván mondani, ke-
resztjeinket s lobogóinkat, s a min t jö t tünk, Isten-
nek szent liirével, ugy fordul tunk vissza, az anya-
templomban végzendők köteles a j ta tosságunkat , a 
filialisták bámulatára , kiknek maga a község birá ja 
mondta , hogy senki ne csatlakozzék a visszafordult 
processióhoz, egy úrféle pedig ezt mondta volna 
lassan : „Fog juk meg ezt a papot.1 '*) 

Az Írástudók és farizeusok egykor Urunka t is 
meg akarták fogni, de ő e l tűnt szemeik elöl s ki-
méne a templomból. Discipulus non est supra Ma-
ffistrum. Most lássuk a corollariumokat. 

A vasárnapi isteni tisztelet rendje ismét a filia-
lisra esvén, a megsértet t filialisták, kivál t azok, kik-
nek házfödeleiről a korteszászlók lengtek, valami 
tüntetés t helyeztek ki látásba s t romfot akartak 
adni. Az alkalom kedvezett volna. Ki ne tudná azt, 
mily üresek a templomok, midőn az emberek pol-
gár i jogaikat gyakorol ják ! A demonstrat iónak ugy 
kellett volna történni, hogy senki se jöj jön a tem-
plomba. E terv később föladatot t , mivel úgyis az 
anyaegyházbeliek szokták azt közönségesen meg-
tölteni. Tehát vá r junk a templom előtt, és pedig — 
mint szokás mondani — templom után. „Ha ezt 

*) Ime ! Ma (julius 9-én) egészen véletlenül, minden 
nagyobb dörgés nélkül, azon házba csapott a villám s el is 
hamvasztott abban minden éghetőt, melynek kapujában ősi 
időktől az első levélszin szokott Űrnapján fólállittatni, de 
1878-ban, mintegy erőszakosan, minden ok s bejelentés nél-
kül elhagyatott. Mi ez, ha nem Isten ujja büntetésre emel-
ve a hálátlan utódok fölött ! ? Csudák és jelek kellenek Isten 
hatalmának bizonyítására. 1879-ben már egy oltárhoz volt is 
készítve zöld gally ; hanem ez az egy sem vált be az Ur előtt 
kedvesnek a többi nélkül, és zavaros, esős nap következett az 
ünnepély reggelére, mig junius 11-én Űrnapját megelőzőleg 
ugyanazon fiókközség határában három legjobb korú lakost 
sújtott le a villám. Kettő rögtön halva maradt, egy pedig 
közőlük messze kilöketvén a fa alól, életre hozatott. Rette-
netes az élő Isten kezeibe esni. *• * 

megtudja a pap, vagy nem mer k i jönni ; vagy ha 
kijön, megtámadjuk. Mainapság minden „non pu-
tarem^-ra el kell készülve lenni. A hit, mely a jó-
cselekedetek gyakorlása ál tal minden erény koro-

t / 
nája, meg van fogyatkozva. Átvonuló honvédek talál-
koznak épen egy határbeli gyönyörű kereszt fölál-
l í tásánál a pappa l : lelki csúfolják. Vásott 
fiatalok haladnak el mellette : nem áll ják meg sértés 
nélkül. Há t a korcsmában ? Isten a megmondhatója . 
Egy lelkipásztor töszomszédja ily föltüzelés u tán 
i t tas fővel neki ment a parochia fa lának s azt égbe-
kiáltó káromlások között fejszével döngette. Nem 
olvastuk-e csak nem rég is borzadva, mint ölt meg 
saját hive egy jeles papot vasvil lával azért, mivel a 
kalapot leütötte a durva ember fejéről ? Szerencsére, 
a fönebbi megtámadásból nem lett semmi, a szent 
beszéd élét vette a roszakaratnak. 

Legtöbb keserűséggel j á rnak a papi fizetések, s 
az a legkülönösebb a dologban, hogy azok lázít ják 
a népet ezek ellen, kik soha semmivel sem j á ru l t ak 
a pap el tar tásához; kik nem csak uzsorát űznek, de 
minden módon zsarolják a ..misera plebs contribu-
ens"-t. Nem rég egy pénzügyőr beállott a lapokban 
papfaló — akarom mondani — papdicsőitönek. 
Ugyanis egy plébános, nem győzvén már a pandúr 
gazdálkodást, azt mondotta, hogy inkább veszszen 
já randósága a makacs népnél, minthogy a nyilvános 
botrányoknak sohasem legyen végök. Ezt fölkap-
ván a föntebbi hivatalnok (adóvégrehajtó), ki irgal-
mat nem ismer, és a szegény nép nevében határ ta-
lan köszönetet erőszakol egyik ki tűnő pályatár-
sunkra avatat lanul . Mivel a papi j á randóság behaj-
tása mindig u to l jára hagyatván, a nép nem mond-
hat egyebet, hanem csak azt, hogy hát vegyék el a 
testemet, lelkemet. I lyen resignatus emberek már 
rövid időközben kétszer rabol ták ki az erős védfa-
lakkal körülvet t v . . . i esperes magtár já t . Tőle 
magától hallottam, hogy már azt is ellopták, amit 
nagy adója kiegyenlítésére külön takar í tot t . Es 
ezen javadalomnak elsőnek kellene lenni a várme-
gyében. Mindennap lefelé megyünk. „Vettem négy 
ökröt — úgymond — a tagositási szaporulat meg-
művelésére : hűtlen cselédek keze ál ta l kidőltek a 
j á romból ; vettem felében a jó legelőmre juhász t bir-
kás tól : mikor a juhok elfogytak, az aklot is fölgyúj-
tották. Majdnem egész évi bevételemet elosztottam 
kiégett hívein között, s most azzal szolgál tat ják 
vissza a jótékonyságot, hogy pandúr mellett sem 
fizetnek s a hol tehetik, lopnak, rabolnak, károkat 
tesznek, s a megyei te l jha ta lmú közigazgatási bi-



zo t t s ág , m i n t b a g a t e l l - ü g y e t m i n d e n t v i s s z a m e n e s z t 
a f a l u s i b i róhoz . Mi lesz ennek a vége ? Segi t -e i ly 
á l l a p o t o n o l y a n p a p , k i t iz é v i g mi séz ik ö n c s i n á l t a 
b e n e d i k á l a t l a n o l t á r n á l ? E s „ S i c u t m i s i t m e p a t e r " 
cz imi i b u c s ú z ó j á b a n az t v i t a t j a , h o g y a f ő p á s z t o r 
m á r m e g e l é g l e t t e kocsis e r é n y e i t s b e l á t j a , h o g y 
n é m a b a k r a v a l ó , h a n e m I s t e n o l t á r á h o z s t b " . Minő 
v i s z á s s á g o k ! H á t m é g a t ö b b i ? ! 

N é p n e v e l é s i i n k , k a t h . h i t é l e t ü n k é r d e k é b e n v a -
l a m i h a t á r o z ó b b l e n d ü l e t r e l e n n e s z ü k s é g ü n k , m e l y 
i i d v ö s e b b m o z g á s b a h o z n á az egyes t e s t ü l e t e k e t s a 
n a g y t e s p e d é s t k i m o z d i t a n á z á t o n y á b ó l . V a g y h á t a 
t e s p e d é s l e g y e n a m i ö r ö k ö s v é g z e t ü n k ? Ez r o s z a b b 
a h a l á l n á l , m e l y l e g a l á b b m e g s z ü n t e t i az i igysze-
r e tö sziv d o b o g á s á t . 

H á t a k a t h . i s k o l á k „ g a z d á i " h o l v a n n a k ? — 
V a g y a l e l k i p á s z t o r o k r ó l v a n szó ? I t t v a g y u n k m i 
s z e g é n y b ű n ö s ö k ! H a n a g y o n b u z g ó v a g y s m i n d e n 
a k a d á l y l y a l m e g a k a r s z küzden i , a b i r ó , a j e g y z ő 
r á d u s z i t j a a h a n y a g s z ü l ő k e t . H a a t a n i t ó k k a l s em 
v a g y m e g e l é g e d v e s s z e m e d l á t t á r a közös i s k o l á t 
v e z e t n e k : m e n e d é k e t f ö l l é p é s e d n e k n e m t a l á l sz , h a 
p a n a s z t emelsz f e l s ő b b f o r u m o k n á l , v a g y r á d s e m 
t e k i n t s enk i , v a g y o ly hosszú p r o c e d ú r á t j e l ö l n e k 
k i s z á m o d r a , h o g y v é g r e is b e n n r e k e d igaz köve te -
l é s e d ; te p e d i g m a r a d j a f ö l d ö n a n g y a l o k k a l h a t á -
r o s j ó a k a r a t ú e m b e r n e k . I g y v é g z ő d i k a k o m é d i a , 
ők p e d i g a m a r k u k b a n e v e t n e k . 

Szent-István-napi egyházi beszéd. 
(Vége.) 

Ma nagy erélylyel sürgetik a nép- és a fensőbb okta-
tást. Es azt jól teszik. De kérdezem : kitől tanulta meg a vi-
lág azt, hogy a népet oktatni kell? 

Krisztus volt az első, a ki az egyetemes oktatást hozta 
be, midőn tizenkét emberből álló közoktatási minisztériumot 
alkotott s azt mondta neki : „Elmenvén tanítsatok minden 
nemzeteket" (Máté 28, 19). Ezt a földön ő előtte soha senki 
sem mondotta. A régi világban az a kevés tudomány, a mi 
volt, tiz, száz vagy ezer ember monopoliumának tartatott ; 
mert a tömegnek az mondatott : „Procul este profani." 
Krisztus előtt a nép gyermekei számára nem volt iskola; 
az oktatást mindenki számára vagyis a népiskolát, Krisztus 
szava és a katholicismus alapitotta meg : s most — termé-
szetesen csupa hálából — némely idealisták ki akarnák zárni 
Krisztust azon iskolából, melynek eszméje is tőle ered, mely-
nek alapitására az ő elvei adtak okot és az ő egyháza volt 
az első, mely azt tettleg életbe léptette. En nem állitom, 
hogy Krisztus előtt is nem volt volna valami iskola. Yolt 
akkor is : rabszolgák tanították a gazdagok gyermekeit ; de 
a szegényekről nem gondoskodott senki. Yolt másféle iskola 
is, csakhogy az emberiségnek kevés haszna volt belőle : volt 
fensőbb iskola is, hol a sophisták czivakodtak egymással ; 

hol bölcselkedni akartak és még sem mentek semmire, s a 
tanszabadság abban állott, hogy amit az egyik bölcsészeti 
felekezet igazságnak állított, azt a másik megdönteni ipar-
kodott . . , Történetileg nehéz azt kimutatni, hogy akkor 
szegényebb sorsú gyermekek számára létezett volna valahol 
iskola. Mariette franczia tudós azt állítja ugyan, hogy egy 
régi egyptomi kövön egy gyermeket ismert föl, a mint az 
valami táblácskával az iskolába ment három vagy négyezer 
év előtt. De ha igaz volna is, hogy azon alak, melyet a fran-
czia tudós látott, iskolába menő gyermeket ábrázol : bizo-
nyosnak tarthat juk, hogy ama gyermek nem a nép gyermeke 
volt ; mert azt tudjuk, mi kép bántak akkor a néppel Egyp-
tomban és az ó-világban mindenütt. 

A népiskolát Krisztus szava és egyháza alapították 
meg. Az első három században az egyház üldözést szenve-
dett és nem mozoghatott szabadon. De, ha akkor nem is ala-
pithatott még népiskolákat és akadémiát, a népet mégis ta-
nította. Mert azt bizonyosan tudjuk, hogy 30—40 évvel 
Krisztus halála s feltámadása után a hivek már széltiben ol-
vasták az evangéliomot : tehát közülök igen sokan olvasni 
és irni tudtak. A mint a kereszténység szabadon mozogha-
tott, azonnal iskolákat is alapott. Nem fogom önök figyel-
mét régi adatok fölhordásával fárasztani s csak azt emlitem, 
hogy a kath. egyháznak a I l - ik században már irodalma 
(apostoli atyák.) A II I - ik században már hires volt az ale-
xandriai fensőbb iskola. A IV-ik században a keresztények-
nek már sok iskolájok volt, melyeket azonban a kul turhar-
czos (hithagyó) Jul ián bezáratott. Akkor Libanius rhetor 
volt az, a mi még csak rövid idő előtt Poroszországban Fa lk 
volt, a mi a Seine-nál W a d d i n g t o n s Belgiumban a 
szabadkőmives minisztérium. De azért a keresztények mégis 
csak művelődtek ; mert vallásukban rejlik a művelődés fő 
ösztöne . . . . Midőn őseink e hazát elfoglalták, a keresztény-
ségben az iskolaügy széltiben ismeretes volt. De őseink 
mégis csak akkor kezdtek iskolákról is gondoskodni, midőn 
már keresztényekké lettek ; mert a művelődésre ösztönző 
erő csak a keresztény vallás tulajdona. Kégi törvényeink bi-
zonyítják, hogy a püspöki lakoknál, kolostorok- s plébániák-
nál iskolának is kellett lennie. S hogy a szellemi kulturában 
mégis hátramaradtunk : ezt korántsem az egyháznak, ha-
nem ama szomszédunknak köszönhetjük, a ki iránt csak 
nem rég oly sok rokonszenv nyilatkozott. 

Hogy nemzetünk ma a népoktatás és fensőbb tudomá-
nyok terén, nagy erőfeszítéseket tesz : az elismerésre méltó 
dolog. De ne feledjük el soha, hogy művelődésünket a ke-
reszténységnek, melyet sz. István hozott be, köszönhetjük. 
A népnevelés igen áldásos ós Istennek kedves doolog ; mert 
ő maga parancsolja, hogy tökéletesek legyünk. De a népne-
velés akkor nevelés, ha vallásos alapon áll ; mert „a bölcse-
ség kezdete, az Ur félelme." E nélkül jóravaló embernek és 
hasznos honpolgárnak nevelni senkit sem lehet. Népokta-
tásunk ügyét megáldja az Isten, ha abban a Krisztus által 
kijelentett örök igazság s nemzetünk jól fölfogott érdeke és 
java fog vezérelni bennünket. Vallásos és bölcs népnevelés 
mellett a magyar előhaladni és gyarapodni fog s a jó Isten 
is megáldja őt. Ér tsük meg jól : a vallásos és bölcs népne-
velés mellett a jó Isten megáld bennünket — a mi Istenünk. 
Az, kit Teremtőnek s Urnák tisztelünk. Ezt azért mondom ; 
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mert egy idő óta itt-ott különös istent is faragtak maguk-
nak az emberek. 

De a fensőbb tudomány se feledkezzék meg az Isten-
ről ; mert Isten nélkül valódi tudomány nincs. A tudomány 
keresi az igazságot, Isten pedig örök igazság. A kik a leg-
főbb lényt ki akarják zárni a világból, azokról áll az, a mi 
irva van, hogy „mindig tanulnak, és az igazság ismeretére 
soha nem, jutnak" ( I I . Tun. 3. 7). A természetben rejlő igaz-
ság nem mondhat ellen a kinyilatkoztatott igazságnak : mert 
Isten önmagának ellen nem mondhat. Az emberi tudomány 
sem tud mindent; azért hajoljon meg Isten előtt, a ki min-
dent tud. Hajoljon meg azon mindenható Ur előtt, a ki 
„angyalait szélvészszé teszi és szolgáit tűzlángjává" (Zsid. 
1, 7.). Hajoljon meg azon U r előtt, kinek hatalma vizekkel 
boritja el a világot, városokat söpör el a föld színéről, s a 
tudomány azokat nem menti meg. 

Keresztény liivek ! Krisztus az embereket üdvözíteni 
jővén a földre, azt mondotta : „Keressétek mindenekelőtt az 
Isten országát és az ö igazságát11 — de mivel Atyátok, ki 
mennyekben van, tudja, hogy másra is van szükségtek — 
„az is mind hozzáadatik nektek" (Luk. 12, 30—31). És azt 
is mondotta : „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradtok és 
terhelve vagytok és én megnyugtatlak titeket" (Máté 12, 28). 
Es ime ! Krisztus, a ki mennyekbe hív bennünket, kutfor-
1 clScl íX földi boldogságnak is. „Csodálatos dolog" — úgy-
mond Montesquieu (Ésprit des Lois 24, 3.) — „a keresz-
tény vallás, mely mindenekfölött arra int bennünket, hogy a 
mennyországot keressük, a földi élet boldogságát is alapí-
totta meg." 

Igen ! Krisztus vallása, a benne élő igazság, isteni szel-
lem és erényt szülő égi malasztnál fogva, minden nemesnek 
dajkája és őre, nagy jellemek nevelője, a kötelességérzet s 
hazaszeretet ápolója, szóval, az erkölcsi méltóság egyedüli 
előmozdítója volt kétezer éven át és az még ma is. Mindazt, 
mi a nemzeteket emeli, a mi jövőjök s nagyságuk alapját 
képezi, Krisztus vallása megteremti az emberekben. Üdv a 
nemzetekre nézve is csak Krisztus elveiben van ; azon val-
lásban, melyhez sz. István vezette a magyar nemzetet. Azért 
mondjuk ma: „Áldott a király, ki az Ur nevében jött." 

A kereszténység boldogitja és fölemeli a nemzeteket 
az által, hogy megszeliditi az erkölcsöket s művelődésre ösz-
tönzi a szellemet. Boldogitja az által, hogy a családnak a 
házasság szentségével szilárd alapot adott ; azon családnak, 
melyet korunkban a féktelen szenvedély és egy veszélyes 
idealismus megsemmisíteni akarnának. A kereszténységelle-
nes házassági szövetkezés újra azon sülyedésbe veti a nőne-
met, melyben az a régi pogányságban volt ; aláása a gyer-
mekek jövőjét, s további következményeiben megingatja a 
többi társadalmi viszonyokat is. A kereszténység biztositéka 
a szabadságnak ; mert a hatalom kezelőit igazságra, a pol-
gárt engedelmességre inti és vezérli. A kereszténység a szen-
vedőben megnyugvást, a szegényben kevéssel beérő megelé-
gedést, a gazdagban felebaráti szeretetet szül : ezek által 
kiegyenliti a társadalmi s vagyoni egyenlőtlenségeket, és az 
országok nyugalmát, békéjét állapítja meg. Fölforgató tö-
rekvések, kommunistikus irányzatok csak ott támadnak, hol 
a társadalomból száműzik Krisztus elveit. 

Fontoljuk meg ezt s adjunk helyet meggvősődésünk-

ben azon igazságnak, hogy a nemzetek üdve is csak Krisz-
tusban van ; a magyar nemzet sem képez ezen igazság alól 
kivételt. Es a mely nemzet elszakad Krisztustól és ellene 
küzd, múlhatatlan örvénybe rohan s bukik : beteljesedik 
raj ta az, a mi irva van (Luk. 2, 24.), hogy „Krisztus tétetett 
sokaknak föltámadására", azoknak, a kik luven követik őt. 
De viszont ő tétetett „sokaknak romlására" is, azoknak, kik 
elpártolnak tőle s küzdenek ellene. 

I I I . Vessünk csak egy pillanatott a történetre és okul-
junk a tapasztaltakon. 

Ama nemzetet, mely üldözte s megölte az Ur Krisztu-
sát, elérte az ég sújtó keze. Soha nemzet nem bukott ugy, 
mint az. Szent városában nem maradt kő kövön. Ama nép, 
mint nemzet, megszűnt létezni örökre. Idegen földön, idegen 
népek között él. Az ő fiai a vendégszeretetet élvezik, de egy 
nemzetbe sem olvadnak be soha. Mindenütt vannak — ta-
núbizonyságul. Megtüretnek mindenütt, de nem szerettetik 
meg magukat sehol. Önálló nemzetet nem fognak ők többé 
képezni soha; mert ezt megjövendölte az Ur, s e jövendölés 
teljesedni fog. 

A leghatalmasabb világbirodalom, mely vaskarjával 
három földrészt ölelt át, háromszáz éven át ontotta a keresz-
tények vérét s üldözte bennök az Ur Krisztusát; de azt is 
elérte az ég sújtó keze. Elébb két részre bomlott föl; azután 
pedig eljöttek a barbárok — és a Krisztust üldöző óriás 
dicstelenül a porba hullt. S hogy ama nagy bukás okáról 
senki, de senkisem kételkedjék, azt is eleve megjövendölte 
ama tanitvány, — János — ki Jézus kebelén nyugovék. 

S ha látni akarjuk, hogy mily mélyen esnek népek s tár-
sadalmak, melyek egykor ismerték Krisztus nevét s hitét 
vallották ; ha látni akarjuk, mivé lesznek azok, kiknek az 
evangeliom fénye világitott, de kik elvakittatva a gögtől, 
lemondottak az üdvről, melyet Krisztus ad, s kik eldobták 
maguktól a hitet és elárulták a keresztény elvet ugy, mint 
Júdás, a ki eladta mesterét : forditsuk szemeinket Ázsiára ! 
Ott látjuk Antiochiát, Ephesust, Caesareát, Nikomediát, s 
mindama helyeket és vidékeket, hol egykor a keresztény 
szellem által megifjitott görög műveltség ülte legdicsőbb 
diadalát. Ott, az egykori pezsgő vidám élet helyén, most a 
halál csendje uralkodik. A hajdani fényes városok romokban 
hevernek ; és oda, a hol, mig Krisztusban keresték üdvöket, 
boldog népek laktak, most a kiváncsi utas is csak rettegve 
lép, félve a kígyóktól és ezeknél is veszélyesebb miasmák-
tól. Vagy nézzünk Afr ikára! Ott van Hippo, Karthago és 
Cyrenaika s ezen egész földrész felénk néző éjszaki partjai. 
Nézzük az egykor áldott vidékeket, melyeket már Pindar az 
istenasszony kertjeinek nevezett : nézzük ama városokat, 
melyekben egykor egy Cyprián, egy Ágoston szelleme tün-
döklött, s melyekben hajdan ragyogó kéresztény műveltség 
uralkodott : a mint onnan Krisztus száműzve lett és a ke-
reszténység kiirtatott, kiirtatott vele a további előhaladás 
csirája is, a föld megtagadta termő erejét, lakhatatlan siva-
taggá változott, s ott, hol az evangeliom befolyása alatt vi-
ruló tartományok voltak és boldog nép lakott, most csak a 
hyena vonyit, a sakál ugat és az oroszlán orditva szágul-
dozza be a puszta téreket. 

És menjek-e még tovább ? Emlitsem-e a mult század 
véres eseményeit? Emlitsem-e a lángokat, melyek ott törtek 
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ki, hol a Voltaire-ek s a többi istentelenek kigúnyolták az 
Ur Krisztusát, hol a sansculotte-ismus fölforgatta a szenté-
lyeket, s a honnan vértengerrel boríttatott el a világ? Em-
litsem-e az alig egy évtizeddel ezelőtt ugyanott végbement 
véres tragoediát, mely a petroleum füstölgő lángjaival oly 
rémésen megvilágittatott ? Emlitsem-e: mikép aláztatott 
meg egy dicsőségére oly büszke nemzet s mikép borult Se-
dannál mély gyászba az egyház legidősb leánya Francziaor-
szág, mivelhogy letért az erkölcs útjáról s hamis idéálokért 
elhagyta Krisztus'elveit? Emlitsem-e az európai társadal-
mat fenyegető nagy veszélyeket, melyek leginkább onnan 
forrásoznak, hogy a világ elhagyva a krisztusi valláselveket 
az élet minden terén hamis eszmények után jár. 

Az emberiségre nézve Krisztuson kivül üdv nincsen 
sehol : mert irva vau, hogy : „ 0 a kő ... mely a szeglet fejévé 
löns az egyesek és népek története bizonyítja, hogy az U r 
Krisztusát büntetlenül elárulni nem lehet, és minden a ki ő 
ellene esküszik s Isten ellen terveket forral, saját vesztére 
tör. Krisztus a szegletkő, melyre épiteni kell, s a ki nem épit 
raj ta, hanem ama köre esik, megsérül, a kire pedig (ezen kő) 
esik, azt összezúzza", (Luk. 20, 17—18). Ezt a leczkét adja 
nekünk a történet, s azt száz meg ezer és millió példával be 
is igazolta már. Az egyén, ha Krisztustól elszakad, üdvét 
veszti el : a társadalom pedig, ha Krisztust elárulja, megbu-
kik. És lesz idő, midőn a népek, ha majd egy nagy megpró-
báltatáson menendnek keresztül, — pedig a jelek napról-
napra szaporodnak már — be fogják újra látni azt, hogy 
üdv a nemzetekre is csak Krisztusban van. 

De végzem már. Sz. István, midőn a magyart Jézus 
igaz hitére téritette, azt az örök igazság és üdvösség út jára 
vezetvén, a nemzeti fönnállás, előhaladás és jólét legbizto-
sabb föltételeinek birtokába is ju t ta t ta egyszersmind. Ez a 
vallás tehát, mely magában véve azért egyetemes, azaz ka-
tholikus, mivel isteni, ezen vallás — mondom — az igazi 
magyar vallás is ; nemcsak azért, mert az a nemzet legna-
gyobb többségének vallása, hanem azért is, mert az vezetett 
bennüket a műveltséghez s egyenjogúságot szerzett nekünk 
az európai keresztény nemzetek között. Hazánk nyoczszáza-
dos története — a mióta keresztények vagyunk — s nemze-
tünk fejlődésének jelen stadiuma bizonyítják, hogy a valődi 
kereszténység, ha az életben ugy, mint kell, érvényesül, ál-
lamföntartó elv és a műveltség és előhaladás leghathatósabb 
tényezője, Azért sz. Istvánnak apostoli buzgalmáért mi 
mindnyájan ugy is mint keresztények, de mint hazafiak is, 
hálával tartozunk. Bizonyitsuk be e hálánkat ugy, hogy tel-
jes szivvel és lélekkel ragaszkodjuk Jézus Krisztus elveihez, 
saját és hazánk üdve érdekében. Isten eddig vezérelt ben-
nünket és a lefolyt századok viharai között megőrizte a nem-
zetet. Ne forduljunk el az Úrtól, hanem keressük az üd-
vöt ott, a hol az fól is található — Krisztusban. Ha ke-
resni fogjuk az Isten országát és az ő igazságát, a többi 
is, a mi saját és nemzetünk boldogságához szükséges, meg-
adatik nekünk. 

És te „Áldott király, ki a magyar nép szivéhez az Ur 
nevében jöttél, sz István ! a Legfölségesebbnak trónja előtt 
esedezzél miértünk és hazánkért ! Kérjed őt, hogy áldja meg 
utódodat, fölséges apostoli királyunkat és fönséges család-
j á t ; áldja meg e hazát s benne a nemzetet! Kérjed őt, hogy 

a bölcseség Lelke vezérelje törvényhozásunkat, az igazság 
szelleme vezesse a kormányt. Kérjed őt, hogy a nemzet föl-
viruljon s dicsőbb legyen, mint valaha volt, s hogy áldás-
ban bővelkedjenek a haza minden polgárai. Yégül kérjed őt, 
ho gy mindnyájan, kiket a hazaszeretet egy nemzetté egyesit, 
keresve az Isten országát, egykor e földi hazán tul is, a csil-
lagok fölött, veled, szent király, együtt örvendezhessünk 
menyekben. Amen. 

De festis S. Joachim et S. Annae 
Decretum urbis et orbis. 

Docet Ecclesiasticus eos laudandos, qui in generatione 
sua gloriosi fuerint : singulari igitur honoris ritu colendi 
Sancti Joachim et Anna, qui Immaculatam Yirginem Dei-
param quum genuerint, gloriosissimi equidem fuere : De 
fructu ventris vestri, et ipsos alloquitur Damascenus, co-
gnoscimini ; pie enim et sancte in humana natura vitam 
agentes filiam Angelis superiorem, et nunc Angelorum Do-
minam edidistis (Or. I. de Virg. Marie Nativ.) Quum itaque 
filiorum gloria parentes coronet, nil mirum, si Ecclesia et a 
primaevis temporibus praecipuo cultu ac religione prose-
quuta sit Sanctum Patriarcham Joachim eiusque beatam 
coniugem Annam : hos siquidem Ecclesiae Patres insigni-
bus exornarunt laudibus, ac penes Fideles eo crevit venera-
tio iis exhibita, ut in ipsorum honorem templa extructa 
fuerint, et piae Sodalitates erectae. Immo et Christiani 
Principes non semel supplicibus votis institerunt apud Ro-
manos Pontifices, ut solemniori cultu Sancti Deiparae Pa-
rentes honorarentur. Piissimis votis libenti animo Romani 
Pontifices annuerunt, validissimum rati eorumdem fore pa-
trocinium apud Deum et potissimum per eorum filiam, Cae-
li Reginam, cultum a Christifidelibus tributum non modo 
sua auctoritate firmaverunt, verum etiam peculiaribus pri-
vilegiis condecorarunt. 

Quoniam vero liisce luctuosissimis temporibus divina 
misericordia factum est, ut quo magis Christianus populus 
divino auxilio atque caelesti solamine indigeret,eo ampliori-
bus clarificata honoribus Beatissima Virgo Maria atque ip-
sius cultus nova incrementa acceperit : hinc novus splendor 
ac recens gloria, qua beatissima filia refulsit, et in felicissi-
mos parentes redundare oportuit. Quare pluribus in Dioece-
sibus, Sede Apostolica annuente, horum Sanctorum festa so-
lemniori pompa ac ritu celebrata sunt, ad obtinendam prae-
cipue familiarum concordiam et tranquillitatem ; immo non 
defuere Sacrorum Antistites, qui eiusdem ritus elevationem 
per universum orbem ab eadem Apostolica Sede haud semel 
efflagitaverint. 

Haec autem omnia animo recolens Sanctissimus Do-
nus noster L E O Papa X I I I , quo suae praesertim devotionis 
erga Sanctum Joachim, cuius nomine ipse gloriatur, et quod 
Praeparatio Domini interpretatur, conspicuum exhibeat te-
stimonium, confisus fore, ut illius aucto cultu, patrocinium 
quoque validius persentiat Ecclesia, motu proprio mandavit, 
ut per praesens Decretum Sacrorum Rituum Congregatio-
nis, Festum Sancti Joachim, Dominica infra Octavam Dei-
parae Assumptions occurens, nec non Festum Sanctae An-
nae, cum ipso in eodem honore sociatae, diei 26 Juli i affi-
xum, a ritu duplici maiori ad ritum Duplicis secundae clas-
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sis eleventur, ac sub tali ritu in Kalendario universae Eccle-
siae deinceps inscribantur. Die 1 Augusti 1879. 

Loco f Sigilli 
D. Card. Bartolinius S. R. C. Praefectus. 

Placidus Ralli S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , augusztus 29. Hasánlt és a liberalismus. --

Maholnap ezredéve lesz, hogy a magyar nemzet e földet, 
melyet Magyarországnak nevezünk, l ak ja ; maholnap ezred-
éve lesz, hogy annyi küzdelem közt, melyet átélt, annyi 
ellenségtől körülvéve, képes volt magát fenntartani. Nem 
csoda, mert hiszen e nemzet első királya szent volt, s intézke-
déseit a nemzet fennmaradhatása érdekében keresztény alapra 
fektette. O volt az, ki, hogy a nemzet létét biztosítsa, püs-
pökségeket alapított, szerzeteseket hivott az országba, kik 
amellett, hogy Isten igéjét hirdették, a. tudományosság út-
törői, ápolói voltak az országban. O volt az, ki a nemzetnek 
nemcsak alkotmányt adott, hanem ugyanezen alkotmánynak 
alapelveül a kereszténységet fogadta el, és országa kor-
mányzását annak szellemében is rendezte be. 

Évszázadok folytak le, mig a minden természetfelettit 
megtagadó nagy haeresis, mely liberalismus név alatt isme-
retes, megszületett, növekedett és hatalomra jutott , valamint 
a többi országokban, ugy hazánkban is. A nagy alkotások 
alapja, melyen a nemzet haladása és boldogságának fejlő-
dése biztosittathatott volna, hazánkban épen ugy mint máshol 
a liberalismus által megtámadtatott ; és ez az ország, mely 
egykor keresztény alapon állott, liberális, szabadelvű, mond-
juk ki, hitetlen alapra fektettetett ; és ebben az országban, 
melyben egykor csak annak volt helye, a mi keresztény volt, 
melyben minden intézkedésnél, lettek légyen azok- nagyok, 
vagy kicsinyek, csak az volt irányadó, a mi a keresztény-
séggel öszhangzó volt, melyben a czél az volt, hogy a ke-
reszténység^erősbittessék ; igen, ebben az országban, a libera-
lismus uralmának feltünte óta, bármennyire tagadják is ezt, 
az, ami még keresztény, csak türetik, de bizonyos, hogy hely 
készíttetik mindenütt a liberalismus részére. Irányadó min-
den intézkedésnél a liberalismus, a czél a liberalismus. 

Nem akarjuk most azt fejtegetni, hogy mi lehet .ennek 
a vége. Ezt, minthogy a kereszténység volt, ami e nemzetet 
fenntartotta, úgyis mindenki tudhatja. Hanem rámutatva e 
tényre, csodálatunkat kell kifejeznünk afelett, hogy még 
ma is hallhatók hangok, melyek e helyzettel szemben azt 
merészlik állítani, hogy nálunk a liberalismus tényekben 
még nem' is jelentkezett. Hivatkoznak ezek az emberek a 
polgári házasságra, mely, mint a ,Lloyd' mondja, annyi-
szor követeltetett, de évről évre, egyik parlamenti ülés-
ről a másikra halasztatik ; hivatkoznak arra, hogy nálunk 
ezen ügyre nézve a confessionalismus még mindig szentül 
tiszteletben tartatik, elkezdve az elemi iskolától fel egész az 
egyetemig, és e hivatkozással bebizonyitottnak vélik az 
állítást, hogy nálunk a liberalismus tényekben még nem 
nyilatkozott, holott, ha az egész Európa conservativ volna 
is, és igy megszűnnék lenni liberális, Magyarországnak még 
akkor is, egyedül is liberálisnak kellene lenni. 

Mindenesetre bámulatos egy dolog, hogy ily állítá-
sokkal elhitethetni vélik még nálunk, miszerint a liberalis-

mus nálunk még nem uralkodó. Csakugyan templomaink 
még hála Istennek állanak, keresztény iskoláink még létez-
nek, a házasságra nézve még nem köteleztetnek hiveink a 
jegyző, vagy a falusi bíró előtt megjelenni : de hát mindezek 
nemlétezése és létezése csakugyan amellett bizonyítana, hogy 
a liberalismus tényekben nálunk még nem nyilatkozott vol-
na? De hát kérjük szépen, mi mellett bizonyítanak akkor 
a közösiskolák? Hogy még nem minden iskola közös, az 
nem ellennük szól ; a törekvés meg van, hogy mind közösek 
legyenek. Tényleg már léteznek is, és igy meg van törve az 
elv, hogy csakis a keresztény iskolák üdvösek a nevelésre. 
Vagy a házassági téren nem találunk e liberális intézkedé-
seket, ámbár még polgári házasságunk nincsen? Vallásügyi 
törvényeivel nem vitte-e már a liberalismus a dolgot oda, hogy 
talán roszabb az állapot, mintha polgári házasság volna? Az 
apostasiára nem a liberalismus nyitott-e tárt kaput ? Miben 
nyilatkozik a liberalismus ténye, ha ebben nem? Vagy az 
sem liberális ténykedés, melyet a törvényhozás a rendőri 
codexben legújabban alkotott, midőn a lelkészeket meg-
fosztja hivatalbeli kötelességüktől, jogaiktól, hogy össze ad-
hassák reversalis mellett a két külötnböző vallású félt ? Vagy 
midőn büntetni rendeli a lelkészt, ha kötelességeihez hívein 
megakarná akadályozni, nehogy a kath. temető mások, mint 
katholikusok részére használtassék? Az sem liberális tény, mi-
dőn egyházi javadalmak lefoglaltatnak és rendeltetésüktől 
elvonatnak? Vagy téved, vagy tévedésbe akar az mást ve-
zetni, aki még ma is arról beszél, hogy nálunk a liberalis-
mus tényekben nem nyilatkozik. Az igazság az, hogy a libe-
ralismus nálunk is él és uralkodik, szelleme minden intézke-
désben ott lebeg, csakhogy még nem volt oly ideje és al-
kalma teljes erejében nyilatkozni, hanem lassan, de biztosan 
halad czélja felé. 

Hogy lesz a liberalismusnak még több ideje, több al-
kalma a most jelzett irányban működni, vagy inkább nem 
lesz-e kénytelen keresztényellenes működését mérsékelni, 
vagy nem fog az elfoglalt térről leszoríttatni, azt mi meg-
mondani képesek nem vagyunk; de hogy a Gondviselés, e, 
már eddig is annyi bajt okozott, és még többet önmagában 
rejtő irányt tőlünk eltávoztassa, megszüntesse, azt mindnyá-
junknak kérni kell, ha csak azt nem akarjuk, hogy az ország, 
a nemzet is létezni megszűnjék ; mert az bizonyos, hogy li-
berális elvek, liberális tanok és liberális intézkedések mellett 
egyetlen egy ország, egy nemzet sem képes biztosan haladni és 
magát fenntartani. A hol a liberalismus uralkodik, ott a 
nemzet hanyatlik, mert a liberalismusban fenntartó erő nem, 
hanem csak romboló létezik. Nem hivatkozunk példákra, 
hiszen, aki még az eddigi eseményekből sem volt képes meg-
érteni, hogy mi a liberalismus a nemzetekre, az a példákból 
sem győződnék meg. De azt még sem tehetjük, hogy figyel-
münket legalább hazánkra fel ne hivjuk, hogy ennek állapo-
tá t megvizsgálás végett figyelmükbe ne ajánljuk, hogy 
ennek megfigyelése után fel ne szólítsuk őket, Ítéljék meg, 
kell-e, jó-e, üdvös-e, hogy Magyarország felett továbbra is 
a liberalismus uralkodjék ? Q 

Róma, aug. 18. Sz. Joakim ünnepét, szentséges atyánk 
nevenapját, tegnap rendkívüli fénynyel s pompával ülték 
meg a római katholikusok. A sz. szertartások congregatió-
jának egy decretuma a sz. atya védszentjének ünnepét du-
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plex I I cl. fokra emelte, a római hivek pedig, követve a bi-
bornok viearius Invito Sacroját, ünnepélyes triduumot tar-
tottak sz. Ignácz templomában, hol sz. Joakim tiszteletére 
külön oltár van szentelve. 

Egy másik nevezetes ünnepély is hozzá járult, hogy a 
szent atya ez évi nevenapja örökké emlékezetes legyen az egy-
ház évkönyveiben. Szintén tegnap tette le ugyanis Monaco 
La Valetta bibornok, pápai püspöki helyettes, az Esquilin 
hegyen a Jézus legszentebb szive tiszteletére emelendő tem-
plom alapkövét. Önök tudják, hogy e szentélynek világegy-
házi jelentősége van; az is talán tudva levő dolog, hogy a 
rómaiak e templomot fogadalomból épitik, kérve Istent, 
hogy őket a forradalom járma alól mihamarább felszaba-
dítsa. Es e rendithetlen bizalom, mely monumentális tem-
plom épitésében nyilvánul, lehetetlen, hogy a könyörület 
Istenének szivét meg ne inditsa. Az isteni kegyelem máris 
kézzelfoghatólag terjeszti ki védelmét Rómában az egyházra 
és pápára. Szentséges atyánknak oly jó egészséget ad, hogy 
inig a bitorló királyi család a vészes éghajlatú liómából el-
futott, addig az egyház feje s Róma legitim fejedelme jó 
egészségben kiállja a vészes idényt s vatikáni fogságában 
kézzelfoghatólag mutat ja a világnak, hogy Isten és a termé-
szet is őt rendelte az örök város urává, ki minden körülmé-
nyek közt rendületlenül áll magas hivatása helyén és ernye-
detlen buzgalommal szenteli hatalmas szellemét az egyház 
civilizatorius nagy feladatának. 

Brüssel, aug. 18. Az uj közoktatási törvény által oko-
zott izgatottság nőttön nő. Van Humbeck ennek némi csila-
pitása végett a tartományi főnökökhöz körlevelet intézett. E 
szerint a világi tanitóknak és tanítónőknek a kormány meg-
engedi, hogy tanítványaikat vallási oktatásban is részesít-
sék, ha a szülők kívánják. Hanem a belga katholikusok a 
vallásoktatásnak ily mellékes becsusztatását az iskolába el 
nem fogadják. A ministerium törvényben kimondta, hogy az 
iskola vallásnélküli jelleggel b i r ; most, látván az ország iz-
gatottságát, visszavonulót fuj, s maga kezd gondoskodni, 
hogy az iskolákban hitoktatás legyen. Csakhogy a katholi-
kusok nem hagyják magukat e ravasz képmutatás által 
lekenyerezni. A ministerium oda dobta nekik a keztyüt, ők 
felvették azt. A vallást hivatalosan kizárta a kormány az 
iskolából; a katholikusok ténynek veszik a tényt és gyer-
mekeiket kiveszik a kormány vallástalan iskoláiból. 

Nekik oly iskola nem kell, melyben a vallásoktatás 
miniszteri rendelettől függ s világi tanerők kegyére van 
bizva. A liégei püspök ismeretes levelében kimondta, hogy 
illetékes egyházi felhatalmazás nélkül senki sem tanithat 
vallástant az iskolákban, s hogy e tekintetben a kormány-
nak minden rendelete ipso facto érvénytelen és hasztalan. 
Hiába mondja a közoktatásügyi miniszter körrendelete, 
hogy „ha valamely helyen a vallás szolgái maguk nem ad-
hatnak vallásoktatást az iskolában, akkor a községi hatóság 
segítségül fog rendelni oly tanerőket, kik a szükséges kel-
lékek mellett a családok bizalmát bírják." A katholiku-
sok nem tart ják a községi hatóságot illetékesnek arra, hogy 
a vallástanitáshoz szükséges kellékeket megítélhessék vala-
kiben. Erre csak az egyházi hatóság illetékes. S azért bár-
mennyire igyekszik Van Humbeck, a katholicismus sírásója, 
a vallástalan iskolákban vallásoktatásról gondoskodni, a ka-

tholikus belgák elhatározták, hogy gyermekeiket az ily isko-
lákba semmi áron sem küldik. Mindenütt megkezdték a 
vallásos jellegű iskolák felállítását, és ez országos szervez-
kedésben nem hagyják magokat semmiféle ministeri kecseg-
tetés által megzavarni. A namuri tartományban már 300 
vallásos jellegű iskola kész a jövő iskolai év kezdetén a kor-
mányi iskolákból menekülő ifjúságot befogadni. A három 
flamand tartomány még nagyobb buzgóságot fejt ki. Nem-
csak a nagybirtokosok állítanak fel vallásos jellegű népis-
kolákat, hanem magok a legszegényebb községek földmi-
velői is hallatlan lelkesedéssel irják alá plébánosuk felszólí-
tására az iskolaépítés és szervezésre szükséges összegeket. 
Gyermekeikért minden áldozatra készek. Lunuckenben, a 
hollandi határon, a vallástalanná tett községi iskola 150 ta-
noncza közöl a jövő iskolai évre csak 5 marad, ezek közöl is 
2 zsidó. I t t tehát a kormány vallástalan iskoláját akár be 
lehet zárni. 

Ily extravagans következményei vannak az egyház 
gyűlölete által vezérelt kalandos szabadkőműves közokta-
tási politikának. 

La Salette, aug. 20.*) (Templomszentelés és a b. Szűz 
szobrának megkoronázása.) — Hogyan fessek méltó képet az 
itt épen most lefolyó ünnepélyről ? Megkísértem röviden. Tiz 
püspök jelent meg. Távolság, kor, hivatalos teendők halmaza, 
politikai kényes helyzet, — semmi sem törhette meg ezen 
apostolok akaratát. Guibert bibornok s párisi érseket főt. 
püspök testvérei hódolattal környezik. A besangoni és cham-
béryi érsekek, a grenoblei, viviersi, marseillei, fréjusi, va-
lencei püspökök és mgr Mermillod kötelességöknek tartot-
ták részt venni e zarándoklatban, melyben Francziaország 
minden vidéke képviselve van. Jöt tek ide éjszakról délről, 
keletről nyugatról, keresni a kereszt tudományát s a bűnbá-
nat édes, élveit és a hitben atyáink, a főpásztorok, megjele-
nésök által helyeslik ez uj, békés keresztes hadjáratokat, sőt 
magok vezetik arra a népet. 

Tegnap a szentély felé vezető utak és ösvények a szó 
szoros értelmében fedve voltak zarándokokkal. Kiket a fá-
radság ki nem merített, a szent olvasót morzsolgatták. Egész 
éjen át egyik csoport a másikat követte és a templom soha 
sem szűnt meg telve lenni ajtatoskodókkal, kik Máriával 
imádkoznak és sirnak a társadalom üdveért, kérve a végte-
len könyörületességet, hogy azt Jézus Krisztushoz visz-
szavezesse. 

Éjféltől kezdve délig 25 oltárnál folytonsan szent mi-
sék mondatnak. Ma 8 órakor kezdi mgr Paulinier, besan-
goni érsek, a la salettei bazilika felszentelési hosszas de ma-
gasztos szertartását. Ezt megelőzőleg a párisi bibornok sza-
bad ég alatt szent misét fog tar tani ; holnap pedig ugyanő 
meg fogja koronázni X I I I . Leo megbízásából a b. Szűz la 
salettei szobrát. E pillanatig szónoklatot még senki sem tar-
tott. Ma este fog beszélni a fréjusi püspök, holnap pedig 
mgr Mermillod, a homileták egyik legnagyobbika. 

Még visszatérek ezen üunepélyek részleteire, melyek-
ben az örök boldogság előize rejlik. 

*) Ez eredeti tudósítást a sz. Pál-egylet levelezési irodájától 
kaptuk. Szerk. 
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IRODALOM. 
-f- Elemi liitvédtau jelent meg Rutter kanonok és 

saint-trondi kisseminariumi kormányzótól ily czim a la t t : 
Cours élémentaire d'Apologétique chrétienne, par M. le cha-
noine Rutter, directeur du petit séminaire de Saint-Troncl.— 
Saint-Trond, 8-adrét 1 köt. 516 lap. 2 frank 50 cent. 

Elemi hitvédtan! Mit akar ez jelenteni ? Mi a czélja s 
micsoda szükségletnek akar megfelelni ? 

E kérdések merülnek fel bizonyára mindenki előtt, ki 
e könyv czimét olvassa. 

Hitvédőkben az egyház soha sem szűkölködött. Fényes 
nevek, sz. Justintól kezdve le egész napjainkig, tanúskod-
nak, hogy az Isten országa ellen intézett támadások min-
denkor erőteljesen s diadalmassn visszaverettek. Hanem 
ezen elsőrangú hitvédők nagy tudományos apparatussal ké-
szült vaskos műveit nem mindenki használhatja. Különösen 
a szellemi műveltség alantibb fokán álló széles körök, ki-
vált az olvasmányok, újságok után kapkodó nép, de az i f jú-
ság is, napjainkban nagy szükségét érzik annak, hogy szent 
hitünk igazságait általánosan érthető népies nyelven tanulja 
ismerni s védeni.Hitvédtani népszerű kézikönyvre van mennél 
többre szükség, hogy minél több résen csempészik be a val-
lástalanság pártosai a keresztény lelkeket meggyilkoló mér-
get, annál több csatornán csergedezzék a keresztény társa-
dalom testén át a jótékony gyógyforrás. Egyes hitigazsá-
gok, egyes röpiratokban, általánosan érthető, népszerű nyel-
ven, minden nagyobb irodalomban eléggé meg vannak vilá-
gítva : teljes, kimeritő hitvédtani munkák az olvasni szerető 
nép számára s az ifjúságnak, minden perczben elővehető 
zsebkönyv gyanánt, valamennyi kath. nemzet irodalmában 
vagy hiányzanak, vagy csak egy-két sikerült példány által 
vannak képviselve. 

Egy perczig sem habozunk kijelenteni, hogy a fenn-
czimzett mű a legjelesebb apologetikai művek sorába tarto-
zik, sőt sajátságos érdemeinél fogva különálló, kiváló helyet 
foglal el a katholikus hitvédelmi irodalom körében. Mód-
szere, kérdések és feleletek szerint kezelvén a tárgyat, mind-
jár t mutatja, hogy itt nem tudósok voltak szem előtt tartva, 
hanem a tudni vágyó nép s a tanuló ifjúság. Szerző e ka-
techetikai módszerről igen helyesen következőleg nyilatko-
zik. „Habár ezen módszer igen eleminek látszik s az alak 
kellemeinek semmi tért nem enged, mindazáltal azon meg-
becsülhetlen előnynyel bir, hogy az olvasó és tanuló figyel-
mét határozott pontra központosítja s a feleletben teljesen 
felvilágosítja a felől, a mire szüksége van, a nélkül, hogy 
magának az egyszerű olvasónak vagy tanuló ifjúnak magá-
nak kellene, sokszor nagy megerőltetéssel, keresni a szóvirá-
gok halmaza alatt az igazságot." De a mennyire megkönnyíti 
az ily egyszerű módszer az olvasó és tanuló feladatát, épen 
oly nehéz a tudományos észjáráshoz szokott irónak magát 
ezen egyszerű módszerbe mintegy beleélni s mindenkor rö-
viden, velősen eltalálni a bölcsészeti, theologiai, történelmi, 
természettudományi bizonyítékok olyatén előadását, mely 
kezdők s avatatlanok előtt tüstént érthetővé tegye a legma-
gasztosabb igazságot is. 

Szerző a kateehetikai módszerben szerencsés sikerrel 
eltalálta az arany középutat. (Végeköv.) 

= Beküldetett: Elemi számtan. A nm. vallás- és 
közoktat, magyar kir. miniszter ur 1879-ik évi 17630. sz. a. 
kelt rendeletével kiadott tanterv alapján irta Dr Zafféry 
Károly főgymn. rendes tanár. I. rész. Szatmártt 1879. 1-ső 
mutatvány-i v. 16 lap. 

Szerző eléggé nem dicsérhető szorgalommal és gyorsa-
sággal dolgozta ki e sikerült Elemi számtant. Sietett pedig 
a nyomatással azért, hogy már a legközelebb beálló tanévre 
tankönyvül használtathassék. 

A mi a mű szakszerű belbecsét illeti, örömmel consta-
táljuk, hogy szerző igen alkalmas módszert követ a számtan 
elemeinek ismertetésére s irálya az egyszerű módszernek 
megfelelőleg igazán népies. A gymnasiumok, reáliskolák első 
osztályában, valamint a képezdék első és a felsőbb népisko-
lák magasabb osztályaiban igen alkalmas tankönyv. Ára 50 
kr. Megrendelhető szerzőnél Szatmártt. Szerző minden 8 pél-
dányra, szegényebb if jak közti kiosztás végett, egy ingyen-
példányt ad ; az illető szaktanárnak pedig egy tiszteletpél-
dánynyal szolgál. 

VEGYESEK. 
— A szentatya, i r j a a ,Déf.' római levelezője, már meg-

kezdte az egyházi tanintézetekben azon reformokat, melyek 
természetes következményei az encyclicában kifejtett nagy-
szerű programmnak. A példának mindenesetre Kómából kell 
kiindulni. 

— Mgr Mocenni helyébe perui, chilei, equatori és bo-
liviai apostoli delegátussá mgr Cocchia, s. domingói, haitii és 
venezuelai ap. delegátus fog kineveztetni. 

— Aloisi Masella, neocasareai érsek és müncheni nun-
tius, a bajor királytól a bajor korona érdemrendjének nagy-
keresztjét hapta. 

— Ismét előkelő convertita és pedig porosz tért vissza 
a kath. egyházba. Stumm porosz pétervári követségi első tit-
kárról hozta e hirt a , Voce della Veritá1. Az előtt Stumm ró-
mai követségi attaché volt s Arnim szellemében működött, 

— Bonnaz Sándor Csanádi püspök ur ő excja, mint a 
temesvári néplap irta, az előbb székhelye számára tervezett 
leány-nevelő intézetet Szegeden fogja felállítani, hol a vá-
rosi hatóság részéről e nagylelkű szándék a legnagyobb há-
lával fogadtatott. 

— Francziaországban a társadalmi kérdés megoldásá-
hoz erősen hozzá fogtak. A munkás ügyet egyházmegyék 
szerint kezdik szervezni, kiterjesztve mindenre a figyelmet. 
Folyó évi sept. 1—6-ig lesz a munkásügyi nagygyűlés An-
gersben mgr Freppel elnöklete alatt. 

— Az innsbrucki egyetem világi tudománykarainak 
ugy tanárai mint hallgatói közt szomorú viszálykodások 
dúlnak. Az idegen érzelmű liberális elemek megmételyezték 
a tősgyökeres kath. ország egyetemét. Alig sikerült kike-
rülni, hogy zsidó ne legyen a tiroli egyetem ezévi rektora. 

— Az uj olasz cultusminister megengedte, hogy a nö-
vendékpapok ezentúl a középiskola mind a 8 osztályát pap-
növeldében végezhetik, csak az érettségi vizsgálatot kötele-
sek állami intézetben letenni. Eddig ugyanis a növendékpa-
poknak legalább a 8-ik osztályt valamely állami iskolában 
kellett végezniök, ha azt akarták, hogy érettségire bocsát-
tassanak és érvényes absolutoriumot kapjanak az elvégzett 
középiskolai tanfolyamról. E miatt még a ,mérsékelt' párt-
ban is nagy a harag és felindulás. Clericalismusról vádol-
ják Perez ministert. 

P é t e r f i l l é r . 
aPazmanaeum elüljárói és növendékpapsága részéről 10 db. cs. k. a. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, szeptember 3. 19. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Havi szemle. — Az ó-szövetségi kánon. — Egyházi tudósítások : Budapest. A magyar nemzet és a pápa-
ság. Szepeshely. Föpásztori szózat az egyházmegyei róm. kath. férfi tanitó-képezde segély-egylete ügyében. Irodalom : 

Elemi hitvédtan. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
1879. aug. 4-ike örökké emlékezetes nap, kor-

szakot jelölő ha tárkő lesz az egyház, a keresztény-
ség és az emberiség történelmében. 

Minden, a mi n a g y ; minden nagy esemény, 
minden nagy reform, — csak lassan, csaknem ész-
revét lenül készül elö s érlelődik meg az idők ter-
mékeny méhében : és viszont, minden nagy kezde-
ményezés, még a legrögtönzöttebo is, rendes lefolyás 
mellett, szintén csak lassan s mint az elemeknek 
sziklákat szétporlasztó vegyi működése, csaknem 
észrevétlenül bont ja szét az előítéletek ál ta l felhal-
mozott akadályok torlaszait s ugyani ly lassan emeli 
fel a tervezett átalakulások eszményi arányai t . 

XIII . Leo pápa f. évi aug. 4-iki encyclicáját a 
keresztény bölcsészeinek res taurat iójáról , mind az 
előzmények, mind az eredmények tekintetében ugyan-
ezen szempontból kell megítélnünk. Az isteni gond-
viselés lassan, lépésről lépésre, fokról fokra hagyta 
az e bámulatos, egyszerre fényes napként kivil lant 
restaurat io eszméjét Krisztus egyházában kifej leni ; 
és bizonyára, — bár a pápa szózatának hatása a 
kath. egyház kebelén belül rögtön nagy arányokban 
mutatkozik, — mégis üdvös gyümölcsei s áldásos 
eredményei , a katholika egyház kebelén kivül, hol 
az emberi tudomány i rány tű s minden fegyelem 
nélkül szóguldozza be az igazság és tévelynek zűr-
zavarrá összebonyolított világát, szintén csak igen 
lassan, de annál maradandóbban fognak mutatkozni 
a vi lágtörténelem lá thatárán. Vájjon hol van az a 
halandó, ki már most meg tudná mondani, mikor 
fogja az encyclica szelleme bevonulását tar tani Ber-
linbe s mikor fogják Kant, Fichte, Schelling és He-
gel tanszékéről aquinói sz. Tamás bölcseségét hir-
detni és magasztalni ? Hogy ilyen idő jönni fog, 
i lyen időnek jöni kell, az bizonyos; mer t a protes-

tant ismus, min t száraz ág a kereszténység életfá ján, 
sajá t súlya a la t t fog letörni s a nagy tévedések, a 
századokig ura lkodot t eretnekségek sorsára j u tn i ; 
de hogy mikor fog ez történni , ki t u d j a megmon-
dani ? És midőn ez meg fog tör ténni : akkor Berlin-
ben is, — ha addig Londonnak Macaulay ál ta l lát-
nokilag szemlélt sorsára nem ju t , — aquinói szent 
Tamás lesz a legnagyobb bölcsészi tekintély, mely a 
kereszténység egén az eddig lefolyt 19 század alat t 
fe l tűnt . 

Lassan, min t a csepegő vizcsep kopta t ja el a 
követ, fogyott a 15. század óta a scholasticus, vagy-
is a mi mindegy, az egyház ápolása alat t fe lvirul t 
keresztény bölcsészet tekintélye, illetőleg, hogy ugy 
mondjam, népszerűsége. Midőn Európa tudósainak 
egy része a pogány classikai vi lágban lelkileg testi-
leg elmerült , a pogány világból magokba szivott 
szellemmel a humanisták a poli t ika terén megtá-
madták a pápai, egyházi legfőbb tekinté lyt s fölé 
emelni törekedtek, a római caesarismusból elvont 
elméleteik szerint, az ál lamfői souverain hatalmat . Az 
impérium harcza a sacerdotium ellen, — ez volt a 
csalfán humanismusnak nevezett pogányszellemü, ke-
resztényellenes reactio egyik eredménye. Szép Fülöp 
harcza VIII. Bonifácz pápa ellen e forrásból fakadt . 
Mátyás k i rá lyunk ismeretes fenyegetése is ezen áram-
latban ta lá l ja magyarázatá t . — Más felöl a keresz-
tény világnézettel homlokegyenest ellenkező eme 
pogányszellemü reactio a tudományt is harczba ke-

ver te a hittel. P la to és Aristoteles bölcsészeti tanai, 
mint u j -p la tonismus és aristotelismus, minden téve-
lyeik- s tapogatózásaikkal együt t föléledtek, és a 
humanisták azokat az egyház atyái és tudósai á l ta l 
k iművel t keresztény philosophiával á l l í tot ták szem-
be, természetesen a legvégzetesebb balfogással, mer t 
az egyház atyái és tudósai, a nagy Vazulok és da-
maskusi Jánosok Keleten, a sz. Ágostonok, Albertus 

19 
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Magnusok, aquinói Tamások és Bonaventurak Nyu-
gaton a classicus világ bölcsészetét nemcsak el nem o O 
vetették, söt azt salakjától, a belevegyült sokféle 
tévelyektöl megtisztí tva, a keresztény világnézet 
rendszerébe felvették és befoglalták. A görög és ró-
mai bölcsészeinek épen e megtisztí tása és a keresz-
tény eszmékkel öszhangba hozása szülte s fejlesz-
tette ki a keresztény bölcsészetet, mely a 12. század 
óta philosophia scholastica nevet kapott . 

A humanis ták ál tal kezdett eme harczát az im-
per iumnak a sacerdotium s a tudománynak a hit s 
a hit tel öszhangban levő Scholastika philosophia 
ellen a protestant ismus saját czéljaira móhon igye-
kezett kizsákmányolni. Az ál lami és egyházi hata-
lom közt felidézett antagonismust felhasználta az 
ál lami hatalom kegyének s támogatásának meg-
nyerésére, elvül ál l i tván fel, hogy az állami hata-
lom vallási ügyekben is legfőbb hatalom, ugy hogy 
,cuius regio illius religio', a milyen val lást akar az 
államfő, olyant van joga országába behozni s meg-
ál lapí tani . A tudomány terén szintén folyta t ta a 
protestant ismus a humanis ták harczát a kath. egy-
ház ál ta l teremtet t tudományos állapotok, intézetek 
és bölcsészeti tanrendszer ellen. A scholastikusok-
ra, — minthogy ezek képviselték az egyházban fel-
virágzott keresztény bölcsészeti tanrendszert , — kí-
gyót békát kiáltani , némely, alsóbbrendű scholasti-
kusok gyengéit, hibáit, — a csiszolatban nyelvet, 
vitatkozási szenvedélyt, a felhalmozott kérdéseknek 
szörszálhasogatássá f a ju l t aprólékos feszegetését,— 
százszorosan nagyítva s czélzatosan koholt rágal-
makkal megtoldva az egész scholastikára rákenni a 
magát reformácziónak nevező h i tú j í t ás egyik leg-
első s legkedvesebb feladatának tar tot ta . Jó l tudták 
e mozgalom megindítói s későbbi vezérei, mily ha-
talmas ellensége a szent írás egyes helyeinek elcsii-
rése s csavarásaira alapí tot t u j tanoknak a logika 
szabályai szerint fegyelmezett s az érvelés szoros 
összelánczolásánál fogva acies bene ordinátához ha-
sonló Scholastika. 

Erezték, hogy fegyelmezetlen, rakonczátlan s 
a szenvedélytől e l ragadtatot t észszel nem bi r ják ki 
a harczot a logika fegyelmével fölvértezett , ren-
det és szabályt ismerő begyakorlot t scholastikai 
éles észszel szemben. Azért fakadt ki, önkényte-
lenül elárulva szellemi alábbvalóságát Bucer, mi-
ként a pápai encyclica is emliti, amaz ismeretes 
mondásban : Tolle Thomam, et ego dissipabo eccle-
siam. És Luther a scholastikusok ál tal hirdetet t leg-
józanabb elvet is megrágalmazta, hogy epéjét a pápa 

ellen kiönthesse. Igy például a Gen. 12. fej. i r t ma-
gyarázatában igy i r : „Scholastici invincibilem igno-
rant iam d ixe run t excusabilem, quae simpliciter a 
toto excuset, id est, peccatum prorsus to l la t ; — 
tanta est coecitas in Papae scholis !" M e l c h i o r C a n u s 
erősen fején ta lál ta a szeget, midőn a hi tuj i tók ezen 
antischolasticus szellemének következő okát adta : 
„Ob earn causam scholasticorum disputat ionibus 
adeo sunt haeretici infensi, quod intell igunt, catho-
licam fidem, quam expugnare moliuntur , horum 
studio, doctrinaque munir i . Agnoscunt sane lupi 
canes, eosque odio prosequuntur : et scholae nomen 
istis invisum est, quae lupos arcét a gregibus, et 
eorum insidias porro cavet."1) 

Az á lhumanismus és az egyházi tekintélylyel 
meghasonlott protestáns szellem, beszivárogván las-
sanként, i t t-ott , majd egész országokkan, a katholi-
kus intézetekbe s a kath. tudósok elmélkedéseibe, a 
mu l t század végén, mig egyfelől a Scholastika tekin-
té lye ,— csaknem egyedül Rómát és egy-két szerze-
tes rendet kivéve, melyek körében is sokan elpár-
tol tak az egyház hagyományos bölcsészeiéből, — 
annyira elhomályosult, hogy sok katholikus tu-
dós, telve protestáns, jansenista, josephinus, söt né-
melyikök pogány szellemmel és hozzá jó adag böl-
csészettörténelmi ignorant iával , gúny névnek hasz-
nál ta a ,scholatikus' szót: addig másfelöl a ke-
resztény bölcsészet üdvös fegyelme alól kirugasz-
kodott szellem, bekalandozván a legellentétesebb 
elméletek és agyrémek nyaktörő utai t az ész isteni-
téseig vetemedett el s egyenesen a bűnt ál l i tá fel az 
ész istennője gyanánt ol tárra . Ez volt a keresztény 
bölcsészettől elpártol t emberi szellem apotheosisa a 
philosophiainak nevezett mul t század végén. Es ez 
volt egyszersmind a forduló pont, melynél kezdetét 
vette a Scholastika, vagyis hagyományos keresztény 
philosophia, u j felvirágzása. Lassan haladt ez és 
csaknem észrevétlenül. — A kath. egyház kebelén ki-
vül zavar ta lanul folyt a philosophiai bábeli zűrza-
var a 19. században is. Schelling, Hegel e század 
elején ragyogtak a philosophusi félistenség fénykö-
dében. A kathol ikus nemzetek körében, bár fe l tűnt 
már a jobbrafordulás hajnala, csak nehezen és nagy 
bukások árán tudták a philosophiával foglalkozó 
szellemek a keresztény bölcsészet hagyományos ös-
vényeit feltalálni. Francziaországban Cousin min-
den philosophiai rendszert fölvett magába, Bonald 
túlbuzgóságában feláldozta a hitnek a tudományt , 
Lamennais hitetlenségben halt meg, Bautain, Bon-

!) Loc. theol. 1. 8. c. 2. 
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net ty philosophiai tételeiket kénytelenek voltak visszavonni, 
mert az igazság keresesében nem ismervén a scholastikát 
letértek a helyes útról s eltévedtek, miként Ubaghs és má-
sok a Franeziaországgal határos Belgiumban. Olaszország-
ban Giobert i és Rosmini, nagy szellemek, bár nem egyfor-
mán, mindaketten nagy tévelyekbe sodortak sokakat. Német-
országban Baader, Hermes, Günther , Frohschammer stb. 
tévelyei s az azok által okozott zavarok ismeretesek. Vala-
mennyien nem ismerték sz. Tamást és ellenségei voltak a 
scholastikának. — Nálunk, kik szellemileg jobbára a kül-
földről élünk, csaknem minden philosophiai ,rendszer' visz-
hangra talált, csak a scholastikusok örökbecsű műveit hagy-
tuk az előítéletek százados pora alatt heverni. — Hanem e 
keresztül-kasul szétágazó tévutak között a hagyományos 
keresztény philosophia, vagyis a Scholastika, biztos és kipró-
bált u t ján a jelen század elejétől fogva mindig sűrűbben 
mutatkoztak a lelkes törekvések. És itt, a scholistika restau-
rat iójának úttörői közt, legeslegelső sorban kell emliteni a 
magasztos szellemű Jézus társasága jeles t ag j a i t ; mert a 
mult század alatt eltörölt, de azután ismét visszaállított 
szerzetes rendek közöl egyik sem tett annyit, mert talán 
nem is tehetett, a Scholastika theologia és philosophia u j 
felvirágoztatására, mint a nevezett nagyérdemű szerzet. 
Bátran mondhatni, hogy Jézus társaságának visszaállításá-
val kezdődik a Scholastika restauratiója. Lassan és nehezen 
tör t ez magának utat különösen Németországban, de egye-
büt t is. A legjobb szándékú katholikus hittudósok és böl-
csészek is inkább csak sejtették, mint határozottan tudták, 
mily megbecsülhetlen kincs rejlik a nagy keresztény száza-
dok tudósai által felhalmozott tudományos hagyományban. 
Nem voltak, s akik még most sem tértek vissza a scliolasti-
kához, most sincsennek megelégedve a philosophia jelen álla-
potával. Beleunták a sok uji tásba és szárnypróbálgatásba; a 
keresztény nagy idők szellemi hagyományába elmerülni pedig 
vagy koruk nem engedte meg, vagy kedvök sem volt ; mert 
á m u l t érthetetlen talány lett előttük. Mintegy magát rajzol-
va igen találóan festi ezen állapotokat Gra t ry . „A bölcsészet 
nálunk, úgymond, kétségkivül tönkre ment. Olvassuk a régi 
emlékeket, a nélkül, hogy értenők ; nem tudunk nyelvükön ; 
nem hatunk be értelmükbe. A századok elvesztik a bölcsesé-
get vagy ismét feltalálják, épen ugy mint egyes ember el-
veszti vagy megtalálja életének különféle szakaiban az igaz-
ságot, a szerint, a mint lelke az élvhajhszban szétbomlik s 
visszadől az érzékek éjébe, vagy pedig ú j ra felemelkedik az 
erényben s visszafordul az eszméhez. Midőn valamely lélek 
lemond a bölcseségről, azért nem egészen feledi el az isteni 
bölcseség beszédének hozzá intézett szavait, melyek emléke-
zetébe mélyen vannak bevésve ; hanem ezen szavak többé 
stmmi varázszsal, semmi élettel, semmi vonzerővel, semmi 
értelemmel sem birnak : ezek régi romok, melyeket a gon-
dolkodás, mely az előtt is élt, folyamában magával höm-
pölygőt, mert épen ott vannak, de többé nem használja s 
nem hisz bennök. Ilyen a jelenkori gondolkozásnak álla-
pota a mult idők nemes bölcsészetével s a nagy századok 
bölcseségével szemben ; bir ja valamennyinek emlékeit, de 
nem érti azokat, annál kevésbbé hisz bennök."3) 

3) „Tel est l 'é ta t de la pensée contemporaine à l 'égard de la noble 
philosophie du passé et da la sagesse des grands siècles ; elle en a tous 

Ez volt, s jó részben most is ez, a legjobb szellemű ka-
tholikus tudományos irányzatok egy részének lelki állapota 
a scholastikával szemben. Elavul t dolog, tisztelni kell, — ez 
az egész. 

Egészen más szellem lengedezett szakadatlanul a pá-
paság közvetlen közelében, az örök városban. I t t soha sem 
szűnt meg a Scholastika tiszteletben s becsben lenni ; műve-
lése sem szűnt meg soha. Csaknem valamennyi pápa igye-
kezett aquinói sz. Tamás dicskoszorujába egy friss babérle-
velet befoglalni s a Scholastika érdemeit, tekintélyét védeni. 
Méltán kérdé Parrochi , Bologna biboros-érseke, papnövel-
déje tanáraihoz 1877-ben intézett levelében: „ E quale dot-
trina puö vantare si numerose ed esplicite aprovazioni de' 
Romani Pontefici da Gregorio X al regnante P io I X . ?"4) — 
E század elejétől kezdve az apostoli szent szék különös 
gondot forditott mind a Scholastika ellen elterjedt előítéle-
tek eloszlatására, mind a scholastikai tanokba ütköző téve-
lyek kiküszöbölésére, mind végre magának a scholastikai 
bölcsészetnek és theologiának mennél szélesebb körben való 
terjesztésére. Kik a keresztény világ valamennyi országá-
ból Rómában voltak szerencsések hit- és bölcsészeti tanul-
mányaikat végezni, azok mindnyájan mint sz. Tamás taní t -
ványai s a Scholastika lelkes terjesztői tértek vissza hazá-
jokba. De hivatalosan is, az egyházmegyei hatóságok u t ján , 
különösen az elhunyt nagy pápa alatt, határozott lépések 
történtek ez irányban. I X . Pius volt az, ki a Scholastika el-
leni előitéletek vastag ködét keresztül törte, midőn Syllabu-
sában kárhoztató Ítéletet mondott a következő, az előtt még 
kath. tudósok előtt is axióma gyanánt lebegő tétel fölött : 
„Methodus et principia, quibus antiqui doctores scholastic! 
Theologiam excoluerunt, temporum nostrorum necessitatibus 
scientiarumque progressui minime congruunt ." 5 ) IX.Pius volt 
az, ki alatt szokásba jött , hogy S. Congregatio Concilii mele-
gen szokta a megyék főpásztorainak ajánlani, hogy a növen-
dékpapságot sz. Tamás bölcsészeti és theologiai eszméiben 
neveljék. Egy-ké t ily nyilatkozatot idézni nem lesz fölös-
leges. „Nolunt Emi Patres, igy szól az egyik,6) sine laude 
abire curas, quas in novo clero efformando adhibere soles ; 
qua qu idem in re, eadem certe doctrinae sanetitate ac soli-
ditate, eademque erga Apostolicam Petr i Cathedram obser-
vantia, qua ipse . . . . maxime praestas, imbuendum illum 
atque ornandum curabis propositis eidem ad penitiorem 

philosophiam ac theologiam hauriendam immortalibus Divi 
Thomae libris, quibus recta ad altissimam speculat ionem.. . 
via et ratio panditur." És egy másik7) : „Libentissimeetiam 
audirent Emi Patres, in philosophicis ac theologicis disci-
plinis tradendis S. Thomae vestigiis isthic insisti. Doctrina 
enim huius sanetissimi ac praestantissimi Magistri non so-
lum sana, aptissima imprimis est ingeniis acuendis, atque 
erroribus detegendis et convellendis.Nec timendum quousque 
Clerus ei adhaereat, ne catholicorum liberalium, uti vocant, 
placita (quibus nulla deterior pestis) sectetur; populus vero 

les monuments , mais elle n ' en a pas 1' intelligence, et encore moins la 
foi." V. o. Défense, 1879. aug. 24. 

*) Deila necessità cl' una filosofia propedewtica alla teoloyia. 
Let tera del Cardinale Arciv. di Bologna ai professori del Seminario dio-
cesano. V. ö. La Scienza Italiana, 1877 . 5. fűz. 472.1. 

5) 
6) Epist . ad Ordinarium Paderborn d. 4. .Tun. 1570. 
7) Epist . ad Ordin. Nannet . d. 27. Febr. 1875. 
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a tali clero excultus avitam fidem et morum integritatem 
perpetuo servet." Ezen és más hivatalos okmányok alapján 
helyesen következtet az Acta S. Sedis szerkesztője, midőn 
ezt mondja : „In Sacra Congreg. Concilii, quoties in suis re-
sponsionibus ad relationes Episcoporum super statu dioece-
sium destudiis seminariorum agere contingat, hoc iam a 11011 
paucis annis solemne habet, ut in philosophicis discipli-
nis tractandis S. Thomae placita, ex quibus sacrarum et hu 
manarum scientiarum instauratio pendet, sequenda Episco-
pis proponat, gravissimisque verbis inculcat."8) 

Dicsőén uralkodó szentséges atyánk X I I I . Leo, a 19. 
század bölcs pápája tehát, a maga magasztos módja és szelleme 
szerint, csak folytatja és fejleszti, a mit nagynevű elődei, kü-
lönösen a X I X . század nagy eszinetisztázója I X . Pius, foly-
ton szivükön viseltek s nagy buzgósággal ápoltak. 

De lássuk a pápaságnak az emberi tudomány és böl-
cseség emelése érdekében nyilatkozó nagyszerű szózatát 
közelebbről. (Vége köv.) 

Az ó-szövetségi kánon. 
(Vége)*; 

I I . Miután, miként az eddig mondottakból kitűnik, a 
kánon nem volt befejezve az ellenfelek által felállított idő-
ben, abba Ezdrás utáni időkben is vétettek fel sz. könyvek. 
De ha ez csakugyan ugy van, mily körülmények folytán 
keletkezett a mostani zsidó kánon, melyet az ellenfelek ere-
detinek mondanak ? Mielőtt e kérdésre megfelelnénk, min-
denekelőtt azon véleménynyel kell tisztába jönnünk, vájjon 
a palästinai ós az egyptomi zsidóknak volt-e külön, vagy 
pedig ugyanazon kánonjuk ; vagy más szavakkal : vájjon a 
palästinai kánon tartalmára nézve különbözött-e az egyp-
tomitól, vagy nem? 

E kérdés megoldásánál nincs dolgunk a protestánsok-
kal, kik ezt egyenesen tagadják, állitván, hogy a két nép 
ugyanazon sz. könyvekkel birt ; liauem azon kath. tudósok-
kal, kik ezen véleményt — ugyancsak protestánsok szerint 
— azért gondolták ki, hogy az egyház határozatát a szent 
könyvekről könnyebben igazolhassák. 

Azonban a kath. tudósok ezen véleményét nem fogad-
hat juk el, nemcsak azért, mert a két kánonisták érvei a té-
telt még valószinüvé sem teszik, hanem főképen, mert té-
nyek szólanak a két nép folytonos közösségéről és a sz. ira-
tok azonosságáról. 

Az alexandriai zsidók a palästinaiakkal az egynemű 
tanok és intézmények kapcsa által köttettek össze; a vallási 
közösség mindig fenállott, ugy hogy vallási nézeteik metru-
mául mindig a palästinaiak nézete szolgált. 

Azonban ki hinné, hogy ezen a vallás dolgában any-
nyira a palästinaiakhoz ragaszkodó zsidók épen a kánont ha-
misították volna meg? IIa Jos.Fl. szerint — „cum enim tot iam 
secula efliuxerint, nemo adhuc adiicere quidquam illis, nec 
demere,nec commutare ausus fui t" — a palästinaiak ily tisz-
teletben tartották könyveiket, akkor a velők legszorosabban 
tartó egyptomiakról nem lehet feltennünk, hogy épen ezen 
nézet ellen más könyveket fogadtak volna el, s ily ellentétbe 
helyezkedtek volna a palästinaiakkal. 

Hanem ellenkezőleg azt állitjuk, hogy ezen időben (t.i. 
Krisztus e.) ugyanaz volt a palästinai s hellenista kánon tar-

8) Vol. 8. p. 615. — *) L. a .Religio' ez évf. 14. sz. 

talma ; s miután a liellenisták a régibb s ujabb keletkezésű 
sz. könyveket a palästinai zsidók tekintélye s intése alapján 
fogadták el : következtetjük, miszerint a valódi kánon a 
L X X . kánonja, mely bennünket egyszersmind a palästinai 
kánon ezen időben állapotáról világosit fel. 

Állitásunkat következőkkel igazoljuk: 1. I I . Machab. 
2, 15. szerint a palästinaiak intik a hellennyelvü zsidókat, 
hogy a Juda által egybegyűjtött könyveket vigyék el maguk-
hoz. Erre vonatkozólag Kaulen igy ir : „Wohl aber wissen 
wir, dasz noch in der letzten Zeit des selbständigen Juden-
thums Schriften, die als inspirirt anerkannt waren, zu der 
vorhandenen Sammlung hinzugefügt wurden. Bei den ägyp-
tischen Judengeschah diess gerade so, wie in Palästina, und 
die neu aufgenommenen Bücher würden gegenseitig mitge-O O O o o 
tlieilt. Uber diese Thatsache haben wir eine bestimmte 
Angabe, 2. Mach. 2, 15., welche sich wahrscheinlich auf 
das zweite Machabäerbuch bezieht."1) 

2. Az Ecclus szerzője Jeruzsálemben szerkesztette 
könyvét s egyúttal azon volt, hogy könyve a hellenistákhoz 
is elvitessék. 

3. Ugy szintén Esther könyvében az mondatik (Vulg. 
11, 1.), hogy Dositheus a könyv egy részét, melyet Lysima-
clius fordított, Jeruzsálemből Egyptusba hozta ; mi annál 
fontosabb, mert Dositheus pap volt s a könyvek papok fel-
ügyelete alatt állottak. 

4. Ezekhez járul ama körülmény is, hogy a L X X - b a n 
a jelenlegi zsidó kánonba hiányzó könyvek nincsek egymás 
mellé, hanem a többi közé helyezve, ugy hogy külsőleg a 
könyvek közt semmi különbség sem észlelhető. 

Ezen tények folytán nincs okunk kétkedni, hogy a pa-
lästinai és hellen zsidók kánonja ugyanazon tartalmú volt, 
mert „omne igitur animi ingeniique pabulum, quod ad sacra 
et religionem pertinet, (Aegyptii) e terra patria petieruut; 
accedunt itinera ab iis, ut Ilierosolymis probitati suae satis-
facerent, quotannis facta".2) — Ily összeköttetésnél fogva ez 
nem is lehetséges máskép. 

A két kánonisták véleményök támogatására felhozzák 
a L X X fordítást, mely a hellenisták kánonja szerintök és pe-
dig azért, mert ez nem csak több könyvet számlál, mint Jos. 
emlit, hanem még más könyvekhez is adalékokat csatol. Hi -
vatkoznak Philóra, kinek irataiban a Therapeutákról, kik a 
sz. könyvekre nézve megegyeztek a többi egyptomi zsidók-
kal, az mondatik, hogy : „vóuovg -/.ai Xóyia d-Eöxiöfrévra Síd 
ITOO(f»}TIOV )TAL vuvovs Y.AI RÁ aXXa TSXSIOVVTCU", — hogy 
tehát ezen : -/.ai rà aXXa alatt volnának értendők a palästi-
nai kánonban nem lévő könyvek, ebből, mint Welte m'ondja, 
„ist ja der Doppel-Kanon erwiesen."3) 

A mi az első érvet, a L X X - r a való hivatkozást il-
leti, az eddig kifejtettek után állithatjuk, miszerint ezen 
L X X nem foglal magában oly könyveket, melyek a palästi-
naiaknál, mint sz. iratok nem tiszteltettek volna; minthogy 
ismételve az imént kifejtett érvet, a hellenisták a palästi-
naiaktól fogadták el a sz. könyveket, — ezen L X X csakis 
a palastinaiaktól átküldött s isteninek ismert iratot foglal-
hatott magában. 

>) I. m ű : 18. 1. 
2) L Dankó. Comentar . Ki h iva tkozva számos tudós ra ezen a r g u -

m e n t u m o k a t szépen ki fe j t i . 
3) L. i. művét . 20 .1 . 
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Hogy más könyvek elfogadása megrontotta volna a 
vallási egységet, az hivatkozva Jos. Fl. többször idézett sza-
vaira, minden kétségen kiviili.Ez ellen felhozzák ugyan ahel-
lenisták által Leontopolisban épitett templomot, mely mel-
lett azonban a vallási egység csak ugy állhatott fenn ; mert : 
teste Josepho non pauci Judeorum sua sponte in Aegyptum 
profecti sunt — victimas tamen in templum hierosolymita-
num mittebant"4) és „accedunt itinera ab iis, ut Hierosoly-
nis probitate suae satisfacerent, quotannis facta."5) 

A második érv, Philora való hivatkozás, első tekin-
tetre többet látszik mutatni; azonban akét-kánonistákegyik 
kezdője Herbst, maga lerontotta ez argumentumot ; kifejt-
vén e helyet — egybevetve Sirach prológusával, — ezen kife-
jezés alatt : y.ai vavovç -/.ai rà a'Û.a nem egyebet, mint ma-
gokat a ketubimokat érti, s igy „die besprochene Stelle aus 
Philo fúr einem Doppel-Kanon nichts mehr beweisen kann."6) 

Miután más jelentékenyebb érvet nem ismerünk, e két 
érv pedig elesik, mint tartkatlan, követbezik, hogy az ale-
xandriai és palästinai kánon tartalmára nézve egy : az ale-
xandrinoknál találjuk a valódi, meg nem hamisított zsidó 
nézetet, mely az uj szövetség irói által is megerősíttetett. 
„Usus ac veneratio librorum deuterôcanonicorum probant, 
Hellenistas traditionem piam secutos, hos libros cum aliis 
sacris vetustioribus permixtos legisse, nec praxim Phari-
saeorum nimis rigorosam tanquam obligantem respexisse, eo 
minus, quum principia Palästinensium, inde a sec. IY. ante 
Chr. spiritum proplietiae ab Israel cessasse, minime agnove-
rint, sed defenderint, sapientiam div., quae in animos sanctis 
se transferens amicos Dei et prophetas constituit (cap. 7. 
27.) semper pio in prohetas consecrare (Philo, quis rer. 
div. liaer. §. 52,).7) 

Ennél fogva bizonyos, hogy a görög fordítás ( L X X ) 
semmikép sem tartalmazhatott más sz. könyeket, mint me-
lyeket Palástinában kanonikusoknak tartottak s mint ilye-
neket a hellen testvéreknek is átküldték. 

De ha, mint láttuk, a kánon a palastinaiaknál nem 
lett Ezdrással befejezve, ha a palästinaiak egykoron ugyan-
azon kánonnal bírtak, mint melyet a hellenek L X X - j a mu-
t a t ; sőt a LXX-ban az ismert könyvek csak azért foglal-
tatnak ben, mert a palastinaiaktól származtak : honnan 
magyarázható az, hogy a jelenlegi zsidó kánonban mindazon 
könyvek nem foglaltatnak ? 

Ennek egyedüli oka az, hogy a zsidók elvesztvén po-
litikai önnállóságukat, egyedül a vallás körében kerestek 
vigaszt ; de oly módon, hogy ebben is bizonyos kiváltság 
felé kezdtek hajolni, mi vallási nézeteiket egyoldalú, ferde 
rendszerré alakitotta át. Ennek következménye lett, hogy 
sz. könyveikre is oly kritériumokat alkalmaztak, melyek az-
előtt teljesen ismeretlenek voltak. Igy az „inspiratio" is-
mérvéül tekintették : a lehető legrégibb kort ; a könyv tar-
talmának a thóraval való pontos megegyezését és hogy a 
könyv Palaestinában származott legyen. Ezen kritériumok 
alkalmazása folytán számos könyv lett a kánonból kiküszö-
bölve Graetz tanuságá szerint „iamniai zsinaton" 90-ben 

4) Zschokke i. mű 322.1. 
6) Dankó. C. 14. 1. 
6) Herbst. W. 22. 1. 

Zschokke i. mü 353. 

Kr. után8), s az igy keletkezett megkurtított kánon általá-
nos érvényűvé leti a zsidók között. 

Ezen határozat azonban csak hosszú idő után lett álta-
lánossá valamennyi zsidó között; s ezen körülmény fejti meg 
azt, hogy egyes könyvek, mintáz Ecclus, Sapientia, Baruch 
stb. még későbbi századokban is kánoni tekintélyben állot-
tak egyes zsidóknál, sőt mint pl. Baruch a synagogábau is 
nyilvánosan olvastattak. Innen fejthető meg az is, hogy 
Theodotion csak ugy forditotta le Dániel deuterokánonikus 
részeit, mint a hetvenesek : Esther deuterokánonikus részei 
pedig a chald Targumimba is átszármaztak. Jos. Flav., jól-
lehet könyve elején megjegyzi,hogy ő csak ,,rà h ç à yQau^a-
r a " fogja forrásokul használni, s mégis az emiitett részeket is 
felhozza. (Y. ö. Kaulen Einleitung in die hl. Schrift. 19.) — 
Ily nézpontok hozták létre a mai megkurtított kánont, mely-
nek szűk tartalma tehát nem jogosít fel azon állításra, 
mintha a zsidók azelőtt más sz. könyveket nem ismertek 
volna. A zsidók ugyan, minden vigaszuk egyedül asz. köny-
vekben öszpontosulván, nem hamisították meg a sz. köny-
vek egyes helyeit, sőt inkább a könyvek szavait, betűit stb. 
összeszámították, s igy őrizték a megrontás ellen, mit Jos. 
Fl. is — kifejez; hanem particuláris s túlhajtott elzárkózott-
ságuk szülvén bennök az emiitett nézpontokat, egész könyve-
ket, melyek szerintök a próbát ki nem álhatták, kiküszöböl-
tek, s megalakult a jelenleg is fenálló kánon. A palästinaiak 
magatartását a hellen sz. könyvekkel szemben Oehler követ-
kezőleg irja le: „Die Stellung, welche das rabbinische J u -
denthum zu jenen der L X X beigegeben Schriften einnahm, 
entsprach ohne Zweifel seiner Stellung zu der L X X selbst. 
Diese wurde theils im Zusammenhange mit dem wachsen-
den Widerwillen gegen die griechische Literatur überhaupt, 
theils um des Ansehens willen, welches die L X X bei den 
Christen genoss, mehr und mehr eine feindselige."9) 

I I I . Miután a főkérdéseket, melyek az ó-szövetségi ká-
nonról felmerülnek, megvizsgáltuk, s kimutattuk, hogy va-
lamint a zsidók kánonja nem volt befejezve, jobban mondva 
bezárva egész Kr. utáni időkig, ugy másrészt azt is bebizo-
nyitottuk, hogy a palästinai és hellen zsidóknak kánonja 
tartalomra nézve egy és ugyanaz volt ; továbbá megfejtettük 
a körülményt is, mely alapul szolgált a jelenlegi zsidó ká-
nonnak. Hátra van még jelezni az ó-szövetségi sz. könyvek 
átmenetét a kath. egyházba. 

Az ó-szövetség nem volt egyéb sz. Pál tanúsága sze-
rint, mint naiSuywyos eiç XQIOTOV (Gralat. 3, 24.), ki azt a 
maga megjelenésével betöltötte.Ezen könyvek lánczolata sor-
ban mintegy hordnokai a mindinkább tisztábban és tisztáb-
ban fejlő mesiási eszmének, mig végre az a maga valóságá-
ban, minden körülmény szerint, mint megjövendendölve 
volt, — megtestesülve megjelent. Krisztus Jézus, az ó-szö-
vetség vezéreszméje, nyilvános tanítását ezen könyvekre 
való hivatkozásával erősjtette meg ; ezen könyvekre, mint 
bizonyító forrásokra, hivatkoznak tanítványai.10) Ezen hi-
vatkozások kölcsönöznek az ó-szövetség könyveinek teljes 
fényt, teljes érvényt, s mint ilyen istenileg nyilvánosan iga-

8) Cfr. Cohel. 149. sq. 
») L. Reusch. i. míí ; 161. 
10) Erről bővebben : Döllinger 1. müve 148—16ö. Dankó, i. mű 20. 
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zaknak hirdetett iratok származtak át az egyházba, mint-
egy tanuságául annak, hogy ezen egyház azon Messiás műve, 
kiről ők évezredeken át adott jóslatokat tartalmaznak. 

Az egyház tehát ezen ó-szövetségi kánont magától 
Krisztustól és az apostoloktól kapta. Mennyire terjedt ezen 
az apostoloktól átvett kánon tartalma, bizonyitja a hagyo-
mány. Az apostolok nemcsak a jelenlegi zsidó kánonban fog-
lalt könyveket idézik irataikba, hanem másokat is ; azokat, 
melyek L X X - b a n foglaltatnak. És ezen L X X kánon, mely 
sz. Ágoston szerint az apostolok által lett megerősítve, mely 
mint eléggé kimutattuk, a valódi zsidó kánon, ez ment át 
az egyházba, s mint valódi mindenkor őriztetett. „Die ale-
xandrinischen und hellenistischen Juden hatten in ihren 
Sammlungen heiliger Schriften die griechisch geschriebenen 
oder nur in dieser Sprache erhaltenen Bücher und 
sie gingen, da sie der Alexandrischen Ueberzetzung einver-
leibt waren, mit den übrigen in die christliche Kirche und 
der Gebrauch der Glaubigen über."11) Ugyanezt tanúsítják 
a sz. atyák, az apostoli hagyomány hordnokai, kik kivétel-
nélkül idézik a L X X - b a n foglalt könyveket, azokat a haere-
tikusok elleni vitáikban érvekül használják, a nélkül, hogy 
legkisebb ellenmondâât tapasztalnának. Az ujabban keletke-
zett ál-sz. iratokat gondosan megkülönböztetik s azokat O O 
apocryph iratoknak nevezik. — Már a könyveknek a sz. 
atyánknál előforduló osztályzása mutatja, mennyi gondot 
fordítottak arra, hogy más iratok ne keveredjenek a sz. 
könyvek közé. Csak sz. Ágostont idézzük ennek némi jelzé-
sére : „Omittamus earum scripturarum fabulas, quae apo-
cryphae nuncupantur, eo quod earum occulta origo non d a -
ruit Patribus, a quibus usque ad nos auctoritas veracium 
Scripturarum certissima et notissima successione pervenít. 
— Cur non sunt in canone, nisi quia ob antiquitatem suspe-
ctae fidei iudicata sunt non talibus proferentibus, qui 
ea per seriem successionis reperirentur rite servasse ? — 
Multa ab auctoritate canonica diligenti examinatione 
remota sunt." (De Civit Dei lib. 15, c. 23.) u ) Ha tehát ezen 
sz. atyánál a jelenlegi ó-szövetségi sz. könyveket elszámlál-
va találjuk, ez minden kétségen kívüli bizonyság. E kánont 
ünnepélyesen meghatározta a hippói zsinat (393) s csak ezen 
áthagyományozott igazságnak adott kifejezést a tridenti zsi-
nat. Tehát mindenkor igaz marad,mit liellarmin mondott, (De 
Verb. Dei 1,10.) „Proinde ecclesia nullo modo facit libros 
canonicos de non canonicis, sed tantum deciarat, quis sít ha-
bendus canonicus ; et hoc non temere, nec pro arbitratu, sed 
ex veterum testimoniis." D—k J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , szeptember 3. A magyar nemzet és a pápa-

ság. — Sokáig gondolkoztunk a felett, mitévők legyünk 
a ,Pesti Napló' sz. István-napi vezérczikkével : átadjuk-e azt 
a feledésnek, vagy bemutassuk-e, mint ismét egyikét ama 
vezérczikkeknek, melyekről alig-alig lehet megmondani, 
hogy forrásuk tudatlanság, vagy rosz akarat-e ? Az utób-
bira határoztuk el magunkat annyival is inkább, minthogy 
a ,Napló' vezérczikke, nem véve tekintetbe ama nemzetiségi 
mozgalmakat, melyek hazánkban léteznek és komoly bonyo-

u ) Döllinger : Chr is tenthum und Kirche 149. 
12) Lamy : Apparatus Biblicus lib. 2. c. 5, 349. 

dalmaknak képezik alapját, ezeket, nekünk ugy látszik a 
mily eszélytelenséggel, oly lelkiismeretlenül kigondolt mesé-
vel, egy ujabb bonyodalommal akarná szaporitani, ha ugyan 
a nemzet katholikus nagy többségénél hitelre találnának 
csakis a beteges elme állapotából megfejthető, könnyelmű, 
és minden történeti alapot, hűséget és igazságot nélkülöző 
állításai. 

De ime álljanak itt a ,Napló' saját szavai egész terje-
delmükben, hogy láthassák t. olvasóink, mily állapotban le-
het az oly elme, mely vezérczikkében következőleg irhát : 
„Szent volt, nagy volt, első királya volt a magyar nemzet-
nek István. Emlékét nem feledi a magyar nemzet, ünnepét 
megünnepli a kereszténység minden nemzete Mint i f jú 
fejedelem, hadseregnek találta a magyar nemzetet, — mint 
ősz király, keresztény társadalmat hagyott örökül utódjá-
nak, és ez a társadalom volt a magyar nemzet, és ez a nem-
zet megőrzé országának szabadságát a német császároktól, 
hitének szabadságát megőrzé a római pápáktól ; mert miként 
a szikla, oly erős fundamentumra volt inegalapitva az ő sza-
badsága. A német császárok ellen harczi vitézséggel, a ró-
mai pápák ellen hitének erejével. S igaz hitben, harczi vi-
tézségben legelső volt a koronás király és a hittérítő apos-
tol, hogy méltó legyen Árpádnak fiához és Istennek fiához." 

E szavakkal, ily módon ünnepelte ? — nem, hanem gya-
lázta meg a ,Napló', sz. István napján, az első sz. király em-
lékét ; e szavakkal, ily módon ütötte arczon a történeti igaz-
ságot. A ,Napló' szerint, lia a nemzet védte hitének szabad-
ságát a római pápáktól, az következik, hogy a nemzet és a 
pápa közt a hit miatt harcz létezett ; és minthogy az igaz 
hitben, a ,Napló' szerint, első volt a király, következik, hogy 
e király és a pápa közt sem volt béke, nem volt egyetértés 
a hitre nézve, hanem harcz ; következik, hogy a pápa az igaz 
hitet támadta meg, azt az igaz hitet, melyben első volt a ki-
rály ; következik, hogy a pápa nem tudta, mi az igaz hit, 
hanem jobban tudta a király, jobban tudta vele együtt a 
nemzet ; következik, hogy a hit igazságát és tisztaságát a 
nemzet meg nem tarthatta volna, ha azt a pápa intései, ok-
tatásai szerint fogadta volna el és tartotta volna fel; követ-
kezik, hogy Magyarországon nem is az a hit létezett és 
igy nem létezik ma sem, melyet a pápák hirdettek, mert 
hiszen azt a hitet, a mely létezik, a pápa ellenében őrzé meg 
a nemzet. 

Ha a ,Napló' fenn idézett szavait megfontoljuk, lehe-
tetlen az általunk levont következtetésre nem jutnunk. A 
,Napló' állitásának azonban egy nagy hibája van, és ez az, 
hogy állítása egészen alaptalan ugy annyira, hogy ha annak 
részletes bizonyítására hivatnék fel, azt teljesíteni képtelen 
lenne. Csakugyan, ha a ,Napló' állítása igaz volna, ugy Ma-
gyarországon soha sem lett volna és ma sem volna katholi-
cismus, mert hiszen ezt érti ő is ; nem lett volna, mondjuk, és 
nem volna katholicismus, mert hiszen pápa nélkül és pápa 
ellen katholicismus nem is képzelhető, pedig hála Istennek 
Magyarországon, mióta azt sz. István megalapította, katho-
licismus mindig létezik, — létezik a pápa befolyása, egyházi 
primatusa alatt ; létezik azon benső összeköttetésben, melyben 
a tagoknak a fejjel léteznie kell, hogy élhessenek. Nincsen is 
valami nagyobb képtelenség, mint azt állítani, hogy a nem-
zet első sz. királyának és magának a nemzetnek az igaz hitet 



a pápával szemben kellett védeni és megőrizni. Ezen állítás-
sal szemben mikép volna megfejthető, hogy a nemzet első 
sz. királya a pápához folyamodik, hogy a hitérdekében tett 
intézkedéseit megerősítse; mikép volna megfejthető, hogy 
a pápa nemcsak e kérelmet teljesiti, hanem azonfelül koro-
nát is küld, sőt ami több apostoli keresztet, és oly jogokkal 
ruházza fel az egyház körül, melynek párját a történelem 
nem ismeri ? Igy szoktak-e azok elbánni egymással, kik közt 
ellenségeskedés van ? Vagy kézelhető lenne-e, ha a ,Napló'-
nak igaza volna, hogy ezen esetben a sz. király alapítványt 
tet t volna a Rómába utazó magyarok részére? Es a mi az 
eddig mondottakra a koronát felteszi, ami leginkább bizo-
nyítja, hogy mily alaptalan a ,Napló' állítása, az sz. István 
királynak szentté avattatása, ami érthetetlen volna, ha az 
állítólagos ellentét a pápa és a sz. király meg a nemzet hite 
közt létezett volna. De ha a későbbi viszonyt, mely a nem-
zet és a pápák közt időkfolyamában létezett, figyelembe 
veszszük, a történet elég világosan tanúskodik azon jó vi-
szony mellett, mely a pápa és a nemzet közt létezett. 

A nemzetnek hitbeli viszálya a pápával soha sem volt. 
Soha sem tapasztaljuk, azon időtől, hogy a nemzet kereszté-
nye lett, mintha keblében elszakadási törekvések lettek vol-
na azon hittől, melyek a pápák hirdettek, egészen a sajnos 
16-ik századi reformatióig, hanam igenis tapasztaljuk, hogy 
a pápák a nemzetet nagylelküleg segiték, hogy számos ellen-
ségtől körülvéve, létét biztosithassák. Már, lia a pápának a 
nemzet hite ellen kifogása lett volna ; ha a nemzetnek a pá-
pával hitbeli viszálya lett volna : bizonyára nem nyert volna 
segélyt a pápától, legalább a történetből nem tudjuk, hogy 
a pápák az egyház ellenségeinek létét biztosítani törekedtek 
volna. Nem, — a magyar nemzet hűsége azon hithez, melyet 
első sz. királya a pápával egyetértőleg hirdettetett és ő maga 
is hirdetett, a pápák szeretete a magyar nemzethez soha sem 
fogyatkozott meg ; és azok, kik az ellenkezőt állitják vagy 
tévednek önmaguk, vagy szándékosan tévútra vezetni akar-
nak másokat, óhajtva, bárcsak bekövetkeznék az idő, midőn 
valósággá válnék kívánságuk, hogy a pápa és a magyar 
nemzet közt azt egyetértés hitdolgában teljesen megszűn-
nék. Mi, midőn a ,Pesti Napló'-nak a múltra vonatkozó állí-
tását a fentebbiekben határozottan visszautasítjuk, mint 
minden történeti ténynyel ellenkezőt, a mennyiben az a jö-
vőre is vonatkoznék, hisszünk a magyarok Istenében, hogy 
e végkövetkezményében a nemzetre oly veszélyes óhajtást 
teljesülni nem engedi. $ 

Szepesliely. íöpásztori szózat az egyházmegyei róm. 
Icatli. férfi tanitó-képezcle segély-egylete ügyében. — Venera-
biles Fratres et Filii in Christd Dilectissimi ! Pastorali mu-
nere defungentes nobis dictum esse tenere debemus : „Pas-
cite, qui in vobis est gregem Dei." 1. Petr . 5, 2. Magna 
itaque cura incumbendum est nobis, ut sacri muneris partes 
débité adimpleamus. Alioquin de manu pastorum requiret 
olim Dominus gregem suum. In hoc exequendo oportet, ut 
quibusvis admensus cibus, parvulis lac, adultis solidus cibus 
administretur. Sed utrumque pari sollicitudine curandum 
est. Cura adultorum habenda, ne, si absque cibo dimitteren-
tur, in ardua salutis via deficiant : parvulorum autem non 
deponenda, ut lacté nutriti sensim ad recipiendum solidum 
cibum convalescant. Nemo igitur inficias ibit, curam, insti-

tutionem parvulorum ad officia muneris pastoralis pertinere. 
Ipse Dominus dixi t ; „Sinite parvulos et noliteeos prohibere 
venire ad me." 

Sollicitudo haec in parte sublevatur, sed nequaquam 
tollitur per introductas scholas, in quibus parvuli per con-
stitutos magistros insttuuntur, formantur, educanturque ; 
quin tanto vigilantius necesse est scholis intendere, quo cer-
tius est, teneras pervulorum mentes et animos liquentis cerae 
instar illám recipere formam, quae illis imprimitur, — quo 
item verius est: parvulos ab ore sui magistri pendere, illius 
induere mores, illius sensa imbibere. Vigilandum itaque assi-
due, ne forte nobis dormitantibus inimicus homo zizania 
seminet et quae deberent esse pietatis instituta, insemina-
naria impietatis degenerent. 

E t quia lupi rapaces undique insidiantur non parcentes 
gregi, me tacente perspiciet quisque, quantopere in id quo-
que sit enitendum, ut qui scholis praeficiuntur, non modo in 
necessariis scientiis et in docendi methodo, verum etiam, 
et quam maxime, in timore Domini, in spiritu verae fi-
dei et pietatis educentur, hunc spiritum ipsi quoque ad 
parvulos olim sibi committendos translaturi, — qui Cura-
toribus animarum fideliter cooperentur, quibus sobolem 
suam parentes tuta conscientia possint concredere edu-
candam. 

Hoc intendit piae memoriae Antecessor meus Joannes 
Ladislaus Pyrker, Eppus. Scepus. subin Patriarcha Venetus 
et AEppus Agriensis, quin anno 1819 Instituto Praeparan-
dorum ad magisteria scholarum prima ieci fundamenta. 
Posterorum memoria dignum est, quanto communi applausu 
hoc praesuleum consilium sit susceptum, quanta item conten-
tione Clerus et populus dioecesanus, quinet extra ovile sunt, 
sed rectiorem iuventutis educationem pro iusto appendunt, 
symbolas suas contulerint, hisque studiis opus bonum in 
tantum adiuverint, ut hoc adhuc anno intentum lns t i tu tum 
apperiri potuerit, subin Altissimo quoque loco cum laude 
confirmatum et iure publicitatis donatum. 

Ab eo tempore lnst i tutum hoc plus quam 600 dedit 
Dioecesi et Regno scholarum magistros, qui pro temporum 
adiunctis formati rem institutionis non parum adiuvarunt, 
Sed cum indigentiis temporum rapido gressu creverunt 
etiam Insti tuti necessitates, quibus cum fundus Institut 
primitive in finis 19,000 val. Vien. consistens, modo vero 
sub provida Ven. Capituli cura, non obstante calamitate 
anni 1811 flnos 15.962 xros 06 efficeret, quamdiu et quan-
tum licuit, liberalitas Praesulum Scepus. subvenit, modo 
vero inter tantas Dioeceseos necessitates per me solum sup-
veniri amplius non potest. Cursus enim praeparandialis ad 
très annos extensus et ob hoc numerus Professorum et Alum-
norum, comparate ad statum primitivum, triplo adauctus 
est. Gravissimum interim est, quod dioecesanum isthoc lnst i-
tutum nullam possit alumnis suis praestare provisionem, aut 
saltern Subventionen!, — quam cum pauperes alibi inveniant, 
numerus alumnorum in dies decrescit. 

Procul sit a me, ut quidquam meriti aliis, quibuscun-
que huius generis Insitutis detraham. Meum est curare, ut 
quod ab Antecessoribus meis acceperam, — quod ipse dioe-
cesanus Clerus et populus tam laudabilibus studiis condide-
rat, — quodve spiritui Ecclesiae tantopere congruit et ipso 



effectu uberes fructus ferendo utile esse probatum est, — 
quibusvis iustis et licitis mediis conservem, atque integrum 
ad successores meos transmittam ad maiorem Dei glóriám 
et Dioeeeseos utilitatem. 

Quapropter postquam statum hunc cognovissem et pro 
merito expendissem, attentis etiam praesentium temporum 
periculis, consilium Superiorum Instituti, consociationem 
pro sublevandis alumnis dicti Instituti, ad exemplum ali-
orum Institutorum literariorum tentandi, non modo probavi, 
verum etiam sub meant tutelam suscepi, statuta elaborari 
curavi et confirmationem Exc. Ministerii impetravi. 

Nunc itaque Ven. Fratres et Filii in Christo Dilectis-
simi ! exemplo primi fundatoris incitatus, sed Ipse quoque 
vestrum zelum pro domo Dei, vestraque studia rem catho-
licam promovendi óptime perspecta habens, memorata 
Statuta praesentibus in advoluto Vobis communico, omnes 
et singulos obtestando in Domino, quatenus in opere hoc 
promovendo, et ibsi, prout valueritis, partem capiatis, et 
apud fideles vestros illud efficaciter promovere studeatis, 
subinde effectu via Decanali mihi usque exitum mensis 
Septempris a. 1. relaturi. 

Cum ipsa causa, quam proinovendam suscepi, et, quae 
vivimus, temporum pericula me longe eloquentius vestrum 
excitent zelum ; Deum tantum precor, quatenus intentioni-
bus et conatibus nostris benedicere dignetur, ut multiplica-
tis subsidiis gloriam nominis Eius tanto efficacius promovere 
et salutem fidelium tanto fructuosius operari valeamus. 

Datum in Castro Schavnik, die 17. August 1879. 
Gcorgius m. p. Episcopus. 

IRODALOM. 
Elemi liitvédtan. (Vége.) A szerző által követett 

terv és berendezés tökéletesen megfelel azon igényeknek,me-
lyeket egy apologetikai kézikönyvhöz kötünk. Mi egyéb 
ugyanis a hitvédtan, mint a hit igazságai hihetőségének ál-
talános és részletes bebizonyítása, ugy hogy az isteni kinyi-
latkoztatás ténye mint fényes nap tündököljék szemeinkbe? 
Azt is igen helyesen cselekedte szerző, hogy műve elé a bi-
zonyítási processus elemi ismertetését tűzte. Ezzel kapcsola-
tosan nem ártott volna egyszersmind a téves érvelés min-
dennapi hibáira is különösen figyelmeztetni. Egyébiránt ez 
előfordul a gondolkodástanban ; de itt sem árt ezekről tüze-
tesen beszélni, hogy a tanuló ifjú s az olvasó előtt feltün-
tünjék, mennyire igaza van sz. Pálnak, midőn a hitet rati-
onabile obsequiumnak nevezi, s mennyire igaz az is, hogy 
épen a vallás magasztos igazságai azok, melyek, mig egyfe-
lől az emberi szivnek a legboldogitóbb táplálékot nyújtják, 
addig egyúttal az ember értelmét is a legalaposabban fej-
lesztik és megedzik. 

E könyv összes tartalma következő eszmemenetbe von-
ható össze : 

A kath. egyház nagy jótevője az emberiségnek : 1) az 
örök üdvre 2) a földi boldogságra nézve. Az első tételnek 
bizonyítása képezi a vallástan tulajdonképi tárgyát, melyet 
szerző 4 részre osztva taglal : 

1) az istentelenek és vallástalanok ellen bebizonyítja a 
természeti vallás valóságát; 

2) bebizonyítja és védi a kinyilatkoztatás, vagyis ter-
mészetfölötti vallás lehetőségét ; 

3) bebizonyítja a ker. vallás isteni jellegét a hitetle-
nek ellen ; 

4) a szakadárok és eretnekek ellen bebizonyítja a róm. 
kath. hit igazságát. 

o o 
Mindenütt ugyanazon világos átlátszó érveléssel, a 

szükséges és hasznos kérdések ugyanazon tapintatos megvá-
lasztásával, a tanok s kifejtett eszmék ugyanazon szabatos-
sága s orthodoxiájával találkozunk. Szerencsés hasonlatok 
kellemesen váltakoznak érdekes és találó idézetekkel, mi 
által az eszmélkedő s kutató ész nyugalmat talál az igaz-
ságban. 

Egyház és civilizáczió, ez a második rész czime. I t t 
az egyház mint az emberiség nagy boldogitója tűnik fel 
a földiekre való tekintettel. Miután szerző az első részben 
bebizonyította, hogy az egyház egyedüli Noe bárkája az 
örök üdvre nézve s ennélfogva királynéja a társadalomnak, 
ebben a második részben bemutatja az egyházat, mint a tár-
sadalom édes anyját. Ezt vonja kétségbe a liberalismus. A 
19. század e nagy tévelyének jellemzése, leálczása valódi 
remeke a logikának, józan ítéletnek és tudománynak. 

És ezzel bezárjuk ismertetésünket ajánlva e jeles 
művet az illető szakférfiak, különösen a közép- és felsőbb 
iskolai hittanárok figyelmébe. 

= Uj tankönyvek kath. elemi iskolák számára. A 
Szent-István-Társulat kiadásában legközelebb (szeptember 
elején) megjelenik : 1) V.ik Olvasókönyv a kath. elemi is-
kolák V. és VI. osztálya számára, szerkeztette Bárány Ig-
nácz. — 2) Magyar ábécéskönyv, Magyarország kath. 
tótajku népiskolái számára, irta Zelliger József tanitó-
képezdei igazgató-tanár. Ez utóbbi az 1879. XVIII . tör-
vényczikk követelményeinek felel meg, s hivatva l e 3 z az 
eddig használatban volt tót Abecedárt is pótolni. 

VEGYESEK. 
— 0 eminentiája, főm. és főt. Simor János bibornok s 

lierczeg-primás, kegyelmes főpásztorunk, ismét nagyszabású 
jótettet vitt véghez. A pozsonyi Erzsébet-apáczák leégett 
zárdájának fölépítésére nagylelkűen 10,000 ftot ajándéko-
zott. Ez által ő eminentiája Pozsony s társadalmunk egyik 
közhasznú, áldásosán működő intézetének jövőjét biztositá. 
A hálakönyek soha meg nem szűnendő imája a fejedelmi 
jótevő boldogságát Isten előtt biztosítják. 

Értesítés. A budapesti központi papnövelde igazgató-
sága, — tekintettel a nml. vallás- és közoktatási m. kir. 
miniszter urnák f. é. juniushó 28-kán 17318 sz. a. kelt mó-
dosító rendeletére, melylyel az egyetemi beiratások határ-
ideje már az 1879/80 iskolai évben folyó év szeptemberhó 
12-re tűzetett ki : — intézetbeli növendékeinek miheztar-
tás végett ezennel tudomásai hozza, hogy a budapesti közp. 
papnevelőben szeptemberhó 10-kére okvetlenül megjelen-
jenek. — Az igazgatóság. 

— A saint-louisi kath. egyetem, Missuriban, f. évi ju-
nius 14-én tartotta alapításának 50 évi jubilaeumát. Alapi • 
tották a jezsuiták 1829-ben. Az Egyesült-Államok külön tör-
vényczikk által 1832-ben iktatták be a testületek közé. J e -
lenleg 327 tanítvány hallgatta az előadásokat. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Sándor pápáról. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

„Bölcsen mondá egy jeles férfiú, Baco Fe-
rencz, — igy ir t a protestáns, de a scholasticusokat 
nagyrabecsülő Leibniz, a 17. század vége felé1), — 
hogy a felületesen izlelt bölcseség Istentől elvezet, 
ha pedig mélyebben meriti ink belőle, visszaad a 
Teremtőnek. Én századot jóslók, melyben az emberek, 
önmagukba visszatérve, a szentjellegü bölcsészet becsét el 
fogják ismerni, és a mathematikai tanulmányok, egy-
felől a szigorúbb Ítélet gyakorlására, másfelől az 
öszhang s az eszményi szépség megismerésére, a ter-
mészet tudományi tapasztalatok pedig Annak, ki az 
eszményi világot érzékiben fejezte ki, csodálatára,— 
szóval, valamennyi tudomány a boldogságra lesz 
i rányozva." 

Régen olvastam a lángeszű német bölcsész e ö O 
szavait, de akkor még ki merte volna gondolni, hogy 
e megjósolt század biztos hajnala épen korunkban, 
épen napja inkban fog felderülni, midőn a vitatko-
zási küzdtéren fölvert por a bölcseség derül t egét 
szemeink elól csaknem teljesen elfödé s maga a 
bölcsészet, mint hitelvesztett tudomány, ál talá-
nos elhanyagolásnak, ha nem fi tymálás és megvetés-
nek tá rgya . 

Eu rópá t a keresztény Róma, a pápaság czivili-

' ) „Sapienter dictum est a viro egregio, Francisco Ba-
coné, philosophiam obiter libatam a Deo abducere, profun-
diu8 haustam reddere Créa tori. Idem saeculo auguror, fore 
u t pretium sanctions philosophiae redeuntibus ad se homi-
nibus agnoscatur et mathematica studia tum ad severioris 
iudicii exemplum, tum ad cognoscandam harmoniam ac 
pulchritudinis velut ideám, naturae vero experimenta ad 
autoris, qui imaginem ideális mundi sensibili expressit, ad-
mirationem, studia denique omnia ad felicitatem, dirigan-
tur." De vera methodo phdosophiae et theologiae. Opp. philos, 
quae exstant latina, gallica, germanica, ed. Erdmann Berol. 
184. I. köt. 110. 1. 

zálta. A tudományok, s ezek gyiípontjai az egyete-
mek, Róma buzdítása és pár t fogása alat t virágzot-
tak fel. A pápaság őrzi az örök üdvre vezető kinyi-
latkoztatott hitelvek isteni letéteményét. A hitelvek 
e deposituma magában véve elégséges az örök üdv-
re, de nem elégséges, tudomány nélkül, az ideiglenes 
boldogság társadalmi megállapí tása és biztosítására. 
Hit nélkül nem lehet üdvözülni ; tudomány nélkül 
pedig nem lehet az emberi szellemnek az anyagi vi-
lág fölötti u ra lmát fejleszteni, s ez ál ta l a földi jó lé t 
alapjai t mélyebbre vinni és szélesebb körökre kiter-
jeszteni. Ezért buzgólkodik a pápaság nemcsak a hit 
letéteményének megőrzésében, hanem egyszersmind 
a tudományok s az ezek á l ta l nyer t eszmények meg-
érzékitésére hivatot t művészetek pártolása, fejlesz-
tése és felvirágoztatásában. 

XIII . Leo pápa tehát csak fo ly ta t ja a pápaság 
hagyományos eszményi vi lágpol i t ikáját , midőn ma-
gasröptű encyclikájában, első sorban az emberiséget 
a .mennyei és földi boldogság uta i ra tér í tő aposto-
lok utódaihoz, a kath. egyház főpásztoraihoz, de 
általok egyszersmind az egész keresztény civilizált 
világhoz fordulva, a bölcsészeti tudományok restau-
rat iójának szükségét v i lágra szóló tekintélyének 
egész erejével hangsúlyozza, a tudományos művelt-
ség alaki s ta r ta lmi classicitásával bebizonyítja, ki-
jelölve s fényesen megvilágítva egyszersmind az 
utat , mely a ki tűzöt t czélra vezet. XIII. Leo pápá-
ban a mélyreható elmék már eddig is messzelátó 
és bölcs tapin ta tu kormányférf i t lát tak. Első nyi-
latkozata óta következetes marad t magához. Az 
oportunitási szempontok i rán t sima s minden lehet-
séges engedményre ha j l andó ; elvi tekintetben szik-
laszilárd és haj thata t lan, nagy erejének tuda tában 
ret tenthet len, s korszakot alkotó válalatokra kész. 
A legreményvesztettebb körülményekkel meg tud 
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alkudni, a legelkeseredettebb harczokat a béke u t j án 
való törekvésekké t u d j a átvarázsolni , korántsem 
azért, hogy a conniventiák bűnös á lmát terjessze, 
hanem, hogy a külső, anyagi erővel vivott harczok 
beszüntetésével annál hathatósabban vezérelhesse a 
szellemeket, eszmetisztázás által , az elvek öszhang-
j ának áldásos ú t já ra . 

A mul t idők, kezdve a középkor végén, a sze-
rencsétlenségek két nagy forrását hagyományozták 
át korunknak : az ál lami hatalom küzdelmét a val-
lási hatalom, s a tudomány liarczát a keresztény hit 
ellen. — XIII . Leo, jó l tudván, hogy a mindennapi 
élet küzdelmei, a társadalmi bajok, s az ál lam harczai 
az egyház ellen, az igaz eszmék és elvek egyetemes 
ura lmának hiányából származnak,—-mialatt a kiilsö 
békét alkudozások által igyekszik a társadalomnak 
visszaadni, az alat t a szellemek békéjét, egyesülé-
sét és öszhangját a vi lág legszigorúbb, de egyszers-
mind legtökéletesebb bölcsészeti rendszerének elfő-
gadta tása ál tal törekszik előkésziteni. Mi az egyház 
és ál lam közti külső békét illeti, lehetetlen, hogy 
meg ne l e p j e n , a m i XIII. Leo kormányának egy éve 
alat t tör tént . A forradalmi törekvések előhaladása 
mia t t mél tán megrémül t kormányoknak, magasztos 
fölénynyel, XIII . Leo fela jánlá az egyház segédke-
zét, az államok megmentésére s a társadalom fenn-
tar tására . Ezen el járásban sajátságos merész vonás 
rejl ik. A pápa nem ugy ál l i tot ta az egyházat oda, a 
hogyan a korszellem tévesen gondolá, mint hanyatló 
erejű elaggottat, min t az ál lam alat tvalóját , mint 
legyözöttet, ki kegyelemért és szánalomért esd; a 
pápa az egyházat mint oly intézményt ál l i tot ta a 
társadalom elé, mely a világ legnagyobb szellem-
erkölcsi hatalmassága, mely a társadalmat meguj i tó 
örök i f júság szereivel rendelkezik, szóval, melytől 
függ az aláaknázott , büszke államok sorsa. Igaz, 
hogy az egyház feje ál tal a társadalmi kérdés meg-
oldására tet t indí tvány és kezdeményezés még nem 
fogadtatot t el általánosan. Az ily dolgok lassan fej-
lődnek. Azonban tagadhat lan, hogy az apostoli sz. 
szék és több kormány közt a viszony tetemesen ja-
vult , s a mit a pápa akart , több helyen el van ér-
ve, — másu t t pedig érvényesülni készül. 

Ez, — a külső béke, a kormányokkal való jó 
viszony helyreállí tása, korántsem meríti ki XII I . Leo 
bölcs pol i t ikájának programmját . Van neki ennél 
még magasabb eszméje, s egy mélyebbre ható re-
form-terve. És ez, az emberiségnek a ker. hit és a 
tudomány öszhangzó működése ál ta l eszközlendö 
földi és mennyei jóléte, a kath. egyház üdvös befo-

lyása és vezérlete mellett . XIII . Leo nemcsak az 
egyház és állam, hanem a hit és tudomány közt is 
visszaállítani óhaj t ja a minden valódi haladás föl-
tételét, a békét és öszhangot. Amazt megindí tot ta 
előbbi, ezt megkezdte a mostani encyclicájával. És 
a két encyclica magasztos tanai közt meglepő a pár-
huzam. Polit ikai téren, a katholika egyház tanának 
vezéreszméje, hogy az ál lami s a vallási hatalom, 
vagyis az ál lam és egyház különböznek ugyan 
egymástól, de sem össze nem zavarandók, sem egy-
mástól el nem szakitandók, sem mint ellenfelek egy-
mással ellentétbe nem áll i tandók. A kath. egyház 
nem tagadja az állam jogait , sőt inkább vallásos 
szentesítéssel megerősíti azokat, és arra törekszik, 
hogy egyház és állam karöltve, békében és egyetér-
tésben törekedjenek a társadalom boldogitását esz-
közölni. Ez volt az előbbi encyclica vezéreszméje. A 
jelenlegi encyclikáé tőről szakitott hasonmása ennek. 
A jelenlegi encyclikában is mint alaptan van felál-
lítva, hogy a katholicismus korántsem tagadja az 
ész és tudomány jogait , sőt mit sem óhaj t forróbban, 
mint hogy az emberi ész a műveltség lehető legma-
gasabb fokára emelkedjék, a tudomány lehető leg-
szélesebb körben virágozzék, s békében a keresztény 
hittel és öszhangban a vallás befolyásával, biztosítsa 
az emberi társadalom lehető legnagyobb jólétének 
alapjai t . 

Ez a keresztény polit ikának s a katholika egy-
ház hagyományos phi losophiájának vezéreszméje. S 
ez utóbbinak van szentelve az aug. 4 iki encyclika. 

Ezen okmány bámulatosan megfelel korunk szük-
ségleteinek. XIII . Leo mély pi l lantást vetett a jelen 
társadalom méhébe. Szeme előtt fe l tűnt az utvesz 
te t t és czéltévesztett szellemek óriási sokasága, kik 
a hit tel együt t elvesztették egyszersmind az igazi 
bölcseség, a bölcseségre való törekvés, a legfőbb tu-
domány, a philosophia szükséges voltának érzetét s 
nem tud ják többé az előítéletek s tévtanok tömkele-
géből kivezető vezérfonalat megtalálni . Magasztos 
hivatalának és kötelességének érzetében felállott 
tehát és hivatkozva a legelemibb igazságra, — arra , 
hogy az emberi akarat az emberi ész vezérlete, az 
egyéni s társadalmi erkölcsök, boldog és boldogtalan 
állapotok — a divatos, jó vagy rosz elvek befolyása 
alat t vannak,2) — kimondja, mintegy az emberiség 

2) Cum enim insitum homini natura sit, ut in agendo 
rationem sequatur, siquid intelligentia peccat, in id et volun-
tas facile labitur : atque ita contingit, ut pravitas opinionum, 
quarum est in intelligentia sedes, in humanas actiones in-
fluât, easque pervertat. Ex adverso, si sana mens hominum 
fuerit, et solidis verisque principiis insistât, tum vero in 
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lelkének mélyéből meritve a szót, bogy a bölcsésze-
tet, mely világszerte el van hanyagolva s tanaiban 
meg van rontva, tekintélyébe vissza kell ál l í tani és 
salakjai tól meg kell t isztitani. 

XIII . Leo azonban nem maracl a meddő javalás 
és buzdításnál . O teljes, kész reform-tervvel lép fel, 
melyet nem ö gondolt ki, hanem a keresztény száza-
dok írtak fel az emberiség történetébe. Miként Rafael 
v i lághírű d isputá jában a pogány bölcsészetet élő 
alakokban örökité meg, épen igy XIII . Leo élő ala-
kokban, a keresztény philosophia kiválasztott jaiban, 
Jus t inus , Irenaeus, Aristides, Quadratus , alexan-
driai Kelemen, Origenes, Lactant ius és a többi je-
les apologetákban, azután a szent atyák patriarcha-
lis alakjaiban, élő történetét rajzolja elénk a keresz-
tény gondolkodásnak, tudománynak és bölcsészei-
nek. Ezen élö történetből mu ta t j a ki a pápa, hogy 
az egyház, a kinyilatkoztatot t örök igazságok őre, a 
tudomány ragyogása ál ta l is igyekezett magához 
édesgetni az igazságért szomjazó szellemeket, s hogy 
az egyház püspökei és áldozárai közöl épen azokat 
emlegeti legnagyobb hálával és dicsérettel a törté-
nelem, kik az egyháznak nemcsak atyái , hanem tu-
dorai egyszersmind, s kikben az emberi tudomány 
s a kinyilatkoztatot t hit öszhangja megtestesülve 
áll a világ szeme előtt. 

Az egyház ellenségei mindig az észt ál l í tot ták 
szembe a hittel. Ezt a fegyvert , úgymond a bölcs 
pápa, ki kell csavarni az ellenfél kezéből, mert az 
nem oda való. A hitigazságok korántsincsennek ellen-
tétben az ész törvényei- s elveivel. — És it t tágas tér t 
nyi t az egyház feje azok előtt, kik szavokat és tol-
lúkat az igazság hirdetésének szentelték. A helyett, 
hogy az időt meddő panaszokra pazarolják, igyekez-
zenek inkább teljes erővel a pápa ál ta l kijelölt térre 
lépni és megvilágítani azon nagy kérdéseket, me-
lyektől a társadalom jövője függ. Mert a pápa ál ta l 
kifej te t t programm nem csak az iskolának szól, ha-
nem, sőt még inkább az életnek. Ma a sajtó a leg-
hatalmasabb iskola, mely soha, egész a sirig el nem 
hagyja a szellemek iskolázását; egyik legelső köte-
lessége tehát a pápa ál ta l kijelölt uton az igazi ke-
resztény életbölcseség res taurat ióján közreműködni. 

A bölcsészeinek restaurat iójából mind a tudo-
mány , mind a művészet, mind az élet megbecsül-
hetlen hasznot fog húzni. Ezt is tüzetesen kifej t i a 
pápai encyclika, melyből, igazán, semmi kivánni 
való sem hiányzik, s mely, mint Kempis Tamás 

publicum, pr iva tumque commodum plurima bénéficia pro-
gignet ." O O 

könyve, bárhol ütöd fel, minden izecskéjében tökéle-
tes mű s teljesen kielégit. Miután a keresztény apo-
logetika és philosophia eredetéről s kifej léséről né-
hány erőteljes vonással magasztos képet rajzolt , 
XIII . Leo pápa a legnagyobb tisztelettel megál l 
aquinói sz. Tamás a lakjánál , kiben a keresztény 
bölcseség eddig felül nem mul t mintaképét lát ja , s 
kinek fenséges lángesze valóban az egyház és embe-
riség legnagyobb dicsőségei közé tartozik. Hanem a 
bölcs pápa még aquinói szent Tamással szemben is 
bölcsen j á r el. Midőn dicséri s a jánl ja a scholasti-
kát, nem azt akarja , hogy a holt betűbe kapaszkod-
janak a szellemek, hanem, hogy igyekezzenek a scho-
lastikai bölcsészeinek értelmébe, szellemébe behatni, 
vezérül választva az emberiség legbiztosabban látó 
bölcsét, kinek sasszeme ott is biztosan lát, hol má-
sok már nem képesek látni, — aquinói sz. Tamást, 
az egyház angyali tudorát . Azért mondja kétszer is, 
sz. Ágoston mondása szerint vigilanti verbo usus, 
hogy ö .. an ream sapientiam sancti Thomae" akar ja 
föléleszteni. „Sapientiam S. Thomae dicimus, úgy-
mond, siquid enim est a doctoribus scholasticis vel ni 
mia subtilitate quaesitum, vel parum considerate tradi-
tum, siquid cum exploratis posterions aevi doctrinis mi-
nus cohaerens, vel denique quoquo modo non probabile, 
id nullo pacto in animo est aetati nostrae ad initandum 
proponi. " 

Kik az egyházat arról vádolják, hogy a tudo-
mány szabadságát elnyomja s a szellemekre zsar-
noki eszközökkel törekszik feleröszakolni tanait , azok 
bizonyára, ha nyugodt megfontolással olvassák a 
pápa encyclicáját, kénytelenek lesznek bevallani, 
hogy tévedtek. A pápa, mielőtt a felsőbb tanulmá-
nyoknak törvényt szab, azt előbb behatóan indokolja 
és korántsem köti le a tudomány t valamely iskola 
rendszerének betűjéhez s elavult elméletéhez, sőt 
fenntar tva a folytonos búvárkodás s az elődökről 
ránk marad t bölcsészeti örökség folytonos tökélye-
sitésének jogát , biztositja az emberiségnek minden 
jó, szép és igazban való elöhaladását. S azért, kik a 
tökélyt, a bölcseséget szeretik, azok teljes készség-
gel fognak haj lani a pápa szavára s ernyedetlen 
szorgalommal, fokozódott lelkesedéssel fognak bú-
várkodni aquinói sz. Tamás müveinek a ranybányá-
jában. A bölcsészeti tanok tisztasága, a tudományok 
öszhangja, a szellemek értelmi műveltsége végtelen 
sokat fog nyerni s örvendetes arányokban fog ter-
jedni a pápa ál tal kijelölt terv szerint ; — és jönni 
fog idö, midőn helyreál lván a tudomány és hi t 
között a természetes öszhang, a népek biztos földre 
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menekedve a tévelyek háborgó s tá rsadalmunkat el-
nyeléssel fenyegető tévelyek tengeréről, á ldani fog-
ják a pil lanatot, melyben a XIX. század bölcs pá-
pája, ezen encyclicájával, mint hatalmas mózesi 
vesszővel, megnyitá előttük az igéret földére vezető 
biztos utat . 

A lelkigyakorlatokról. 
A pap, mint Krisztus Urunk személyének kép-

viselője, kell, hogy annak hü kinyomata legyen. Fá j -
dalommal tapasztal juk azonban, hogy pontos fény-
képe helyett , néha csupán aczél-, réz-, sőt fametszete, 
ha nem épen torzképe Üdvözitönknek az áldozár. De 
ha ennyire nem sülyed is a föld sava s a világ vilá-
gossága; az élet viszontagságai közt a só gyakran 
veszt izéből, a világosság pedig halványulni kezd, 
szóval a lélek szárnyainak hímporát ellepik lassan-
kint a köznapiasság porszemei. „Necesse est, u t 
de mundano pulvere cor illius sordescat." Ki csak 
fu tó lag tekint is szive mélyére, meggyőződik erről. 
És mire vezet ez? Arra , hogy a pap, — az Isten he-
lyettese, barát ja , kiválasztot t edénye, a nyá j gondos 
pásztora (sacer dux), az ég és föld között közvetítő, 
szövetséget köt Ura legelkeseredettebb ellenével, a 
világgal, elveszti a vezérfényt, mely u tán önmagá-
nak és nyá jának haladnia kell, s az égről leemelvén 
tekintetét — a röghöz tapad. 

Pedig a papnak csak egy lételeme van, mint a 
halnak a viz, a testnek a lég, s ez : a menny üde 
sphaerája. Ezen kivül ő csak teng, de élnie nem le-
het. Igaz-e ez ? . . . S ha igen, mi a teendő, hogy e 
mennyei légkörben m e g m a r a d j u n k ? . . . Egy-egy 
megrázó esemény volna évenkint szükséges erre, 
mely behatva a csontvelőkig visszariasztná a papot 
a földtől ; de mig ez egyrészt kissé drast ikus gyógy-
mód, másrészt nem függ az ember akaratától .Van egy 
más gyógymód, ennél sokkal szelidebb, vonzóbb és 
kedvesebb, — s ez az esztendönkint, vagy idösza-
kokkint ta r tandó sz. lelkigyakorlat. 

Mint a homokpuszták tikkasztó hevében já ró ra 
az it t-ott ta lá l t oáz; mint a szomjúhozó a jkakra a 
hideg bérezi forrás ; mint a távolról hazasietőre a 
viszont lá tás ; mint a kal i tba zárt madár ra a kiröp-
penés; mint a lankadó virágra az estalkony har-
mata : ugy hat a lélekre a lelkigyakorlatok csendes 
magánya és behatása; mert főleg a papnak, ha keb-
lében Jézus sz. szivének szelleme dobog, a földi lét 
homoksivatag, terra sine aqua, a száműzetés helye, 
szárnyát szegő fogság, szemeit hervasztó déli nap. 

Már maga ezen élvezet is megérdemlené tehát, 

hogy gyakor tább fölkeressük e szent asy lumot ; há t 
ha még megfigyeljük a hatásokat, melyet az a papi 
lélekre gyakorol ! Nem ok nélkül nevezik azt exer-
citium-nak, inert valóban hadgyakor la t az, mely u j 
erőt és ügyességet kölcsönös az áldozárnak, és kifé-
nyesítve adja kezeibe az igazság fegyvereit. Az áhí-
tat szelleme ú j r a megszállja öt, s az ima villogó 
pallossá alakul markában, melylyel még az eget is 
meghódí that ja . A szűziesség paizs gyanánt veszi öt 
körül , ugy hogy reá tekintve önkéntelenül felkiál-
tunk : „En exemplum fidelium in castitate !" (I. Tim. 
IV. 12.) Szemei csillognak a buzgalom hevétől, és 
vonásain mégis a szelídség alakja ül. íme az Ur fény-
képe ! A béke hírnöke ö a hareznak közepette is, ki 
nem ölni, de áldani kiván. A szerénység és komolyság 
ismét nyilatkozik szavaiban és tetteiben, s végül 
erszénye, kényelme, élete, mindenre készen áll a lel-
kek üdveért . Bőkezű akar lenni, mint az Isten, ki től 
oly nagy kegyelmeket nyert . Quasi gigás ad curren-
dam viam suam távozik. 

Igen, a sz. le lkigyakorlatokban másként lá t , 
érez és határoz az ember, mint egyébkor, és ha in-
gredi tur totus et manet solus, egreditur valóban alius. 

Innen van, hogy annyira sürgetik azokat a 
lelki vezérek, t a r t a t j ák a gondos püspökök és vá-
gyakodnak utánok mindazok, kik a papi méltóság 
magasla tára fe l ju tni törekszenek. A jézustársasági 
atyák Pozsonyban, N.-Szombatban, Kalocsán, Kalks-
burgban (Bécs mellett) s a lazaristák Bécsben, Gratz-
ban és egyebütt , mindig készek ingyen, vagy csekély 
fizetésért hajlékot, élelmet, söt lelki vezetést is adni, 
ha az illető házak főnökeit levél u t ján fölkeressük. 

Az útiköltségeit , azt hiszem, mindnyájan képe-
sek leszünk födözni. Adja az ég, hogy az akarat ne 
legyen akadály ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , szept. 5. Mit beszélnek Debreczenben ? — 

A mult hóban Debreczenben protestáns egyházkerületi 
közgyűlés tartatott, mely bennünket katholikusokat is érde-
kel azoknál fogva, a mik ott felőlünk mondattak, és pedig 
nem a kerületi gyűlésnek netalán másodrendű, hanem első-
rendű tagja által. Ama híres pontozatok voltak szóban, me-
lyek által a kormány az állami felügyeletet óhajtaná ren-
dezni a protestáns iskolák felett, ami ellen, mint tudjuk, a 
protestánsok heves oppositiót fejtenek ki, félve, nehogy ezál-
tal autonomiájok csorbát szenvedjen. A debreczeni kerületi 
gyűlés, egy kis dissonantia leszámításával, megegyezett a 
már más helyeken kifejezett oppositionális nézetekkel. De 
növeli e gyűlés hatását különösen azon körülmény, hogy 
e gyűlésen maga a superintendens ur is felszólalván ama 
pontozatokat határozottan elvettetni indítványozta, indít-
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ványát oly indok és nyilatkozattal is támogatván, melyek 
reánk katholikusokra is vonatkoznak. 

Révész Pálint superintendes ur ugyanis egy indít-
vány mellőzését követelvén, mely óhajtja, hogy az álta-
lános törvény a suprema inspectió körébe tartozó dolgokra 
nézve a pontozatokban megállapittatnék, mindenekelőtt kö-
vetkezőleg nyilatkozik : „Kérem alázatosan, a teljes vallás-
beli szabadság és jogviszonyosság ha megvolna és nem volna 
Magyarországon uralkodó vallás, sőt sajnálom, hogy mon-
danom kell, nem volna az állam-kormány katholikus, akkor 
bele tudnék nyugodni, — t. i. a részletes törvénybe." Más 
helyen továbbá ismét igy nyilatkozik : „Az 1791-ik évi tör-
vények nagyon megszorították — úgymond — a linzi és bécsi 
békekötéseket, majd az 1791-ki megszorító törvényt is 
ártalmunkra magyarázta, értelméből kicsavarta a clerus." 
Ime két pont, melyek oly tekintélyes helyről mondva, nem 
csoda, hogy oly nagy helyesléssel fogadtattak, mint az fel 
van jegyezve. 

Ami már az első nyilatkozatot illeti, nem tesszünk sem-
mi megjegyzést annak azon pontjára, mely teljes vallásbeli 
szabadság és jogviszonyosságról beszél, hanem igenis szó-
lunk azon pontjához, mely arról szól, hogy Magyarországon 
uralkodó vallás van, sőt mely sajnálattal emliti fel, hogy az 
államkormány katholikus'. Feltéve, de meg nem engedve, 
hogy ugy van, amint állittatik, mintha hazánkban uralkodó 
vallás volna, mely alatt bizonyára a katholikus vallás érte-
tik, mondjuk, még ha az volna is, akkor sem lehetne felette 
csodálkozni, nem lehetne benne megbotránykozni, épen par-
lamentaris országban, hol tudvalevőleg a többség az irány-
adó, az bir döntő szóval. Már pedig az nem tagadható, 
hogy hazánkban a katholikusok túlnyomó többséggel birnak 
és igy parlamentaris felfogás szerint tényleg a katholicis-
musnak kellene uralkodó vallásnak lenni. A mint azonban 
a suprintentens ur sajnálattal, de egyúttal tévesen is mondja, 
hogy az államkormány nálunk katholikus, oly sajnálattal 
mondjuk mi, hogy sem a katholikus vallás nem uralkodó 
vallás, sem ami avval összefügg, az államkormány nem ka-
tholikus. Magyarország, és ezt fájdalommal ismételjük, meg-
szűnt katholikus ország, megszűnt regnum marianum lenni. 
Ha a katholikus vallás uralkodó, ha az államkormány ka-
tholikus volna, akkor bizonyára a kath. vallás elveinek, 
szellemének kellene irányadónak lenni mindazon állami in-
tézkedésekben és törvényekben, melyek a kormánytól és 
törvényhozó testülettől származnak. Ez, ugy hisszük, oly 
állítás, melynek igazságát kétségbevonni nem lehet ; és ott, 
hol nem a kath. vallás elvei irányadók, ott se azt nem le-
het mondani, hogy a kath. vallás uralkodó, sem, hogy az 
államkormány katholikus. Felesleges, nagyon felesleges 
munkát vélnénk tenni, ha állitásunk igazságát, melylyel ta-
gadjuk a superintended ur nyilatkozatát, részletesen akar-
nók bizonyítani, hiszen ha valaki, ugy bizonyára a pro-
testánsok érzik legjobban, mennyire nem uralkodó vallás a 
katholikus, mennyire nem katholikus az államkormány. A 
protestánsoknak kedvező hangulatot a kormányban, a tör-
vényhozásban tekintetbe véve, igazán nem tudjuk, minek 
tulajdonítsuk a fennebbi nyilatkozatot, mily értelmet adjunk 
neki, mily indokra vezessük vissza, mily czélt tulajdonítsunk 
ki? Annyit azonban mondhatunk, hogy a superintentensi 

nyilatkozat egészen alaptalan, a katholicismusra nézve pe-
dig sértő, mert Magyarországnak egyáltalában nem volt 
oka soha sem megbánni, midőn a kath. vallás volt uralkodó 
és igy az államkormány is katholikus, és bizonyos, hogy 
ma sem lenne oka e megbánásra, ha kormánya mint állit-
tatik, csakugyan katholikus volna. 

A superintendensi beszéd azonban nemcsak a jelenre, 
hanem a múltra is vonatkozik. A mint e beszédben a jelen-
legi államkormány katholikus, és e miatt nem fogadja el a 
superintended ur az ismeretes pontozatokat : ugy a múlt-
ban a klérus magyarázta, a beszéd szerint a protestantismus 
ártalmára az 1791-ik törvényt, söt azt értelméből ki is 
csavarta : miből természetesen az a következtetés, mit mái-
mi hozunk le, hogy valamint a múltban a klérus magyaráz-
ta a protestantismus ártalmára a törvényt és értelméből 
kicsavarta, ugyanazt tenné jelenleg is, ha a pontozatok 
elfogadtatnának. Mi azt vártuk volna, hogy midőn oly te-
kintélyes helyről emeltetik vád a kath. klérus ellen, mintha 
ez az országos törvényt értelméből kicsavarta volna, hogy 
e vád be bizonyittatik. Mindenesetre helyén lett volna 
általános kifejezés helyett részletezni a vádat, hol, mikor 
csavarta el a klérus az orsszágos törvényt ? De ilyesmit a 
beszéd mellőz, a részletet egy hanggal sem emeli ki. Csa-
kugyan, ha valamit, ugy azt lehetetlen bebizonyitani, mintha 
a klérus a nevezett törvény értelmét elferdítette, kicsavarta 
volna, holott másrészt mai napig is tapasztaljuk, mennyire 
igyekeznek protestáns körökben az idézett törvény rendel-
kezéseit a katholikusok hátrányára magyarázni, ami minden 
esetre kétszeresen felhivja csodálkozásunkat, hallván, hogy 
épen a kath. klérus volna rend- és csendbontó. A klérus való-
ban örvendene, ha csak az egyház állapota legalább ugy 
maradhatna a mint jelenleg van, pedig ez nem valami di-
csőséges állapot, nem hogy másokat nyugtalanítana. És ha 
a protestánsok oly kevéssé bántják a katholikusokat, mint 
ezek őket, akkor bizonyára nem lesz semmi zavar vallásügyi 
viszonyokban. Ha tehát a protestánsok csak a miatti félel-
mökben nem akarják elfogadni az állami felügyeletet, mert 
a klérustól tartanak, ugy egészen megnyugtathatjuk őket, 
hogy nem fogja őket háborgatni, először mert ez nem ter-
mészete, másodszor, mivel quod uni iustum, alteri aequum. 

Róma. Az olasz kath. conservativ politikai párt. A 
szent atya beszéde a Collegium germanico-hungaricum növen-
dékeihez. — Mint tudva van, Massimo gróf, ki a pápa által 
helyeselt tartózkodó politikai magatartással ellentétban 
magát képviselővé választatta, ez év elején kisérletet tett 
a status quo alapján activ kath. conservativ pártot alakitani. 
Indítványára f. évi februárban a Campello-palotában gyű-
lést is tartottak,melyben az u j párt programmja volt megál-
lapítandó, Massimo gróf nézetei nem részesültek osztatlan 
tetszésben, a programmot azonban mégis elkészítette nehánv 
elvbarátja, de jónak látták azt egyelőre nem közölni s reá 
a közönséget előbb röpiratok és hírlapi felvilágosítások 
által előkészíteni. Mint közlönye e pártnak a bolognai 
,Ancora' lépett fel. Később e lap nevét ,La Pace'-val cserélte 
fel. E napokban végre a ,La Pace' közzétette az emiitett pro-
grammot, de oly körülmények közt, melyekből világosan 
kitűnik, hogy a párt körében szakadás történt. A ,Pace' 
fájdalommal jelenté, hogy pártfelei között néhány legbefo-
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lyásosabb tag rá hagyta magát beszélni egy oly gyűlésben 
való megjelenésre, melyben a tartozkodás politikájának 
liivei többségben lesznek, melyben tehát az ő elvbarátai bi-
zonyára a transactiók térére fognak lépni s igy a megálla-
pított programmnak több lényeges pontját kénytelenek 
lesznek feladni. Ezen veszélylyel szemben, úgymond, hogy 
olvasói előtt megmutassa, mily hű tolmácsa volt ő azon esz-
méknek, melyek a nevezett programmnak alapul szolgáltak, 
elhatározta a Campello-palotai programm szövegének köz-
lését. Az igy közzétett programm főbb pontjai im ezek : 

„Erősen ragaszkodunk a haza autonomiája, független-
sége és szabadságához, mint fölöttébb becses kincshez, mert 
ez a nemzet méltóságának felel meg és politikai hatalmának 
alapját képezi. A kath. egyház feje tekintélyének egyete-
mes jellege miatt erősen ragaszkodunk ahhoz, hogy neki 
souverainnek kell lenni, s a valódi, tényleges és közelis-
mert függetlenség foltételeibe kell helyeztetnie. Az alkot-
mányt teljesen s lovagiasan fenn akarjuk tartani, melyet 
Károly Albert király adott, az által, hogy föltétlen sérthet-
lenségét, teljes erejét minden részeiben, betűjében és szelle-
mében, elismerjük, és mindent kárhoztatunk, a mi a jogok 
és tények bármely rendjében az ő határozataiba ütközik ; 
és követeljük, hogy a közjó rendes vezetése czéljából, minden 
hatalom az államban jogait határozottan és teljesen gya-
korolhassa. Elismerünk tehát, politikailag szólva, minden 
szabadságot, melyek az állam által szentesitve vannak, 
tény gyanánt. Akarjuk, hogy a birtokjog, akár magán, 
akár testületi legyen, mindenki által mindenki részére elis-
mertessék. Kárhoztat juk az egyház és állam elválasztásá-
nak tanát ; elismerjük kölcsönös támogatásuk szükséges vol-
t á t ; követeljük azonban a két hatalom megkülömböztetését 
illetékes jogaik körében. Nem szándékunk azon egyes tettek 
és tények jogosságát vizsgálni, melyek Italia mostani poli-
tikai alakulását előidézték. Elismerjük ezeket mint megtör-
tént dolgot és engedelmeskedünk a jelenlegi kormánynak 
mint tényleges tekintélynek. Hanem ezt mondjuk : az által, 
hogy a pápától elvették a világi hatalmat, melyet ő, a jelen 
körülmények közt,hivatalának szabad gyakorolhatására szük-
ségesnek nyilvánított, — a szabadság és függetlenség e ne-
héz kérdését, mely katholikusok előtt megtámadhatlan alap-
elv, kettévágták, de meg nem oldották ; és hisszük, hogy a 
nemzet politikai egysége nem mondható megalapított s meg-
állapítottnak mind addig, mig e probléma, mely mindnyá-
junk szivét-lelkét foglalkoztatja, kellőleg, egyetértve az 
egyházzal, megoldva nem lesz." 

Ez a sok port felvert programm veleje. Hogy nem volt 
képes az olasz katholikusok körében hódítani s maga körül 
pártot alakitani, azt jelenti, hogy az ap. sz. szék a politikai 
választásokban való részvételt még most sem tart ja idő-
szerűnek. 

Folyó hó 20-án fogadta ő szentsége a Collegium ger-
manico-hungaricum elüljáróit és növendékeit, kikhez, az 
intézet igazgatójának üdvözlő beszédjére válaszolva, a kö-
vetkező magasztos szellemű szavakat intézte : 

Quinquagesimus iam annus est, dilectissimi iuvenes, 
ex quo animum Nostrum Collegio vestro eiusque alumnis 
peculiaris quidam afïectus devincit. Gratissima enimvero et 
incundissima Nobis est illius temporis recordatio, quo Athe-

naei Gregoriani scholas frequentavimus, et Aloysii Tapa-
relli, viri e Societate Jesu clarissimi, auctoritate, adiutores 
studiorum auditoribus philosophiae in Germanorum et Hun-
garorum Collegio degentibus dati sumus. Tunc nimirum 
illorum alumnorum acre ingenium, ardens discendi studium, 
plurimumque in scientiis profectum constanter suspeximus. 

Quapropter modo vos omnes, optimi adolescentes, 
quotquot hic adestis, paterna benevolentia complectimur, 
et grato bonoque animo excipimus obsequii et amoris sen-
sus, quos erga Nos et hanc Apostolicam Sedem pectore 
fovetis, quemadmodum ipsa instituti vestri ratio postulat. 
Illud enim beatus Ignatius spectavit, quum primum in Urbe 
Collegium vestrum constituit, ut scilicet deleeta Germa-
norum iuventus, in hoc ipso catholicae religionis centro ad 
sacras et profanas disciplinas instituta, mature assuesceret 
liomano Pontifici obedientiam fidemque coram praestare, 
quam redux in patriam secum deferret, in concivium ani-
mos altius inserendam. — Neque profecto ea spes condito-
rem et parentem vestrum Ignatium fefellit : nam vel a pri-
mordiis e Collegio vestro viri prodierunt doctrina, pietate 
virtute insignes, et ex his plures ecclesiasticis dignitatibus 
et honoribus aucti, pastoralis sollicitudinis et invictae animi 
firmitatis illustria et praeclara exempla posteris reliquerunt. 

Horum vestigia terendi, virtutesque alacriter aemu-
landi vobis omnibus, iuvenes egregii, officium incumbit ; 
optimis disciplinis, hoc opportunissimo tempore, necesse 
est mentem imbuatis, et religiosis sanctisque moribus animum 
exornetis, ut pares aliquando sitis iuribus Ecclesiae tuen-
dis,erroribus profligandis, Christifidelibus in religione et 
officio continendis. Talibus enim auxiliis, strenuisque de-
fensoribus indigent, praesertim aetate hac nostra, afflictae in 
nobilissima patria vestra religionis res : tale et Nos ipsi a vo-
bis praesidium pollicemur, qui nil prius meliusve optamus, 
quam ut catholica Ecclesia penes vos, quemadmodum omnibus 
orbis nationibus, sua libertate ac tranquillitate potiatur. 

Interim vero Deum bonorum omnium largitorem 
apprecemur, ut omnia iuxta vota succédant ; et religiosis 
rebus in patria vestra compositis, etiam illustre Germano-
rum impérium prosperitate et secura pace fruatur . 

Hac spe confisi Apostolicam Benedictionem, pecu-
liaris Nostrae benevolentiae pignus, vobis omnibus, optimi 
iuvenes, nec non egregiis moderatoribus Collegii et magis-
tris universis peramanter impertimur. 

Benedictio etc. 

Genf, aug. 23. A vallási ügyek Jurában oly kritikus 
állapoton mennek keresztül, mely minden keservesen elért 
sikert meghiusithat, ha az illetők nem vigyáznak. A berni 
kormány, mint már tudva van, megadta a katholikusoknak 
azon jogot, hogy száműzött és kormányilag letett lelkipász-
toraikat visszahivhatják. Sietnek is e joggal élni a katholi-
kusok, melynek alapján a törvényes pásztorok mindenütt 
megválasztattak és pedig túlnyomó szavazattöbbséggel. A 
katholikusok ekként elért győzelmei ismét fölkeltették a 
protestáns berni kormány féltékenységét, mely magát leg-
szebb reményeiben, a katholikusok leigazásának reményé-
ben, egyszerre teljesen megcsalatva látja. Bizonyos, hogy 
egy idő óta a berni kormány ingadozni látszott azon az 
uton, melyet ujabban, igazságot szolgáltatva a katholi-



1 5 9 

kusoknak, kezdett, és sehogysem tudta magát elhatároz-
ni, hogy eddigi kegyeltjeivel, az ókatholikusokkal sza-
kitson, jólehet a népszavazat ez utóbbiakat oly csattanósan 
megtagadta. Többször lehetett a szellemek e hangulatát 
észlelni, de eddig inkább csak hamu alatt lappangott a 
tűz; azonban, mint egy legújabb esemény mutatja, a láng-
végre kitört és nagy pusztitással fenyeget ismét, lia ideje 
korán el nem oltják. 

Az államtanács ugyanis Bernbe összehivta a jurai ke-
rületi főnököket, hogy velők a vallási béke (sic) végleges 
visszaállítása végett foganatba veendő rendszabályok iránt 
értekezzék. Az egész világ tudja, hogy ezek a kerületi fő-
nökök, kiket a kormány oly nemesnek látszó szándékból fel-
világosítások nyerése végett egybehívott, nem egyebek, 
mint a kormány közegei, kiket ez a nép akarata ellenére 
küldött azon vidék nyakára. A jurai kerületek nagy szava-
zattöbbséggel megválasztották préfetjeiket, de a ,nagy ta-
nács' el nem fogadta a kijelölteket és saját tetszése szerint 
nevezte ki az elnököket, a democracziai önkormányzat nagy 
sérelmére. Az ily kormányközegek véleménye, kik a nép 
akarata ellenére neveztettek ki a kormány által, a jelen kö-
rülmények között egy perczig sem lehet kétséges. A mi a 
ezélba vett rendszabályokból eddig kiszivárgott, következő 
tételekbe foglalható össze : minden vallásoktatásnak szi-
gorú kitiltása az iskolákból ; szigorú felügyelet a templomi 
tanításokra, különös az idegen hitküldérek működésére; 
végre, ott, hol két vagy több templom van, ezeknek meg-
osztása a katholikusok és ókatholikusok közt, ott pedig, hol 
csak egy templom van, ennek együttes használata a két val-
lásfelekezet által. 

Ezen javaslatokat, kiki láthatja, el nem fogadhatják 
a katholikusok ; mert a mi a templomokat illeti, a he-
lyett, hogy a vallási béke visszaállna, a templomok együttes 
használata folytán magukba Isten házaiba lesz áttéve a 
villongások gyupontja. A katkolikusok nem engedhetik 
meg, hogy templomaikat holmi jött-ment ókatholikus ván-
dorpapok vallási hóbortjaik tovább üzésére használják. 
Már is élénken mutatkozik a jurai katholikus nép vissza-
tetszése a berni kormány terveivel szemben. A közvélemény 
közege gyanánt a .Pays' nyilatkozott, kijelentve, hogy min-
dent élűiről fog kelleni kezdeni, ha a kormány tervét meg 
nem változtatja. Azt mondják, hogy a kormány gondol-
kozni kezd és módot keres az ujabb szakitás elkerülésére. 
Reméljük, hogy a mérséklet és bölcseség szelleme még egy-
szer győzni fog a kormány tanácsában, és igy talán nem le-
szünk kényszerítve újra kezdeni a vallási küzdelmet, mely 
mindnyájunknak annyi keserűséget okozott. 

London. A katholicismus jövője. A mértékletességi egy-
letek nagy meeting je. — Julius utolján szentelte fel Manning 
bibornok, fényes segédlettel, sz. Ethelreda régi templomát, 
miután az, 300 évi megszakítás, után a kath. istenitisztelet-
nek vissza adatott. Sz. Ethelreda temploma sz. Pá l templo-
mához igen közel van és első azon templomok közt, melyek 
eredeti czéljuknak, a mely végett épültek, t. i. a kath. isteni 
tiszteletnek, visszaadattak, s melyeket Erzsébet királyné 
uralkodása alatt foglaltak le a protestantismus számára. 
Manning bibornok magasztos beszéde, melyet ez alkalommal 
tartott, s melyre a protestánsok közöl is igen sokan megje-

lentek, az angol katholikusokban reményt keltett az iránt, 
hogy a visszaadás e ténye nem marad egyedül, hanem hasonló 
tettek által lesz kisérve. Egész könyvek jelentek meg a ka-
tholikus egyház jövőjéről Angolországban s a lapok csak-
nem naponkint hozzá szólnak e kérdéshez. Mindezen nyilat-
kozatok teljesen megegyeznek abban, hogy a kath. egyházra, 
minden akadályok daczára, Angolországban nagy jövő vár. 
Az angol katholikusoknak ez mindennapi imája és legfőbb 
óhaja, s a nap napután szaporodó templomok és visszatéré-
sek csak még inkább megerősítik őket e meggyőződésben. 
Daczára annak, hogy az egyház kebelébe visszatérők közöl 
çsakis az előkelőbbekről tesznek jelentést a lapok, alig mú-
lik el nap, hogy ily jelentéssel angol lapokban ne találkoz-
nánk. Sokkal biztosabb, s mintegy kézzelfogható bizonyíté-
kai a katholicismus emelkedésének, a folyton szaporodó tem-
plomok és kápolnák, melyeket bizonyára nem épitenék oly 
mohón, lia szükség nem volna reájok. Ebben fekszik a kath. 
egyház állapotának súlypontja. — Mindenek fölött kiváló 
fontossággal bir sz. Ethelreda templomának visszaadása, 
mert ez által a katholicismus egyenesen London szivébe 
tartá bevonulását, habár, mint könnyen felfogható, itt sok-
kal lassabban haladhat a vallásos regeneratio, mint kint a 
vidéken. 

Manning bibornok, amily osztatlan tiszteletben része-
sül katholikus és protestáns részről egyiránt, ép oly széles-
körű tevékenységet fejt ki. A mértékletességi egyletek az ő 
elnöklete alatt tartották ezévi nagygyülésöket a Kristály-
palotában, hol 20,000-nél több katholikus jelent meg, zász-
lókkal és zeneszóval. Igazi kath. népvándorlás volt ez az 
óriás világvárosban. 

IRODALOM. 
VI. Sándor pápáról megjelent: 
Papst Alexander VI. Eine Rechtfertigung Alexanders 

VI . mit Benützung der älteren und neuesten Forschungen 
von Dr Valentin Nemec, Professor der Theologie in Klagen-
furt. 1879. Selbstverlag des Verfassers. 

A szokásos történetírás szerint a pápák sorában alig 
található sötétebb jellem mint VI . Sándoré. Nemcsak egy-
házellenes történetírók adnak ezen pápa jelleméről szomorú 
rajzot, hanem a katholikus irók jó része is szigorú Íté-
letet mond ezen pápa fölött, habár több alaptalan és rá-
galmazó vádat visszautasítanak. Ezen körülménynél fogva 
figyelmet érdemel az egyházi történetírásra és különösen 
a pápaság történetére nézve azon törekvés, melylyel ujabb 
időben VI. Sándor pápa életét és jellemét a történelmi 
kútfők alapos megrostálása által tisztább alakban feltün-
tetni erélyesen iparkodnak. 

A fenjelzett munka is ezekhez tartozik, és épen azért 
érdemesnek tar t juk azt a ,Religio' t. olvasóival röviden 
megismertetni. Igaz ugyan, hogy az egyház fejének méltat-
lansága semmit sem bizonyit az egyház isteni eredete ellen, 
mert sz. Péter méltósága, mint nagy Leo pápa mondja, mél-
tatlan örökösében sem vész el ; sőt inkább az ellenkezőt bizo-
nyítja, mert a történelem tanúsága szerint, Isten igen szo-
morú körülmények közt is megvédelmezte egyházát minden 
tévedéstől hit és erkölcs dolgában : mindamellett meg kell 
vallanunk, hogy a katholikus szivnek vajmi nehezére esik, 
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ha látja, hogy sz. Péter székét olyan egyének foglalták 
el, kik az egyház gyalázatára voltak és ellenségeinek bő 
anyagot szolgáltattak a római szent szék megtámadása és 
rágalmazására. Szerzőnk, miután a történetírók különböző 
ítéleteit VI. Sándor jelleméről és a pápa életére vonatkozó 
történelmi kútfők bírálatát adta, VI. Sándor pápa életét és 
tevékenységét tárgyalja mindenütt kritikai tekintettel azon 
szemrehányásokra, melyeket a történetírók vagy a pápának 
vagy a pápa gyermekeinek, kiket ő törvényeseknek bizo-
nyít, tenni szoktak. Az irály már a dolog természeténél 
fogva, a sok kitérés és számtalan idézet miatt, melyek szük-
ségesek voltak, nem épen kellemes, hanem némileg szaka-
dozott jelleggel bir. A dolog érdemére nézve Nemec azon 
van, hogy VI. Sándor jellemét egészen tisztára mossa. Ki-
mutatja azon kútfők kétes hitelességét, melyekre a törté-
netírók leginkább hivatkoznak. Súlyos vád terheli VI. Sán-
dor erkölcseit. Erre vonatkozólag szerzőnk vitatja, hogy 
azon nő, kitől Borgia Kodrigónak (ez VI. Sándor családi 
neve) négy gyermeke született, Borgia törvényes felesége 
volt és csak ennek halála után lépett I I I . Callixt pápa meg-
hívása folytán az egyházi rendbe, melyben VII I . Ince halála 
után 1492-ben, N. bizonyítása szerint, nem a simonia utján 
lett az egyház fejévé megválasztva. Habár talán szerzőnk 
nemes törekvése nem minden egyes pontra nézve sikerült, 
ugy hogy épen semmi kifogást tenni nem lehetne, annyit 
meg kell engedni, hogy érvelése alapos és elég ügyes. El-
vitázhatlanul áll, hogy VI. Sándor pápának jeles tulajdon-
ságai voltak még azon irók szerint is, kik őt több tekintet-
ben elitélik, és hogy egyházi rendeletei és működése által az 
egyház kárára vagy szégyenére épen nem volt. 

A történelmi nagyság és különösen a római szent szék 
tiszta fényének érdekében óhatjuk, hogy Nemec könyve, mely 
különben csak 231 lapra terjed, mennél szélesebb körben is-
meretessé legyen és különösen azok figyelmébe ajánljuk, kik 
egyháztörténeti tanulmányokkal szeretnek foglalkozni, -f-

VEGYESEK. 
X A szent atyát érzékeny veszteség érte. Testvérbáty-

ja, Pecci Károly gróf, f. évi aug. 29-én elhunyt. Müveit, val • 
lásos férfiú volt, ki IX . Pius alatt a pápai államban előkelő 
hivatalt viselt. Ny. b. ! 

— Acquaderni lovag, pápai titkos kamarás, az olasz 
kath. congressus alelnöke stb. beküldte lapunknak a sz. atya 
azon levelét, melyben őt kitartásra buzdítja. A jeles férfiú 
érdemeire való tekintetből im itt közöljük e remek levél 
szövegét: „Equiti torquato Joanni Acquaderni cubiculario 
uostro intimo Bononiam. — Leo PP. XIII. — Dilecte Pili, 
Salutem ed Apostolicam Benedictionem, Quo clarior fit ab 
epistola tua, Dilecte Pili, plena devotio et incensa Caritas, 
qua Sedi liuic Apostolicae obstringeris ; quo vulgatiorem 
elapsa duo lustra fecerunt insignem illam et indefessam 
operositatem, qua non exiguam italae iuventutis partem in 
catholicae rei praesidium tibi adscivisti, totque per eam 
utilissima molitus es opera; eo ingratius Nobis obvenit dis-
cere, te a moderamine recedere decrevisse consociationis 
tam gravi diuturnoque labore constitutae, tantoque nisu, 
studio, propriique commodi neglectu provectae ac propaga-
tae. Molestius vero nuncium hoc faciunt adiuncta temporum 

quae minaciora quotidie, moderatorem omnino postulant 
notum, experientia probatum, gestis clarum, cui fidant so-
dales. Quibus accedit inopinatum prorsus contigisse Nobis 
tuum hoc consilium. Qui enim impavidus decem ab hinc 
annis vexillum extuleras certaminis adversus irrumpentia 
mala; qui, eo semper erecto, cum collectis sociorum agmi-
nibus feliciter pugnaveras ; illud certe depositurus non vide-
baris postquam a crebris catholicis consociationibus excitatis 
et ab amicitia chrissimi Viri, cui illae Praesidis honorem 
referunt, novae tibi vires accesserunt. Equidem, te pugnae 
insistere velle profiteris uti privatum militem; sed rerum 
vicissitudines potiore indigent ope, et mente etiam magis 
quam gregaria opera. Noli igitur, dum pugna effervet, 
strenuosque poscit et expertiores duces, a tuo recedere mu-
nere : sed illL potius obeundo alacrius insta, iunctusque spe-
ctatissimo Viro ac tibi addictissmo. quem nuper laudabamus, 
eius menti actionique cohaerens, efficacius semper auxilium 
ac solatium religiosae rei afferre contende. Id Nos a tua 
filiali pietate expectamus, minime dubitantes, quin Deus, in 
cuius gloriam coactique a te sodalitii utilitatem abiecturus 
eris tuum recedendi propositum, copiosiore quoque, quam 
antea, tibi gratia sit adfuturus. Larga certe Nos, efficacia 
ac rerum difficultati paria, pro te petimus praesidia caeles-
tia ; eorumque auspicem interim tibi, Dilecte Fill, Benedic-
tionem Apostolicam paternae benevolentiae testem pera-
manter impertimus. Datum Bomae apud Sanctum Petrum 
die 7 Augusti Anno 1879. Pontificatus Nostri Anno Se-
cundo. LEO PP. XIII." 

— Canisius-egylet. Julius 11-kén kelt a szertartások 
congregatiójának határozata, mely a nevezett egyletet meg-
erősítette. Czélja az ifjúság keresztény nevelése. Alapszabá-
lyai : 1) A tagok tehetségökhöz képest közreműködnek,hogy 
az ifjúság a keresztényellenes iskoláktól távol tartassék s az 
egyház szellemében neveltessék és oktattassék. 2) Az ifjúság 
megmentésére naponkint imádkozni, mihez a szent atya bú-
csút köt. — A Canisius-egylet, melynek korszerűsége szem-
betűnő, a német katholikus egyletek aacheni közgyűlésén 
melegen fog ajáultatni. 

— Dr Biclcell Gusztáv, innsbrucki egyetemi hittanár a 
Ferencz-József-rend lovagkeresztjét kapta. Protestáns val-
lásban született s a marburgi egyetemen magántanár volt, 
mikor a kath. egyház kebelébe visszatért. E jeles convertita 
valódi dísze a német kath. tudományos világnak. 

— Cantii Caesar épen most végezte be nagyszabású 
világtörténelmét. A legutolsó kötet ,Az utolsó 30 év' czim 
alatt már sajtó alatt van. 

— Ki hinné, hogy a köztársaság drágább még a csá-
szárságnál is ? Pedig ez tény. Mig I I I . Napoleon alatt a csá-
szárság bureaucraticus apparatusa 264 millió frankba került 
évenkint, addig a jelenlegi köztársaság 296 milliót költ az 
administratióra : vagyis a köztársaság 32 millióval többbe 
kerül mint a császárság. Igy számította ezt ki a párisi 
,Patrie'. 

— A Caledoniából visszatért communistákat liberális 
elvrokonaik Francziaországban „elmélkedés és balsors által 
megérlelt államférfiaknak" nevezik s melegen üdvözlik. 
Majd megválik, megértek-e. 

— 300 évi jubilaeumát tartotta Nagyboldogasszony 
napján a bécsi Congregatio Mariana nevü férfi-egylet az 
ottani egyetemi templomban. Alapíttatott 1579. aug. 15-én. 
Áldásos működését, melyről becses alkalmi irat jelent meg, 
Jézus társasága lelkes tagjainak köszönheti. 

— Dupanloup siremlekére a legújabb jelentós szerint 
62,327 frk 95 c. gyűlt össze. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, szeptember 10. 21. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Pontius Pilatus jelentése Jézusról Tiberius római császárhoz. — Az iskolai takarékpénztár az oekonon », 
ethika és disciplina szempontjából. — Egyházi tudósitások : Budapest. Protestáns tollharcz a katholicismus ellen. Budapest. 
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Vegyesek. 
Irodalom : St. Benedikts-Stimmen. — 

Pontius Pilatus jelentése Jézusról 
Tiberius római császárhoz. 

Egyháztörténelmi tanulmány a keszténység alapításának 
korából. 

A ki Eusebius Egyháztör ténelmét olvasta, bizo-
nyára érdekesnek ta lá l ta azon fejezetet, mely igy 
szól : „Midőn Megváltónk csodálatos fel támadása és 
menybemenetele ál talános beszéd t á rgyá t képezték, 
a t a r tományi kormányzók régi szokása szerint, kik 
a császárt a hatóságuk terén belül tör tént u j ese-
mények felől értesítették, Pi latus, nem akarván vét-
kes hal lgatagságba esni, Tiberius fejedelemnek je-
lentést küldöt t Urunk Jézus Krisztus fel támadásá-
ról. Ugyani t t az Ur több más csodatetteit is emlité, 
melyeknek szemtanuja volt, és hozzátevé, hogy a 
föltámadott isteni tiszteletet kapott nagy számú sze-
mélyek részéről. Azt mondják, hogy Tiberius ez 
ügyet a senatuse lé ter jesz té s hogy ez a császári üze-
netet visszautasitá. A honatyák visszautasitásuk 
okául azon ü rügye t hozták fel, hogy ezen ügyet nem 
hagyták a senatus ini t ia t ivájára, habár a rómaiak 
egy régi törvénye mondja, hogy semmi apotheosis 
nem történhet ik a Senatus határozata nélkül . Sa-
j á t l ag véve a dolgot, az isteni dogmák hirdetése 
semmikép sem szorult a senatus embereinek segé-
lyére. Miután tehát , mint emiitet tük, a Senatus 
visszautasitá Megváltónk személyének emlékezetét, 
Tiberius annál élénkebben megőrizte annak első 
hatásá t és Jézus Krisztus tana ellen semmi szigort 
sem használ t ."1) 

Igy ir Eusebius. Szerinte tehát Pont ius Pi la tus 
jelentést tet t Tiberius császárnak Jézus élete, halála 
és fel támadásáról , s hogy a császár, meghatva a je-
lentés által, azt inditvánvozta a Senatus előtt, hogy 

!) Hist. eccl. 1. 2. c. 2. 

Üdvözitönk a római birodalom istenei közé soroz-
tassék. 

Mindenek előtt sietünk megjegyezni, hogy e k é t 
tény nem ütközik a történeti valószínűségbe, sőt 
nagy hasonlat van köztük és a későbbi események 
közt. Azt is t ud juk , hogy a római birodalomban a 
tar tományok kormányzóinak szokása volt, u j és 
fontos események előfordultával , magához a csá-
szárhoz jelentést terjeszteni fel a személyek és 
ügyek felöl, s ettől viszont utasi tásokat kaptak. 
-Kzt mondja Eusebius, és a történelem számos esettel 
bizonyítja. I f jabb Plinius, Pontus és Bithynia pro-
consula volt. Ekkor, Tra ján uralkodása alat t , heves 
üldözés tör t ki a keresztények ellen. P l in ius ez ál-
dozatokat magasztalni merte a philosophus császár 
előtt s u tas í tás t kér t tőle arra nézve, hogyan kell 
bánni a rágalmazot t ár ta t lansággal . Ez tör tén t 
mind já r t a keresztény időszámítás elején. Ha ez 
megtörténhetet t Tra ján alat t : miér t ne tör ténhetet t 
volna meg Tiberius alatt , hogy Pont ius Pi la tus ma-
gának Jézusnak életéről s haláláról s a többi, köz-
beszéd t á rgyá t képező, életkörülményeiről te t t hiva-
talos je lentés t? Lehetetlen, hogy a Jézus ál tal kez-
deményezett á ta lakulás a római helytar tónak fel ne 
tün t s ezt ő oly fontosnak ne tar to t ta volna, hogy 
ar ró l magának a császárnak jelentést tenni ne tar-
to t ta volna érdemesnek, annál is inkább, minthogy 
a Jézusnak adott „zsidók k i rá lya" czim poli t ikai 
éllel birt , mely a világ legpoli t ikusabb nemzetének 
figyelmére teljesen méltó volt. 

Azután nemcsak Tiberius fejében t ámad t az 
eszme, hogy Jézusnak templomot építsen. Lamprid ius 
ezt mondja : „Alexander Severus szentélyt akar t 
emelni Krisztusnak s őt az istenek közé akar ta ig ta tn i . 
Azt mondják, Hadrian szintén e z e n gondolat ta l fog-

lalkozott s minden városban templomot épí t te te t t . 
21 
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bálvány nélkül. Mainap is, minthogy bennök semmi 
szobor sincs, hadriánféle templomoknak nevezik eze-
ket, emlékeztetésül eredeti rendeltetésökre. Hanem 
szándékának kivitelében megakadályozták az augu-
rok, kik azt felelték neki, hogy ha megteszi a mit akar, 
az egész világ keresztény lesz, és el fogja hagyni az 
ösi templomokat. ( I n vita Alexandri Severi.) — Ha 
ezt Alexander Severus és Hadr ian tehették, miért 
volna lehetetlen, hogy Tiberius, ki kortása volt 
Urunknak s ki szemtanuktól hal lhat ta Jézus életét, 
t isztelettelviseltetett Megvá l tónk i rán t? Miért volna 
lehetetlen, hogy olvasván Pi la tus jelentését, csak-
ugyan indi tványt ter jesztet t a Senatus elé az iránt , 
hogy a Rómában még ismeretlen, tehát annál érde-
kesebb u j istennek templom épittessék és szobor 
emeltessék ? 

Még egyszer constatál juk tehát, hogy az Euse-
bius ál ta l elbeszélt két esemény nem lépi túl a va-
lószínűség határai t .— Es mégis az u jabb kor kr i t ikája 
bennök is fennakadt s jónak lá t ta hitelességöket 
kétségbe vonni. Az első támadás prot. részről jött , 
folytat ták a gallikánok, s az egésznek örültek a mul t 
század philosophusai s az u j idők hitetlenei. 

Tannegui Lefèvre, Le Clerc és mások mesének 

t a r t j ák az egész elbeszélést. Azt mondják : Pi la tus 

nem terjeszthetett fel magasztaló jelentést arról, kit 

ö maga itélt halálra ; Tiberius, vallástalan fejede-

lem, nem gondolhatott arra, hogy Jézus t a biroda-

lom istenei közé soroztassa; a Senatus, mint szolga-

lelkü eszköz a császár kezében, nem merhette visz-

szautasitani ennek kifejezett akara tá t ; Tiberius, min t 

ellensége a kiválasztott népnek, távol volt attól, 

hogy egy zsidóeredetii embert isteni tiszteletben ré-

szesítsen ; szóval, Tiberius uralkodása alat t a ke-

resztény név még nem viszhangozhatott Róma vá-

rosában oly erősen, mint Eusebius elbeszéléséből 
látszik. 

A gall ikánok, bár elfogadták a protestáns Le-
fèvre okoskodását, abból mégis szelidebb következ-

ményt vontak le, sőt, szokott kétszínűséggel, négy-
szemközt, még azt is készek voltak bevallani, hogy 
Pi la tus jelentése és Tiberius indí tványa a legvaló-
színűbb dolgok közé tartozik. A hitetlenek, kik fő-
leg a kereszténység történelmét kényök kedvök sze-
r in t gyá r t j ák s kiket ezért Klopp Onno oly találóan 
geschichtsbaumeistereknek nevezett, ez előtt épen 
ugy mint napjainkban, egyenesen mystificatiónak 
nevezik az egész elbeszélést. 

I ly eljárással, természetesen, az egész történel-
met, mystificatióvá lehetne tenni. 

12 

Lássuk, micsoda indokok vezérelték e három-
féle színezetű történészeket arra, hogy Pi la tus je-
lentésével és Tiberius indí tványával szemben ellen-
séges állást foglaljanak el ? 

A protestáns történet íróknak kedvencz foglal-
kozása volt kezdettől fogva az egyház a tyáinak és 
Íróinak tekintélyét kisebbíteni. Mindenki tudja , mi-
ért. Ju s t i n t és Tertul l iánt például túlságos hiszé-
kenységről és egy kis csalásról vádolták s azt szok-
ták róluk gúnyosan mondani : ,Bocsássuk meg ne-
kik, lia az evangelium ellenségeit csak fa karddal 
ütöt ték !' — Azon kath. írók pedig, kik a protestáns 
kri t ikusok u tán indultak, oly szinbü- természetűek 
voltak, hogy egyszerre akar tak tetszeni az egyház-
nak, a protestánsoknak és hitetleneknek s azért oly 
elbeszélésekkel szemben, melyeket a protestánsok 
elvetettek, a hitetlenek pedig kigúnyoltak, a scep-
ticus szerepét szerették játszani s az ellenvetésekre 
válvonitással azt szokták felelni: ki tudja , igaz-e? A 
hitetlen irók végre, hogy megfosszák a kereszténysé-
get azon szerencsétől, hogy mellette hivatalos római 
ál lami okmányok is szólnak, ráfogták sz. Jus t in ra , 
hogy ö koholta ki az Acta Pilati-féle okmányt . 

Mielőtt egyenes választ adnánk Lefèvre fölte-

véseire, kutassuk, mikor küldetet t fel Pi latus jelen-

tése Rómába ? 

Baronius azt mondja , hogy a római helytar tó 

Jézus haláláról s annak következményeiről szóló 
emlékiratát nemsokára a Megváltó fel támadása u tán 
irta. Felküldetését Rómába Kr. u. 34-ik évre teszi, 
tehát az üdvöz i tö halálának évére. Eusebius ezzel 
nincs öszhangban. Szerinte Kr. Urunk 33-ban hal t 
meg. P i la tus jelentését pedig Kr. u. 36-ik évre te-
szi. Blanchini, az Anastasius bibliothecarius müvei-
hez bevezetésül i r t chronologiájában, azt ál l i t ja , 
hogy Krisztus halála az aera vulgaris 28 ik évében 
történt , s hogy Pi la tus jelentését ugyanazon évszá-
mítás oO-ik évében küldte fel Tiberiushoz. Orosius 
egy helye, melyet a lább idézni fogunk, Blanchini vé-
leményét megerősíti. Orosiusnál olvassuk,2) hogy 
Seján, a császár kedvencze és a Senatus tagja , min-
den kitelhetőt megtet t , hogy Tiberius indí tványa a 
Senatusban el ne fogadtassék, sőt egyenesen azon 
tanácsot adta, hogy a keresztény vallás a római bi-
rodalomban megsemmisíttessék. A Senatusban nyil-
vánul t ezen üldözési szándékra vonatkozólag til-
tot ta meg Tiberius, és pedig halálbüntetés alat t , 
fenyitö el járást indi tani a keresztények ellen csu-
pán vallásuk miatt . Seján a keresztény időszámitás 

y ï Ï Ï s t o r . 1. V I L c. 4. 
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31 -ik évében halt meg: tehát Pi la tus emiitett jelen-
tését ezen év előtt küldte fel Rómába. Akár mely 
évbe tegyük tehát Kr. Urunk halálát, az eredmény 
Pi la tus jelentésének kelte és felküldését illetőleg 
lényegében ugyanaz marad, t. i. az, hogy Pi la tus 
emlékiratát Krisztusról az iidvözitö fel támadása 
u tán i 2. vagy 3-ik évben küldte fel Tiberiusnak. 

Ezen két-három év alat t Pi la tus szemtanuja 
volt a kereszténység gyarapodásának ; lá t ta s hal-
lásból tudta , mi ly gyorsan és tömegesen tér tek az 
emberek a kereszténységre; közvetlenül meggyőződ-
hetet t mindenrő l : a zsidók nyugtalanságáról , az 
apostolok működéséről stb. Ha tehát talán nehezére 
esett is dicséröleg nyilatkozni arról, kit ő itélt ha-
lálra, mégis lehetetlen volt hal lgatnia az események 
sokasága és komolyságáról, a zsidók nyugtalanko-
dásáról, az egész judaeai tá rsadalmat magával ra-
gadó mozgalomról, annál is inkább, mert magából 
a római hadseregből is korán tértek át a keresztény-
ségre előkelő tisztek, mint pl. Kornél százados. Igaz, 
hogy Tiberiusban nem volt meg minden kellék ar ra , 
hogy öt igazán vallásos embernek lehetne mondani. 
De nem is vallásos ihletből szokták a római császá-
rok az apotheosist osztogatni. Hi rvágy és más ily 
indokok szolgáltak ennek rugókul . Nem szükséges 
tehát épen azt állí tani, hogy Tiberius tiszta vallá-
sosságból akar ta Jézus t Róma istenei közé sorozni. 
Kapni szokott az ú jdonságon és szeretett vallási 
dolgokkal foglalkozni, a min t ezt Svetonius világo-
san á l l í t ja róla. Még a zsidó szombat, a Sabbat is 
vi tatkozásai t á rgyá t képezte.3) Vagy nem rejthe-
tett-e valami polit ikai czélt a vallás leple a l á? — Vé-
gül, miér t nem jöhetet t volna már Tiberius azon 
gondolatra, mely később Alexander Severus és Had-
r ian lelkében megfogamzott ? — De, mondhat ja va-
laki, hogyan merte a szolgalelkü senatus a császár 
indí tványát elvetni ? . . . Uram Istenem, hát nem 
eléggé világos, hogy a senatus ezt épen szolgalel-
küségből, Tiberius i ránt i hizelgésböl tehette? A 
senatus az istenek közé akar ta sorozni Tiber ius t ; 
de ennek volt annyi embersége, hogy ezt meg nem 
engedte. Vájjon lehetséges-e, hogy a senatus méltó-
nak ítéljen egy zsidó eredetű személyt azon tiszte-
letre, melyre magá t Tiberius mél ta t lannak í té l te? 
Hízelegni akar t tehát a senatus Tiberiusnak, midőn 
nem akarta fölé helyezni Krisztust. Er re nézve jel-
lemző, hogy épen Tiberius kebelbarátja, Seján elle-
nezte legjobban a császár indí tványát . Ha tekint-
jük, hogy a római császárokkal való kebelbarátság 

â)Ci~p. 32. 

nem volt egyéb min t hízelgés és szolgaság, minden-
ki könnyen beláthat ja , miféle indokból ellenezte Se-
j án Tiberius szándékát s igyekezett a senatust ke-
belbarát ja indí tványának elvetésére rábírni . — Ha-
nem, veti fel valaki, Tiberius gyűlöl te a zsidókat : 
lehetetlen, hogy e gyűlöl t nemzet egy tag jának iste-
ni t i sz te le te takar t adni. Er re csak azt fe le l jük,hogy 
Tiberiusból sem hiányzott egy kis ravaszság és ma-
litia. Ezek nélkül, bizonyos, a róm. császárságig alig 
vihette volna fel. Nem gondolhatni-e tehát, hogy a 
ravasz fejedelem épen az ál tal akar ta a gyűlöl t zsi-
dókat bosszantani, hogy nemzetök épen azon tag já t , 
kit ők kiátkoztak, ő isteni tiszteletben részesité, s 
nekik megti l tá az ő taní tványai t bántalmazni , a mi 
kedvencz foglalkozásuk va l a? — Igen, mondhat ja 
valaki ; hanem Krisztus és a keresztények neve is-
meretes volt-e már akkor R ó m á b a n ? . . . És váj jon 
miér t nem lehetett volna ismeretes ? Egy, két, há-
rom év alat t nem lehetett s nem szokták-e megtudni 
Rómában, a római birodalom fővárosában, a mi a 
birodalom területén tör tént ? Hiszen minden tarto-
mányban , minden városban voltak római polgárok, 
katonák és egy ta r tományi kormányzó, kivel Róma 
folytonos összeköttetésben volt. Az óvilág legpoliti-
kusabb népének politikai szervezetéről teljesen rosz 
fogalma van annak, ki azt hiszi, hogy oly esemé-
nyekről, milyenek Jézus életéhez fűződnek, Róma 
nem értesül t elég korán. I t t aztán igazán el lehet 
mondani, hogy a protestáns, rat ional is t ikus kr i t ika 
valódi kardok helyet t csakugyan fakardokkal har-
c z o l . (Vége köv.) 

Az iskolai takarékpénztár 
az oehonomia, ethiJta és disciplina szempontjából.*) 

„Szedjétek föl a mi morzsalékok 
megmaradtak, hogy el ne veszszenek." 

„Szegények mindenkor vannak veletek." 
Urunk. 

A kenyérkérdés fenyegető alakban terjed országról or-
szágra. 

Elnapolást nem tűr ezen kérdés, mert megoldásától 
élet-és halál függ. Mig a tápanyag elég a szervek föntar-
tására, él a test — ha az élelem hiányzik, meghal az ember. 

Némely tápanyag korlátlan mennyiségben és ingyen 
kapható, p. o. a levegő, a viz ; a legtöbb élelmiszer azonban 
csak korlátolt mennyiségben és nem ingyen áll rendelkezé-
sünkre. 

Aki könnyen és elég nagy mértékben rendelkezik tá-
panyaggal : az gazdag ; aki nehezen, és csekély mennyiség-
ben ju t élelmiszerhez: az szegény; mivel pedig az élelem 
megszerzése lehet oly nehéz, mennyisége lehet oly csekély, 

*) Nogely István nagyváradi képezdei tanár értekezése a nagyvá-
radi róm. kath. népiskolának tizedik értesitvényéből. Szerk. 
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liogy az élet föntartására nem elég a tápanyag ször-
nyű életkérdéssé lehet. 

A zivatar nyomasztó, rekedt hőség előzi meg, napo-
kon át gyűl a villany a légkörben, ezután szórja nyilait a 
terhes felhő : szűkölködés, nélkülözés, éhség megannyi lép-
csők a kenyérkérdés örvényéhez. 

Naplementekor, ha piroslik az ég, szelet szokás jósolni 
más napra : a szűkölködés nélkülözéssel jár, a nélkülözés 
éhséget jövendői, az éhség pedig küzdelmet szül — — éle-
tre, halára. 

A szűkölködés gyorsan terjed, sokan már nélkülözés-
sel küzködnek, időnkint az éhség is mutatkozik : lázas nyug-
talansággal keresik tehát azon eszközöket, melyek alkalma-
sak az éhséget csillapitani, a nélkülözést korlátozni, a szü-
kölködést megszüntetni. 

Mig a kenyérkérdés ezen symptomái csak szórványo-
san jelentkeznek, kevesebb erő és kevésbé alkalmas eszkö-
zök is elégségesek a baj fékezésére : de ha a szűkölködés, 
nélkülözés, éhség általánosan lépnek föl, a megoldás fölötte 
kétes, mert magának az államnak ereje elégtelen, az alkal-
mas eszközt pedig még nem fedezte föl sem a tapasztalás, 
sem az értelem. 

Épen az jellemzi azonban az embert, hogy a győzelem 
reményében száll szembe még a lehetetlenséggel is ; sokszor 
hiába áldozza föl erejét, értelmét — legvérmesebb törekvé-
sei gyümölcstelenek maradnak, de azért nem tart ja magát 
legyőzöttnek ; ezen állhatatosság lehet meddő ; de tiszteletet 
érdemel. 

A kenyérkérdést eddig nem sikerült megoldani ; egyik 
rendszer a másik után hasznavehetlennek bizonyul ; állam-
férfiak, nemzetgazdák, bölcsészek, forradalmárok hiába vál-
lalkoztak ezen kérdés megoldására. 

Az iskolai takarékpénztár is a kenyérkérdés nagy 
problémájának megfejtésével foglalkozik. 

Az iskolai takarékpénztárnak mint közgazdászati té-
nyezőnek méltatása az oekonomia körébe tartozik, ha mégis 
hozzászól ezen kérdéshez a paedagogia, csak azért tetzi, mi-
vel ezen takarékpénztár összeköttetésben áll — mint neve 
mutat ja — az iskolával, az iskola által pedig a neveléssel. 

Az iskolai takarékpénztárnak vannak szószólói — 
vannak ellenzői, de legtöbb esetben barátok, ellenségek köl-
csönzött véleménynyel buzgólkodnak mellette vagy ellene. 

Ezen sorok czélja : indokolt véleményt állapítani meg 
az iskolai takarékpénztárról, 

« 
* « 

Az iskolai takarékpénztárt három szempontból kell 
megvizsgálni : a kenyérkérdés, a takarékosság és az iskola 
szempontjából. 

Tekintve a kenyérkérdést az iskolai takarékpénztár 
az oekonomiának körébe tartozik ; tekintve a takarékossá-
got az ethika tényezője; tekintve végül müködéskörét érinti 
az iskola dicsiplináját. 

Analyticus felosztásunk szerint előbb az oekonomia, 
azután az ethika, végül a disciplina szempontjából méltat-
juk az iskolai takarékpénztárt. 
' I. Az iskolai takarékpénztár az oekonomia szempontjából. 

Az iskolai takarékpénztár oekonomiai tényező, legbuz-
góbb hivei mint ilyent ajánlják, védelmezik. 

A dolog természete kivánja, hogy legalább alapvona-
lait ismerjük annak a közgazdasági bajnak, melyet az isko-
lai takarékpénztár orvosolni akar, mielőtt ezen intézmény-
nek mint gyógyszernek igazságos méltatásába bocsátkoz-
hatnánk. 

Az „oekonomia" szót magyarul „háztartásnak" nevez-
hetjük, mert a „háztartás" kifejezi az „oekonomia" két 
alaptényezőjét : az anyag beszerzését és felhasználását. 

A háztartás terjedelmére nézve lehet : legszűkebb, tá-
gabb és általános — vagyis családi, országos és világ-ház-
tartás. 

Akár kisebb, akár nagyobb a „háztartás" terjedelme, 
alaptényezőinek hatása, ezen hatásnak eredménye lényegi-
leg ugyanaz, csak terjedelmére nézve nagyobb vagy kisebb. 

A legszűkebb — vagyis családi háztartás akkor egész-
séges, ha a háztartás tényezői egyrészt teljesitik kötelessé-
geiket, másrészt munkájúkért igazságos mértékben élvez-
hetik fáradságuk gyümölcsét. A vezérszerepet a háztartás 
feje (családapa, gazda, főnök stb.) viszi ; neki kötelessége 
kijelölni, felosztani, ellenőrizni a munkát, értékesiteni a 
termelt vagy feldolgozott anyagot, igazságosan részesiteni 
a haszonból mindazokat, kik ezen hasznot teremteni segí-
tették. 

Minél kevésbé képes a háztartás feje a munkát kije-
lölni, felosztani, ellenőrizni stb., minél kevésbé igazságos a 
munka gyümölcsének arányos megosztásában : annál gyen-
gébb lábon áll háztartása mind anyagi, mind erkölcsi te-
kintetben. 

A családi háztartástól az „állam-háztartás" csak ter-
jedelemre nézve különbözik; mert az „állam-háztartás" ter-
jedelme ezer és ezer családi háztartást ölel át, millió és 
millió kezet foglalkoztat; nagy értelmi tőkére — és éber 
igazságszolgáltatásra van szüksége, mert az értelemnek és O ~ o o 7 

az igazságos haszonfelosztásnak fogyatkozása országos el-
szegényedést és elégedetlenséget szül ; az értelmi tőkének 
és az igazságos felosztásnak biztosítására rendelvék mind-Ö O 
azon apparatusok, melyek összesége az állam-kormányza-
tot képezi. 

A mint valamely terület „családi háztartásai" egyesül-
nek az „állam-háztartásban," ugy az állam-háztartások 
összege képezi a „világ-háztartást". 

Ezen háztartások egymásra kölcsönös hatást gyakorol-
nak majd progressiv, majd regressiv irányban ; miután a 
nem (genus) fölötte áll a fajnak, ez pedig az egyednek, na-
gyon természetes dolog, hogy a háromféle „háztartás" in-
kább regressiv irányban hat egymásra : a világ-háztartás 
uralkodik az állami, ez pedig a családi háztartás fölött ; 
progressiv irány csak annyiban észlelhető, amennyiben a 
családi háztartás gyengíti vagy erősiti az állam-háztartást, 
ez pedig módositólag hathat néha az internatioualis oeko-
nomia conjuncturáira. 

Midőn a közjólét előmozdításáról van szó okvetlenül 
tekintetbe kell venni a háromféle háztartás természetét, 
befolyását, különben kárba vész minden munka, törekvés. 

Ha tehát az iskolai takarékpénztár által emelni akar-
juk a családi háztartást, hogy jólétet biztosítsunk a család 
tagjainak, nem lehet ignorálnunk sem az állam-háztartás 
működését, sem az internationalis oekonomia mozzanatait. 
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Az internationalís oekonomia állapotát ellenőrizni az 
állam van hivatva, mert egyes ember sokkal törpébb, te-
hetetlenebb, sem hogy irányadólag vagy módositólag hat-
hatna a „világ-háztartás" fejlődésére. Csak két példát em-
lítek : a panamai földszoros átszelése elhatározott dolog ; 
Amerika nyugati partjairól a legolcsóbb és legrövidebb 
uton fogják a gyabonát szállíthatni Európa piaczaira ; a pa-
namai csatorna csökkenteni fogja a magyar búzának árát j 
mit tehet ez ellen egyes ember? Németország vám-és va-
sut-politikája egy forintjába fog kerülni minden mázsa ma-
gyar búzának ; Schweiz legjobb piacza búzánknak, de ezen 
piaccal csak Olasz- vagy Németországon át van összeköt-
tetésünk ; az arlbergi tervezett vonal egyenes közlekedést 
nyitna hazánk és Schweiz között, de ez a rövid vonal 17 
millióba kerül ; mit tehet itt egyes ember. 

Ezen két példa is elég annak bebizonyítására, hogy 
az internationalis oekonomia befolyását paralyzálni csak az 
állam képes ; amely állam erre képtelen, az nem nyújt bi-
tositékot a családi gazdálkodás virágzását illetőleg. 

Még közvetlenebb, tehát érezhetőbb az állam-háztar-
tás befolyása a családi háztartásra oly annyira, hogy a 
czaládi háztartás boldogulása merő képtelenség, ha az állam-
háztartás egészségtelen ; a rosz államháztartás feneketlen 
zsák, melybe az adósok hiába hányják pénzöket, — Danai-
dák hordója, melyet nem tölt meg a polgárok verítéke. Mig 
az államháztartás mérlege deficitet mutat, a hiány fedezése 
mindig a családi háztartás vállait nyomja ; addig tehát is-
kolai takarékpénztárral sem lehet segíteni a családi háztar-
tás nyomorúságán, mig az állam gazdálkodása adósságcsi-
nálásból áll. 

Nem tartozik ezen értekezés keretébe tüzetesen tár-
gyalni az államháztartás betegeskedésének okait, de rövi-
den érintenünk kell azokat, hogy ezen baj nagyságát is-
merve, méltányolhassuk az iskolai pénztárnak mint gyógy-
szsrnek értékét. 

Az államháztartás betegeskedésének oka magában a 
rendszerben fekszik. 

Az 1789 i forradalom inaugurálta a liberalismust, 
proklamálta a „liberté du travail et du commerce", a sza-
bad munka és szabad kereskedés elvét. Ezen liberális elv 
szabadította, mindenhatóvá tette a tőkét, és a gyengébb 
államok helóták a tőkepénzesek szolgálatában. 

Másik oka az állam-deficitnek : az általános védköte-
lezettség. Mióta az államok jog és lelkiismeret helyett a 
nyers erőre támaszkodnak, allattvalóik nagy részét fegyver-
ben tart ják, a katonáskodó alattvalók nem produkálnak, 
csak fogyasztanak — élelmezésök, fölszerelésök tengernyi 
költséggel jár és mindez holt tőke, melynek lefeljebb a szál-
lítók veszik hasznát. 

Harmadik oka az állam-deficitnek az adósságcsinálás-
nak módja. A világ hatalmasságai fölött van egy hatalmas-
ság, melynek neve. Tőzsde ; tőkepénzesek internationalis 
ligája uralkodik a földkerekség népei fölött és ezen plu-
tokracziának uralkodása szégyenitő, végzetes az emberiségre 
nézve. Aki megakarja utálni az embert, csak a tőzsde vi-
selt dolgait tanulmányozza ; ami az uzsora kicsinben, az a 
tőzsdei adósságcsinálás nagyban : zsebelés törvényes formák 
keretében. 

Szemközt ezen roppant bajjal, mily törpe tényező az 
iskolai takarékpénztár; hol milliók és milliárdok nyomtala-
nul merülnek el a hinárban, krajczárokból akarnak járható 
utat csinálni. 

Az iskolai takarékpénztárt mint oly intézményt ajánl-
ják nekünk, mely hivatva van hazánk gazdasági hanyat-
lásán segíteni. 

Hazánkban, is, mint másutt két oka van az elszegé-1 o 
nyedésnek: az egyik oekonomiai, a másik erkölcsi ok. 

Az erkölcsi okról csak röviden : a szabadelvüsködés 
az erkölcsi téren meglazítja a lelkiismeretesség, önmegta-
gadás stb. kötelékeit. Ha megoldvák a hajlamok, vágyak, 
szenvedélyek kötelékei, k i t a r t mértéket az élvezetekben ? 
Az élvvágy költségbe kerül, a szenvedély pazarlással jár. 
Erkölcsi bajt csak erkölcsi gyógyszerrel lehet orvosolni, az 
iskolai takarékpénztár tehát nehezen fogna segíteni a té-
kozlás, pazarlás baján. 

Elszegényedésünk másik okáról — az oekonomia kö-
rébe tartozóról valamivel terjedelmesebben. 

Hazánk par excellence földmivelő ország ; minden ki-
adásunkat abból kell fedeznünk, mit a barázda terem. 

Kétségtelen, hogy mi drágán termelünk ; ennek oka 
részint agrarius viszonyainkban, részint a barázdára nehe-
zedő terhekben rej l ik. 

Kétségtelen, hogy drágán termelt búzánkat olcsón va-
gyunk kénytelenek eladni; ennek oka egyrészt fejletlen ipa-
runk, másrészt és leginkább a korlátlan concurrentia. 

Hogy olcsóbban termelhessünk — és jobb árakhoz 
juthasunk ehhez állami intézkedés szükséges részint törvény-
hozás, részint szerencsés ipar és kereskedelmi politika ál-
tal ; egyeseknek erőlködése, önfeláldozása ezen tekintetben 
eredménytelen. Minél később veszi kezdetét ezen bajnak or-
voslása, annál nagyobb nehézségeket fog kelleni leküzdeni ; 
minél kevesebb értelemmel és erővel fognak majd a ba-
orvoslásához, annál bizonytalanabb lesz a siker. 

Miután most tengődünk az öröklött tőkén : nemzet-
gazdászati hanyatlásunk jelei csak szórványosan mutatkoz-
nak ; az agrárius proletariátus csak korlátolt mértékben és 
szelíd alakban lép fel, nagyvárosi ipar-proletariátus pedig 
legfelebb Budapesten van. De a közelgő viharnak ezen elő-
jelei éberségre, intézkedésre serkentenek ; ilyen óvintézkedés 
akar lenni az iskolai takarékpénztár is. Lássuk mit ér ezen 
gyógyszer ! 

A föld javai nem osztvák szét egyenlően az emberek 
között. 

A földi javak birtoklása világ kezdetétől súrlódást 
idézett elő az emberek között. 

Solon és Lykurg törvényhozása, a Grachusok törvény-
javaslata, a feudalismus, mercantalismus stb. megannyi for-
mái ugyanazon küzdelemnek. 

Korunkban a birtoklás problémáját három rendszer 
iparkodik megoldani : a .capitalismus, a socialismus és a 
keresztény szeretet. Melyikhez tartozik az iskolai takarék-
pénztár ? 

Az iskolai takarékpénztár kisded alkatrész a capita-
lisnak világmozgató gépezetében ; a capitalis nem oldotta 
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meg a birtoklás kérdését, sőt szivtelensége által a socia-
lismus féktelen szülöttjeit nemzette : az internationale, s 
commune stb. nem ábrándok, félelmes valóságok. 

A mit nem oldott meg a capitalis — nem oldhatja 
meg az iskolai takarékpénztar sem ; beérhetnők ezen a pri-
ori érveléssel, de méltányosság tekintetéből részletezésbe 
bocsátkozunk. 

„A kinek nincs, az szerezzen" : ez a jelszava a liberális 
tőkének, ez a jeligéje az iskolai takarékpénztárnak is. 

Nem akarjuk fejtegedni : mennyi guny, szivtelenség van 
ezen jelszóban : akinek nincs, az szerezzen ! A ki csak keveset 
is gondolkodik, belátja, hogy ezen jelige szégyenbélyeget üt ma-
gára a rendszerre ! 

Eltekintve az iskolai takarékpénztár ezen jeligéjétől, 
eredetére és értékére vonatkozólag koczkáztatunk néhány 
megjegyzést. 

Az iskolai takarékpénztár születési ideje az 1789-i for-
radalom, édesanyja a liberális tőke, dajkája pedig a keresz-
tény szeretet hiánya ; csak dajkáját illetőleg adunk rövid 
magyarázatot. 

Belgium kiválóan iparos ország ; a liberális tőke a 
munkás osztályt embertelenül kisajtolja és, miután az em-
ber-gép használliatlan, a szemétdombra dobja. A keresztény 
szeretet csodákat művelt Belgiumban a beteg, elöregedett 
stb. munkások ápolásában ; Belgiumnak páholyai irigyelték 
a ker. szeretet diadalát, miként az ördög templom mellé 
korcsmát — a páholyok a ker. szeretet kórházai stb. mellé ta-
karékpénztárt állitottak ; mivel pedig a tőke annál lassabban 
növekedik, minél kisebb, a tőke csekélységét az idő hosszu-
sága által kellett kiegyenlíteni : az iskolás gyermeket már 
tőkepénzessé tették. Első tekintetre látszik, hogy ámítással 
jár a dolog, mert ki lesz a munkás, ha idővel minden gyer-
mek tökepénzes lesz? Szemfényvesztés azért is, mivel Ma-
thusalem korát kellene érnie a gyermeknek, hogy forintja 
csak 1000 forintra nője ki magát. 

Bajos lelkesülni az iskolai takarékpénztárért azon ok-
nál fogva is, hogy ma már a valódi takarékpénztár sem az, 
ami volt. 

A takarékpénztár kath. eredete köztudomásu ; „mons 
pietatis" név alatt arra szolgált ezen intézmény, hogy a 
szegény embereken zálog, előleg, kölcsön stb. által segit-
sen ker. szeretetből ; a takarékpénztár ma is mint jótékony 
vállalat szeret szerepelni, holott valóságos üzletág, mely 
magas osztalékra dolgozik, zsiros nap- és tiszteletdijakkal ; 
az a pénz, mely krajezáronkint, cseppenkint a néptől össze-
gyűl a takarékpénztárba, nem foly vissza a nép közé, mert a 
takarékpénztár mint pénzüzlet nagy vállalatok embereinek 
nyújt segédkezet ; több állam törvényhozása már kötelezte 
a takarékpénztárakat, hogy tőkéinek nagyobb felét állam-
papírokba fektessék ; a takarékpénztárak tehát idestova 
provinciális rakhelyei lesznek a börzének ! 

Még egy szót a takarékpénztári betétek biztosságáról. 
A takarékpénztáraknál elkövetett sikkasztások mindenna-
piak ; ez az iskolai takarékpénztárra nézve nem közönyös — 
j a j annak a tanítónak, aki a gyermekek pénzét oly taka-
rékpénztárban helyezte el, mely tönkre ment. 

* 
* * 

Mit ér tehát az iskolai takarékpénztár mint oekono-

miai tényező? alkalmas-e gazdászati hanyatlásunk feltar-
tóztatására ? zöld ágra jut tathat ja-e a családi háztartást ? 

A juhocskát gyapjáért t a r t j ák : — a családi háztartás 
gyarapodása arravaló-e, hogy az erősebb leszedje a tejfelt? 
Ha igen, akkor az iskolai takarékpénztár oekonomiai té-
nyező, mely talán ritkítani fogja az adóvégrehajtók számát. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , szept. 9. Protestáns tollharcz a katholicis-

mus ellen. — Feltűnő dolog az, hogy valahányszor a kor-
mány intézkedéseket készül tenni protestáns téren is, oly 
ügyekben, melyekben a katholikusoknál már rég időtől 
fogva intézkedik, hogy ilyenkor a protestáns sajtó sohasem 
elégszik meg a protestantismus valódi, vagy vélt jogainak 
védelmével, hanem minden alkalommal a katholicismus ellen 
is tollharczot folytat. Ez egyöntetűséget, ez öszhanguságot 
a tollharczban a katholicismus ellen soha teljesebben kife-
jezve nem találtuk, mint mióta ama hires pontozatok nap-
világot láttak. H a valamely protestáns lapnak egyik száma 
hallgat, akkor beszél a másik lap, és viszont, ugy annyira, 
hogy már körülbelül három hónapja majd itt, majd ott, de 
mindig találunk vezérczikket ama pontozatok ellen össze-
kötve a katholicismussal, támadva annak tulajdonjogát a 
fundus studiorumhoz, inditványnyal fellépve a szerzetesren-
dek kiküszöböltetéséi-e nézve az iskolákból, téves nézeteket 
hirdetve a kormány és a katholikus egyház közt létező vi-
szonyról. 

Mi ugyan e tactikát követni sohasem szoktuk, saját 
bajaink közé a más ügyét keverni nem természetünk, de 
minthogy védelmi állást foglalunk el, nem tehettük, hogy 
már ez ideig is többször ne reflectáljunk e tollharczban 
kifejtett nézetekre, és most ismét oda vagyunk kény • 
szeritve, hogy magunkat az ismétlés veszélyének is kitéve 
nem egészen uj támadásokkal foglalkozzunk, mert félünk,, 
hogy hallgatásunk félre magyaráztatnék, illetőleg azon lát-
szattal bírhatna, mintha azon támadásokat, melyek megujit-
tatnak, helyeseknek, igazaknak tartanok. E körülmény 
késztet bennünket, hogy bár t. olvasóink türelmével vissza-
élve, századszor is védjük az egyház ügyét, ha az század-
szor megtámadtatik, mert ugy Ítéljük, hogy ha a protestáns 
sajtó nem fárad ki a támadásban, nekünk sem szabad kifá-
radni a kötelesség teljesítésében, az egyház jogainak, igazai-
nak védelmében. 

A folyamatban levő támadásoknak éle legfőképen az 
egyházi vagyon ellen irányul. A protestáns sajtó az egyházi 
vagyont mindig ugy állitja oda olvasóinak, mintha az államé 
lenne, a katholikus iskoláról mindig ugy beszél, mintha 
azok állami pénzen tartatnának fenn, mig a protestánsok 
saját erejökből tart ják fenn iskolaikat. Igy a ,Prot. Egyh. 
és Isk. Lap ' 34-ik száma azt mondja, hogy a kath. egyház 
még ma is uralkodó hazánkban, „az államtól minden tekin-
tetben gazdag ellátást nyer", és ismét, „sőt mi több, úgy-
mond, kormányunk által emelt állami intézeteink mind ka-
tholikus jellegűek, s inkább a katholicismus, mint a modern 
állami eszmék szolgálatában állanak, pedig ama pénzhez, 
melyen a kormány ezen intézeteket létesiti, adóznak protes-
tánsok s más hitfelekezetüek is". Az ilyen nézetnek kifolyása 
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azután nem más, mint egy felszólítás Trefort ő excjához, 
ugy „a parlament asztalára a legközelebbi ülésszak alatt 
vagy oly törvényjavaslatot tegyen, melynél fogva az állam 
a róm. kath. szerzetes rendeket a nyilvános oktatástól el-
ti l t ja s a tanintézeteket világi szakférfiakra bizza, minden is-
kolát hitfelekezeti különbség nélkül államintézetté alakit s 
annak szükségleteiről gondoskodik ; vagy pedig javasolja, 
hogy az állam semmiféle felekezetnek ne adjon semmit, sem 
egyházi, sem iskolai czélokra, de akkor azután a róm. kath. 
egyháztól haszonélvezett (?) javadalmakat vonja be az eme-
lendő állami tanintézetek fenntartására, melyeknek hitfele-
kezeti jellegük nincsen !" 

Az idézett felszólítást, ha saját értelmére redukáljuk, 
nem más eredményre jutunk, mint hogy a katholikusok fosz-
tassanak meg mind attól, a mivel bírnak, és e megfosztott 
vagyonból részesittessenek a protestánsok, kiknek vagyo-
nuk azonban megmarad, mert ez nem államvagyon. Ez iga-
zán tiszta számitás, és ami fő, tiszta haszon volna a protes-
tantismusra nézve. A protestáns sajtó csakugyan tudja, mi 
volna érdekében a protestantismusnak, csakhogy ez a sajtó, 
mely dobálózik minden soraiban avval, hogy az egyházi va-
gyon állami vagyon, mindig adós marad a bizonyítással. 
Izgat avval, hogy állami vagyonnak nevezi az egyházi va-
gyont, de az okmányokat, melyekre állítását alapitja, min-
dig elfelejti idézni, amit pedig már saját érdekében is tenni 
kellene, hogy azokat, kiknek vagyonára áhítozik, meggyőz-
hesse saját állításának igazságáról. Mi ugyan felfogjuk, hogy 
miért marad adós a protestáns sajtó állitásának bizonyításá-
val. Azon egyszerű okból t. i. : mert oly documentum nem léte-
zik, melynek alapján bevitatni lehetne az egyházi vagyon 
állami természetét. De a protestáns sajtó valószínűleg ugy 
gondolkozik, hogy napjainkban, ott, hol kath. ügyről van 
szó, bizonyításra nincsen szükség, hanem elég szüntelen is-
métlése vannak, hogy a kath. egyházi vagyon állami va-
gyon, és az emberek végre is, minden bizonyítás nélkül el-
hiszik, hogy ez az állítás csakugyan igaz. Mi azonban nem 
hagyjuk magunkat tévútra vezetni, hanem ismét és ismét 
követeljük a bizonyítást. Ha erre képesek volnának, ugy 
a mint nem képesek, akkor evvel valami nyerve volna, va-
lami mondjuk, nem minden, mert még ez esetben is elég 
czime van az egyháznak, melyeknek alapján, ha nem is az 
országházban, de a törvényszék előtt, kell, hogy nyert ügye 
legyen az egyháznak ; mert az képes lesz nem csak azt ki-
mutatni, hogy vagyona sohasem volt állami birtok, hanem 
azt is, hogy feltéve, de meg nem engedve ez esetet, a száza-
dos, csaknem évezredes birtoklás által sajátjává lett ; mihez 
hozzáadhatná, hogy számtalan birtokot, mely egykor saját-
já t képezte, de tőle erőszakkal elvétetett, saját pénzén visz-
szaváltott. Hogy ezek ellenében mily okmánynyal léphetnek 
fel a protestánsok, vagy bárki is, nem tudjuk, de az bizo-
nyos, hogy a törvényszék előtt a katholikusoknak okmá-
nyokkal bizonyított állításait hasonlóképen kell megczá-
folni, mert különben a protestánsok ügyére előre is el lehet 
mondani, hogy veszett ügy. Legjobb lesz tehát, ha a pro-
testáns sajtó, és ezt tanácsul adjuk, beszünteti a tollhar-
czot, és addig pihen, mig okmányait összeszedheti, és akkor 
lép fel ismét a küzdtéren, meggyőzendő a világot állitásá-
nak igazságáról. Mi e pillanat elé nagy kíváncsisággal te-

kintünk, de attól tartunk, hogy e kíváncsiságunk nem fog 
kielégíttetni. Cs 

Budapes t , szept. 8. [Ezüstjubilaeum.] Főt. Szerk u r ! 
Becses egyházi lapjának szűk tere, jól tudom, nagyon igény-
be van véve; mindazáltal bátorságot veszek magamnak ke-
gyes engedelmével néhány sorban megemlékezni azon való-
ban épületes és örömteljes ünnepélyről, mely ma a budapest-
józsefvárosi plébániában folyt le Ma mutatta be ugyanis 
hivei, tisztelői, barátai, édes anyja és szerető rokonai rész-
véte mellett főt. Kanovics Béla Mór józsefvárosi fárad-
hatlan buzgalmu plébános ur hálaáldozatát Istennek, hogy 
áldozárságának 25-ik évét, az áldozárság ezüstjubilaeumát, 
kegyesen elérnie engedte. A csinos józsefvárosi templom ez 
alkalomból fényes ünnepi díszt öltött : főoltárán s körülte 
szebbnél szebb példányokból valóságos virágerdő illatozott ; 
a szentélyben egyleti zászlók lengedeztek ; a meghatott lel-
kipásztor hivei közöl egy csoportozat égő fáklyákkal emelte 
a szent mise ünnepélyét; a templomhajója közepén a vete-
rán-egylet tagjai sorfalat képezve ünnepi díszben álltak. 
Reggeli 10 órakor, midőn az ünnep kezdetét vette, a nagy 
plebánia-templom már minden zugában meg volt töltve 
minden rendű s rangú ájtatoskodókkal, kik eljöttek szere-
tett lelkipásztoruk örömében, hálájában s imájában részt 
venni. A jubiláns áldozárt szeretett paprokona, főtiszte-
lendő Barthély Gelő érd. sz. B. r. tanár-plebános vezette 
az oltárhoz, ugyanaz, ki a plébános urat 25 év előtti 
első miséjében is vezérelte. Evangelium után Cselka Nán-
dor, pápai kamarás és óbudai plébános emelkedett szelle-
mű beszédben fejtegette először a mai Mária-ünnep jelentő-
ségét, ezután áttérve a jubiláns ünnepélyére, gyújtó szava-
kat intézett a hívekhez s a legmelegebb testvéri s baráti 
érzelmektől áthatott üdvözlettel fordult az imába merült 
plébánoshoz, mindnyájunk szivéből meritve azon imaszerű 
kivánatot, hogy Isten a lelkes plébános urat terhes hivatá-
lában szent kegyelmével ezentúl is istápolni kegyeskedjék. — 
Szent mise után fogadta a főt. plébános ur hiveinek s tisz-
telő barátainak üdvkivánait, melyre a fővárosi egyházi 
körökből az említetteken kivül megjelent Markusz Gy. 
apát s papneveidei kormányzó, Ráth apát, Klempa és 
Schwendtner prépost, Pellet József, Fuxhuber cz. kanono-
kok, Déry, Simon plébánosok, Lengyel k. r. tag stb. és — 
engedje meg főt. szerkesztő ur, hogy a ,Religio' szerkesztő-
jét, a hittudományi kar e. i. dékánját is a díszes vendégko-
szoru keretébe foglalhassam, ki, a mint velünk együtt imád-
kozott a templomban, ugy most is bizonyára velünk együtt 
kívánja*), hogy Isten a közkedvességü jubilánst sz. kegyel-
mében számos évig, az arany-jubileumon is, tul, sokáig éltesse! 

Németország. A conservativ pártok választási programú-
járól következőleg nyilatkozik a ,Nord' : „Liberalis porosz 
lapok nagyon erősen számitottak a conservativ fraetiók 
megoszlottságára. Igaz,hogy a conservativek három csoportra 
oszlanak, melyeknek közegei folytonos harczban vannak 
egymással. IIa szorosan vesszük, igen nehéz valami lénye-
ges külömbséget találni programmjok közt. Elvi tekintetben 
körülbelül egyetértenek ; vita köztünk csak akkor támad, 
midőn az elvek életbe léptetéséről van szó, sőt ekkor is a 

*) Szivéből. Szeri. 
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vélemények alig észrevehető árnyalat által különböznek 
egymástól. 

Uj conservativek azok, kik leginkább közelednek a kor-
mányhoz, melylyel csaknem azonosaknak mondhatók. Vá-
lasztási programmjok, melyet nemrég a ,Ncl. Alig. Zeit.' 
közölt, a fehér lap egy nemének mondható Bismarck elé 
terjesztve, hogy azt tele irja. — A szabad conservativek a 
conservativ hadsereg bal szárnyát képezik, mig az d-conser-
vativek a jobb szárnyon vannak ; az ujak pedig középen. 
Mind e csoportok, választási nyilatkozataikban határozottan 
kifejezik azon óhajt, hogy a kulturharcz helyét a vallási 
béke foglalja el. Mindnyájan elismerik az állam jogai fen-
tartásának szükségét ; hanem mig az ó-conservativek azt is 
sürgetik, hogy a vallásfelekezeteknek bizonyos önállóság 
biztosittassék, addig a szabad conservativek e tekintetben, 
holott ez a főkérdés, teljesen némák s megelégednek annak 
kijelentésével, hogy az ország törvényeinek magát alávetni 
minden polgárnak, aminden pártnak föltétlen kötelessége." 
— Az elemi oktatás kérdésében a három conservativ fractio 
a felekezeti oktatás mellett nyilatkozik, vélemény külöm-
ség köztük csak annyiban mutatkozik, a mennyiben a kor-
mányhoz közelebb álló s a ,Nd. Alig. Zeit.' s a ,Post' által 
képviselt u j conservativek határozottabban hangsúlyozzák, 
miüt az ó-conservativ , Krenzzeitung', az állam főfelügyeletét 
s a lelkiismeret szabadságát. 

Szóval, előre látható, hogy, ha az egyház és állam-
közti viszony a jövő ülés alatt szőnyegre kerül, vagyis, ha 
a porosz parlamentnek alkalma nyílik a májusi törvények 
revíziója felől nyilatkozni, a porosz kormánynak sikerülni 
fog javaslatai számára, alig néhány szavazat kivételével, a 
conservativ tagoknak csaknem összességét megnyerni." 

IRODALOM. 
= „St. Beiiedikts-Stimeim" czim alatt havi folyóirat 

jelenik meg Lambachban (felső Ausztriában) a szent Bene-
dek-rend több tagjának közreműködése mellett. E diszes 
kiállitásu és népszerű folyóirat fönséges feladatául az Oltári-
szentség dicsőítését s a tisztító helyen szenvedő lelkek iránti 
kegyelet ápolását választotta ; mit Istennek nagyobb di-
csőségére valóban egyházi szelemben s épületes módon tel-
jesit is. Előfizetési ár egész évre csak 75 kr. Ezen összeg 
vagy kézpénzben küldendő (an die Redaction der St. Bene-
dikts-Stimmen im Stifte Lambach), vagy lehet kiegyenli-
tésül a végzendő két int. után járó összeget erre fordítani, 
mely esetben a többlet péterfillérül tudatik be. 

VEGYESEK. 
-j- A pannonhalmi főapátságban, mint nekünk becses 

toll hitelesen irja, 3 ima-egylet létezik ; t. i. a Jézus szent-
séges szivéről nevezett, 6988 taggal, melynek feladata az 
isteni Sziv tiszteletét terjeszteni s eleget tenni azon bántal-
makért, melyekkel Jézust a szeretetnek szentségében illetik. 
A b. szűz Mária szeplőtelen szivéről nevezett imaegylett a 
bűnösök megtéréseért imádkozik ; van 35.430 tagja. Végre 
a Szentháromság-egylet a rut káromkodás ellen, mely eddig 
5847 tagot számlál. Jóllehet X I I I . Leo pápa mult évi ápril 
13-kán kelt rendeletének értelmében cum absentes inter Con-
fratres admitti non possint, személyes megjelenés szükséges 
a beiratás eszközlésére, ugy hiszszük azonban, hogy ezen 
megszorítás, mint conditio sine qua non, ad effectum lucrandi 
Indulgentias tétetett: azért az imaegyletek természete meg-
engedi, sőt kivánja, hogy abba távollevők is, mint egyszerű 
egyleti tagok, fölvétessenek, hogy imáikkal az egylet czél-
ját előmozditsák. Ily értelemben megengedhetőnek véljük 
a távollevők beiratását ; ámbár, mint előre bocsátottuk, ezek 
az egylet búcsúiban nem részesülnek. A nevezett társulatok-
ba fölvétel ily értelemben ezentúl is történik s e végre szí-

veskedjenek az illetők a pannonhalmi főapátság esperesi hi-
vatalához fordulni. 

X Egylet iek. A külföldi kath. egyletek egymásután 
most tartják nagygyűlésekéit. — 1. A németországi Görres-
egylet nagygyűlése aug. 12. és 13-án volt Münchenben. Si-
mar jelentése szerint az egyletnek 1878. decz. 31-kén volt 
1446 rendes tagja, 560 részvényese, 6 élethossziglani, 13 
tiszteletbeli tagja és 1 tag évi 1Ö0 márka részvénynyel, — 
összesen : 2026 tag. Azóta a tagok száma, leszámitva a fo-
gyatkozást, 64-el szaporodott. Az egylet tagjai közt 12 püs-
pököt tisztel. A mult év bevétele volt 19,918 márka, kiadás 
19,238 márka. Eddigi kiadás a jelen évben 11,639 márka. 
Ez évben a társulat által kiadott könyvekből aug. l - ig el-
adatott 603 márka értékig, mig ugyanazon idő alatt mult 
évben csak 429 márka jött be. — Simar indítványára Her-
genröther bibornok felkéretett, hogy a társulat védnökséget 
elfogadni kegyeskedjék. Megjegyzendő, hogy a Görres-egy-
let első kiadványát ő emja Hergenröther bibornok irta. — 
Az egylet által 1880. jan. 1-től kezdve évnegyedenkint ki-
adandó ,Historische Zeitschrift' szerkesztőjévé dr Hüffer ma-
gántanár választatott. — Előadásokat tartottak többi közt 
Schmid müncheni egyet, hittanár Schelling, Baader és Gör-
resről, mint bölcsészekről, Bach ,a szellemi élet pénzértéké-
ről' vagyis a szavak és fogalmak értelméről, mely napjaink-
ban valóságos bábeli eszme és nyelvzavarba van keverve. — 
Hertling elnök jelenté, hogy a társulat által pályázatra ki-
tűzve volt következő tételre : ,Eine Geschichte der deutschen 
Philosophie seit Kant bis auf die Gegenwart' pályamunka 
nem érkezett be. Új ra kitüzetett. Sz. Bonifácz és Albertus 
M. életrajzára sem érkezett pályamű. Figyelmeztetett to-
vábbá, hogy a „Geschichte der deutschen Manchesterschule" 
tételre szóló pályázat határideje 1881. márcz. 31-én fog le-
járni. Ezzel az ülés véget ért. 

•— A pozsonyi egyházi zene-egylet nagy érdemeket 
szerzett már eddig is és folytonosan halad a művészi becsü-
let és dicsőség utján. Nagy sensatiót keltett művészi körök-
ben s a nevezett egylet hírét nagyban emelte, hogy abbé 
Neyrat, a lyoni főszékesegyház karmestere, hosszas kutatás 
után a pozsonyi egyházi zene-egylet irattárában megta-
lálta Méhul koronázási miséjét, melyet I. Napoleon koroná-
zási ünnepélyére irt, melynek eredetije elveszett s még 
másolata is alig kapható egész Francziaországban. Abbé 
Neyrat e misét fényes kiállításban kiadja s bevezetésül el 
fogja mondani a mise történetét s azt, hogyan jött ő a po-
zsonyi másolat nyomába. 

— Garibaldi philosophiája. X I I I . Leo babérjai, me-
lyeket a philosophiáról irt encyclicájával érdemelt ki, nem 
hagyták aludni ,a két világrész hősét', a X I X . századbeli 
hóbortosságnak nagymesterét, — Garibaldit. Augustus 12-én 
egy barátjához következő levelet intézett : „Kedves Bará-
tom ! Hogy Olaszország nagy apathiájából kiemelkedjék, a 
hazugság helyére az igazságot kell helyezni. Az ember terem-
tette Istent — és nem Isten az embert. Küldjön nevemben 
körlevelet minden egylethez, melynek tagja s tiszteletbeli 
elnöke vagyok. Remélem, ennek jó hatása lesz. Hagyjunk 
Cairolinak békét ; ellenben a papokat meg kell támadnunk. 
Az ön Garibaldija." 

— -j- Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést : 
A nágyváradi l. sz. káptalan saját és a rokonok nevében 
szomorú szivvel jelenti mélt. és főt. Junák Is tván, fölszen-
telt olbai, választott drivesti püspök, pápai főpap, b. szűz 
Máriáról nevezett n.-várad-vári prépost, n.-váradi 1. sz. szé-
kesegyházi nagyprépost és kanonok, püspöki helynök és ál-
talános ügyhallgató urnák, 1879. évi szept. 3-án szervi sziv-
bajból kifejlett heveny tüdő-vizeny következtében, a vég-
szentségek ájtatos fölvétele után, élete 71-ik, papságának 
47-ik évében történt gyászos kimultát. Az ö. v. f. n. ! 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznat/ Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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II. Félév, 1879. Budapesten, szeptember 13. 
T A R T A L O M : Pontius P i la tus jelentése Jézusról Tiberius római császárhoz. — Az iskolai takarékpénztár az oekonomia, 
ethika és disciplina szempontjából. — Egyházi tudósitások : Budapest. Bevégzett tények. Messzevidék. Visszhang „A lelki-
gyakor l a toké ró l irt czikkre. Konstantinápoly. Az örmény katholikusok ügye. Belgium. E g y kapuezinus nyilt levele. 

Irodalom : Fő-veszedelmünk. — Vegyesek. 

Pontius Pilatus jelentése Jézusról 
Tiberius római császárhoz. 

(Vége.) 

Eusebius tanúsága szerint, mint lá t tuk, Pon-
t ius Pi la tus , Judaea római kormányzója hivatalos 
emlékiratot kü ldöt t fel Megváltónk életéről, cso-
dáiról , halála s fe l támadásáról ; a császár pedig azon 
ind i tványnya l lepte meg a senatust, hogy Jézus a 
birodalom istenei közé soroztassék. 

Caesareai Özséb^ komoly, művelt , loyalis tör-
ténetíró. Igaz, azt vetik szemére, hogy Ar ias szemé-
lye, tévelyei és viselt dolgairól ha l lga t ; de a hallga-
tás még nem hazudás. Ezzel korántsem azt akarom 
mondani , hogy a görög egyházi iró hal lgatása kifo-
gás alá nem esik, hanem csak azt akarom jelezni, 
hogy hal lgatásában is van valami dicséretes, — az, 
hogy nem akar ta Arius dicsérete ál tal az igazságot 
arczul ütni. Tegyük hozzá még azt, hogy ezen püs-
pöknek tudományos, philosophicus szelleme kriti-
kus szemmel tekinté a világot s benne a keresztény-
séget. Hol tapasztalni , hogy ö ál-csodák és apocryph 
iratok után kapkod? Üdvözitönk 72 taní tványáról 
például mily vigyázat tal beszél ! Es a szóban levő 
kérdésben, váj jon történetírói hitelét vakon rohan-e 
koczkára tenni valamely Acta Pilati-féle gyanús 
szöveg idézése ál tal ? Föltéve, hogy Eusebius Pi la tus 
leveléről és Tiberius indí tványáról személyes tekin-
télyének su ly jáva l kezeskedik, bizonyára tartózkod-
nék mindenki ál l í tását , begyözö ellenokok nélkül, 
kétségbe vonni. De nem csupán igy áll a dolog. Eu-
sebius többet tesz. Tanuka t említ s okmányokat idéz. 

A jelen czikk élén idézett szavai u tán az egy-
háztörténelem a ty j a igy nyilatkozik : „Ime, ezt 
mondja apológiájában, melyet szerző lat inul irt , s 
mely később görög nyelvre fordí t ta tot t , Tertull ián, 

ki a római törvény tudomány ban igen j á r t a s volt s a 
latin egyház nagy szellemeinek egyik legneveze-
tesbike." 

Özséb tehát Ter tu l l ián t anúságára támaszko-
dik. Ter tu l l iánná l csakugyan ezeket olvassuk : „Ha 
ezen (római) törvények eredetét érinteni akar juk , 
bizonyos, hogy létezett egy régi határozat, mely 
rendelé, hogy a császár u j apotheosist ne rendeljen 
el a senatus helyeslése nélkül. M. Aemilius erről 
bizonyára tudna valamit Alburnus nevü istenét il-
letőleg mondani. Ezt megjegyezni ügyünk védel-
mére hasznos : nálatok az istenség az "emberek ké-
nye-kedvétől függ. Ha az Isten nem tetszik az em-
bereknek, akkor nem lesz belőle isten. Az egyszerű 
halandók kegyét kell megnyernie az Istennek. Ti-
berius tehát, kinek uralkodása alat t foglal t té r t a 
keresztény név a világon, hal lván Syriából, Palaes-
tinában, hogy Jézus meggyőző bizonyítékokat adot t 
istenségéről, ezen ügyet a senatus elé terjesztette, 
szavazata ál ta l támogatván azt. A senatus, mint-
hogy a kezdeményezés nem tőle jöt t , visszaveté az 
indí tványt . Hanem a császár megmarad t szándéká-
nál, s büntetéssel fenyegette a keresztények üldö-
zőit."3) Özséb következő észrevétellel kiséri Tertul-
lián e szavai t : „Az isteni gondviselés sugal l ta Ti 
beriusnak e gondolatot , a végből, hogy az evangé-
lium, mely csak akkor kezdett ter jedni , akadály nél-
kül verhessen gyökeret mindenfelé."4) 

Eusebius nemcsak idézi Ter tul l ián tanúságát , 
hanem azt meg is erősíti. Nagyszellemü férfiak szo-
kása szerint, kevés szóban sokan mondva, azon ha-
tást gyakorol ja olvasóira, hogy ezek kénytelenek 
belátni, miszerint ö Ter tul l ián szavaira nagy súlyt 
fektet. Mert hiszen Ter tul l ián előtt nem lehetett is-

3) Apol. cap. 5. 
*) U. o. 
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meretlen az, a mit ö a közhatalommal szemben fel-
használt , és pedig annál kevésbbé, mer t ö ál talános 
műveltsége mellett kiválóan j á r t a s volt a római jog-
ban s a birodalom törvényeinek s egész életének 
ismeretében. És hogy megmutassa Eusebius, hogy 
Tiberius indi tványa és türelmes e l járása a keresz-
ténység i ránt előtte hitelesség szempontjából egy 
cseppet sem kétséges vagy gyanús, megjegyzé, hogy 
Tiberius el járása találkozott az isteni gondviselés 
szándékaival. 

Eusebius tör ténet i rása és Ter tul l ián tanúsága 
hatalmas támaszt birnak sz. Juszt in , keresztény phi-
losoph és vér tanú, apológiájában. A caesareai tör-
ténetíró, mint lá t tuk, erősen hangsúlyozza P i la tus 
levelét Tiberiushoz, Ter tul l ián pedig a Syriából 
j ö t t hirekre hivatkozik, de a forrás t nem jelöli meg. 
Sz. Jusz t in megmagyarázza Ter tu l l iánt és igazat ad 
Eusebiusnak. Antoninus Piushoz i r t apológiájában 
igy i r : „És miu tán keresztre feszitették, ruhá ja fö-
löt t sorsot húztak, és a hóhérok felosztották azt 
magok közt. Meggyőződhetsz arról , hogy ez igy 
tör tént , a Pi la tus ál ta l összeállított actákból."5) És 
kissé a lább : „Az is meg volt jövendölve, hogy 
Krisztus, a mi Is tenünk, mindenféle betegséget meg 
fog gyógyí tani és hogy hol takat fog feltámasztani. 
Hal ld a következő helyet : „Midőn eljövend, a béna 
szökelni fog min t a szarvas, s a néma nyelve ékes-
szólóvá leszen ; a vakok látni fognak, a bélpoklosok 
megtisztulnak, a holtak fel támadnak és j á rn i fog-
nak. (Isai. 35, 6.) Olvashatod a Pi la tus alat t szer-
kesztett Actákban, hogy e dolgokat csakugyan vég-
hez vi t te ." 6) 

Jegyezzük meg jól : sz. Jusz t in Krisztus Urunk 
halála után száz évvel élt csak később, és Rómában 
is lakott, hogy a kereszténység ügyét annál hatha-
tósabban védelmezhesse. Többeket meg is tér i te t t 
ott s végre vér tanúi halál lal mul t ki. Sz. Jusz t in 
nyilvános vitatkozásban volt a bölcsészekkel, kivált 
Crescens-sel, a cynicussal, ki ugyancsak könnyű 
szerrel rásüthet te volna Jusz t in homlokára a buta 
vagy hazug és csaló bélyegét, ha a keresztény philo-
•5oph valami nem létező, vagy koholt Pilatus-féle 
Actára hivatkozott volna, szóval, ha azon okmány, 
melyet ö Pi la tus ál tal vagy a la t t szerkesztett acták-
nak nevez, hiteles ku t for rás nem lett volna. Cre-
scens ellenfelének akár csalódását, akár csalását bi-
zonyára nem mulasztot ta volna el a közönség előtt 
leleplezni. És viszont, sz. Juszt in , vájjon merészelte 

5) Apol. n. 35. 
6) U . o. n. 48. 

volna-e Crescenst kihivni, hogy vele a senatus előtt a 
keresztény vallás isteni jellege felett vitatkozzék, 
akkor, ha csakugyan ő koholta volna mind azt, a 
mi t ö Pi la tus actáinak nevez ? És vájjon Crescens 
elszalasztotta volna-e a kedvező alkalmat, hogy el-
lenfelét megsemmisíthesse annak bebizonyítása á l 
tal, hogy Jusz t in kohol és csal ? Tegyük még azt is 
hozzá, hogy sz. Jusz t in apologiája egy igen müveit 
császárhoz s az egész római senatushoz volt intézve, 
kik előtt koholt római birodalmi actákkal szere 
pelni va jmi veszedelmes merészség lett volna s a 
vakmerőség vagy eszeveszettség ne továbbja. 

Eusebius tör ténet i ra ta ekként meg van erő-
sítve Tertul l ián és sz. Jusz t in tanúskodása ál tal . 
De még ez nem minden. — A későbbi sz. a tyák 
hozzájárulásában szintén nagy súly fekszik. Arany-
szájú sz. János a konstant inápolyi főegyház szószé-
kéről igy beszélt : „A bálványok imádása akkor 
hozatott be a birodalomba, midőn az embereknek 
meg nem érdemlet t tiszteletet adtak. Igy tet te a 
római senatus Sándor t 30 ik istenévé. Ezen gyű-
lésnek valóban jogai közé tar tozot t isteneket ne-
vezni ki és őket a birodalom évkönyveibe följe-
gyezni. Midőn Krisztus müveinek hire ment, az, ki 
akkor a zsidó nemzet élén állt, Rómába küldött , 
hogy megkérdeztessék a senatus, vájjon tetszenék-e 
nekik Krisztust apotbeosisban részesíteni. Ezekvisz-
szavetet tékaz ind í tvány t : alig lia belátták, hogy az 
ö határozatuk előtt a keresztre feszitett már meg-
engedte magának, hogy ha ta lmát megismertesse s 
az egész világot tiszteletére ragadja . Igy cselekedett 
az isteni gondviselés a senatus ellenére, hogy Jézus 
Krisztus istenségének hite ne támaszkodjék em-
beri szavazatokra és hogy a mi Istenünket ne lehes-
sen összezavarni a senatus által istenitett lények 
sokaságával."7) 

Csaknem egy időben élt aranysz. szent Jánossal 
Pau lus Orosius, ki leforditá Eusebius idézett helyét s 
bevette azt sa já t tör ténet i ratába. Ezen afr ikai áldozár 
tanúsága annál nagyobb su ly lya l nehezedik a latba, 
mivel tudjuk, hogy ő sz. Ágoston taní tványa volt , 
és tör ténetét csak miután mestere jóváhagyásá t 
megengedte, bocsátá a nyi lvánosság elé. Orosiusnál 
ezeket olvassuk : „Tiberius kormányánák számos 
éve alat t a közügyeket épen oly dicsőséggel mint 
mérséklettel vezette. Némely ta r tományi kormány-
zók azt tanácsolták neki, hogy emelje fel az adókat. 
Ö pedig azt felelte, hogy a jó pásztor szokása csak 
megnyí rn i a juhokat , és nem fölemészteni. Midőn 

7) In Epist. II. Cor. Horn. 26. n. 4. 



1 7 1 

Urunk Jézus Krisztus szenvedett, meghal t és tanít-
ványai t kiklildé az evangelium hirdetésére, P i la tus , 
a palaestinai t a r tomány főnöke, jelentést tet t Tibe-
r iusnak és a senatusnak Krisztus szenvedése és fel-
támadásáról , valamint a nagy közönség szeme előtt 
részint általa, részint apostolai ál tal az ő nevé-
ben véghez v i t t csodákról, hozzátéve, hogy az ö 
istenségében való hit napról napra rendkívüli hala-
dást tesz. Tiberius a senatus elé terjeszté ez ügyet , 
felszólitván azt, hogy Krisztus Isten gyanánt ismer-
tessék el. A senatus, rosz néven vévén, hogy nem 
tőle jö t t a kezdeményezés , . . . . vonakodott Krisztust 
Isten gyanán t elismerni, söt határozatot hozott a 
város keresztényeinek megsemmisítésére. Seján, Ti-
berius praefectusa, minden erejéből ellenezte a ke-
reszténység elfogadását. Mindazáltal Tiberius maga 
bocsátott ki edictumot, halál lal fenyegetvén, kik a 
keresztények ellen áru lkodnának." 8 ) 

P i lá tus jelentésének hire Európa keresztény 
országaiban ál talánosan el ter jedt . Igy például a 
franczia tör ténet í rás a tyja , toursi sz. Gergelynél 
ezeket o lvas tuk: „Miután s ír jából kikelt, Urunk 
negyvennap alat t megjelent taní tványainak és jelen-
létükben, felhőtől körülvéve fölemelkedett az égbe, 
hol Aty ja jobbján ül dicsőségben. Pi la tus elkül-
dé viselt dolgainak leírását (gesta) Tiberius császár-
hoz, hogy jelentést tegyen e fejedelemnek Krisztus 
erényei, szenvedése és fe l támadásáról . Ezen jelen-
tésnek példányai még napja inkban is fennléteznek. 
Tiberius közié a dolgot a senatussal. Ez utóbbi 
visszaveté az üzenetet, megharagudván, hogy nem 
hozzá fordul tak először. Innen származtak a keresz-
tények ellen támasztot t tűz első szikrái. í í 9) 

Meg kell jegyeznünk, hogy Pi la tus actái név 
a la t t régi idők óta koholt okmányok kerültek nap-
fényre. Pi la tus jelentésének eredeti szövege korán 
elveszett vagy megsemmisíttetett . Ami tehát toursi 
sz. Gergely szeme előtt lebegett, az apocryph irat 
volt. Ilyet itélt el és helyezett az apocryph iratok so-
rába már Gelasius, római pápa. 

Mi korántsem apocryph iratokért lelkesedünk, 
hanem megtör tént események valóságát védjük, és 
csak azt akar tuk bebizonyítani, mennyire tévednek 
azok, kik azt merték áll í tani, hogy a P i l a tus és Ti-
beriusról Eusebius ál ta l emiitett dolgokat az egész 
ókor csak kötve hihetőknek tar to t ta vala. 

— s — 

9) Histor. VI I . 4. 
o) Histor. Franc. I. 23. 

Az iskolai takarékpénztár 
as oekonomia, ethika és disciplina szempontjából. 

(Folytatás.) 

II. Az iskolai takarékpénztár az ethika szempontjából. 
Az iskolai takarékpéntár nem czél, hanem eszköz ; arra-

való, hogy mint cselekvő tényező folyjon be a közgazdá-
szaira, mert valódi rendeltetése : a gyermekben kiképezni 
a takarékosság erényét ; a czél tehát nem a pénzgyüjtés, ha-
nem az erkölcsi képzés. Miután tehát az iskolai takarék-
pénztár erkölcsi czélttűz ki magának, vizsgálat alá vehetjük 
az ethika szempontjából ; hogy mint ethikai tényezőt mél-
tathassuk, szólanunk kell a takarékosságról — és ezen ethi-
kai tény cselekvő alanyáról t. i. a gyermekről. 

Mi a takarékosság? 
A takarékosságot vagy az anyagszerzés, vagy az 

anyaghasználás szempontjából vizsgálhatjuk. 
Az anyagszerzés szempontjából abban áll a takarékos-

ság, hogy lehetőleg legkevesebb fáradsággal illetőleg költ-
séggel lehetőleg legnagyobb anyagmennyiséget szerezzünk ; 
az egyik gazdasszony egy kilogramm fával annyi ételt főz 
meg, mint a másik hárommal. 

Az anyaghasználás szempontjából abban áll a takaré-
kosság, hogy legkevesebb anyagból legnagyobb hasznot 
huzzunk ; ez egyik szabó öt méter szövetből használhatóbb, 
Ízletesebb ruhát készít, mint a másik hatból. 

A takarékosság concret eseteiben az anyagszerzés és 
anyaghasználás kiegészítőlég hatnak egymásra. 

Az anyagszerzésben és az anyaghasználásban nyilat-
kozó takarékosság részint fejlődött értelmet, részint edzett 
akaratot föltételez, mert értelem nélkül nem lehet senki 
takarékos az anyagszerzésben, edzett akarat hiányában pe-
dig lehetetlen az anyaghasználás takarékossága ; az értelem 
fejlődése bizonyos időhöz és eszközökhöz levén kötve, nem 
lehet senkit értelmessé tenni ezen idő előtt, ezen eszközök 
nélkül ; épen igy vagyunk az akarat képzésével is azon 
megtoldással, hogy az akarat edzése a cselekvés folytonos-
sága nélkül csonka épület. 

A takarékosság tehát mint ethikai tényező — fejlődött 
értelmen és edzett akaraton nyugvó cselekvési készség, mely az 
anyagszerzés és anyaghasználás segélyével fentartja a bevétel 
és kiadás között az egyensúlyt. 

A takarékosságnak integráns részei tehát : a munka, 
az értelem és az akarat ; ha valamely cselekvényben hiány-
zik egyike ezen lényeges részeknek, azon cselekvény kö-
zel állhat a takarékossághoz, de nem valódi takarékosság; 
p. o. a gyermek kap tiz krajczárt ; ha ezt a pénzt nem költi 
el, még nem takarékos, mert nem történt sem anyagszer-
zés, sem anyaghasználás ; ha a pénzt gyümölcsözőleg hasz-
nálja fel p. o. hasznos tárgyat vesz rajta, már közelebb áll 
a takarékossághoz, mert az anyaghasználás által lehetőleg 
legnagyobb hasznot szerzett magának. 

A takarékosság fogalmának fejtegetése után áttérünk 
a takarékosság alanyára t. i. az iskolás gyermekre. 

Az iskolai takarékosság alanyában hiányzik a munka, 
értelem és akarat, tehát a takarékosság három tényezője. 

Hogy az iskolai takarékosságban hiányzik a munka, 
22* 
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annak csak örvendhet az emberbarát, mert a fejlődő test 
erőfogyasztást nem tűr ; de épen az iskolai takarékpénztár 
alkalmul szolgálhat arra, hogy a gyermek idöelött munkába 
ölje életerejét. Az önérzet korán fölébred és büszkességgel 
párosulva tettre sarkalja a gyermeket ; ha munkához fog, 
mikor szervei még gyengék, ki gátolja meg oktalan cseleke-
detében a gyermeket ? Többnyire szegény gyermekek azok, 
kik nem akarván a pénzgyüjtésben vagyonosabb társaik 
mögött maradni, munka által fognak néhány betevő krajczárt 
szerezni : szegény szülők még serkentik iparkodó gyerme-
keiket azon reményben, hogy nemsokára megoszthatják 
velők a munka terhét. Sőt még szomorúbb következményei 
is lehetnek a dolognak ; fognak szülők akadni, kik dolgoz-
tat ják gyermekeiket, de a hasznot maguk teszik zsebre ; 
fognak szülők akadni, kik ezen ürügy alatt elfogják majd 
gyermekeiket az iskolától. Az iskolai takarékpénztár ilyes-
mire nem serkent, ilyesmiért felelőssé nem tehető, de alkal-
mat könnyen" szolgáltathat. 

Nekünk érdekünkben áll arra törekedni, hogy külö-
nösen a szegényebb gyermekek testi fejlődését ne mételyezze 
meg a gyenge erőket meghaladó munka. 

Hiányzik az iskolai takarékosság alanyában az értelem 
is. A kisdedovoda és népiskola növendéke sokkal éretlenebb 
semhogy akár Aristoteles is képes volna vele megértetni : 
mi a pénz ! Az értelem empiricus uton fejlődik, a pénz pe-
dig a concret tárgyaknak abstractuma : ami a szeszek kö-
zött a spiritus rectificatissimus, az az értékek között a pénz. 
A krajczár, a forint látható, fogható, de a pénz az abstractio 
oly magaslatán lebeg, hová a 10—14 éves gyermek esze 
nem ér fel ; hogyan is érne fel, hiszen sok ember megőszül, 
mégsem tudja mi a pénz. A pénznek értékét, használhatósá-
gát, a tárgyakhoz és a munkához való viszonyát ismernie 
kell annak, ki takarékosnak mondja magát ; a gyermek tehát 
nem etldkai cselekedetet visz véghez, midőn krajczárját átadja 
a takarékpénztárnak. 

Nyilvánul-e akarat az iskolai takarékpénztár cselekvő 
alanyában ? 

Az iskolai takarékpénztár föltétlen pártolói az aka-
rat fejlesztésére helyezik a fősúlyt és épen abban lát ják ezen 
intézmény ethikai becsét, hogy általa a gyermek hajlandóvá 
lesz a 'takarékosságra. 

Senki sem vonja kétségbe, hogy a szoktatás nagy sze-
repet játszik a jellem fejlődésében ; rászoritjuk a gyerme-
ket olyan cselekedetre is, melynek lényegét, horderejét stb. 
még nem érti, és helyesen, mivel a szokás megtöri az értel-
mes cselekvésnek út ját , jár t uton pedig könnyebb haladni. 
Ezen tekintetben alkunak nincsen helye, nem lehet a gyer-
mekre bizni : akarja nem akarja-e ezt vagy azt tenni, mert 
a szoktatásnak ereje részint a cselekvés folytonosságában 
rejlik ; mihelyt alkunak van helye, mihelyt a cselékvés a 
gyermek tetszésétől függ, a szoktatás elveszti életerejét. 

Képes-e az iskolai takarékpénztár — illetőleg a tanitó 
ilyen szoktatásra ? Képes-e a gyermek akaratát folytonosan 
engedelmességre hajli tani? Ha pedig a gyermek tetszésétől 
függ, beadni vagy elkölteni krajczárját, akkor az iskolai ta-
karékpénztár nem fejleszti szoktatás által a gyermek akara-
tát, legjobb esetben ártatlan játék a növendékeknek. 

A dolognak ezen oldala roppant fontos, és a gyermek 

boldogsága megérdemli, hogy ezt a körülményt ne vegyék 
fél vállról az iskolai takarékpénztár pártolói. 

Ami a tudákos ember értelem tekintetében : azzá le-
het a gyermek az iskolai takarékpénztár által takarékos-
ság szempontjából; mert betett néhány krajczárt, takarékosnak 
hiszi magát — ha majd nem költ el egy-két forintot jó gazdá-
nak fogja magát képzelni, pedig a takarékosság egészen más 
fán terem. 

Ha egyátalában szerelmes valaki az iskolai takarék-
pénztárba, legyen neki akarata szerint, de kezelje ugy, hogy 
a pénz átadása ne függjön a gyermektől — és az engedel-
messég folytonossága biztosítva legyen ; ez azonban csak 
ugy történhetik, ha a család közreműködik a tanítóval. Hogy 
a családnak ezen közreműködése hogyan történjék, az az 
illető tanítók gondja, de hogy a legjobb modalitások is hé-
zagosak lesznek az engedelmesség ellenőrzésében, attól na-
gyon lehet tartani. 

És ez — mint érintve volt — Achilles sarka az isko-
lai takarékpénztárnak ; kilencz esetben tíz között nem haj-
landó a gyermek önkényt és kárpótlás nélkül megválni pén-
zétől — és pedig minél kisebb, annál kevésbé, a népisko-
lában és kisdedóvódában tehát legkevésbé. Ennek nagyon 
egyszerű oka van : mig oly kicsi a gyermek, hogy a pénz 
értékét épenséggel nem ismeri, a pénz csak mint tárgy ér-
dekli ; megnézi, játszik vele, eldobja. Mihelyt azonban ta-
pasztalás utján érteni kezdi a pénznek — mint csereeszköz-
nek becsét, uralkodó érzékiségénél fogva ragaszkodik a 
pénzhez, mely eszközül szolgál ösztönének, vágyának ki-
elégítésére. Az érzékiség annyira uralkodik a gyermeken, 
hogy csak a föltétlen tekintély haj that ja meg akaratossá-
gát. Ilyen tekintélye pedig csak a családnak van, az iskolá-
nak legfelebb a tanórák alatt ; ha megosztjuk a tekintélyt 
a család és iskola között, a gyermek könnyen átsiklik a pár-
huzamos gátok között ; a tanitót rászedheti a gyermek, ha 
nem adja át a kapott pénzt — a szülőket nem kevésbé, mert 
eldobja vagy meghamisitja betéti ivét. Probatum est. 

Evvel megválhatnánk az iskolai takarékpénztártól 
mint ethikai tényezőtől, ha el akarnók hallgatni, hogy a 
takarékosság erényének az iskolai takarékpénztárnál sokkal 
jobb iskolája a család. 

Igazságtalan eljárás az iskolai takarékpénztárt a 
család becsületének rovására magasztalui ; suum cuique ! 
Az iskolai takarékpénztár kedveért nem szabad a család 
jóhirnevét gázolni. Ha vannak kötelességeiket elmulasztó 
családok, a magyar családok óriás többsége nem vádolható 
ezen erkölcstelensséggel. Családjaink legnagyobb része 
földmivelő, tehát azon része a népnek, melyszivósan ragasz-
kodik a hagyományhoz ; a takarékosság pedig mint ker. 
erény hagyományos öröksége volt a magyar családnak a 
legújabb korik ; hogy ezen hagyományos erény itt ott ellan-
kadt, annak oly erkölcsi és társadalmi okai vannak, melye-
ket az iskolai pénztár soha megszüntetni nem fog, mert a 
helyett, hogy támogatná a családi szentély falait, alkalom a 
családi kötelékek lázitására. A családok egy része ha 
szakitott a takarékosság hagyományával, ezt a bajt ma-
gában a családban kell orvosolni, nem kivüle és nélküle ; 
erkölcsi és társadalmi eszközökről kell tehát gondos-
kodni, hogy a család térjen vissza a takarékosság hagyó-
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Hiányához ; az iskolai takarékpénztár határozottan nem 
alkalmas erkölcsi eszköz erre ; lehetnek eredményei fé-
uyesek, de elterjedése nem kívánatos, mert a családi-
asság feloszlására vezet. Hogy a káromkodó apa magába 
száll imádkozó gyermekének szemlélése által, ezt meg-
engedjük, mert az imában természetfölötti tényező műkö-
dik — a tékozló apa kineveti takarékos gyermekét és el-
veri összegyűjtött filléreit — de takarékossá nem lesz ; az 
ellenkezőt puszta állításra nem hiszszük el. 

A takarékosság erényének iskolája tehát a család ; az 
iskola mint egyébben, ebben is tartozik a családot segiteni. 

A családok legnagyobb része meg is felel ezen köte-
lességének és pedig a leghelyesebb módon. 

Mig a gyermek értelmetlen, nem engedi neki a család, 
hogy pénz legyen a kezében. Régi jó közmondások ; gyer-
mek kezébe nem való pénz — a gyermeknek kés a pénz. Ha 
ád a gyermeknek pénzt, határozott czélra adja és szigorúan 
ellenőrzi, hogy a gyermek tiszteletben tartsa a szülői aka-
ra tot t ; ha mástól kap a gyermek pénzt, a szülők intézked-
nek, mi történjék ezen pénzzel : vagy elteszi a gyermek szá-
mára inkább mint emléket — sem mint pénzt, vagy pedig 
meghatározott czélra fordíttatják a gyermek által. IIa gyer-
mek már értelmesebb, a szülők megismertetik a pénz érté-
kével és felhasználásának módjaival ; van valami gyönyör-
ködtető abban a gondosságban és értelmességben, melylyel 
a jó apa fiát, a gondos anya leányát bánni tanit ja a pénzzel. 
A férfiasodó fiu és a hajadon jó családban már a szülők tár-
sai a pénz kezelésében, sőt a szülők ezt a terhet értelmes és 
megbízható gyermekeik vállaira rakják : öröm és gyönyö-
rűség ez mindkét félre — a szülők büszkék, hogy ilyen fiuk, 
leányuk van, a gyermekek pedig megtisztelve érzik magokat. 

Ez nem ábrándozás — van ilyen család falun, város-
ban ; ha megfogyott a számuk, mindent el kell követnünk, 
hogy a családok mind ilyenek legyenek. 

A családi takarékosságnak még azon előnye van, hogy 
ment azon erkölcsi hibáktól, melyeknek az iskolai takarék-
pénztár igen könnyen alkalmul szolgálhat. 

Ezen erkölcsi hibákra mások is figyelmeztették az 
iskolai takarékpénztár védőit, de a felelet csak negatio volt, 
holott a tagadás nem czáfolás. 

Ilyen erkölcsi hibák : az irigység, gőg, kapzsiság. 
Az irigységről azt tanitja a tapasztalati lélektan, hogy 

már a gyermeknél nagy mértékben található — a férfiúban 
gyengül — az ősz hajakkal ismét gyarapodik. Ha valami, a 
pénz irigységet kelt, mert a pénz „különös folyadék" mint 
a vér ; a szebb ruhát, jóbb ételt megbocsátja a szegény a 
gazdagnak, a pénzt soha ; ezt lehet tagadni, de a dolog 
igy van. 

A gyermeket ártatlannak szeretjük képzelni, holott az 
ifjú sziv lármás tanyája a szenvedélyeknek ; a gőg nagy 
szerepet játszik már a kÍ3 gyermeknél : ruhájára, szépségére, 
eszére büszke, sőt még avval is kérkedik, mi nem az övé 
— apja házával, nagynénje fogatával, keresztapja négy 
ökrével. H a pénzbetéte által tulajdonos lett, ez növelni 
fogja büszkeségét; — ha szavakban nem adhat gőgjének 
kifejezést képmutatóvá válik. 

Mit mondjunk a kapzsiságról ? A birvágy élénkebb a 
gyermekben — mint az iíjuban ; oly ellenállhatlan ezen 

szenvedély, hogy lopásra ragadja a gyermeket. Nevelői 
pályámon többször történt, hogy serdülő ifjak idegen va-
gyonra tették kezöket, azért ma közbecsülésben álló férfiak ; 
de ily kisértetbe nem szabad vinni senkit. Különösen a pénz 
bir igéző erővel a gyermekre, szemeiből kiolvasható az 
„Auri sacra fames" szenvedélye. Lángoló képzelme a lehe-
tetlenség országába ragadja a gyermeket, a kamatozás és 
ezáltal a gazdagodás lidércze lebeg lelke előtt éjjel, nappal. 
Nagyon félhetni tehát, hogy a pénzgyűjtés kapzsiság-
gá fajul. 

Ezen aggodalmak nem légből kapott rémképek; avval 
a czáfolattal nem érhetjük be, hogy a tanitó ébersége, ügy-
szeretete stb. megakadályozhatja ezen bajokat. Ha valaki 
tűzzei játszik a háztetőn, mert hiszen arra valók a tűzoltók, 
hogy eloltsák a kigyuladt házat, ezen ember valamely rán-
dulásban szenved, és mint ilyennel bánnak vele; alkalmat 
nyújtani az irigység, gőg és kapzsiság élesztésére, mert hissen 
ott van a tanitó, hogy elfojtsa ezen ssenvedélyéket : qualificál-
hatlan észjárás ! 

Másként állna a dolog, ha iskolai takarékpénztár 
nélkül csakugyan lehetetlen volna a gyermeket a takaré-
kosság erényére vezetni ; de ez nem áll, mert eddig is voltak, 
ma is vannak takarékos emberek, családok ; annál kevésbé 
áll, mivel •— mint láttuk — a takarékosság erénye csak a 
családban fejlődik ; nem áll végül azért sem, mivel a taka-
rékosság példájának fölülről kell lefelé hatnia; legyen ta-
karékos az állam, legyen takarékos az élet, a család : így 
lesz takarékos a serdülő nemzedék. 

* * 

Mit ér tehát az iskolai takarékpénztár ethikai szem-
pontból? Képes-e a gyermekben a takarékosság erényét 
kiképezni ? Van-e ezen takarékosságban elégséges ellenőrzés 
és folytonosság ? Beavatja-e a gyermeket a pénz használá-
sának t i tkába? Esetleg kárt okozhat-e nagyobbat, mint 
hasznot? Ezen intézményen kivül nincs-e jobb eszköz a ta-
karékosság erényének meghonosítására? 

Aminők a feleletek ezen kérdésekre, olyan lesz az is-
kolai takarékpénztár ethikai értéke. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , szept. 11. Bevégzett tények. — Napjainkban, 

midőn a bevégzett tények oly nagy szerepet játszanak, min-
denkinek, ki bármily tekintetben valamely kivívott joggal 
bir, mely ősidőkben leli alapját, a legnagyobb figyelemmel 
kell viseltetnie, nehogy valamely bevégzett ténynyel meg-
lepessék, és azon vegye észre magát, hogy jogától megfosz-
tatott. Ha valaki a világon dicsekedhetik ily, az ősidőkbe 
benyúló joggal, ugy ez bizonyára a katholikus egyhás. Amint 
Európában az államok alakultak és azokban az egyház 
gyökeret kezdett verni, az államok által jogokkal ruházta-
tott fel, intézeteket, alapítványokat nyert a fejedelmek ré-
széről oly bizonyos meghatározás és kikötéssel, hogy az 
illető intézetek, alapítványok örök jogon a kath. egyházat 
illessék. Hazánkban épen ugy mint azon kivül, a nemzet 
első sz. királyának idejétől kezdve a kath. egyház a feje-
delmi bőkezűség számtalan jeleit birja, melyek időközön-
kint szaporodtak. Amit fejedelmeink a kath. egyháznak 
tettek, azt egyedül neki kizárólag, és pedig mint ez az ok-
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mányokban kifejeztetik, örök időkre adták, mely intézkedé-
sen változtatni akarni annyit tesz, mint kegyeletlenséget el-
követni az elhunyt alapítók szándékán. 

Ujabb időkben, midőn t. i. a liberalismus uralma vál-
totta fel a katholicismus uralmát, nem egy kísérletet tudunk, 
melyekkel az alapítók szándékai felforgattattak, bevégzett 
tények készíttettek, melyek, ha lehetetlenné nem tették is, 
hogy az egyház jövőben jogait érvényesitse, de azt legalább 
megnehezítették. Ugy látszik, hogy e nehézséget egy ujab-
bal akarják szaporítani. Bevégzett tényt óhajtanának alkot-
ni, hogy erre hivatkozva az egyház kétségtelen jogát ké-
tessé tegyék, vagy jobban mondva, a már eddig kétessé tett 
jogot ujabb ténynyel még inkább megingassák. Első sorban, 
mindenekelőtt a sajtó az, mely megromolván minden izében, 
elvesztvén minden jogérzetét, de különösen semmi tekin-
tetbe nem vévén a jogot ott, hol az a kath. egyház mellett 
szól, eszméket kölcsönöz, melyeknek realizálása az egyház 
valamely jogának confiscálásával egyértelmű. 

Nem első, hanem csak megújított eset, melyről szólani 
akarunk. Molnár Aladár, kit olvasóink jól ismernek, a reá 
nézve oly tragicus eredményű nyitrai seminariumi ügyből, 
a protestáns iskolák szervezéséről egy javaslatot készített. 
E javaslatot most a ,Pester Lloyd' terjedelmesebben ismer-
teti. Ez ismertetés közben a ,Lloyd' czikkezője oly javaslat-
tal lép fel, mely bennünket katholikusokat és a mi jogain-
kat közelről érinti és megsemmisítéssel fenyegeti. A fensőbb 
iskolákról szóló javaslatában ugyanis a ,Lloyd' azt taná-
csolja a protestánsoknak, hogy vagy egy alkalmas helyen 
pl. Debreczenben alapítsanak egyetemet, hittani, bölcsészeti 
stb. karokkal, vagy pedig a fővárosban, Budapesten és Ko-
losvártt alapítsanak hittani kart, ugy azonban, hogy az 
összeköttetésben legyen az egyetemmel. 

Ami a ,Lloyd' tanácsának első részt illeti, hogy t. i. a 
protestánsok Debreczenben alapítsanak maguknak egyete-
met, ahhoz természetesen semmi szavunk nincsen ; mert hogy 
egyáltalában, hol alapítsanak egyetemet, az egészen az ő bel-
ügyök, és ezt mi tiszteletben tart juk. Tehetik tőlünk Debre-
czenben, tehetik a fővárosban, vagy Sárospatakon, vagy 
bárhol is, mi az ellen nem fogunk soha egy szót sem szó-
lani. De ami a tanács második részét illeti, hogy a buda-
pesti, vagy kolozsvári egyetemmel összeköttetésben alapit-
tassók protestáns hittani kai-, már erre nézve észrevételeink 
vannak, melyeket a katholikusok jogának védelme érdeké-
ben el nem hallgathatunk, hacsak azt nem akarjuk, hogy 
bevégzett tényekkel lepessünk meg, melyek az egyház jogát 
csorbítanák és visszaszerzését nagyban akadályoznak. 

A budapesti egyetemre vonatkozólag határozottan 
tiltakoznunk kell minden oly tervezet ellen, mely oda pro-
testáns, vagy a létező katholikuson kivül, bármily más val-
lású hittani kart akarna behozni. Ez az egyetem t. i. katho-
likus jellegű, mely jelleg azonnal elveszne, mihelyt oda bár-
miféle más vallású hittani kar behozatnék. Ez ellen szavun-
kat fel nem emelni lehetetlen. Tudjuk ugyan, hogy a buda-
pesti egyetem katholikus jellege ujabb időben megtámadta-
tott, kétségbe vonatott ; tudjuk, hogy oda protestáns és más 
felekezetű tanárok is kineveztetnek, de a megtámadás és 
kétségbevonás még nem bizonyíték az egyetem katholikus 
jellege ellen ; hogy protestáns és más vallású tanárok is ki-

neveztetnek, még nem bizonyiték az egyetem állami jellege 
mellett. Mindezen körülmény még nem jogosit fel senkit sem 
arra, hogy tanácsot osztogasson valamely nem katholikus 
hittani kar szervezésére a budapesti egyetemen,valamint hogy 
másrészt nem jogosit fel senkit sem e tanács végrehajtására. 
Sőt nem szabad elfelejteni senkinek sem, hogy valahányszor 
évenkint az országos költségvetésben az egyetem részére a 
kiadás megszavaztatik, mindannyiszor a kath. püspöki kar 
elfogadja ugyan a költségvetést, de tiltakozik is egyszers-
mind, mintha az egyetem állami jellegét elismerné, azért, 
mert ennek költségvetése az országos költségvetésbe felvé-
tetett. A budapesti egyetemen tehát azért, mert az katholi-
kus, protestáns hittani karnak helye nincsen. 

Hát ra van még a kolozsvári egyetem, mely állami 
jellegű, és itt épen oly kevés jogosultsága van a protestan-
tismusnak hittani kart alapítani, mint a budapesti egyete-
men. Amint ugyanis a budapesti egyetem megszűnnék ez 
esetben katholikus, ugy a kolozsvári megszűnnék állami 
lenni, hanem lenne protestáns egyetem. Már kérjük igen 
szépen a ,Lloyd'-ot, megengedhető volna-e, hogy oly egye-
tem, mely az ország összes lakóinak adófilléreiből tartatik 
fenn, hogy mondjuk, ily egyetem kizárólag protestáns le-
gyen ? Osszeférne-e ily állapot az igazsággal ? Mit mondana 
a ,Lloyd' hozzá, lia a kolozsvári egyetemet, igy levén ez ügy 
állása amint van, a katholikusok maguk részére követel-
nék? Nem vezérczikkezne-e ez ellen hasábszámra naponkint? 
De nem, ilyen gondolat egyetlen katholikus embernek sem 
ju t eszébe, mert nem akar senki sem igazságtalanságot elkö-
vetni, nem akarja azt ami közös tulajdon, igazságtalan mó-
don magának tulajdonítani. A ,Lloyd'-nak mi hasonló igaz-
ság-szeretetet és jogtiszteletet kívánunk a jövőre. IIa más-
nak tanácsot ád, képezze annak alapját a jog és igazság és 
nem mások jogának, habár megkerülő uton is, confiscálása. 
Mi pedig őrködjünk, nehogy valami bevégzett tény által 
kellemetlenül meglepessünk. A 

Messzevidék, szept. 8. Visszhang „A lelkigyakorlatoké-
ról irt ezikkre. — Nunquam satis dicitur, quod nunquam 
satis dicitur. IIa még nem tudtuk annyira vinni, hogy ugy, 
mint sok helyen a külföldön, évenkint tartanak sz. gyakor-
latokat, mi is tartanánk, legalább szóljunk róla. Egyesek 
bizonyára lesznek, kik jó szivvel olvassák sorainkat s ha nem 
határozzák is el magokat, hogy elmenjenek messze vidékre, 
lelkivezért keresni s vele magokat gyakorolni ; ha majd el-
jön az idő, mikor közintézeteink termei meg fognak nyilni a 
lelkigyakorlatokat megtartani szándékozók számára, akkor 
majd a mi „szíves" olvasóink v. hallgatóink ott lesznek 
köztük. Igen szép dolog, lia a presbyter eltűnik a residentiá-
ról s néhány napra hallgatózik valamely magányban a szi-
véhez szóló Jézusra : „Ducam eum in solitudinem, et loquar 
ad cor eius." De ha ez sporadice történik csak : quid hoc ad 
tantam sitim ! Ergo, imádkozzunk, hogy nálunk is, ugy mint 
pl. Bécs, Graz, Olmütz s más megyékben, évenkint adassék 
alkalom, és pedig könnyű alkalom sokaknak együtt meg-
tartani a sz. gyakorlatokat. Ezeken az említett helyeken a 
szünidőben megnyilik a seminarium, a vicerector gondos-
kodik az asztalról, a püspöki hatóság lelkiatyáról, a papság-
buzgalma arról, hogy mindig legyenek tisztességes számmal, 
kik a gyakorlatokra jelentkeznek. 
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Nem kell attól tartani, ki lát ja el a plébániákat. Min-
den pap nem arat, nem nyomtat. Túlságos sokan nem fog-
nak egyszerre jelentkezni, ha évenkint lesz alkalom. Két 
szomszéd összebeszél, fölváltva mennek. Hétfőn indulnak, 
most mindenfelé vasutak járnak, szombaton délelőtt megint 
otthon vannak. Ha húszan lennének egy-egy megyében — 
ez kevés, ennyit a legkisebb seminarium is befogadhat. 
Öregebb urak kaphatnának ágyat egy-egy kanonoknál, nap-
közben, természetes, a seminariumban időz mindenki szent 
csendben. 

Ha a seminarium szegényebb, nem volna szégyen, a 
tehetősbektől némi költségre valót elfogadni. Tudtommal 
Bécsben mindenki öt forintot fizet. Négy napra ez édes kevés, 
s a lelkigyakorlatok gyümölcse csak ér annyit ! Szegényeb-
beknek ezt is el lehetne engedni. Azután ily alkalommal el 
kellene tekinteni attól a régi magyar szakástól, hogy ahol 
ketten vagy hárman összejönnek, ott már „traktának" kell 
lenni ! A levesen kivül 2 tál étel háziasan jól elkészitve 
pohár bor mellett elegendő lenne ebédre, reggel egy csésze 
kávé, s igy aránylag a vacsora. 

Lelkiatyát szívesen adnak a jezsuiták, a lazaristák, a 
ligouriánusok, az előbbiek akár olyant is, ki magyarul tart-
ja az elmélkedéseket, — ha kívántatik. 

Milyen szép látvány lenne, ha egy püspöki városban 
20,30,40 lelkipásztor megjelennék egy kis lelki fürdő-
idényre ! Ez a hivekre a legkedvezőbb hatást tenné, a papok 
is sokat nyernének a kölcsönös érintkezés, jó példa s min-
den előtt az elmélkedés és magukbaszállás által. A sz. csend 
a seminariumban, a buzgóbb ima s az önmegtagadás, mely 
nélkül senki — kivált korosabb áldozár — a sz. gyakorla-
tok idejét ki nem húzhatná, fölülről is áldást hozna ránk. 
Megengedem, ha valaki magányosan tart sz. gyakorlatokat, 
jobbau épül ; de nagyobb gyakorlati eredményt a közösek-
nek Ígérnék, mert itt sokan vesznek részt 

S igy lennének nevelve olyan lelkipásztorok, kik a 
népm>ssiókat nagyra becsülnék és híveiknek tartatnának s a 
hiterkölcsi általános regeneratio, mint egy áldásdus forrás-
ból, az áldozárok lelkigyakorlataiból indulna ki ! Németor-
szágban az 50-es években ily uton termett a mostani, hite-
ért oly bátran és kitartóan küzdő nemzedék ! Tessék meg-
próbálni ! Nem ki, de mit. 

Konstantinápoly. Az örmény katholikusok ügye telje-
sen jobbra fordult. Mint már tudva van, mgr Graselli a 
pápa saját kezű levelét vitte meg a szultánnak, melyben az 
egyházfeje köszönetet mond Hassun patriarcha elismeréseért. 
A padisali kijelenté, hogy a mit tett, azt a jog és igazság 
követelte. Graselli azután négy ministernek, Ozmán, Said, 
Kheireddin és Karatheodori basáknak adta át a pápa által 
nekik küldött Pius-rendet. 

Hassun kérésére a szultán 16 örmény püspöknek adta 
meg a beratot, ugy hogy most az egész Törökbirodalom te-
rületén csak 2 egyházmegye van a schismaticusok kezében, 
t. i. Kairo és Trapezunt. Eddig a schismaticusok a Kupe-
lián által nálok hagyott örmény katholikus pecsétet is hasz-
nálták. Azarian püspöki helyettes kérelmére a magas porta 
elrendelte, hogy az állami hivatalok többé e pecsétet el ne 
ismerjék. A Libanonban fekvő bzommari kolostor is vissza-
került a katholikusok kezére. E kolostor Hassunnak 1867-

ben történt kineveztetéseig a ciliciai örmény kath. patriar-
cha székhelyeül szolgált és egy kath. szerzeté volt. 1872-ben 
elfoglalták a schismatikusok és a katholika egyházhoz hű 
szerzeteseket belőle kárhatalommal kiűzték. Igy tettek az 
örmény kath. papnövendékekkel is. Azóta Gasparian cyprusi 
schismatikus örmény püspök uralkodott e kolostor fölött. 
Midőn ez nem rég elutazott, a kiűzött szerzetesek közöl né-
gyen megjelentek a kolostor kapujánál s ez épületnek átadá-
sát követelték. A megtérésre hajló szerzetesek társaiknak 
engedelmeskedtek s igy Gasparian hazaérkezvén zárt kaput 
talált maga előtt. Rustem basa katonaságot küldött a kolos-
torhoz és Konstantinápolyból utasitást kért. Innen Hassun 
tanácsára azon válasz érkezett, hogy a kormányzó a kolos-
tor főnökéül ezentúl ne Gaspariant, hanem Turkiant, a ka-
tholikus áldozárt tartsa. 

Be lg ium. Egy kapuczinus nyilt levele a szabadkőmű-
ves Bara igazságügyministerhez oly leczke, a milyet minis-
ter, mióta a Parlamentarismus él és uralkodik, még nehezen 
hallott. Az igazságügyi minister ur t. i. Lemaire Ernő kap. 
r. atyát Belgiumból kiutasította, — mert a szerzetes hatal-
mas befolyása veszélyes kezdett lenni a szabadkőműves szel-
lemű iskolákra nézve. E miatt a ministert meginterpellál-
ták, mire válaszolván azzal vélte indokolhatni eljárását, hogy 
1) a kiutasított franczia kapuczinus gyűlöletes és fölöttébb 
erkölcstelen predikácziókat tartott ; 2) mert családját tönkre 
te t te ; 3) mert egy alávaló bíinös személy; 4) mert atyját 
keserités által megölte. — E nagy vádakat emelte az igaz-
ságügyi minister Lemaire atya ellen, „biztos kutatásokra 
támaszkodva", mint mondá. IIa valaki e vádakat hallja és 
hozzá veszi, hogy azokat országgyűlési ülésben, és pedig nem 
valami obscurus ember, hanem maga az ország igazságügyi 
ministere mondá, lehetetlen, hogy azt ne gondolja, mégis 
kell valaminek lenni a dologban. 

Lássuk tehát, mi van benne? 
A belga kapuczinusok főnöke, értesülvén az igazság-

ügyminiszter által nevezett rendtársa ellen intézett vádak-
ról, rögtön levelet intézett a ,Bien publie'-ben Barához s 
egytől egyig valamennyi vádját megczáfolta, az igazság-
ügyminiszterre nézve oly szégyenletes eredménynyel, hogy 
becsületérzésü ember ily kudarcz után három évig nem 
merne az utczán mutatkozni. — Bara első vádjára azzal 
felel a főnök, hogy ő Lemaire atya sz. beszédeit, valamen-
nyit kezdettől végig, olvasta és semmit sem talált bennök. 
a mi illetlen volna ; a legügyesebb szem se találhat bennök 
legcsekélyebb szenyfoltot sem ; sőt ékesszólása miatt rend-
társa messzefóldön ismeretes és nagy tiszteletben részesül. 
— Bara második vádjával szemben bebizonyítja a rend-
főnök, hogy Lemaire atya nem is tehette tönkre család-
ját, mert az mindig a legjobb viszonyok közt élt és él. — 
„Harmadik pontban Bara ezt mondta : „Ez az ember tel-
jesen erkölcstelen és elaljasodott" . . . Ez véremet felizgatja, 
feleli a rendfőnök ; ha csak egy szikrányi becsületérzés van 
Bara urban, kérem, verje talpra valamennyi vizsláját. Ha 
Ernő atya életében csak egyetlen egy biztos tényt mutat-
hatnak fel, melyből bár a legcsekélyebb gyanú esnék erköl-
csösségére, akkor kész vagyok őt az ország szine előtt az 
igazságszolgáltatás minden ostorcsapásának kiadni. Addig 
azonban kijelentem, hogy Ernő atya rendünkbe való belé-



180 

pèse előtt és után rendkivüli erkölcsi tisztaság által tűnt 
ki. — Hogy a hazug állitások a netovább végső csúcsát 
érjék el, a szegény páternek nemcsak ,erkölcsileg elaljasult' 
embernek, kell lenni, hanem még gyilkosnak is. A miniszter 
ur nem ijed vissza semmitől s azt mondja : „Ernő atya édes 
atyját kesérités által megölte." No, Bara ur, ön kétségkívül 
nem volt előkészülve arra az élő és beszélő czáfolatra, melyet 
önnel szembe állítunk. Tudja meg tehát ön, szégyenszemre, 
tudja meg, hogy Ernő atya tisztes atyja még él, és pedig 
jó egészségben és jólétben Francziaország Ames nevii köz-
ségében ! Tudja meg ön, hogy ez az agyastyán községének 
legtekintélyesebb fértiai közé tartozik és jelenleg módnélkül 
csodálkozik, hogy ön, az igazság nagy minisztere, őt Bel-
gium parlamentje előtt az élők közöl a holtak közé ki-
dobta ! . . . Most tudom már, miféle titkos indokok vezérel-
hették önt, midőn Cornesse urnák (ki ez ügyben a ministert 
interpellálta) vonakodott felvilágosítást adni a forrásokról, 
melyekből Ernő atyáról szóló adatait merítette. Miniszter 
ur, én kénytelen vagyok önt sajnálni. On nem állhat a kö-
zönség előtt szánalomra méltóbban mint most." 

Valamennyi belga kath. lap közölte e nyilatkozatot, 
és, a mi a legcsodálatosabb, — egyetlen egyet sem confis-
cáltak . . . Qui tacet, consentire videtur et confitetur . . . 
Ily borsot ritkán törnek miniszteri illatszervek elé, de még 
ritkább az oly orr, melyet ily erős tubák sem bir tűsz-
szentésre. 

IRODALOM. 
= Fő-veszedelmünk. Ir ta Tóth Mike, Jézus társasá-

gának tagja. Ö eminentiája a bibornok herczeg-primás fő-
pásztori jóváhagyásával. Budapest. Hunyady M. intézet. 
16-odrét 94 lap. Ára 20 kr ; tömegesen, legalább 10 pél-
dányban, 15 kr. 

Miről szólhatna a lelkes szerző e czim alatt, mit nevez-
hetne nemzetünk, társadalmunk fő-veszedelmének mást, mint 
a földi rosszak legnagyobbikát, a bűnt s ezek közt különösen 
azon bűnt, mely Isten ostorait naponkint ezerszeresen felhívja 
,nyomorult' hazánkra, — az átkozott magyar káromkodást ? 
E szörnyű nemzeti bűn aggodalommal s töprenkedéssel tölté 
el a magyar jezsuita szivét, látván miként ássa meg nemze-
tünk saját kezével jóléte és boldogságának sírját. Es e kis 
szózatszerü felszólalás egy gyötrődő magyar sziv jajkiáltása 
akar lenni s nincs más ambitiója, mint hogy nemzetünk bol-
dogságának érdekében annyi figyelemre méltattassák, a 
mennyit egy hazafias sziv fájdalma megérdemel. 

A ,Religio' pályafutásának hosszú, közel 40 évre ter-
jedő időszaka alatt, mint ez csaknem valamennyi évfolya-
mából kitűnik, lelkiismeretesen teljesítette vallásos és haza-
fias kötelességét oly, valóban rettentő nemzeti bűnnel szem-
ben, milyen hazánkban a káromkodás. Eme, lapunkban sza-
kadatlanul nyilvánult hagyományos törekvéseknek megfele-
lőleg sietünk az előttünk fekvő becses füzet szerzőjét szi-
vünk mélyéből üdvözölni e téren, melyen annyi az irtandó 
és javitandó, hogy mindnyájunknak vállvetett munkára kell 
elszánva lennünk, ha azt akarjuk, hogy Isten átkai nemze-
tünket szörnyű káromkodása miatt ne érjék. Egyes ember 
hiába erőlködik a borzasztó árfolyam ellen. Ha valahol, 
ugy itt egyesült erőre van okvetlenül szükség. Ezt az álta-
lános figyelmet és fájdalmas érdeklődést a nemzet nagy 
bűne iránt akarja szerző mennél szélesebb körben fölébresz-
teni, hogy ennek alapján szintén mennél szélesebb alapon 

egyesüljenek a nemzet fenntartó erői e társadalmi rákfene 
kiirtására és az általa okozott bajok orvoslására. 

A derék szerző 7 fejezetben, — mondhatni kimeritően, 
mert minden oldalról, — fejti ki általános érdekű tárgyát. 
Bebizonyitja 1) mily rosz minden tekintetben a káromko-
dás ; 2) halomra dönti a káromkodók mentségeit ; 3) meg-
szólaltatja e bűn ellen a szent irást; 4) a szent a tyákat ; 5) a 
törvényeket ; 6) a büntetéseket. Végül 7) fölveti a kérdések 
kérdését, hogy hát mit tegyünk e szörnyű nemzeti bűn és 
társadalmi csapás ellen. 

Szándékosan nem akarunk a mű részleteibe ereszkedni, 
mert erős meggyőződésünk, hogy e vallásos és nemzeti ér-
dekű nyilatkozatot minden lelkipásztornak nem hírből és 
mondásból, hanem saját olvasásából kell ismernie és a benne 
összefoglalt eszméket igyekeznie kell vallásos és hazafiúi 
kötelességérzetből mennél előbb valósítani. 

Feleslegesnek tartunk minden további ajánlatot; de 
azt az igénytelen figyelmeztetést, hogy oly veszedelmes nem-
zeti bűnön, milyen a káromkodás, ha Istent megengesztelni 
akarjuk, erőt kell vennünk, — nem lehet fölöslegesnek tar-
tani soha. Nunquam enim satis dicitur, quod nunquam sa-
tis dicitur. I t t is áll ez. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a szepesi székeskáptalannál Tisch Károly kano-
noknak a „B. szűz Máriáról" nevezett bihari czimzetes apát-
ságot, Liptay László kanonoknak pedig a „B. szűz Máriá-
ról" nevezett czikadori apátságot és Vilcsek István rózsa-
hegyi plébánosnak díjmentesen a „B. szűz Máriáról" neve-
zett almadi czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Tegernseeben, 1879. évi augusztushó 15-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Nagy szelet csapott a napisajtóban a ,Défense' azon 

bécsi távirata, mely szerint mgr Jacobini bécsi nuntius in-
cognito Bismarcknál jár t s azután rögtön Rómába chiffriro-
zott tudósítást küldött volna. Még a ,Pester Lloyd' is be-
kapta e hir-kacsát, oly csábitólag volt feltálalva. A mint e 
hir Rómába érkezett, a ,Voce della Vérit à' rögtön sietett az 
egészet mint teljesen hamisat desavouálni. Erre a ,Défense' 
kérdést intézett bécsi forrásához, honnét azon válasz érke-
zett, hogy ha nem mgr Jacobini volt tlZj (I ki Bismarckkal 
értekezett, hát akkor mgr Roncettinek kellett lenni. Más 
tekintetben pedig fenntartja tudósításának hitelességét. 

—- A sz. atya költségén utat épitenek Gorga és Spur-
golából Carpinetóba, ő szentsége születéshelyére. A kis vá-
ros piaczán nagy kutat épittet a szent atya, mely vizét a 
közel fekvő Lepini hegyből fogja kapni. Egyúttal templo-
mot is fog építtetni X I I I . Leo szülővárosában. 

— Kétszázévi jubilaeum volt f. hó 8-án Bécsben, a sz. 
Péter-templomban. 200 év előtt nagy dögvész pusztított 
Bécsben. A szorongatott lakosok Istenhez fordultak, ki meg-
hallgatta könyörgésöket s a pusztitó vész megszűnt dü-
höngeni. Ennek emlékére építették a grabeni sz. Három-
ságszobrot, melyhez a fennemlitett napon fényes processió 
vonult ki a városi tanács részvétele mellett. E hithideg 
s vallástalan korban jól esik Bécsből ilyet hallani. 

— Köszönettel vettük ab. Szűzről nevezett sz. ferencz-
rencli tartomány Schematismusát az 1879/80-iki évre. Gya-
rapodást és virágzást a derék rendnek ! 

— Még egy jubilaeum esik folyó évünkbe. És ez az 
ipariskolák alapításának századik éve. 1779-ben kezdte 
Klauda Péter budweisi főiskolai igazgató a gyermekeket az 
iskolában a gyárakból kapott munkára, különösen a gyap-
júszövésre tanítani. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. ni. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, szeptember 17. 23. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : A kereszténység ősi zenéje az apostoloktól egész Nagy-Konstant in ig . (1—312. év.) — Az iskolai takarék-
pénztár az oekonomia, ethika és disciplina szempontjából. — Egyházi tudósítások : Budapest. Zsidó monstre-petitió. Angers. 

Az egyház társadalmi pacificatorius hivatásáról. — Irodalom : Kisebb útirajzok. — Vegyesek. 

A kereszténység ösi zenéje 
az apostoloktól egész Nagy-Konstantinig. (1—312. év.) 

I. A keresztény népének. 

Machabeusi J ú d á s kezéből kihul lot t a kard, s a 
Szyrusok ellen vivott csatában ellenséges nyil on-
to t t a ki hősi vérét. A nép 30 napig gyászolta és 
s i r a t t a őt. A zsidó nép sorsa mindinkább rosszabbra 
fo rdu l t . A belső villongások, a papi fejedelmek s 
Írástudók kétségbeesése, a hatalom utáni kapkodása 
s a j ámbor népnek a Messiás utáni vágyakozása 
közöt t felhangzott a Jeruzsálembe zarándoklók sz. 
éneke ; az á j ta tos öregek ajkain megcsendült a ba-
byloni fogság keservei közt vigaszt s enyhet sóvár-
gó szent da l ; a családatyák a húsvét i bárány körü l 
eléneklék az egyptombóli kiszabadulás hymnusát , 
midőn a rómaiak leigázván Görögországot u ra lmuka t 
Zsidóországra is kiterjesztették. Ekkor teljesedett be 
J á k o b látnoki szava (Móz. I. 49, 10.) s elvétetett a 
fejedelmi pálcza J u d á t ó l s megszűnt ágyékából ki-
r á l y lenni. Heródes, ki idumei volt, iilt a trónon, s 
az iidvözitö Jézus Krisztus, kit Isten minden népek 
megvilágosí tására küldöt t , Betlehemben egy elha-
gyot t , rozzant istálóban született . 

A keresztény hit az iidvözitö földi életében nem 
vol t egyéb, mint Jézus Krisztus szent életének, cso-
dáinak, tanításainak, jövendöléseinek, szenvedései-
nek és felmagasztal ta tásának története, melyet a ta-
ni tványok közül kiválasztott 12 apostol hiven elmé-
jébe s szivébe vésett . Az iidvözitö dicsőséges menny-
bemenetele után a Szentlélek ereje tüzes nyelvek 
a lakjában szállott az apostolokra, s ezek most hit-
ben megerősödve mentek szét a nagy vi lágba s da-
czolva a pogány császárok hatalmával , megalapítot-
ták először Jeruzsálemben, ma jd Antiochiában az 
első keresztény községet oly foganattal , hogy már 

az első század vége felé n y u g a t Ázsia, Görögország, 
Olaszország, a közép tenger szigetei és Északafr ika 
városaiban keresztény községek léteztek. 

Az Üdvözí tő taní tásának ily csodálatos gyors 
el terjedése s az emberiség egész vallási gondolko-
zásmódja és erkölcsi életének á ta laki tása közt, egy 
hatalmas vágy ébredt az első, többnyire szegény 
sorsú keresztények keblében: a felséges Is tent ének-
Kel méltóképen dicsérni. Zenére, szent énekre volt 
g népnek szüksége, mely az isteni kinyi latkoztatás 
megtestesülését látván, nem nélkülözhette az em-
beri érzelem hata lmas birodalmában ama csodála-
tos eszközt, a dalt , az éneket, mely szárnyain a föl-
det az égbe emeli. Az első keresztények, kik a zsi-
dók és a pogányok táborából léptek az egyházba a 
szent irás és a profán történelem számos bizonysá-
gai szerint összejöveteleik a lkalmával hymnusoka t 
és szent énekeket zengedeztek. Példa gyanánt lebe-
get t előt tük az isteni Üdvözitö, ki földi életében 
gyakran jelent meg az isteni szolgálaton, mely asz . 
könyvek egyes fejezeteinek felolvasása, illetőleg ma-
gyarázása, zsoltárok és egyéb sz. énekek zengede-
zése s áldozat bemutatásában á l lo t t ; ki az utolsó 
vacsorán apostolaival együt t elénekelte a húsvéti 
ünnep szent zsoltárait (Máté 26. 30;Márk 14, 26.) 
és igy pé ldá jával megszentelte az éneket, különösen 
a zsoltár éneklést, melyet az ál tala a lapí tot t s az 
apostolok ál ta l szervezett anyaszentegyháznak örök-
ségkép hagyott . 

Igy lá t juk, hogy a zsoltár-éneklés már Krisztus 
Urunk s az apostolok idejében a ker. egyházban 
meghonosult , a mi annál könnyebben történhetet t , 
mert a zsoltár-éneklést magukkal hozták a zsidóság-
ból á t té r t keresztények, kik az apostolok cselekede-
teinek 2, 46. szerint szorgalmasan lá togat ták a zsi-
nagógát , az isteni tiszteletben élénk részt ve t t ek , sa 
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ker. isteni szolgálatba a szent irás egyes fejezeteinek 
felolvasása s megmagyarázása mellet t átvették a 
zsidók egyéb szent könyveit , különösén a zsidó is-
teni szolgálatnak gyöngyét , a Megváltó eljövetelét, 
a fá jda lomban s szenvedésben, Isten akara t jában 
való megnyugvás t hirdető zsoltárokat, melyek az 
első időkben a ker. isteni szolgálatnak legfőbb ré-
szét képezték.*) 

A zsoltárok és egyéb szent énekek éneklését az 
első keresztények az apostolok, különösen sz. Pál és 
sz. J a k a b intései folytán karol ták fel, kik az egyes 
ker. községekhez intézett leveleikben meghagyják, 
hogy az Is tent zsoltárok s liymnusok éneklésével 
dicsőítsék (Coloss. 3. 16; Corinth. I. 14, 15; Coloss. 
5, 18; Ephes. 5, 19; sz. J a k a b ap. 5, 13.) A zsoltár-
éneklés nemcsak az isteni szolgálatban csendült meg, 
hanem az első keresztények a zsidóktóli félelem s 
az első elnyomatás korszakában az élet örömei s 
keservei közt örömmel zengték azokat. Ezt bizo-
ny í t j a sz. J a k a b apostol intelme (5, 13.) sz. Pál és 
Szilás példája , kik a philippii börtönben zsoltáro-
ka t énekeltek (apóst, cs. 16, 25.); maguk a pogány-
ságból á t té r t keresztények kész örömmel énekelték 
a zsoltárokat, mert azokat Isten kedves énekeinek 
tekintették, melyekben Isten ti tokteljes módon az. 
Üdvözítő eljövetelét hirdeti az emberiségnek. 

Az apostoli korban a zsoltárokon kivül még 
egyéb ószövetségi hymnusok és szent dalok is át-
vétettek a ker. isteni szolgálatba. Ott ta lá l juk Mó 
zes hálaénekét, midőn az izraelitákat az Ur a vörös 
tengeren csodálatosan átvezette (Móz. II. 15.) ; ugyan 
annak ha t tyúda lá t (Móz. V. 32.); Anna háladalát 
(Kir. I . 2, 1 —10.) ; az angyalok és szeraphok dics-
énekét — trisagion — (sanctus) ; a megtér t Izrael 
dícsdalát (Jer . 12.); messiási háladalát (1 '1. fe j . ) ; a 
meggyógyul t Ezekiás király dics-, (Jer . 3 , 10 — 
20.) Habakuk próféta hála-, (3 fej.) és a tüzes ke 
menczébe vetett három i f júnak dícsénekét Mind 
ezen dalok a messze jövőben derengő hajnal t üdvö-
zölték. Szerzőik az isteni sugal la t folytán az oly 
epedve vár t Messiás eljövetele reményét ébresztet-
ték az ószövetségi zsidók szivében, s mid">n az első 
keresztények az emberi nem Megváltójának nagy 
munká j á t befejezve lát ták, s midőn a megváltás 
gyümölcsét már élvezték, megcsendültek az újszö-
vetségi hymnusok és dalok is, melyeket Dávid ki-
rá ly prófétai lélekkel az „ u j dalw énekeinek neve 
zett, s melyek a Megváltó eljövetelét magasztal ták. 
Az apostoli keresztények közt ta lá l juk Zakariás fő-

*) Pliuius levele Traján császárhoz. 

pap dicsőitő énekét (Luk. 1, 68 — 79. Benedictus 
Dominus Deus Izrael) ; az öreg Simeon háladalá t , 
ki örömtelt szívvel vette a kis üdvözítőt ka r ja i ra 
(Luk. 2, 29 — 32.); a boldogságos szűz Mária ma-
gasztaló énekét, melyet Erzsébet nagynénje látnoki 
szavaira viszonzáskép zengett (Luk. 1, 46 — 55.); és 
az első keresztények legkedvesebb dalát Gábor ark-
angyal üdvözletét (Luk. 1, 28—33.) valamint a 
mennyei karok dícsénekét (Luk. 2, 14.) melylyel a 
Megváltó születését a pásztoroknak tud tu l adták. 

Az első keresztények lángbuzgalma, melynél 
fogva az apostolok felszólítására vagyonuk fölösle-
gét az apostolok lábaihoz tet ték, hogy a szegények 
és özvegyek táplál tassanak, nem maradhato t t csu-
pán azon daloknál, melyeket a zsidó vagy pogány 
keresztények hoztak á t ; az újszövetségi sz. dalok 
mellett megszólalt az egyes hivők keblében egy egy 
uj dal, mely keresetlen szavakban a költészet külső 
dísze nélkül adot t kifejezést a kebel érzelmeinek, 
miket a mindent megújí tó, az egész emberiséget 
megnemesitö isteni tan hozott létre.1) 

A kebelezen egyszerű vallásos ömlengéseinagy 
hatást gyakoroltak az egybegyűltekre, csakhamar 
közkedvességüek lettek, mer t sokan azokat mint sa-
j á t érzelmeiknek tolmácsát üdvözölték. Ezen énekek 
sokszor ismételtettek, mig az egész község sa já t j ává 
lőnek. Igy kele'keztek az első ker. sz. énekek, me-
lyek bár a szent irás egyes reminiscentiáin és a do-
xologián*) kivül kevés u ja t tar ta lmaztak, mégis az 
első hívek vérébe átmentek s ezek képezték az úgy-
nevezett egyházi népénekeket. Ezen kezdetleges egyhá-
zias népénekekre hivatkozik szent Pál a korinthu-
siakhoz irt I. levelének 14. fej. 26. versében. 

Azon siker után, melyet eme többnyire rögtön-
zött valláserkölcsös egyházi népénekek a ker. hívek-
nél ara t tak felléptek egyes férfiak, kik költői ihlet-
tel megáldva a hit vagy erkölcstan egyes tételeit 
szép költői külalakba ruházva a hivek lelki épülé-
sére szájhagyomány vagy irás u t j án a ker. közsé-
gekben elterjesztették, melyek nagy lelkesedéssel 
fogadtat tak és mint tan, hitéleti, dics- vagy háladalok 
az első ker. egyházi énekek sorát nyi tot ták meg. 
Ezen egyházi énekek nem voltak a szoros görög 
szómértan szabályai szerint készítve, mert épen az 
apostoli korban ta lá l juk leginkább azon kereszté-
nyeket, kik valamint vétek s bűnnek ta r to t ták a 
pogány áldozati húsból enni, (Korinth. I. 8.) ép ugy 

*) Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek. 
Kircher Anastasius, Musurgion. 
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fordultak el a pogány költészet ama külalakjától, melylyel 
e pogányok isteneiket magasztalni szokták. Innét van, hogy 
az első ker. egyházi énekek külalakja az ószövetségi zsoltá-
rok szerint készült. Ilyen ősrégi, magából az első kereszté-
nyi gyülekezetből származott énekekre, vagy ezek marad-
ványaira hivatkozik különösen sz. Pál apostol : (Éphez. 5, 
19.) „Szólván egymás között zsoltárokkal, dicséretekkel és 
lelki énekekkel, zengedezvén és énekelvén sziveitekben az 
Urnák." 

Az apostoli korban tehát háromféle ősi zenét külön-
böztetünk meg: 1) a tulajdonképi ószövetségi zsoltárének-
lést ; 2) az ó- és újszövetségi hymnusokat, hála és_ könyörgő 
dalokat; 3) a ker. gyülekezetben született, rögtönzött val-
lásos ömlengéseket és a szorosan zsoltármódra költött egy-
házi énekeket. Ezen énekeket állitja fel sz. Pál paizsként 
amaz erkölcstelen, kicsapongó dalok ellenében,2)melyek első 
keresztény községekben a pogányoktól áthozva, annyira 
lábra kaptak s magát a fenséges tiszta ker. tant s erkölcsö-
ket mételyezéssel fenyegették. A kolossiakhoz irt levélnek 
3. 16. versében ekként szól a népek apostola : „Krisztus igéje 
lakjék bennetek bőségesen minden bölcsességgel. Tanítsátok 
s intsétek tinmagatokat zsoltárokkal, dicséretekkel és lelki 
énekekkel, hálát adva énekeljetek szivből az Istennek." A 
népek apostolának lángszavai oly nagy hatást gyakoroltak, 
hogy már az első században a ker. községekben e zsoltárok, 
hymnusok és egyházi énekek mindenütt szabad bemenetet 
nyertek. Szent Ignácz Antiochia buzgó vértanú püspöke 
már Krisztus u. u. 90 évben mint a szent énekek buzgó ter-
jesztője az isteni szolgálatba rövid szent írási fejezetek: a 
miatyánk, evangélium, szent leczkék, az oltári szentséget 
rendező szent igék és egyéb imádságok eléneklését rendelte 
el. Hasonlót irt Bithynia kormányzója Plinius, az első ke-
resztényekről Traján császárhoz küldött jelentésében, 100. 
évben „A keresztények bizonyos napokon napfelkölte előtt 
összejönnek és e gyülekezeteikben fölváltva Krisztus és az 
Isten tiszteletére dalt énekelnek."3) A szent énekek oly 
gyorsan terjedtek s oly közkedvességüek voltak, hogy az 
úgynevezett szeretet-ünnepélyek „agapé11-k fényét szintén ily 
énekkel emelték. Ezt bizonyítja szent Jusztin vértanú és 
később Tertullián élete, ez utóbbi egyszersmint a latin hit-
tudománynak úttörője és a legrégibb latin énekek költője.4) 

Az apostoli korban s közvetlen utána az egyházi sz. 
ének különösen a görög egyházban virágzott, a mi nagyon 
természetes, mert az Üdvözítő fenséges tanát az apostolok 
először a görög tartományokban terjesztették. A történelem 
különösen kegyelettel említi alexandriai Kelement, ki élte 
végén Palaestinában és Szyriában élt és 220. évben meg-
h a l t ; ennek nevezetes tanítványát Originest") a kitűnő irás-
magyarázót, ki rengeteg munkáiban a zenét, az egyházi 
éneket mint a pogányok megtérése egyedüli s legbiztosabb 

2) Az úgynevezett skoliák, pogány, erkölcstelen dalok, melyek 
különösen Kisazsiában divottak. 

3) Lib. X. epistola 97. ,. Aff i rmabant autem. hanc fuisse summám 
vel culpae suae vel erroris, quod essent soliti, stato Die ante lucem con-
venire, carmenque Christo ot Deo dicere secum iuvicem." 

4) Tertul l ián. Apologia 39. fejezetben igy szól: „Post aquam ma-
nu ale m et lumina (miután kezeiket megmostak és g y e r t j á k a t gyú j to t -
tak,) ut quisque de seripturis sanctis vel de proprio ingenio potest, per-
vocatur in medio Deum canere." 

*) 220. évig az alexandriai katecheta iskolának tanára. 

eszközének nevezte, ki mint caesariai áldozár Palaestiná-
ban 255. évben halt meg. 

Egyptomban szokásba jött a nappali isteni szolgálat 
mellett nevezetesb nagyobb ünnepek előéjét átvirasztani s a 
hasadó hajnalt szent énekek s hymnusokkal üdvözölni. Ezen 
jámbor szokás Nagy Bazilius idejében egész Lybia, Palaes-
tina, Arábia s Thraciában el volt terjedve. E vigélyi ünne-
peken kivül a keresztények naponként reggel és estve össze-
gyűltek s az Úrvacsora és az Oltáriszentség kiszolgáltatása 
alatt szent énekeket zengedeztek.5) 

A nyugoti egyházban a pápák mint az egyház látható 
fejei bölcs rendeleteikkel mozdították elő az egyházi népé-
nek terjedését. Már a legrégibb időkben az Urfelmutatás 
előtt a „Sanctus" énekeltetett. I. sz. Sixtus pápa (119 — 
137.) megerősítette ezen régi szokást, és sz. lelesplior Sixtus 
utóda elrendelte, hogy az Üdvözítő születésének éjén az an-
gyali dicsének „Gloria in excelsis" szintén énekeltessék, mely 
ugyancsak a nappali isteni szolgálatnál régóta használtatott. 
A vitézkedő egyház ezen korszakából származott ránk a 
„Szentlélekről" irt hymnus, melyet mint a vértanúság s hit-
vallomás bizonyságát Athenogenes 169. évben irt s hagyott 
mint bucsúszózatot tanítványainak. E hymnus, melyet Athe-
nogenes a máglyára lépendő zengett, még az 5. századon 
túl általánosan el volt terjedve. 

A zsoltárok, hymnusok és az egyházi népénekek ör-
vendetes emelkedése a tévtanitók gyűlöletét s irigységét kel-
tette fel. A tévtanitók lendületes versek mellé kellemes éne-
ket alkalmaztak, hogy igy részint tévtanaikat könnyebben s 
gyorsabban terjeszthessék, vagy hogy a zsoltáralakba öltöz-
tetett meghamisított tannal a valódi keresztény énekeket 
kiszorítsák. A 2. század közepén különösen az antiochiai-
szyrus egyházban találkozunk az első tévtani énekekkel. 
172-ik évben Edessában Bardezanes gnostikus lépett fel, 
születésére nézve örmény, kit sok ideig az egyház oszlopá-
nak tekintettek s mint vértanút tisztelték. Bardezanes 151 
szép zsoltár alakú egyházi éneket készitett, melyekbe gno-
stikus tévtanait elegyitette, mig fia Harmonius kellemes dal-
lammal igyekezett a megmételyezett daloknak utat nyitni. 
Eusebius irja, hogy szamozatai Pál 263-ik évben az ószö-
vetségi zsoltárokat, melyeket a keresztények az Üdvözítő 
Jézus Krisztus tiszteletére zengettek, mint meghamisított s 
későbbi szerzőktől eredt dalokat kitiltotta, mig ellenben 
megparancsolta, hogy húsvéti ünnepén bizonyos asszonyok 
az ő dicsőítésére irt dalokat a templom közepén énekeljék.8) 

A szent énekek müvelése a nyugoti egyházban az 
apostoli kor s az üldözések idejében nem versenyezhetett a 
keleti egyházzal, melyben az ó-görög műveltség s a kifej-
lett zenerendszer az egyházi dalokra kétségkívül nagy befo-
lyást gyakorolt. A latin egyházban a harczias rómaiak vad-
sága s a pogány császárok minden emberi érzést megvető 

5) Nagy Vazul Neocaesarea lakosaihoz : „Illucescente iam die p a -
ri ter omnes velut uno ore, ac corde uno, confessionis psalmiun Domino 
offerunt, ac suis quisque verbis resipiscentiam profi tentur . Horum gra-
tia si nos fiigitis, fugietis simul et Aegyptios, fugiet is Libyam u t ram-
que, Thebaeos, Palaes t inos Arabes, Phoenices, Syros, et qui ad Eu-
phratem habi tant , et omnes — ut semel dicam — apud quos vigiliae 
ac preces, coimnunesque psalmodiae in grat ia sunt ." Epist . U3. Tom. III . 
41. lap. 

6) Geschichte des Kirchenrechts und Kirchen"esanges der chr i s t -
lichen insbesondere der deutschen evangelischen Kirche. Eduard Emil 
Kuch. S t u t t g a r t J87u. 20. lap. 
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kegyetlensége volt a legfőbb akadály. Midőn később a görög 
műveltség s vele a zeneművészet a rómaiaknál kedvező fo-
gadtatásban részesült, az első keresztények utálattal fordul-
tak el mind attól, mi a pogányságra emlékeztetett. 

A harmadik század közepén, midőn az egyház a kül-
és beltámadások közt izmosodva szilárdabb alapot nyert, az 
egyházi éneket illetőleg különösen a görög keresztényeknél 
örvendetes rendszabályok életbe léptetését észleljük. Ezen 
időben már csak a klérus tagjai lehettek tanitók és előéne-
kesek, és a rögtönzött kar-énekek, melyek oly nagyon szo-
kásba jöttek, szigorúbb birálat alá vonatván lassanként ki-
szorittattak, s az istenitiszteletben a zsoltárok valamint az 
ó- és újszövetségi hymnusok s egyéb dicsénekek mint egye-
düli kánoni és liturgikus dalok vitték a főszerepet. A po-
gány keresztények, kik a pogányság kövér áldozatait nem 
igen tudták még elfelejteni s a keresztény mértékletesség, 
önmegtagadás és alázatosság erényeit még nem sajátí tották 
el, szivósan ragaszkodtak régi szokásaikhoz, melyek termé-
szetesen a ker. tannal homlokegyenest ellenkeztek. Ilynemű 
viszásságok és kihágások inditák alexandriai Kelement arra, 
hogy a pogányokhoz levelet irjon,7) melyben a görög szín-
művészet és zeneművészeit, a tragödiákat s evvel szoros 
kapcsolatban levő egyéb pogány ünnepélyeket szigorúan 
kárhozta t ja ; kikel a vendégségek alkalmával szokásos fuvó 
hangszerek ellen, a sipot, fuvolát mint a babona s bálvány-
imádás eszközeit megtiltja ; erélyesen kel ki a szerelmi da-
lok ellen, melyek az embereket puha élet s erkölcstelenségre 
ingerlik ; ezek ellenében fenségesen emlékezik meg a szent 
zsoltár, az ó- és újszövetségi, valamint egyéb a ker. egyház 
által elfogadott nép- és egyházi énekekről, melyek egyedül 
képesek az emberek szivét az Istenhez emelni. Hasonlóan 
buzgólkodott Origenes az előbbinek tanitványa s utóda az 
alexandriai katecheta iskolában, és szent Cyprian karthagói 
püspök, ki különös gondot fordított arra, hogy a kereszté-
nyek éneke szabatos, szép és áhítatos legyen.8) (Vége k.) 

Bogisich M.*) 

Az iskolai takarékpénztár 
az oekonomia, ethika és disciplina szempontjából. 

(Folytatás.) 

III. Az iskolai takarékpénztár a disciplina szempontjából. 
Disciplina alatt tágabb értelemben az iskolai közigaz-

gatást ért jük. 
A jó közigazgatás mindenütt áldásos, tehát az isko-

lában is; ellenben rosz közigazgatás mellett törvények, 
rendeletek daczára rendetlenség kap lábra, ahol pedig zilált-
ság uralkodik, ott termékeny munkálkodásról szó sem lehet. 

Minél szűkebb körben mozog az iskolai közigazgatás, 

7I Paedagogos lib. II. c. 4 : Verum amatoria quidem procul absint 
cautica. Sunt enim admittendae modestae et pudicae harmoniae : contra 
a ft r i i et nervosa nostra cogitatioue vere molles et enervos harmoniae 
amandandae quam lonsjissime. quae improbo flexuum vocis artificio ad 
ddi'-atam el ignav.nu vitae agendae rationem deducunt. Graves autem 
et quae ad temperant.iam pert inent modulationes ebrietati ac proterviae 
nnnt ium re rnu 'un t . Chromaticae igitur harmoniae, iinpudentis in vino 
prottr iae. floribus redimitae et meretriciae musicae sunt relinquendae. 

8 Raymund Schlecht : Geschichte der Kirchenmusik. Eesensburgr 
1871. 8. lap 

*) Mutatványul szerzőnek sajtó alatt levő, ,A keresztény egyház 
ősi zenéje' cz.mii müvéből. Szerk. 

annál könnyebben eszközölhetőnek gondoljuk, minél keve-
sebb gondot fordítunk pedig a közreható tényezőkre, annál 
gyengébb lábon fog állani az iskolai közigazgatás. 

Amint a törvényhatósági közigazgatás a szerint jobb 
vagy roszabb amint a felügyelet éberebb, lanyhább — amint 
a végrehajtó közegek serények vagy kötelességmulasztók 
— amint a nép több, kevesebb jóakarattal bir : ugy az is-
kolai közigazgatás minősége is attól függ, milyen a fe lü-
gyelet, hogyan működik a tanitó, miként viselik magokat 
a gyermekek és szülők az iskolai élet iránt. 

Ezen tényezőkről egyenkint szólunk — folytonosan 
azt vizsgálva, miképen befolyásolja az iskolai takarékpénz-
tár az iskolai közigazgatást. o o 

A felügyeletről csak röviden; az iskolai takarék-
pénztár u j terhet rak mind a helyi, mint a központi felü-
gyelet vállaira, mert oly fontos mozzanatot, minő az iskolai 
takarékpénztár, nem ignorálhat sem az iskolaszék, sem a 
tanfelügyelő ; nincsenek ugyan még megállapítva az is-
kolai takarékpénztár, kezelésének módozatai, de ha létre-
jön általánosabban, nem lesz szabad az „ibant qua poterant" 
elvet alkalmazni, levén itt pénzről szó. 

Hogy a felügyelet részéről mekkora a jóakarat, nem 
kutat juk, de az köztudomásu dolog, miszerint mind a köz-
ponti mind a helyi felügyelet nem igen felel meg az iskolai 
élet kívánalmainak ; félni lehet tehát, hogy a pénzkezelés 
ellenőrzése a szakszerű vezetés rovására fog történni ; a 
felügyelet ma is már inkább statistikai bureau, — lehet 
még filial bank is. 

Az iskolai közigazgatásért a tanitó felelős és nagyon 
helyesen, mivel az ő kezében egyesitvék a rendtartás ösz-
szes eszközei ; ha felelőssé teszszük a tanítót az iskola j ó 
közigazgatásaért, képessé is kell őt tennünk ezen köteles-
ségnek teljesithetésére. 

Senki sem tölthet be jól olyan hivatalt, melynek nin-
csen meghatározott hatásköre : a legjobb szándék melett 
teszi a fölöslegest, hagyja a szükségest ; a „mitte sapientem" 
féle elv hivatalra nem alkalmazható. 

A tanitó is hivatalnok, tehát meghatározott hatáskö-
rének kell lenni : ez pedig az iskola. 

Mi az iskola ? mi a népiskola ? Nem együgyű kérdé-
sek ezek, mert roppant fogalomzavar uralkodik a népiskola 
hatáskörét illetőleg. Hiába körvonalozta az 1898. 38. és 
részben az 1876. 28. t. c. a népiskola föladatát : majd ezt, 
majd amazt toldják-foldják az iskolai teendőkhöz ; jó, hogy 
a töltényt nem kell már harapni, mert egy hires katona le-
ginkább azt kötötte a tanitók szivére, hogy a fiuk fogait 
ápolják, 

Az iskola hatáskörét illetőleg uralkodó kapkodás a 
tanitó állását nehézzé, működését illusoriossá teszi ; egyik 
ezt sürgeti, másik azt tar t ja szükségesnek : merre induljon 
a szegény tanitó ? Van ennek a dolognak könnyebb vége 
is : mei't erre is, arra is rántják, a hanyag tanitó sem erre 
sem megy, vagy amerre neki tetszik; lesz tehát tanitó, aki 
az iskolai takarékbénztárral elkezeli a tanitás idejét, ha 
esetleg nagyobb passiója van könyvelni — mint tanítani. 

Van tehát elég zűrzavar a népiskola hatáskörét ille-
tőleg — az iskolai takarékpénztár ráadás àz elégre ! 

Ez az állapot legkellemetlenebb a tanitóra nézve ; nem 
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tudhat ja mi kedvesebb Jupi ter tonans és a dii minorum 
gentium előtt — a folyékony olvasás, biztos számolás, tiszta 
irás — avagy talán a szalma-gyékén- vessző- fonal szi-
lánk stb. fonás — avagy pedig az iskolai takarékpénztár . 
De hátha a tanfelügyelő, miniszteri iskolátogató szenve-
délyes kertész, méhész, selymész — quid tunc ? : 

A tanítóknak becsületökre válik, hogy oly kevés csa-
pott fel Hűbele Balázsnak : a legnagyobb rész érett megfon-
tolásra időt kíván ; ha eddig nem vesztünk el iskolai taka-
rékpénztár nélkül, addig csak élünk még, mig alaposan 
megbeszéljük ezt a kérdést. Kifejezést kell adni itt azon 
méltatlan bánásmódnak, melyben az iskolai takarékpénztár 
miatt a tanítótestület a politikai hírlapirodalom részéről 
részesült; közönyösséget, indolentiát, tudatlanságot, reny-
heséget vetettek szemére, mert nem melegedett fel a mondva 
csinált szalmatűz lángjánál. Yezérczikket írni nagyon kön-
n y ű ; tessék belállni néptanítónak és azután tartani ítéletet 
elevenek és holtak fölött. Ha marhadög pusztit, akkor meg-
hallgatják az állatorvosok véleményét: ha iskolai kérdés 
kerül szőnyegre, akkor csak újságírók értenek a dologhoz ! 
Legújabban dijakat tűznek ki, illetőleg sorshúzás mellett 
egy aranyat adnak azon tanítóknak, kik buzgóságot fejtettek 
ki az iskolai takarékpénztár körül ; hogy ezen ügyben na-
gyobb propangadát csinálhassannak, 10,000 forintot kérnek 
mint államsegélyt. Csak ? ! 

A néptanítók tartózkodó állásponja az iskolai taka-
rékpénztár iránt nem indokolatlan — a disciplinât illetőleg. 

Az iskolai takarékpénztár kezelése munkát vesz igény-
be, tehát teher ; amint a szolgabirót nem lehet arra köte-
lezni, mi nem tartozik a közigazgatás keretébe, ugy a ta-
nító vállaira sem kellene olyan terhet rakni, mely nincsen 
ösz3zekötteté8ben az iskola hatáskörével ; hogy ezen u j ter-
het ingyen, tehát áldozatkészségből viselje a tanitó, oly kö-
vetelés, mely igazságtalan. Akik mindjárt az áldozatkész-
ségre hivatkoznak, magok keveset tesznek áldozatból, vagy 
ha igen, másutt dúsan kárpótolják magokat áldozatkészsé-
gükért ; a néptanítótól áldozatot kívánni — gúnyolódás. Az 
ingyen munkát kelletlenül szokás teljesíteni ; a gyermekek 
nagyon hamar észreveszik a tanitó kedvetlenségét, morális 
tekintélye tehát csorbát szenved, a disciplina pedig tekin-
tély nélkül merő lehetetlenség. 

Az iskolai rendtartás egyik főtényezője — a tanítónak 
pontossága hivatalos kötelességének betöltésében. Aki de-
rekasan megfelel tanítói kötelességének, annak nem marad 
ideje iskolai takarékpénztárral bíbelődni ; tanitás között nagy 
különbség van : a tanórákat pontosan megtartani, és való-
ban oktatni — nem egy dolog Azon elméleti állítást, hogy 
a tanítónak elég szabad ideje van, a gyakorlat meghazud-
to l ja ; a szorgalomidő alatt a falusi tanítónak, ha csaku-
gyan tan it, egyátalán nincsen ideje, mert a tanórák, a ké-
szülés, a feladványok átnézése stb. minden perczét igénybe 
veszik ; a szünidő alatt pedig szünetel a takarékpénztár is. 
Könnyű azt mondani, tanóra előtt beszedi a tanitó a pénzt, 
de ez időbe kerül, melyet a tanitó is, a tanuló is az okta-
tásra tartozik fordítani. A könyvelés, pénzküldés, pénzkia-
dás stb. mind időt igényel. 

Képesek-e a tanitók az iskolai takarékpénztárt kezelni ? 

A tanitók legnagyobb része tanítónak képezte ki ma-
gát. megtörténhetik tehát, hogy valaki jó tanitó, de rosz 
pénztárnok, az iskolai takarékpénztár kezelése pedig nem 
tréfa dolog. Mindenesetre naplót kell vezetni ; a naplót köny-
velni kell a főkönyv betéti lapjára; a betétet nyugtázni kell 
a gyermek nyilvántartási ivén. A főkönyv betéti lapját 
folyvást evidentiában kell tartani, mert az egy forintra 
gyarapodott betét elküldendő a takarékpénztárba ; megesik, 
hogy a gyermek kiveszi a betét egy részét, tehát a főkönyv 
betéti és kivételi lapjának differentiája mindig nyilvántar-
tandó. Ha a gyermek — mi nagyon sokszor előfordul — 
a takarékpénztári könyvre rész-összeget vesz ki : miy com-
plicált eljárást idéz elő a kamatozó és holt tőke nyilván-
tartása, mert semmiféle pénzintézet nem fog avval bíbelődni, 
hogy 2 forintos betéti könyvecskére 20 krajczárt adjon k i . 
Ilyen eset pedig számtalanszor fordulhat elő, mert kisebb 
kiadásoknál a szülő a tőkére fogja utalni a gyermeket. Az 
ide-oda hurczolással mily könnyen elveszti a gyermek be-
téti lapját — az összeg magasságát illetőleg gyanúba eshe-
tik a tanitó ; de elvesztheti a betéti könyvet is, ekkor 1 
forintért törvényes eljárásba kell bocsátkoznia. Gondoljuk 
meg azt is, mily terhes és költséges ezen kezelés ott, hol 
helyben nincsen pénzintézet — tehát a legtöbb esetben ; az 
irodai és postai költségek megemésztik a kamatot, és a tanitó 
a sikkasztás gyanújába esik. 

Az iskolai takarékpénztár kezelése nem oly egyszerű, 
hogy minden tanitó végezhesse, — nem oly ártatlan, hogy 
biztosítva legyen a tanitó jó hirneve minden eshetőség el-
len. Mily könnyen fordulhatnak elő kihagyások, téves be -
jegyzések épen az iskolában, hol annyifelé igénybe van véve 
a tanitó figyelme; a tévedést jóhiszeműnek nem fogják tar-
tani sem a szülők, sem a gyermekek, sőt talán a föllebb-
valók sem ! 

A tanitó mindenben példát tartozik adni a gyerme-
keknek, tehát a takarékosságban is ; ha van iskolai takarék-
pénztár az iskolában, a takarékosság concret bizonyítéka a 
takarékpénztári könyv ; amit ajánl a gyermekeknek, azt 
gyakorolnia is kell a tanítónak, legyen az engedelmesség 
vagy betéti könyvecske. A legtöbb tanitó nincs azon helyzet-
ben, hogy tőkét gyűjtsön, vagy nem lesz tehát betéti könyve, 
vagy betesz egy forintot czégérnek — de a hazug példa 
demoralisation vezet. Épen az a mai nevelésnek átka, hogy 
a gyermek hazug példa mellett nő fel ; amint meggyőződik, 
hogy az az áhitat, melyet tisztelt, — az áldozatkészség, me-
lyet bámult, — az erkölcsi fönség, melyet becsült — csak 
álarcz — csak szemfényvesztés volt : megrendül hite az 
emberek iránt, meghasonlik önmagával és megveti még azt 
is, ami igaz, őszinte és jó volt ! A jóakaratú tanitó megóv-
hatja magát más téren a képmutatástól — lehet és legyen is 
igazán vallásos, szorgalmas, őszinte stb ; a takarékosságot 
illetőleg — ha iskolai takarékpénztár alakjában kell gya-
korolnia, a körülmények rászorítják a kétszinüségre. 

Szólhatnánk még a pénzkezelés egy nagy veszélyéről,— 
occasio facit furem, — de a felhozottak eléggé bizonyítják, 
hogy a disciplina — iskolai közigazgatás — főtényezőjére 
nézve nem kívánatos az iskolai takarékpénztár kényszeri-
tett életbeléptetése. 

(Vége köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , szept. 16. Zsidó monstre-petitió. — A zsidók-

nak nagyon jó dolguk lehet most ! De nem irjuk ki, amit 
gondolunk, a megfelelő névvel, habár ezt nagyon-nagyon 
megérdemelnék, hanem csak azt mondjuk, mert demonstrálni 
készülnek. Az emberiség e fajánál ugyanis ismeretes, hogy 
bátorsága, vagy inkább vakmerősége nem akkor nyilatko-
zik, midőn el van nyomva, hanem mikor jó dolga van, akkor 
kezd türelmetlenné és másoknak tűrhetetlenné lenni ! Mig 
mások elnyomatásuk idején törekesznek férfias bátorsággal 
szabadságuk kiküzdése miatt a küzdtérre kilépni, és ha azt 
kivívták, megnyugosznak : a zsidó épen semmi érdemmel ki 
nem vivott, hanem csak nagylelkűségből nyert szabadsága 
állapotában kezd vakmerő lenni és mások jogait lábbal ta-
podni. Azért mondtuk mi, hogy a zsidóknak nagyon jó dol-
guk lehet, mert demonstrálni készülnek, azaz monstre-peti-
tiót készülnek benyújtani a nm. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz. 

Monstre-petitió! Ennek egy kis története, illetőleg 
előzménye van Budapesten. A lipótvárosi részen van egy 
gymnasium, melyet a fundus studiorum tart fenn és igy mi 
természetesebb, mint hogy e gymnasium katholikus levén, első 
sorban azokat illeti meg a jogélvezet a tanulhatásra e gym-
uasiumban, a kik katholikusok. A kik azonban a főváros 
viszonyait ismerik, tudhatják, hogy épen az emiitett város-
részben és a vele határos Teréz-városban van a zsidóság 
legtömegesebben képviselve; de a zsidóknak gymnasiumok 
nem levén, a közelfekvő lutheránus gymnasium pedig bizo-
nyára első sorban szintén csak lutheránusokat vévén fel, a 
zsidók mindenesetre már csak azért is, mert ma, mint hiszik, 
a katholikusokat büntetlenül lehet megtámadni, ha kérelmök 
nem teljesíttetnék, szemöket a kath. gymnasiumra vetették, 
gyermekeiket a gymnasiumban akarván neveltetni. Már a 
mult évben is megtörtént, hogy a helyiség, még inkább azon-
ban a fundus studiorum jövedelmének elégtelensége miatt, 
a zsidó gyermekek visszautasittattak, mig végre a bajon a 
minisztérium valamikép segített. A jelen iskolai év is meg-
hozta azonban a bajt, a katholikus tanulók sokasága nem 
engedte meg, hogy zsidók is felvétessenek, vagy legalább 
nem oly számban, mint jelentkeztek. A lapok e miatt ütött 
zaja, mint a mult évben, sikerhez nem vezetvén, hogy t. i. a 
kath. fundus studiorum jövedelméből a zsidók részére paral-
lel osztályok szerveztessenek. Most a zsidók, jegyezzük meg 
a fővárosi gazdag zsidók, monstre-petitióval készülnek já -
rulni a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy 
akaratát kierőszakolják és végrehajtsák. 

Ez a története, illetőleg előzménye a készülőben levő 
zsidó demonstratiónak. Nem tudjuk, hogy a tervezet meny-
nyire haladt már előre, de ha csakugyan végrehajtatik, sőt 
több, már maga a hir is elég jellemző azon határtalan vak-
merőségre, mely e tényben rejlik. Mert mit jelentene mást e 
tény, mint hogy a zsidók elég erőt éreznek már magokkan 
nyíltan követeléssel fellépni, hogy egy hozzájok semmi te-
kintetben ntm tartozó alapból részökre, illetőleg gyermekeik 
oktatása czéljából, tanodák épittessenek, vagy legalább any-
nyi tanosztály szerveztessék, a mennyi az ő gyermekeik be-
fogadására is elégséges? Mit jelentene e tény mást, mint-

hogy a zsidók elég hatalmat éreznek magokban arra, hogy e 
czélt el is érjék ? Mit jelentene mást, minthogy hiszik, hogy 
az államra, illetőleg az államot kormányzó férfiakra, kiknek 
a fundus studiorum ez ideig kezelése alatt áll, pressiót gya-
korolhatnak, hogy oly követelést teljesitsenek, melyhez a 
zsidóknak semmi, de épen semmi joguk nincsen ? Mit jelen-
tene végül mást, minthogy a zsidóság vakmerő erőszakos-
kodásával befolyását érvényesítené a kath. tulajdon felett 
épen ugy, amint gyakorolja már azt az ország nem csekély 
hátrányára más téren is ? 

A zsidóság e fellépése lehetetlen, hogy gondolkozóba 
ne ejtsen mindenkit. Első sorban ugyan itt a fundus studi-
orumról van szó, mint kath. tulajdonról ; de a hatalmi, kiter-
jeszkedési vágyat sem szabad kifelejteni, mely e tényben 
nyilatkozik, annál kevésbbé pedig, minthogy, mint az nem 
ismeretlen, a fővárosban a zsidóság száma rohamosan sza-
porodik, és mig a főváros, az állam jótéteményeiben min-
den tekintetben részesül e faj, addig másrészt elenyészőleg 
kevés azok száma, kik bármily nemzeti és culturalis czél 
emelésére áldozataikkal közüle hozzájárulnának. De ezt 
mellőzve, nem akarunk egy perczig sem kételkedni, hogy ha 
majd e petitió a minisztérium elé kerül, ott a kellő választ 
megadják, mint már részben megadták, midőn iskola ala-
pitásra felszólittattak a zsidók. Igenis szeretjük hinni, 
hogy meg fog nekik fejtetni, miszerint abban a fundus stu-
diorumban, valamint a katholikusokon kivül senkinek a 
világon, ugy a zsidóknak sincsen egy fillérök sem, és ugy 
annak jövedelméhez jogot nem formálhatnak, s azt nem köve-
telhetik, hogy ez alapból részökre iskola tartassék fenn, 
midőn a mostani szükséglet fedezhetése végett is a püspöki 
kar és káptalanok évi 00,000 frt segély nyújtással járulnak 
annak jeléül, hogy ez a fundus mindig kath. természetű volt. 
Fel fognak világosittatni, hogy sokkal bölcsebb, czélraveze-
tőbb, a zsidóság gazdagságának megfelelőbb, tiszteletre ger-
jesztőbb lett volna, ha azon időt, melyet aláírás szerzésére 
fordítottak, pénzgyüjtésre fordították volna egy zsidó gym-
nasium megalapítása czéljából. Félre nem érthetőleg és min-
den kétséget kizárólag tudtokra fog adatni, reméljük, hogy 
azon számtalan jótétemény mellett, melyeket az államban él-
veznek, az állam is megvárja, miszerint ők is tegyenek az ál-
lamért valamit, másrészt pedig, hogy a kormánynak lesz rá 
gondja, nehogy a zsidóság hatalmában elbizakodva oly vé-
leményben élhessen, mintha jogtalan óhajaira nézve a kor-
mányban támaszt találna, erre pressiót gyakorolván. Szóval 
lesz rá a kormánynak gondja, nehogy a fák az égbe nöjje-
nek. Ily értelmű válasz, mely a jognak és igazságnak, magá-
nak a helyzetnek egészen megfelelő volna, azt véljük, hogy 
nemcsak a napról napra nagyobb határozottsággal fellépő 
zsidó vakmerőséget az illető korlátok közé szorítaná, hanem 
egyszersmind mindenkit az országban a legnagyobb meg-
elégedéssel töltene el, sőt élesztené a reményt, hogy a zsi-
dóság más téren is szerényebb magatartásra utasíttatnék. 
Csak kezdeni kell, csak egyszer kell a zsidó vakmerőséggel 
szemben nagyobb bátorságot kifejteni, a folytatás azután 
könnyen következhetik. 

Angers . Az egyház társadalmi paeifieatorius hivatásá-
ról nagyszerű beszédet mondott mgr Freppel a franczia 
kath. munkás-egyletek angersi nagygyűlésén. E megnyitó 
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topásztori beszéd megérdemli, hogy szószerint ismertessük. 
„Uraim, — igy szólt az ékesszólás hajdani sorbonnei taná-
ra, — midőn önök ez évben Angers városát választották 
gyülésök helyévé, bennünket nagyon megtiszteltek. És sie-
tünk is önöknek üdvözletünket és üdvkivánatainkat nyil-
vánítani. De engedjék meg, hogy hozzá tegyem mindjárt : 
nekünk e választásra talán némi jogunk is van. Innen 
Angersből indult 21 év előtt ezen annyira érdekes és ered-
ményeikben oly áldásos gyűlések kezdeményezése. Azóta 
önök körutat tettek. Paris, Versailles, Nevers, Poitiers, 
Nantes, Lyon, Reims, Bordeaux, Le Puy, Chartres mint 
ugyananyi emlékezetes állomások jelölik azon utat, melyen 
önök minden megpróbáltatás közepett annyi állhatatosság-
gal járnak. Ma visszajöttek kiindulási pontjokra, miután 
tanulmányaik és munkálkodásaik első szakát befejezték. 
Hanem önök hosszú tapasztalás által felvilágosítva, erős 
harczok és ellenmondások által megedzve térnek vissza 
s most a mult minden tanulságát felhasználhatják, hogy a 
tevékenység és haladás egy u j korszakába léphessenek. 

Nem régen mondtam egy más körben, hogy a modern 
társadalom elé egy rettenetes probléma tornyosult fel ; és 
most hozzá merem tenni, hogy ez reá nézve élet vagy halál 
kérdése. Mig az értelmiségre és földi javakra nézve szeren-
csésebb családokban a vallás napjainkban a legvigasztalóbb 
haladást tette, a tömeg körében, ellenkezőleg, napról napra 
nagyobb tért foglal a hithidegség és hitetlenség. Ez ag-
gasztó vészterhes helyzet, mely előtt szemet hunyni ép oly 
oktalan mint hasztalan eljárás lenne. Az istentelenség a 
mult században felhatott a legfelsőbb körökbe, hogy felfor-
gassa az egész társadalmat, — és szándéka nagyon is sike-
rü l t ; ma, minthogy a felső körök hite megerősödött, rom-
bolási miivét alul kezdi újra. A műhely, a bolt, a földbirtok, 
ime ez azon szintér, melyen különös kedvvel dolgozik sza-
vak és tettekben. 

A munkás osztályokat igyekszik rábeszélni arra, hogy 
a vallás, dogmáival és parancsaival együtt, hazugság és csa-
lás ; hogy az embernek mindene gyűjteni és élvezni, s hogy 
rendeltetésének utolsó szava a semmi ; ezért törekszik rést 
ütni a lelkeken, hogy aztán a hit és lelkiismeret romjai fe-
lett ne maradjon fenn semmi más, mint a durva vágyak és 
gonosz ösztönök. Reszkedünk Francziaország s Európaért, 
reszkedünk, ha meggondoljuk, mit nem tehetnek az ily tö-
megek, minden vallási és erkölcsi féket elvetve, azon a na-
pon, midőn lemondván a menny részéről minden reményről, 
számuk és erejök öntudatában nem gondolandnak másra,mint, 
hogy e földön a lehető legtöbb s legnagyobb élvezetet sze-
rezzék meg. Ez lesz a társadalmi harcz kezdete. És midőn 
az ember látja, miként rontják le a publicisták és államfér-
fiak azt a csepp vallást, a mely még a munkás osztályban 
található, kénytelen zavarba jönni a vakság felett, mely 
őket a meredélyen lefelé hajt ja azon mélység felé, melybe 
ők fognának először elveszni, magok után ragadva az egész 
társadalmat. 

íme ezért üdvözöl és áld a püspöki kar, épen oly előre-
láttással a jövőre mint gondoskodással a jelenre nézve, 
minden törekvést, mely kezet nyúj t a munkásnak, hogy 
megerősítse őt a tévely és bűn ingerei ellen. Es épen ez 
czélja az önök gyűléseinek is. Kétségkívül, uraim, a munkás 

osztály anyagi helyzete önöket nem találja érzéketlenek-
nek ; és mi örömmel fogjuk szemlélni, midőn önök a nem-
zet-s társadalmi gazdászat azon problémáival fognak fog-
lalkozni, melyeket a dolgok mostani állása napirendre hozott. 
Mert teljesen alárendelvén az ideiglenes érdekeket az örök-
kévalóságnak az egyház soha sem mulasztotta el áldásával 
kisérni mindazon törekvéseket, melyek az ő gyermekei sor-
sának javítását tűzték ki czélul, különösen azokét, kiknek a 
földi javakban csekélyebb részök van. Én tehát csak szeren-
csét kívánhatok önöknek, midőn a congressus programm-
jába oly intézkedéseket látok fölvéve, melyek a munkás 
osztályt a műhelyben és családban védik, továbbá a takaré-
kosság és hitelre, a munkások ingyenes elhelyezésére, a 
beteg munkások es tanulok fölsegélyezésére vonatkoznak. 
A főldmivesek árváinak ügye sem kerülte ki önöknek fi-
gyelmét. Szóval, el kell ismerni, hogy önök a munkás kér-
déseknek anyagi vagyis nemzetgaszdászati oldalát el nem 
hanyagolják. Hanem önök, mig a dolgok ezen rendjét, mely 
oly méltó az önök figyelmére, egy perczig sem tévesztik 
szem elől : mégis egy magasabb ügyet tartanak szem előtt, 
és ez a munkás osztály megszentelése, melyre irányulnak 
mindenek előtt tanyulmányaik és törekvéseik. 

Bizonyára, uraim, a lelkek megszentelése, bármely tár -
sadalmi osztályból, ez az egyház sajátságos és lényeges fe-
ladata. Ezen hivatást tölti be a világon Istentől nyert te-
kintélyével. De hogy ez mennél gyümölcsözőbben történjék, 
segédkezekre van szüksége a társadalom minden rangjából 
és rendjéből. A hittanitáson és a szentségek kiszolgáltatásán 
kivül a teendők és ügyek egész hosszú sora van még, melyek 
igen hathatósan közreműködhetnek a lelkek üdvére. Isten 
városa erősség, melynek körfalait a papi hadsereg védi, 
mig körülötte megannyi külső védművek emelkednek, melyek 
a helyszinének megközelítését akadályozzák. Mi a keresztény 
hagyomány és nyelv által megszentelt ,laicus' szót egy ne-
vetséges és absurd ellentét kedveért nem torzítjuk el igazi 
s helyes értelméből. A világiak segitsége a köz és magán 
jóra nézre mulhatlanul szükséges, különösen midőn a mun-
kás tömeg szivéhez kell jutni, hova annyi gyűlöletet és 
elfogultságot sikerült összegyűjteni, az egyház és szolgái 
ellen. íme ezért nem legeltethetem szemeimet meghatott-O o 
ság nélkül oly gyülekezet felett, milyen az önöké, mely-
ben egyháziak és világiak összevetik tapasztalataikat 
és törekvéseiket testvéreik javára. A két rend ezen gyüle-
kezetében, hol az egyik iránti tiszteletet csak a másik iránti 
bizalom éri fel, én a keresztény társadalmi rend oly hű kife-
jezését látom, a milyet Isten akart" Igy folytatja az 
aranyszájú szónok, áttérve beszédje végén különösen Fran-
cziaországra, melynek fiait a jelen válságos küzdelmek da-
czára reménynyel biztatja az apostoli lelkű főpásztor, mért, 
úgymond, ez országot a katholikus hit tar t ja fenn, és Isten 
oltalmazza. 

IRODALOM. 
Kisebb Útirajzok. I r ta Maszlaghy Ferencz. Máso-

dik bővített kiadás. Esztergom. Kiadja Buzárovits Gusz-
táv. 1879. 2 köt. Ára 1 fr t 20 kr. 

Ritka s valódi hivatással bíró írók szokása s mintegy 
kiváltsága, a kritikai rosta tisztitó hatását megelőzve, rög-
tön mint perfekt író lépni a közönség elé s mindjárt az első 
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fellépéssel kivivni az olvasó közönség általános tetszését. 
Maszlaghy Ferencz ezen jeleseink közé tartozik. Sokoldalú 
tanulmány, szellemes reflexiók, derült világnézlet, költői 
élénkség, összekötve az érzelmek melegsége s az irály ritka 
szép tisztaságával, — ezek becses műveinek főjellemvoná-
sai. — Az itt jelzett Kisebb Útirajzok második bővitett ki-
adása maga a legszebb, s reméljük, egyszersmind legsike-
resebb ajánlat. 

= Bogisicli Mihály ,A keresztény egyház ősi zenéje' 
czimü művéből már 26 iv ki van nyomatva. Octóberben ok-
vetlenül meg fog jelenni. E mű irodalmunkban páratlan, s a 
legjelesebb hasonló nemű külföldi irodalmi termékek mellé 
sorolandó. Kiállítása igen díszes és számos helyen hangje-
gyekkel van illustrálva. Seminariumok, képezdék s mind 
azon intézetek, melyekben az egyházi zenét alaposan akar-
ják művelni, e jeles könyvet alig nélkülözhetik. Minden egy-
házi férfiú nemcsak a kíváncsiságnak, hanem állásbeli köte-
lességének tesz eleget, ha egyháznak magasztos zenéjét ala-
posan igyekszik megismerni. 

X Bekiildettek : 1) Történeti sz. beszéd, melyet a tas-
nád-szántói római kath. egyház visszaállításának félszáza-
dos örömünnepe alkalmával 1879. év aug. 3-kán mondott 
Bázel József, t. szántói plébános. Budapest. ,Hunyadi Má-
tyás' intézet. 1879. 16 lap. 

Czimének megfelelőleg valódi történeti becscsel bíró 
beszéd, melyből megtudjuk, hogy T. Szántó Mátyás király 
idejében virágzó mezőváros volt, egyetlen egy vallással, a 
katholikussal. A török pusztítás nyomában felvirágzott pro-
testantismus bajokat árasztott T.-Szántóra is. A kath. hit-
község 1544-ben szűnt meg. A protestantismus, mint rende-
sen, földi érdekekbe verte gyökereit. T.-Szántó földesura 
megkívánta a szántói egyház tekintélyes birtokát. Hogy ezt 
kezére keríthesse, behozta az uj vallást s midőn látta, hogy 
az akkori derék Gábor nevű lelkész mind a két merénylet-
nek útjában áll, őt az oltárnál sajátkezüleg legyilkolta. A 
lelkes szónok-plebános ur tanulságos észrevételekkel kiséri 
ji szántóiak történetét a hitujitás korából, midőn az embe-
rek ugy váltogatták a vallást, mintha csak ruhát próbálná-
nak. Igy a szántóiak kezdetben Luthert követték, azután 
unitáriusok lettek, végre átcsaptak Kálvin tanitmányára. 
Következett azután 1566-ban a tatár pusztitás, az első kiir-
tás, — a magyarság pusztulása stb. ugy hogy „a kath. egy-
háznak száműzetésétől, azaz 1544-ik évtől, az 1739-ik évig 
terjedő idő alig egyéb mint háborúk és pusztítások szakadat-
lan sorozata." 1753-ban az érmindszenti, reá öt évre a tasnádi 
kath. egyházak visszaállíttattak. „Ugyanazon birtokos csa-
ládnak, melynek oly nagy része volt az itteni egyház meg-
szüntetésében, mielőtt önmaga is elpusztulva és számkivetve 
lenne ősi fészkéből, megengedte a jóságos Isten mintegy en-
gesztelésül, hogy másünen telepitsen ide róm. kath. lakossá-
got." — 1815-ben, 270 év után, állíttatott fel az első sz. ke-
reszt. 1822-ben épült az iskola. 1824-ben szenteltetett fel a 
kápolna. 1829-ben állíttatott vissza a plébánia. 1837. julius 
30-án szentelte fel b. e. Laicsák Ferencz püspök a jelenlegi 
templomot. — A plébánia visszaállítása óta lelkipásztorok 
voltak : Losonczy István, Ormos Imre, Kornhofíer Lipót, 

Flóra xav. Ferencz, ez utóbbi 22 évig, — és a jelenlegi R á -
zel József, e tanulságos beszéd derék szerzője. 

2) Katholikus népiskolai földrajz. A magyarországi la-
tin és görög szertartású római kath. püspöki kar tanterve 
alapján irta dr Seidel Pál, pátkai plébános. Székesfehérvá-
rott, Klökner Péter tulajdona. 1879. 74 lap. Ára 30 kr. 

3) Aláírási felhívás „Magyar könyvészet 1860—1875. 
Összeállította s tudom, szakmutatóval ellátta Petrik Géza" 
czimü munkára. — Szerző műve két részre oszlik. Az első-
ben betűrendben vannak közölve az 1860—75-ik években 
megjelent magyar könyvek és szaklapok jegyzékét. A má-
sodik rész a tudományos szakmutatót képezi. A 30 ivnyi 
könyv ez év végéig fog megjelenni. Aláírási ára 5 ft. Könyv-
tárak s a tudományt kedvelők alig nélkülözhetik e művet. 

VEGYESEK. 
— A szent atya legújabban 5000 frankot osztatott ki 

szegény szerzetesek közt és 3000 frankot forditott szegény 
templomok felsegélyzésére a perugiai megyében. 

— A zsidókra nem jó idők járnak. Nemcsak Budapes-
ten maradtak ki zsidó tanulók a ker. felekezeti iskolákból, 
hanem Bécsben is igy lesz. E miatt nagy a jajgatás a bécsi 
sajtóban. Nem kevesebbről van szó, mint az ,összes 
zsidóság' megsértéséről ! 

— Egyszerre három bibornok megy Rómába. Haynald, 
Desprez és Pie ő emiáik, kiket a szent atya egyszerre diszi-
tett fel biborral. 

— A franczia kormány furcsa existentiákat akart leg-
újabban püspöki székekbe bejuttatni, de Róma ébersége a 
farkasok belopódzását megakadályozta. E miatt conflictus-
ról is beszélnek ; de ennyire nem ment a dolog. 

— A kölni dóm karmestere, Koenen Frigyes, jeles zene-
szerző egyházi férfiú, e napokban ülte áldozárságának 25 
évi jubilaeumát. Ez alkalomból a jubiláns miséje alatt 250 
kitűnő zenész énekelt válogatott egyházi szellemű darabokat. 

— A L. Sz. A. ima-egylete mint a ,Jézus sz. szivének 
Hírnöke' f. évi szept. havi füzetében örömmel olvassuk, ha-
zánkban juliushó alatt 976 taggal szaporodott s összesen 
95,015 tagot számlál. 

X Egyletiek. 2) A bajor kath. nevelési-egylet VII. köz-
gyűlése aug. 26. és 27-én tartatott Első nap volt ünnepélyes 
isteni tisztelet choralis és polyphon művészies egyházi zené-
vel. Azután nyilvános közülés, melyben az egylet érdemdús 
elnöke Auer fejtegette a Cassianeum (ez az egylet rövid 
neve) jelenlegi állapotát. Czélja az egyletnek Isten dicsősé-
gének előmozditása a nevelés terén, és minthogy napjaink-
ban a sajtó fontos nevelési közeg, egyszersmind a sajtó 
apostolsága. Azért az egylet, — (melynek székhelye Do-
nauwörth s mely a hasonló czélu freiburgi sz. Pál egylettel 
már egyesült,) — minden rendűek és rangúak számára ta-
nulságos, szivnemesitő, szóval folytonosan nevelő lapokat ad 
ki, u. m. a lelkipásztorok számára az ,Ambrosius'-t, iskolák 
és tanférfiak számára a ,Schulzeitung'-ot és a ,Quartal-
heft'-eket, családanyák számára a ,Monicá'-t, az if jcság 
számára a ,Raphael'-t, gyermekek számára a ,Schntzengel'-t, 
cselédek számára a ,Nothburgá'-t, szélesebb körök számára 
a ,Schutzengelbriefé'-ket és Naptárt. Ezen irodalmi művek 
terjesztéséhez az egylet tagjai buzgó imáikat csatolják, hogy 
Isten a nevelésügy egén mutatkozó vészes felhőket szét-
oszlatni kegyeskedjék. — Az elnök után Lüthen áldozár, 
az ,Ambrosius' szerkesztője szólt az önmegtagadás erényé-
ről, példányképül emlitve kalaz. sz. Józsefet, kinek épen 
napját ünnepelték s ki a ker. kath. nevelők egyik fő pár t -
fogója. (Vége köv.) 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznny Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 
A 

_ Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, szeptember 20. 24. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : A kereszténység ősi zenéje. — Az iskolai takarékpénztár. — H á n y egyetemet alapított a ,sötét'-nek neve-
zett középkor? — Egyházi tudósítások: Budapest. Országgyülés-e vagy egyházi zsinat ? Ssatmár. A szatmári egyház-
megye főpásztorának apostoli körútja. Svajcz. Az egyházpolitikai kérdéshez. »Evangélikus alliance'. Aachen. A német-
országi katholikusok X X V I . nagygyűlése. — Irodalom : Emlékkönyv pázmándi Horvát Endre születése százados évfor-

dulati ünnepélyének emlékére. -— Vegyesek. 

A kereszténység ösi zenéje 
az apostoloktól egész Nagy-Konstantinig. (1—312. év.) 

: • (Vége.) 

II. Az első keresztények éneklési móclja. 
Az első keresztény énekek a legszomorúbb kor-

szakból erednek. A pogány római császárok kegyet-
len üldözései elöl menekülendök a keresztények 
földalat t i üregekben, erdők vadonjaiban, sírboltok-
ban, sziklaüregekben jöt tek össze az isteni szolgá-
latra ; i t t csendült meg az egyszólamú, üteny nél-
küli egyszerű természetes ének, melynek lendületet, 
vagy emelkedettséget csupán a szent Írásból vett 
szöveg hosszú vagy rövid szótagjainak hangsúlyo-
zása adott. Ezen énekek sokszoros hallás és gyakor-
lás által az egyszerű és többnyire kevésbbé müveit 
emberekből álló ker. község elméjébe s szivébe vé-
sődtek. Az első keresztények — előbb zsidók és 
pogányok — éneke eleinte egyszólamú közös ének 
volt. Az apostoli korban, mint már fentebb emiitet-
tük, jogában állott bárkinek is az isteni szolgálaton 
keble vallásos érzelmeit rögtönözve elénekelni. (Ko-
rinth. I. 14, 15. 26.) Később ezen jog, melynek gya-
korlása többféle visszaélést szült, megszori t tatot t s 
az előéneklés bizonyos személyekre — zsoltárének-
lökre — ruháztatot t , kik az alszerpapok és áj tóőrök-
kel (ostiarii) az alsóbb rendhez tartoztak. Ezen elö-
énekesek a templom egyik magasabb helyére (am-
bon) léptek s arczczal keletfelé fordulva, honnét a 
világ világossága jöt t , a szent szöveget kézben tart-
va énekeltek. Csakhamar szokásba jöt t , hogy az egy-
begyűltek, miu tán az alszerpap egy szent irási feje-
zetet felolvasott, vagy az elöénekesek egy zsoltárt, 
vagy dícsdalt elénekeltek, a zsoltár vagy dicsének 
végeztével feleltek, vagy az „Amen" szó éneklésé-
vel a felolvasott hitigazságok elfogadását nyilvání-

tották.1) Ez volt kezdete az úgynevezett responso-
riumoknak, melyeket a hivek a pap szavaira viszon-
válasz gyanán t hangoztat tak. Ugyanekkor söt m á r 
korábban is a lakul t az egyházi éneknek ösi alakja, 
az antiplionalis vagy váltakozó karének. Ennek szerzője 
a történelem szerint szent Ignácz antiochiai püspök 
(f 116), ki egykor á lmában angyalokat látott , kik a 
Szentháromságot váltakozó karénekkel magasztal ták. 

Eleinte ezen karénekeket külön a férfiak és kü-
lön a nők a gyermekekkel énekelték ; majd később a 
ker. község két részre osztva, egymással szembeál-
lítva, fölvál tva énekelte Dávid magasztos zsoltárait . 
Ezen éneklési mód különösen Szyriában volt elter-
jedve, hol Szeleuczia püspöke Simeon nagy buzgal-
mat fe j te t t ki, és csak később származott át a gö-
rög egyházba. 

Az apostoli kor keresztényei u tá la t ta l fo rdu l -
tak mindentől, mi a zsidóság vagy pogányságra em-
lékeztetett, s azért a legelső egyszerű természetes 
éneket, mely a zsidóságból átszármazva, mint kise-
gítő elem volt, csakhamar elhagyták és sajá t val lá-
sos érzelmeikből merí tet ték első dalaikat. Szent Pál 
apostol ezen szavai szerint (Korinth. I, 14, 26 . ) : 
„Mit kell tehát t enn i? a tyámfia i ! Mikor egybegyűl-
tök, a mint valamelyiknek zsoltára van, taní tása 
van, kijelentése van, idegen nyelve van, értelmezése 
van, — mindenek épülésére legyenek." A legelső 
kezdetben mindazon keresztény, kit a Szentlélek 
megihletett , az apostoloktól előirt s á thagyományo-
zott imákra rövid, szivemelö és áh í ta t ra gerjesztő 
egyszerű dallamot énekelt. Hogy igy egy és ugyan-
azon szövegre sokféle dallamot készítettek, ezt a 
dolog természete hozta magával , nehogy azonban 
ezen sok és különböző dallam, azon időben, midőn 
a keresztények mindinkább szaporodva egyes önálló 

' ) Constitutiones apostolicae, II. 57. 
24 
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községeket képeztek, az isteni t iszteletre egybegyűl-
tek áhi ta tá t zavarja : a községek öregei, előkelőbb-
jei s tel&ntélyesbjei a különböző dallamok közül a 
legszebbeket és legkedveltebbeket kiválogat ták s 
azokat minta énekeknek nyilvánítván, a messze vidéken 
elszórt egyház községekben kiküldöt t elöénekeseik 
ál ta l tova terjesztették s meghonosították. Igy tör-
tént , hogy lassanként csekélyebb s lényegtelen elté-
réseket kivéve, melyeket részint a távolság, nemze-
tiség, vagy az egyes hitközségek műveltségi álla-
pota okozott, a ker. községek kebelében született, 
törvényesen elfogadott s szokás ál tal szentesitett 
szent énekek nemzedékről nemzedékre szájhagyo-
mány ál ta l átszármaztak. 

Hogy minő dallamszerkezettel bir tak az első 
ker. énekek ? Ez oly kérdés, melyre a műtörténelem 
minden szorgos búvárkodás daczára, miután sem: Ö 7 

szabályokat, sem irási jegyeket eddig felfedezni 
nem lehetett, s igy hihetőleg azok nem is léteztek, 
felelni nem képes. Legközelebb állanak az igazság-
hoz azok, kik az első ker. énekeket szoros értelem-
ben vett énekbeszédnek (recitatio) lenni á l l í t ják ; mert 
ezt parancsolta a körül tekintő okosság, melylyel a 
szüntelen leselkedő pogányok incselkedéseit kike-
rülhet ték. A keresztények hajnal hasadta előtt, vagy 
éjnek idején t i tokban gyűltek egybe az isteni tisz-
teletre, hol a pogányoktóli félelem miat t dalaikat, 
melyek örömet vagy fá jda lmat hirdet tek, tompa 
mély hangon vagy igen csekély hanghordozás és 
súlyozás mellet t énekelték. 

A ker. énekek dal lamának eredetére nézve sok 
ideig heves vita folyt a mütör téne lmi tudósok közt. 
Egészen természetesnek ta lá l juk azok véleményét, 
kik az első ker. énekek dal lamát a zsidó énekekből 
származta t ják . Az első keresztények ugyanis az 
Apóst, cselekedetei 2, 46. szerint szorgalmasan láto-
ga t ták a zsinagógát s az isteni tiszteletben élénk 
részt vettek, mig ker. szertartásaikat otthon házaik-
ban ta r to t ták . A keresztények átvették a zsidók sz. 
könyveit , a zsidó isteni szolgálatnak legszebb gyön-
gyét, a mély isteni t i tkokat tar ta lmazó zsoltárokat, 
melyek szintén a ker. isteni tiszteletnek főrészét ké-
pezték. A zsoltárokkal együt t á tszármazott a zsidók 
éneklési módja , mely a zsidó keresztények előtt is-
meretes vo l t ; ennek bizonyí tására hivatkozunk a 
németországi zsidók jelenlegi éneklési módjára , 
mely sz. Gergely pápa karénekéhez nagyon hasonlít. 

Ezen világos tör ténelmi adatokkal bebizonyí-
tot t tény ellenében az ókori görög műveltséget és 
az éles elnieéllel kidolgozott görög zenét bámuló 

tudósok közt ál talánosan el terjedt s mélyen elgyö-
keredzett vélemény volt, hogy az első keresztények 
egyházi éneke vagy zenéje a régi görög zenéből 
származott, s nem egyéb, mint emennek folytatása. 
Sokan a keletkező ker. zenében a halottaiból feltá 
madt görög zenét üdvözölték.— Hogy a görögök min-
den egyéb ókori nemzetek közt legkifejlettebb zené-
vel birtak, az kétségtelen tör ténelmi tény ; erről a 
könyvünk elején tá rgyal t görög zene történet i fej-
lődése mindenkit meggyőzhet. — Hogy a ker. zene 
nem származhatot t a görög zenéből, ez elvitázhat-
lan igazság. Nem lehet szándékunk e helyen mind-
azon érveket felsorolni, melylyel a kereszténységet 
nem igen szerető tudósok ellenvéleménye ízzé por rá 
töretett . Jelenben Kiesewetterre, a es. kir. udvar i ta-
nácsos, hírneves zenetudósra hivatkozunk,2) ki nagy-
szerű munká jának elején e t á rgya t tüzetesen tag-
lal ja s a sok pro és contra véleményeket összegezve 
mély búvárkodáson alapuló véleményét ekként ter-
jeszti elő. „Volt ugyan idő, midőn nyugat i Európá-
nak keresztény zenéje a görögöktől tanácsot kért , s 
a görög irók mondásai, mint a zeneelméletnek egye-
düli forrásai tekintettek ; de az igazság az, hogy az 
uj zene — egyházi zene — azon mértékben növe-
kedett , a mily mérvben távozott el a nyakára tola-
kodó ó-görög zenerendszertöl ; s ez u j zene csak ak-
kor érte el tökélyének egyik kiváló fokát, midőn az 
egyházi zenének sikerült az ó-görög zene maradvá-
nyai t magáról végkép lerázni. Ha Ó Hellas még két 
ezer éven át hábor i t lanul virágzott volna, a mi ze-
nénkhez hasonló abból sohasem fej lődhetet t volna ; 
amaz összebonyolított rendszerben rej let t növekedé-
sének elhár i that lan akadálya, melybe világbölcsei-
nek tekintélye, a szokás, sőt még a polgári törvé-
nyek is a zenét a szó szoros értelmében lelánczolva 
tar to t ták . Ha a zeneművészetnek a tökély legma-
gasb fokára kellett emelkedni, ugy a csira, mely a 
görög zenében is rejlett , ott elveszendett s másu t t 
kellett u j életre fejlődni. A régi görög zene gyer-
mekségében megha l t ; kedves, szeretetre méltó kis-
ded volt, de nem volt képes éret t korra ju tn i . A 
görög zene elenyészése nem volt az emberiségre 
nézve veszteség." 

Ezen szavakban az ó-görög zenének befolyása a 
keresztény zenére méltókép jellemeztetik. Az első 
keresztények a görög énekeket át nem vehették, 
mert a pogányság szelleme lengte át azokat ; az ének 
szövegét át kellett volna teljesen dolgozni, vagy a 
dallamok alá sz. irási szöveget alkalmazni. Tekintve 

») R. G. Kiesewetter Edler von Wieseubrunn. Geschichte der euro-
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azonban az undort, melylyel az első keresztények a pogány-
ság iránt viseltettek, s hogy az első hitközségek eleinte 
egyszerű s kevésbbé tanult emberekből állottak, kik a finom 
elmeéllel kidolgozott, ezért soha a nép vérébe át nem szi-
várgott, s tudományos külsőbe palástolt subtilis görög 
zenerendszert a legjobb akarat mellett sem érthették, biz-
ton következtetjük, miszerint az ó-görög zene az egyházban 
legfeljebb egyes reminiscentiákból állott. 

Az egyházi zenének az apostoli korban és az üldözések 
ideje alatt a katakombákban tartott szent misének megható 
kedves képét nyúj t ja Ott András abensbergi plébános és es-
peres „Die ersten Christen über und unter der Erde" czimü 
le gujabb (1878) érdekes művében, melyet a már akkoriban 
előforduló liturgikus énekek miatt következőkben adunk 
vissza. „Az ajtatos hivek kis serege gyűlt egybe a szent 
vértanú sirja fölé emelt erős boltíves földalatti kápolnába. 
A bemenettel szemközt áll az ol tár ; az oltár előtt székében 
iil a püspök, áldozárok s szerpapoktól környezve. A boltív-
ről lecsüngő s az oldalmélyedésekbe helyezett lámpák vilá-
got vetnek a kisded kápolna minden részébe, melyet a mély 
áhítatba merült s a szent cselekvényeket figyelemmel kisérő 
hivők serege megtölt. A szent mise megkezdődött ; az an-O O o 
gyali üdvözlő szózat elmondása után az alszerpap á tnyúj t ja 
a püspöknek a tekercset, melyből a szent leczkét hangosan 
felolvasta, mire a zsoltár részekből álló lépcső ének (gradu-
ate) csendül meg. A szerpap a tekercscsel kezében letérdel a 
püspök elé, áldását kérendő. A püspöki áldástól kisérve fel-
olvassa az evangéliumot; a község hangos „Deo gratias" 
válasza után a szerpap az evangéliumot tartalmazó papir 
tekercset a püspöknek csókolás végett á tnyújt ja . Ezután a 
tisztes ősz püspök székére ereszkedik, megkezdi a tanitást. 
A keresztény tanitás után a szerpap a népfelé fordul s fel-
szólitja, hogy a hallgatók (catechumeni) és a hitetlenek el-
távozzanak, mire ezek a püspök áldását véve, eltávoznak. 
I t t kezdődik a hivők miséje. A püspök a községi könyörgő 
imádságok és az apostoli hitvallás elmondása után az áldo-
zati ajándékokhoz megy, melyek egy a falból kiálló kő asz-
talon helyezvék el. A kehely-tányért a kenyérrel s a bor s 
vizzel megtöltött kelyhet átveszi a szerpaptól s azt imádság 
s áldások közt az U r Istennek felajánlja, mire az előszózatot 
(praefatio) és annak végén a trisayiont — háromszoros szent 
— elénekli. A csendes mise (canon) alatt a püspök kiterjesz-
tett karokkal mondja el a szent imákat s megemlékezik az 
élőkről, mely után a kenyér és bor fölött az Üdvözitő Jézus 
Krisztus szavait mondja : ez az én testem; ez az én vérem, 
s az U r szent testét és szent vérét a népnek imádásául fel-
mutatja. A jelenlevők térdre hullva, áhitatba merülve imád-
ják a kenyér és bor szine alatt az oltáron levő Jézust." 

„Az Urfelmutatás, az imák és a holtakróli emlékezés 
után a püspök a „Miatyánk"-ot (páter noster) énekli el, s 
ezután következik a szent áldozás. Mielőtt a püspök a Krisz-
tus testévé vált kenyeret kettétöri, a szerpap fenhangon e 
szókat mondja „szent a szenteknek" mire a jelenlevő hivek 
együttesen ezt felelik : „egy a szent, egy az U r Jézus Krisz-
tus az Istennek, az Atyának dicsőségére, kinek dicséret 
mindörökké." Ezután a püspök következőkép imádkozik : 

päisch-abendländischen oder unserer heutigen Musik, Leipzig, Brei t -
kopf et Härtel . 

„Urunk, Istenünk ! En vétkeztem az ég ellen és te ellened 
és nem vagyok méltó, hogy szent és szeplőtelen titkodnak 
részese legyek ; te mint irgalmas Atya, tégy kegyelmedre 
méltóvá, hogy az örök kárhozattól megmenekülve bűneim 
bocsánata végett szent festetnek és vérednek részese le-
hessek." 

„Miután a püspök megáldozott, s az U r testét a szer-
pap számára a kehely tányérra tette, a legszentebb a hivők-
nek is kiszolgáltatik. A szerpap a hivek felé fordulva ekként 
szól: „Jöjjetek ide az U r félelmében, hittel s szeretettel." 
Ezután először a férfiak s majd a nők lépnek az oltárhoz. A 
férfiak jobb kezüket a balra téve, tenyerükre kapják az Ur 
testét, mialatt a szerpap e szavakat mondja: „Az U r teste" 
mire a hivők „Amen"-nel felelnek ; ezután a kehely nyuj-
tatik neki e szavakkal: „Az U r vére" mire ismét „Amen"-
nel felelnek. A nők kezükre boritott fehér gyolcskendőre 
kapják az Ur testét, s részesülnek az U r vérében, mialatt a 
szerpap a fentebbi szavakat: „Az U r teste, az U r vére", is-
métli. A szent áldozás alatt a papok s a hivek Dávid zsol-
táraiból a 33. 132. vagy a 144-et felváltva éneklik." 

„Ezután a szerpapok egyike a szent kenyeret tiszta 
fehér gyolcs kendőbe takarva átadja egyik társának, kinek 
fontos hivatása s tiszte az U r testét a városban levő beteg-
keresztényeknek vagy a fogságban sinlődőknek elvinni, 
hogy ők is a szent áldozás kegyelmeiben részesüljenek." 

„E közben a mise véget ért, a hivek lassanként eltá-
voznak, a püspök pedig az áldozárok s szerpapoktól kisérve 
elmegy a katechumenek osztályába, hol az oldalfalakból 
kiálló egyik kőszékre leülvén, a keresztelendőknek Jézus 
fenséges isteni tanát magyarázza." 

Mielőtt az apostoli kor és az üldözések alatti ker. zene 
történeti fejlődését bevégeznők, még röviden megemlítjük, 
miszerint ezen korban a hangszeres zene az egyházból tel-
jesen száműzve volt, a mint az az egyszerű, természetes, 
ütenynélküli népénekhez egyáltalán nem is szükségeltetett. 
Fentebb megemlítettük, miszerint alexandriai Kelemen eré-
lyesen felszólalt a szeretetünnepélyeknél lábra kapott hang -
szeres (fuvó) zene ellen s ,Paedagogos' cz. művében ( I I . 4.) 
igy szól : „Mi csak egy hangszert használunk, a béke igéjét ; 
evvel dicsérjük az Istent, nem pedig a psalter, üstök, t rom-
biták és sípokkal." A hangszerek még sokáig ki voltak zárva, 
s az első keresztények idegenkedtek tőlük, ugy, hogy arany-
szájú szent János (f 407.) még ekkép nyilatkozott: „A zsi-
dóknál a hangszerek használata csupán azok gyöngesége s 
nyakassága miatt engedtetett meg." Bogisich M. 

Az iskolai takarékpénztár 
az oekonomia, ethika és disciplina szempontjából. 

(Vége) 

Az iskolai közigazgatásban tényező a gyermek is ; 
amint jobbak vagy rosszabbak a gyermekek, — amint több 
vagy kevesebb alkalmuk van megereszteni szenvedélyeik 
gyeplőit: a szerént könnyebb vagy nehezebb közöttök a 
disciplinât föntartani. A józan ész parancsolja tehát egy-
részt mindent elkövetni, mi jótékonyan, — másrészt mindent 
távol tartani, mi károsan hat az iskolai közigazgatásra. 

Az iskolai takarékpénztár a disciplinât illetőleg leg-
jobb esetben semleges tényező, de könnyen hátrány lehet a 

24* 
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közigazgatásban ; bénithatja a jó disciplinât : külsőleg a 
kezeléssel járó rendetlenség — belsőleg az indulatok és 
szenvedélyek élesztése által. A külső rendtartásnak szigo-
rúnak kell lenni, de gyermekek között katonai nem lehet ; 
fordulhatnak elő tehát esetek, különösen a pénz kivételé-
nél, — melyek megzavarják a rendet, fegyelmet. A külső 
disciplinának morálisnak kell lenni, vagyis belső lélek-álla-
poton nyugvónak ; szükséges tehát, hogy a külső magatar-
tás nyugalma viszfénye legyen a lélek nyugalmának, enge-
delmességének. A tőke kamatjában van valami varázsszerü, 
— a pénz szaporodása igézőleg hat felnőttre is : a gyermek 
ábrándos lelkét játszi csalképekkel tölti el a tőke, a kamat, 
— a képzelem könnyű szárnyán a jövőbe repül, tervez, 
épít stb. Ez élvezetesebb foglalkozás, mint a tanulás, de 
figyelmetlenségre, mulasztásra vezet. A figyelmetlenséget, 
mulasztást feddeni, büntetni kell ; minél többször kényte-
telen ezt tenni a tanitó, annál gyengébb lábon áll iskolájá-
ban a közigazgatás. A nem öröklött, hanem szerzett vagyon 
büszkévé, nagyratartóvá teszi az embert : a parvenu kiáll-
hatlan szokott lenni ; félni lehet tehát, hogy a tőkepénzes 
gyermek makacsságot, engedetlenséget fog mutatni, annál 
inkább, minél kevésbé képes átlátni, hogy tőkésitett pénze 
mily parányi és nem is az ő szerzeménye. 

Az iskolai közigazgatásra jelentékeny befolyást gya-
korolnak a szülők ; ha a gyermek otthon rendhez, szófoga-
dáshoz lett szoktatva, lia a szülők értik, gyámolitják az 
iskolának nevelő és oktató működését : a tanítónak fele 
munkába kerül csak a disciplina fentartása. Alkalmas-e az 
iskolai takarékpénztár a szülők ezen közreműködését hatvá-
nyozni ? Aligha ! 

A szegény csakúgy szereti gyermekét — néha jobban, 
mint a gazdag; a szegény szülőt bántja az, mi gyermeké-
nek zokon esik ; nem eshetik jól a szegény gyermeknek, 
ha másokat pénzt lát gyűjteni, és ő legjobb akarattal sem 
teheti ; neheztelni fog tehát a vagyontalan szülő a tanitóra, 
az iskolára, minthogy alkalmat szóigáltat gyermekök me-
galáztatására ; ha a szülők ezen neheztelésnek kifejezést 
adnak; ha az iskola egyéb rendelkezéseit is gyanakodólag 
fogadják, azokkal kevesebbet törődnek : ez a neheztelés, ez 
a közöny visszahat az iskolai közigazgatásra. Igaz ugyan, 
hogy ezt a szülők, illetőleg a gyermekek keserülik meg, 
de érzelem dolgában mostoha sorsa van a meggondolásnak. 
Mit ér azt tagadni, a negatio itt sem bizonyíték. Emberek-
kel van dolgunk, számolnunk kell tehát fogyatkozásaikkal. 
Miért haragítanák magunkra a szegény szülőket, mikor az is-
kola el lehet takarékpénztár nélkül is. 

A tehetős szülők közreműködése sem nyer semmit az 
iskolai takarékpénztárak által. 

Yagy értelmesek ezek a szülők, vagy értelmetlenek. 
Az értelmes szülőnek nem kell iskolai takarékpénztár, mert 
belátja, hogy takarékosságra otthon kell nevelni a gyer-
meket ; értelmes szülő még játszásnak sem fogja megtűrni 
gyermekénél a tökepénzeskedést ; értelmes szülő nehezteléssel 
fogja visszautasítani a beavatkozást ily fontos kötelessé-
gébe. Nyer-e evvel a disciplina? 

Maradnak tehát azok az értelmetlen szülők, kik a 
nevelés terhétől, mert pénzök van és tehetik, szivesörömest 
szabadulnak. Hanem ezek, épen mert fizetnek, követelők 

szoktak lenni : fognak tehát mindig találni kifogást az is-
kolai takarékpénztár kezelése ellen. Ilyen szülők kényelem-
szeretők : most nem fog nekik tetszeni a befizetendő öszsze-
get liquidálni — mert nem lehet a gyermekre bizni, tet-
szik-e neki betenni és mennyit ; máskor elhányják a betéti 
könyvet — majd elküldik ha megtalálják, — addig adja 
ki a tanitó a pénzt csak u g y ; később nem fognak erre em-
lékezni — a könyvbe nem is lett beírva. — Talán a tanitó ? ! 
Valóban gyönyörűséges állapot a tanitóra nézve ! Es mindez 
nem négyszem közt történik : látja, tudja az egész iskola. 
Meg van szolgálva az az arany, ha ugyan megnyeri a 
tanitó. 

Összefoglalva a mondottakat : az iskolai takarékpénz-
tár nem javít ja, sőt könnyen veszélyeztetheti az iskolai 
közigazgatást. 

» » 
Feltéve, kogy az oekonomia, etliika és disciplina szem-

pontjából egészen kifogástalan az iskolai takarékpénztár, 
még akkor sem kívánatos meghonosítása, mert arra szolgál 
eszközül, hogy a család emanczípálja magát a nevelés terhe 
qjól. Minél nagyobb mértékben válalja át az iskola a ne-
velés munkáját , annál kevesebbet gondol a család a neve-
lés terhes föladatának megoldásával ; azon hiszemben, hogy 
az iskola elvégzi a nevelést, fölmentik magokat a szülők 
a gyermeknevelés fárasztó teendőinek teljesítésétől ; miután 
pedig a legjobb iskola sem képes a gyermek egész neve-
lését felkarolni, eszközölni : a gyermek két szék között a 
földre esik, — daczára az iskolai takarékpénztárnak és más 
ilyen csodaszernek, neveletlen marad. Nem szabad soha fe-
ledni, hogy az iskola a családban bírja erkölcsi alapját és 
termékenységét. 

Visszapillantva értekezésünk tartalmára mit tartha-
tunk az iskolai takarékpénztárról ? 

Mint 
az oekonomia tényezője sokkal paránvibb esz-

köz, semhogy képes volna befolyást gyakorolni arra a nem-
zetgazdászati problémára, mely „kenyérkérdés" czim alatt 
megrendíteni fenyedetődzik a világot. Az iskolai takarék-
pénztár, mint a capitalismus törpe csatlósa, egyoldalú törek-
vés, mert a „spórolás" még nem gazdálkodás, söt az általá-
nos spórolás általános szegénységre juttatná a földmivélést, 
ipart és kereskedést. 

Mint ethikai tényező nem való a népiskolába; a kis 
gyermek értelme szük, akarata gyenge arra, hogy a szülők 
közreműködése nélkül haszonnal gyakorolhassa a takaré-
kosság erényét. Fönt kell kezdeni a takarékosságot : a 
felső és középtanodákban tessék megpróbálni az iskolai taka-
rékpénztárt ; a népiskolában veszélyes lehet, inert felébreszt 
oly vágyakat, szenvedélyeket, melyeknek épen elnyomására 
törekszik a nevelés. 

Tekintve az iskolai közigazgatást, nem alkalmas esz-
köz a disciplina erősítésére, — ronthatja a rendet, legjobb 
esetben neutrális. A tanítót haszon és szükség nélkül ter-
heli, kisértetbe viszi, — a szülőknek pedig ueheztelésre 
nyúj t alkalmat. 

* * 

Sine ira et odio közölvék ezen nézetek. 
Aki nem lelkesül az iskolai takarékpénztárért, még 

nem ellensége a közjónak, — a takarékosságnak, legkevésbbé 
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pedig a kath. tanférfiu; nekünk Krisztus parancsolja ezen 
erényt : „Szedjétek föl, ami morzsalékok megmaradtak, hogy 
el ne veszszenek." A kath. tanférfiunak kötelessége tehát 
takarékosságra nevelni az ifjúságot ; de ehhez az iskolai 
takarékpénztáron kivül más eszközök vannak, más utak 
vezetnek. 

A kath. nevelés mindent meo-tesz a takarékosság: ér-o o 
dekében, de nem biztatja a világot arany hegyekkel, álta-
lános gazdagsággal, mert Krisztus megmondotta : „Szegé-
nyek mindenkor vannak veletek." 

Nogely István, képezdei tanár. 

Hány egyetemet alapított 
a ,sötét'-nek nevezett középkor ? 

Mainap mindent szeretnek tudni, mindenhez szeretnek 
érteni, mindenről tudnak beszélni az emberek. Ez az egyete-
mes modern tudomány pedig a Conversations-Lexiconokba 
van berakva, ezekben van mintegy megcodificálva. A sajtó, 
kivált a napi sajtó, ebből a forrásból merits mindennap fel-
tálal a kiváncsi közönség elé valamit, a mivel ez tudvá-
gyát kielégítheti. Ha a modern ismeretterjesztés eme forrá-
sait tekintjük, nem is lehet csodálkozni, hogy az emberek 
gondolkozásának nyaka ki van tekerve s uton útfélen azon 
meggyőződéssel találkozunk, hogy a középkornak nevezett 
időkben a szellemi műveltség és haladás érdekében vajmi 
kevés, csaknem semmi sem történt, s hogy a felvilágosodás 
napja csak az u. n. renaissance-szal és protestantismussal jött 
fel az európai társadalom egére. Kik Európa történetét is-
merik s a tudomány terén nem tunya járdataposók, hanem 
serény és lelkiismeretes kutatók, azok Menzel Károlylyal 
méltán azt a kérdést vethetik fel (Neuere Gesch. der Deut-
schen seit der Reformation,) hogy hát „azok a tudós embe-
rek, kik a mult idők tanügyét elitélik, hol szerezték tudo-
mányos műveltségöket ? Hol másutt, mint a katholika egy-
ház iskoláiban ?" Menzel a 16. századbeli reformátorokról 
szól, és jó, hogy ezekről fölvetette a kérdést, hogy hát hol 
szerezték ezek azt a rémséges tudományt, melylyel a mo-
dern felvilágosodás fáklyáit meggyújtották? Hol tanult 
Melanchton, Luther, Calvin, Beza; hol sajátították el azt a 
classicus latint és némelyikök azt a classicus görögöt, mely-
ről műveik tanúskodnak, másutt, mint a kath. egyház által 
alapított egyetemeken? Mi ezúttal nem megyünk fel a tör-
ténelemben oly messzire egész a 16-ik századig, hanem 
leszálunk egész a legújabb időkig és ezeket tekintve ugya-
nazt kérdezzük, hogy hát hol meritette a modern tudósok 
nagy, igen nagy része Angol-, Franczia-, Olasz-, Spanyol-
sőt Német- és Magyarországban, még Svédhonban is azon 
tudományos felvilágosodást, melynek sugaraiban oly büszke 
öntudattal s a középkorra oly megvető tekintetet vetve 
sütkéreznek ? . . . . Hol ? . . A kath. egyház által alapitott 
egyetemeken. 

Nem épen régen történt. Egy falusi polgármester, kit 
Magyarországban birónak neveznek, s ki együgyű paraszt 
volt, hozzá hasonló műveltségű polgártársai előtt, nyilvános 
gyűlésben, melyen a falu lelkésze is jelen vala, következő 
,bölcs' nyilatkozatot koczkáztatott : „Ha sok pénzbe kerül-
nek is uj, szép iskoláink, ne sajnáljuk a pénzt, mert hiszen 
gyermekeink most már egészen mást és sokkal többet tanul-

nak, mint az előbbi iskolákban mi tanultunk ; a mi gyerme-
keinknek nem szabad oly ostobáknak lenni, mint a hogyan 
bennünket neveltek!" Erre az ősz plébános ezt felelte : „Ha 
ön, polgármester ur, buta lett a régi iskolában, akkor önt 
igazán sajnálni lehet. Lássa, én nem lettem buta és ezek az 
emberek is, kik itt állnak, szintén nem lettek." De elég le_ 
gyen ebből ennyi. 

Minthogy a világ tele van kiabálva azzal, hogy ko-
runk a tudományos műveltség tetőpontján áll : lássuk kik 
s mikor vetették meg korunk tudományos műveltségének 
alapjait, a kik s mikor alapították a tudományok gyupont-
jait, a tudomány-egyetemeket Európában? 

Minden egyes régi egyetemről nem lehet teljes bizton-
sággal megjelelölni az évet, melyben létre jött. Többeknél 
a kezdet alig vehető észre, mert alsóbb iskolából lassan 
fejlődtek ki fensőbb iskolává. Az azonban tény, hogy a 16. 
századig valamennyi egyetem, lehet mondani, az egyetemnek 
óriási nagy többsége, vagy a kath. egyház által, vagy legalább 
befolyása alatt alapittatott. (Vége köv.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, szept. 19. Országgyülés-e vagy egyházi zsi-

nat ? — Deák Ferencz mondta, és helyesen mondta : bár az 
országgyűlés soha vallási kérdéssel ne foglalkozott volna ! 
Pedig, ha csak minden jel nem csal, akkor a legközelebbi 
országgyűlés ülésszaka jobban el lesz foglalva vallásügyi 
kérdésekkel, mint a legközelebb lefolyt néhány év alatt. 
Próféták nem vagyunk, a jövő titkait nem ismerjük, de ki 
az az emberek közül, ki a felmerülő tüneményekből a jövő 
eseményeire ne következtetne, s ki a feltűnő jelekből követ-
keztetést ne vonna le, és azoknak bekövetkezését több vagy 
kevesebb valószinüséggel biztosnak ne tartaná ? Es oly tüne-
ményekkel, oly jelekkel számossal találkozunk napjainkban, 
melyek jogosulttá teszik a kérdést : országgyűlést, vagy 
egyházi zsinatot fognak-e képezni honatyáink, lia majd a 
fővárosban tanácskozandók összegyűlnek ? 

Mit sem óhajtatnánk inkább, minthogy országgyűlé-
sünk — országgyűlés maradjon, azaz mellőzve a vallási 
kérdéseket, melyek competentiájához nem tartoznak, egye-
dül azon törvények alkotásával foglalkoznék, melyek hatás-
köréhez, mint politikai testületéhez tartoznak ; mert az bizo-
nyos, hogy az országgyűlési követek nem mint egyházi kö-
vetek, hanem mint politikai képviselők foglalják el helyö-
ket az országházban, és oly attribútumokkal, melyek egy-
házi zsinati képviselőktől kívántatnak, felruházva nincsenek. 
Az országgyűlésnek minden egyes tagja ugyan vagy a ka-
tholikus egyházhoz, vagy valamely vallásfelekezethez tar-
tozik ; de sem azok az egyháztól, sem ezek saját vallásfeleke-
zetöktől nem bírnak mandatummal, hogy ennek alapján az 
egyház és a vallásfelekezetek nevében vallási ügyeket tár-
gyaljanak a más tekintetben is erre illetékeséggel nem 
bíró helyen. Azt hisszük, ez oly nézet, mely ellen józanul 
kifogást tenni nem lehet. 

A mult tapasztalatai azonban azt tanúsítják, hogy 
országgyűléseink, daczára a mondottaknak, időközönkint az 
egyházi zsinat bizonyos nemévé alakultak, tárgyalva a hit-
élet körébe vágó oly kérdéseket, melyeket a legbeavatottab-
baknak is csak a legnagyobb óvatossággal lehet tárgyalni, 
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nehogy a vallásosság és igy az erkölcsösség is csorbát szen-
vedjen, nehogy a vallás iránti közöny, mely minden állam-
nak veszedelme, a népben elterjedjen. 14. mult tapasztalataira 
és a napi jelenségekre tekintettel, nagyon tartunk tőle, hogy 
a küszöbön álló országgyűlés is egyike lesz azoknak, me-
lyek, mint már emiitettük, nem elégedve meg saját hatás-
körükkel, a vallási ügyeket is hatáskörükbe vonják. A mik 
Debreczenben a kálvinisták, a mik Budapesten a lutherá-
nusok körében történtek, a mik a protestáns sajtóban már 
hónapok óta fejtegettetnek, a mily nyilatkozatok és köve-
telmények e körökben tétettek : mindezek azt látszanak ta-
nusitani, hogy a jövő országgyűlési ülésszak alatt általános 
actió készül, mely honatyáinkat országgyűlési képviselők-
ből egyházi zsinati tagokká alakítják át. 

De nehogy általánoságok körében mozogjunk, a leg-
újabban felmerült egyik eseményt kell felemlítenünk. A lu-
theránus vallásfelekezet, főfelügyelőjének, Radvánszky An-
tal báró urnák, uj hivatalába igtatását ünnepelte. Ez alka-
lommal a báró ur beigtató beszédet tartván a jelenlevőkhöz, 
következőleg nyilatkozott, felemiitvén, hogy mikép alkotta-
tott az 1848. X X . tvcz., mely a vallásfelekezetek egyenjo-
gúságot elvben kimondja. Felemiitvén, hogy a protestáns 
egyház nem kér, nem keres kegyelmet, hanem törvényeken 
alapitott jogokat követel, igy folytatja : „Ezen események 
hatalmasan intik a protestáns közegyházat arra, hogy jogo-
sultságának tudatában követeljék a törvényhozástól, misze-
rint alkalmazásba hozassék az, mit a törvény már harmincz 
évvel ezelőtt biztositott." Áttérve azután egyes gravame-
nekre, nevezetesen a vegyes házasságokra és constatálva, 
hogy mily türelem létezik már e tekintetben, mégis ugy ta-
lálja, hogy még sok, igen sok akadály létezik a vegyes há-
zasságok köthetése tekintetében ; miértis azt mondja, hogy : 
„Tekintettel a conflictusokra és azoknak szomorú következ-
ményeire, világos, hogy az efféle állapotokat nem tűrheti az 
állam; azért hivatása segiteni a bajon, mert az állam össze-
gét családot képezik, ezek pedig culturalis országban csak 
házasság által jöhetnek létre ; feladata tehát a törvényhozás-
nak gondoskodni arról, hogy a házasságok ne akadályoztas-
sanak." — Nem tudjuk, minő akadályokat ért a báró ur, azt-e, 
hogy vegyes házasságot kötni szándékolt jegyesek nem 
nyernek dispensatiót, azt-e, hogy az ily jegyesek a tem-
plomban nem áldatnak meg; de ha a báró ur a törvényho-
zástól azt követeli, hogy oly törvények alkottassanak, me-
lyek a kath. egyházat kötelelezzék, akár ily feleknek a di-
spensatiót megadni, akár azokat a templomban megáldatni : 
akkor biztositjuk előre, hogy evvel czélt nem fog érni. De 
önmagával is ellenmondásba jönne a báró ur, mert mint he-
lyesen jegyzi meg, a házasság érvényességére nézve az egy-
házaknak nézetei egymástól igen eltérők, de sőt ellenkezők 
is, s mindegyik hitfelekezet, mi igen természetes, saját néze-
téhez ragaszkodik. IIa igy áll a dolog, miért akarja a báró, 
hogy az egyház az állam által kényszeríttessék saját néze-
téről lemondani, engedve az állami törvényhozásnak a ve-
gyes házasságok kérdésében? A ki az egyháztól kegyet akar 
nyerni, vesse alá magát az egyház rendelkezéseinek : ez a 
józan következtetés, nem pedig, hogy az egyház mondjon le 
elveiről és még ráadásul kegyet is osztogasson. 

De mellőzzük a báró ur állításainak további czáfola-

tát, annyival inkább, miután előttünk főnyomatékkal ez Íz-
ben a lutheránusokhoz iutézett azon felszólítása bir, hogy a 
törvényhozástól követeljék az 1848. X X . tvcz. részletes élet-
beléptetését. Amit a báró ur követel, azok után, a mik De-
breczenben is történtek, hol nem elégedtek meg csak az or-
szággyűlésre hivatkozással, hanem már a fejedelemhez is 
appellálni akartak, mondjuk, ezek után nem kételkedünk, 
hogy e kérdés valóban az országgyűlés elé is kerül. Nem 
kételkedünk abban sem, hogy a protestáns vallású ország-
gyűlési képviselők fel fognak szólalni saját vallásuk ügyé-
ben; csak azt szeretnénk tudni, hogy, kénytelenek a tények-
kel számolni, katholikus vallású képviselőink közt talál-
kozni fog-e valaki, ki saját egyházának ügyében felszólal-
jon, nehogy az a részletes egyenjogositás életbeléptetése egy-
értelmű legyen a katholikusok elnyomásával, illetőleg ne-
hogy a kath. egyház egy természetűnek ismertetvén el a pro-
testantismussal, elveinek, alkotmányának mellőzésével, a 
protestantismussal egy szinvonalra helyeztessék és a katho-
licismusra is a protestantismus mérvesszeje alkalmaztassák. 
Ezt megakadályozni kath. képviselőink feladata ; ós ha ka-
tholikus nevökre érdemesek akarnak lenni, ugy mindent 
elkövetnek, hogy e feladatnak megfeleljenek. Megfelelhet-
nek pedig, csak akarjanak. 

Sza tmár . A szatmári egyházmegye föpásztorának apos-
toli körútja. — Miként annak idejében jelzém, ft. Schlauch 
Lörincz kegyes püspök urunk ő méltósága, az ősz eljöt-
tén, a nagy-bányai kerületet szerencsélteté föpásztori lá-
togatásával, a bérmálás szentségének kiosztása által edz-
vén meg az élet harczában szent hitünk fiatal bajnokait. 

Nem fárasztom a szives olvasót e körút leírásában 
mind azon mozzanatok elősorolásával, melyek ilyetén föpász-
tori látogatások alkalmával majd mindenütt előfordulni szok-
tak. Csupán a meghatóbb jelenségeket óhajtom feltüntetni 
s a feledékenységtől megóvni. 

Mult hó 31-kén Szinyér-Váralja részesült legelső a 
föpásztori látogatás szerencséjében. A mezőváros határában 
számos kocsi várta ő méltóságát, hol tek. Papolczy Antal 
egyházgondnok és ügy véd ur a lakosság nevében lelkes szó-
noklattal fogadá a szeretett főpásztort, hatályosan elmondott 
beszédében kárhoztatását hangsúlyozván a modern libera-
lismusnak, amint az az életben nyilvánul s gyümölcséről 
megitélhető s ez idő szerint az egyház üldözésében culminál ; 
s hozzá tevé, társai nevében is : „ezt nemcsak mondjuk, de 
igy érezünk is." 

Váral jára megérkezvén s a tiszteletére emelt diadaliv 
alatt elhaladván ő méltósága, szokása szerint, közvetlenül az 
egyház közelében szállott ki kocsijából s egyházi díszruhába 
öltözve, egyenesen Isten házába lépett, hol a szertartások 
szabályai szerint ünnepélyesen fogadtatván s a népre áldást 
adván, azonnal megkezdé apostoli működését a szent mise-
áldozat bemutatásával, Isten igéjének hirdetésével s a Szent-
Lélek erősítő malasztjának a bérmálás szentségében való 
osztogatása által. A zsúfolva megtelt templomban a más 
hitfelekezetüek által nagy figyelemmel végighallgatott ér-
dekes beszédében a félelem- és reményről, mint az emberi 
élet két kiváló kísérőiről, szólt a kenetes ajkú főpásztor, be-
bizonyítván, miszerint a félelmet és mindazt, a mi a félel-
met okozhatja, vagy előidézheti, egyedül a ker. religio osz-
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latja szét és szünteti meg, valamint a reményt is egyedül a 
religio táplálja és vezeti a valóság eléréséhez. 

A szinyér-váraljai templom egyike azon két emlék-
templomoknak, melyeket hajdan Báthory Zsuzsanna, Móricz, 
horvát bánnak gyermek nélkül maradt özvegye, Isten dicsőí-
tésére épitett, melyekből csupán a szinyér-váraljai templom 
áll még fenn a katholikusok birtokában sértetlenül, sőt leg-
újabban csinosan földiszitve ; az aranyos-megyesi romokban 
hever ; a többi részint végkép elpusztult, részint reformátu-
sok kezére jutott. 

Az isteni tisztelet végeztével a szeretett főpászto^ 
egyeseknél látogatásokat tett, melyek után a fi- és leány-
tanodákat látogatá meg. A leánykák tanodájában egy leány-
tanoncz a következő szép üdvözléssel fogadá ő méltóságát : 
„Mélt. püspök ur, legkegyesebb atyánk ! Boldogok e falak, 
ez iskola, mert méltóságos főpásztorunk magas személyével 
hozánk leereszkedett. Magasztos öröm kel sziveinkben is, 
hogy megértük e napot, midőn méltóságodat láthatni sze-
rencsések vagyunk. — Legyen áldva Ö, ki azt mondá ta-
nítványainak : hagyjátok a kisdedeket hozzám jönni, inert 
ilyeneké a mennyeknek országa. De legyen áldott méltósá-
god is, hogy miután mi nem lehetünk oly szerencsések és 
boldogok, hogy mindig magas körében lehetnénk, — a sze-
líd Üdvözítőként folkerese bennünket e szerény falak között, 
leereszkedvén a kisdedek és együgyüek közé. Legyen azért 
forrón üdvözölve általunk kegyes főpásztorunk ! Isten áldása 
szálljon fölkent fejére ! Kebleinkben e kegyért hallhatóan 
dobog a hálatelt sziv s feltör ajkainkra a szent érzelem, hol 
imává képződve száll föl az ég Urához, kérvén őt, hogy 
méltóságodat hívei üdvére éltesse sokáig ; bölcs kormány-
zása alatt virágozzék föl közöttünk és mindenütt a hit ma-
lasztja. Ez forró óhajunk ! — Hódolat sugallta üdvözletün-
ket pedig azon alázatos kérelmünkkel végezzük be : zárjon 
atyai szivébe bennünket s ne vonja meg tőlünk főpásztori 
áldását. Isten éltesse méltóságodat a megye és haza dicső-
ségére még igen-igen sokáig !" 

És e kis szónoklati remeket a kis) szónok, az alig 12 
éves Bartók Ida oly praecisióval, és a tag- és hanglejtést, a 
hangsúlyozást s az érzelmek komoly és üde kifejezését ille-
tőleg minden tekintetben oly tökélylyel szavalá el, mely 
mindnyájunkat bámulatra ragadott és gyakran jut tatá 
eszünkbe a fölöttébb szép és nagy reményekre jogosító ügyes 
kis szónokot. 

A helybeli plébános és sz. széki ülnök, ft. Szemák Pál 
ur pedig elhalmozott mindnyájunkat vendégszeretetével. 

Az azon napi távozás alkalmával egy nem kevésbbé 
kegyeletes jelenetnek valánk tanúi. Midőn a távozó főpász-
tor hintaja a város főutczáján vígig robogott, egy házból 
ékesen öltözött hölgy sietett ki az utczára, egy diszes bokré-
tával akarván tiszteletét, hódolatát és háláját a búcsúzó 
főpásztor iránt tanusitani ; de elkésvén, reményteljesen dobá 
a szép csokrot a sebesen tovahaladó kocsiba ; azonban hasz-
talan ; a szép csokor a kocsi mellé hullott, mit a nyájas fő-
pásztor észrevevén, megállittatá kocsiját s a hölgy által má-
sodszor is fölvett csokrot szives köszönetnyilvánitások közt 
átvevé. E derék, széplelkü hölgy neve Lengyel Gizela 
kisasszony. 

Följegyzendőnek véltem e kicsiséget is, mely nem ke-

vésbbé vala megható, mint azon evangeliumi nőnek tette, 
ki egykoron menet közben édes Üdvözitőnk ruhaszegélyét 
érinté; és mivel nem csak nagy, de csekélyebb tettekben is 
olykor nagy kegyelet rejlik. (Vége k.) r. I. 

Svájc/. Az egyházpolitikai kérdéshez. ,Evangélikus al-
liance'. — A genfi nagytanácsnak rendkívüli ülésben f. hó 
3-án kellett nyilatkoznia a Fazy által annak idején tett in-
dítvány fölött az egyház és állam elválasztását illetőleg. 
Minthogy a bizottság, melyhez ezen ügy véleményadás vé-
gett áttétetett, egyszerre négy jelentést s illetőleg javaslatot 
adott be, azoknak kinyomatása és tárgyalása egy későbbi 
ülésre halasztatott. 

Mindenek előtt megjegyzem, hogy itt nálunk az egy-
ház és állam elválasztása a protestáns kantonokban a katho-
licismus felszabadítását jelentené a protestáns, liberális és 
radicalis önkényuralom alól. Ez magyarázza meg, miért 
lépett fel az emiitett bizottságban egy fractio azon javaslat-
tal, hogy ez a kérdés ad kalendas graecas napoltassék el. 
Ugyanezt szándékozik tenni az aargaui kormányzó tanács 
is, mely f. hó 15-én terjeszt elő jelentést a nagy tanács elé 
az egyház és államnak még évek előtt elhatározott elvá-
lasztásáról. Csak a katholikusok ne volnának ! Minden más 
vallásnak szabadságot adnának ezek az emberek és pedig 
annál örömestebb, minél messzebb távoznának el azok a ke-
reszténység dogmáitól. Az orthodox protestánsok is szive-
sen eltűrik az állam gondnokoskodását, csakhogy a katho-
lika egyházat megrendszabályozni lehessen. 

E napokban tartotta az ,evangyelmi protestáns alli-
ance' nagygyűlését Bázelben. Erről legközelebb bővebben 
akarok megemlékezni, most csak azt emlitem, hogy némely 
szabadelvűek abbeli aggodalma, miszerint az evangelikus 
aliance kevésbbé barátságtalanul fog eljárni a katholicismus-
sal mint a szabadelvű reform-protestantismussal szemben, 
fölöslegesnek bizonyult be. Ezen gyűlés tárgyalásai alatt 
ugyanis a keresztény szeretetről s a Krisztusban való hitről 
szóló kenetteljes szónoklatokat tulkiáltotta a katholicismus, 
romanismus, papismus elleni kioltliatlan gyűlölet s kiirtási 
vágy szózata. A katholikus országok u. n. evangyélizatiója 
azaz elprotestantizálása látszik a bázeli tárgyalások szerint 
főtörekvése lenni az ,Evangelische Allianz'-nak. Midőn az 
ember az ily evangelizáczió közegeinek jelentését hallja : 
hány bibliát osztottak ki katholikusok közt stb. és ha 
hozzá gondolja, hogy csakugyan hát mit is tettek ezek 
az evangelizátorok, s az általok pazar bőkezűséggel oszto-
gatott bibliák hová kerültek, — alig lehet a dolog komikus 
oldalának hatásától magát megtartóztatni. Óriási eszkö-
zökkel oly nyomorult eredményt felmutatni, milyen a pro-
testáns ,evangelizácziójaé, — ez valóban megsemmisitő. 

Aachen, szept. 8. A németországi katholikusok XXVI. 
nagygyűlése tegnap este nyilt meg. A megjelent jelesek 
névsorát összeállítani még korai volna ; de már a tegnapi 
megnyitó ünnepély hatása után bátran lehet mondani, hogy 
e gyűlés egyike a legnagyszerűbbeknek és leghatásosab-
baknak, melyeket eddig a katholikus Németország látott. A 
centrum tagjai közöl sokan vagy már megjelentek, vagy ma 
várhatók. Windhorsttot ma reggelre várták. Eltekintve dr. 
Baudri kölni félsz, püspöktől, ki tegnap érkezett meg és ma 
az ünnepi szent misét mondja, a németországi püspöki kar 
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nincs ugyan képviselve, de igen sok fopásztortól, mig kül-
földről is, lelkesítő válaszok érkeztek a hozzájok intézett 
meghívókra. „Hitben és türelemben rejlik a keresztények 
győzelme," mondja levelében Krementz ermlandi püspök. 
Kraf t fölsz. püspök ígéri, hogy imáival és áldásával kiséri 
a gyűlés tanácskozásait. Vilmos hildesheimi püspök főpász-
tori áldását küldi azon óhajjal, hogy „a jelen évi gyűlés is 
Isten nagyobb dicsőségére, a közjó előmozdítására, szent 
hitünk élesztése, erősítése és terjesztésére mennél többet 
tegyen." A bambergi érsek lelkileg jelen van a gyűlésben és 
a megjelent nemeslelkü, áldozatkész, férfiakra apostoli sze-
retetből főpapi áldását adja. Igy nyilatkoznak továbbá a 
luxenburgi és lavanti püspökök, Kübel freiburgi káptalani 
helynök, Laurent püspök, a salzburgi herczeg-érsek, a brün-
ni, speyeri, st. pölteni, würzburgi, eichstätti püspökök, a 
müncheni, olmützi érsekek, a gurki, seckaui herczeg-püspö-
kök, a paderborni fölsz. püspök, dr. Gruscha bécsi tábori 
püspök, Hergenröther bibornok, a leitmeritzi és königrätzi 
püspökök. Különösen súlyt fektetnek itt az uj müncheni nun-
tius, mgr Iioncetti levelére, melyben a többi közt ezt 
mondja : „Különösen jó, hogy a mostani rosz időkben ezen 
gyűlések egyfelől sz. vallásunk tanait ünnepélyesen beval-
ják és férfiasan védik, másfelől pedig bölcs eltökélések és 
határozatok által a keresztény élet ápolását mindinkább 
buzgóbban elősegítik és erősítik." (Folytatjuk.) 

IROMLOI. 
-f- Emlékkönyv pázmándi Horvát Endre születése 

százados évfordulati ünnepélyének emlékére. A költő 
tisztelőinek kedveskedésül nyújt ja Nogáll Károly, ozerói 
vál. püspök, pápóczi prépost, győr-székesegyházi kanonok. 
Győrött 1879. 222 lap. 

E becses mű megjelenésével pázmándi Horvát Endre 
százados jubilaeuma méltó befejezést nyert, — méltóat a 
nemzet ünnepelt költőjéhez, méltóat e nemzeti ünnep létesí-
tőjéhez, a fennczimzett mélt. és főt. püspök ur hazafias nagy 
lelkéhez, kit, mint bevezető nyilatkozatában oly szépen 
mondja, ezen emlék-ünnep létesitésénél azon hite vezetett, 
„hogy a nemzedék, mely hálás kegyelettel virraszt az el-
hunyt jelesek fölött, saját nagyságának őrzi alapjait." Es 
mi, midőn itt köszönetet mondunk ő méltóságának, hogy 
bennünket az Emlékkönyv és emlék-érem egy példányával 
megtisztelni kegyes volt, a magyarországi összes papság szi-
véből véljük venni a szót, midőn egyúttal azért is köszönetet 
mondunk ő mgának, hogy e hideg kor közepett oly jó pél-
dával ragyog előttünk a paptársi szeretetben s az egymás-
ért való áldozatkészségben. O mgának, nem tekintve a lan-
kadatlan fáradozást, Horvát Endre ünnepeltetése 2000 fo-
rintjába ke rü l t . . . Éljen a jó, önzetlen, áldozatkész paptárs ! 

= Megjelent és beküldetett : 
1) Társulati Értesítő mint Jézus sz. Szivének hírnöke. 

Kiadó s felelős szerkesztő : Kubinszky Mihály. 1879. szep-
tember-hó. Tartalom: A szeptember-havi általános szándék-
hoz. — Loyolai szent Ignácz élete (folytatás). — P. Schau-
enburg Ferencz S. J . : »Jézus szeretetre legméltóbb Szive" 

(folytatás). — Bucsúimák. Közli : Intay Vazul. — Két köny 
(költemény) Rosty Kálmántól. — Részletes jó szándékok 
szeptember-hóra. — Havi tudósítások a L. sz. A. ima-egy-
letéről. Kuncze Leótól. — Hálaadás. — Melléklet: „A ke-
resztény erényeknek és tökéletességnek gyakorlása." Ir ta 
Rodriguez Alfonz, Jézus-társaságabeli áldozár. Fordította 
Tóth Mike, S. J . I I I . kötet 25. iv. 

VEGYESEK. 
-f- Egyik legfontosabb eseménye a hétnek, hogy Magyar-

ország bíboros áldornagya, főm. és főt. Simor János ő emi-
^fentiája f. hó 17-én Rómába utazott, hogy a legközelebbi 
bíbornoki consistoriumban részt vegyen. Az egyház fejének, 
a jelen válságos viszonyok közt, szüksége van fejedelmi se-
natusa bölcs tagjainak tanácsára. O eminentiáját báró Hor-
nig kanonok, dr Steiner udvari káplán és Lippert lovag 
kisérik. 

— VII. Pius pápa gyóntantójának beatificatiója került 
e napokban a szertartások congregatiója elé. Az Ur e vá-
lasztottjának neve Menochio József Bertalan, porhyriai püs-
pök in p. i. Midőn a nagy emlékű pápát I. Napoleon fog-
ságba hurczolta, az egyház feje magával akarta vinni gyón-
tatóját, de nem engedték meg neki. Miollis tábornok 1809. 
jul. 7-én ez ügyben ezt irta a császárnak : „Elküldtem a 
pápa után minden podgyászát valamint azon szolgálati sze-
mélyeket, kiket kivánt, kivéve gyóntatóját, ki egy fanatikus, 
egy csodatevő." Mgr Menochio tehát Rómában maradt s a 
franczia uralom alatt ő volt az egyedüli püspök az örök 
városban. A rómaiak annyira tisztelték, hogy a franczia 
forradalmárok nem merték bántani. A római egyház ezen 
szomorú özvegysége alatt ő szentelt olajat és papokat. 

—• Mily zsarnoki szelleme van a liberalismusnak, mu-
tatják a belga szabadelvű tanító-egylet nagygyűlésének 
resolutiói. I t t ezeket olvassuk: „1. Közhivatalt nem nyer-
het azon szülő, kinek gyermeke iskolavégzési bizonyítvá-
nyig a községi iskolát nem látogatta. 2. Katonaállitásnál 
minden ifjú, ki a községi iskola elvégzéséről bizonyítványt 
felmutatni nem tud, ez officio besoroztatik. 3. Senki sem 
nyerhet ily bizonyítvány nélkül közhivatalt. 4. Ezen bizo-
nyítvány föltétel s községi activ 'és passiv választási jog 
gyakorolhatására." — Mennyi szabadság van itt megsem-
misítve egy leheletre ! 

— ,Civil-templom' lesz és pedig Rómában. Van civil-
házasság, sőt Francziaországban már ,civil-vallás' is, — te-
hát a ,civil-templom' nem várathatott sokáig magára. — 
Rómában jelenleg van 15 protestáns imaház, több zsinagóga 
és 3chismatikus kápolna. Hanem a divatnak mindez még 
kevés. A ministeri ,Diritto' sietett jelenteni, hogy a Capito-
liuinon egy kis ,civil-templom' épül, melyben a ,civil-házas-
ság' megkötési ünnepélye fog tartatni. Eddig még a hírlap-
íróknak sem volt megengedve a bemenet; a ,Diritto' újdon-
dászának azonban sikerült előrehatolni egész a . . . küszö-
big, a hol aztán azt a felfódözést tette, hogy a ,civil-tem-
plom' görög- török-chinai stylben (! !) épül. Ben trovato ! 

— I I . József császár hozta be monarchiánkba a siket-
néma-intézetet ; ő alapitotta az első e nemű intézetet Bécs-
ben, épen száz év előtt. Ez alkalomból a siketnémák bécsi 
intézetében nagy ünnepély volt. II . József császár arczké-
pét megkoszorúzták... . Nincs semmi kifogásunk e megkoszo-
rúzás ellen; csak nem kellett volna feledni, hogy Petrus 
Pontius benczés találta fel a siketnémák beszédmódját s hogy 
abbé L'Epée alapitotta azt a párisi siketnéma-intézetet, hol 
I I . József császár a papoktól a siketnémák gondozását meg-
tanulta. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, szeptember 24. 25. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Emléki ra t a philosophiai tanulmányok emeléséről a papnevelő intézetekben. — A lelkipásztor kötelessé-
géről beteg híveinél a halál órájában segítségül lenni. — Egyházi tudósítások : Budapest. A türelmesség minta példánya. 

ï körútja. Róma, Campello gróf levele. Aachen. A németországi 
Vegyesek. 

Szalmár. A szatmári egyházmegye főpásztorának apostoli körut j 
katholikusok X X V I . nagygyűléséről. 

E m l é k i r a t 

a philosophiai tanulmányok emeléséről 
a papnevelő intézetekben. 

A 70-es évek elején, 1873-ban, egy Par isban 
lakó római praela tus emlékiratot intézett a f ran-
czia papsághoz a franczia seminariumok philoso-
phia i és theologiai t anu lmánya i ra vonatkozólag. 

Minthogy a seminar iumok rendeltetése minde-
n ü t t ugyanaz, s minthogy szentséges a tyánk XIII . 
Leo magasztos encyclikája, a bölcsészeti tanulmá-
nyok res taura t ió járól , ez ügyet napirendre kitűzte, 
időszerűnek t a r to t tuk az imént er intet t emlekirat 
azon részét, mely a bölcsészeti t anu lmányokka l fog-
lalkozik, tüzetesen ismertetni . Ki fog tűnn i ezen is-
mertetésből, hogy Rómában a pápától kezdve min-
den egyházi férfiú rég óta ugy vélte korunkat felü-
letes gondolkozásából k igyógyi tha tónak s az ezen 
felületes gondolkozás következtében lábra kapott 
téves elméletek s vélemények tömkelegéből kivezet-
hetönek, ha az elmék a józan philosophia szigorú 
törvényeinek fegyelme alá visszatereltetnek. 

De hal l juk magát a nevezetes okmányt. 
Mindnyájan meg vagyunk győződve, úgymond 

a nagytudoinányu római praela tus , a seminariumok 
jelentőségéről azon javak tekintetében, melyek be-
lőlük az egyházra háramlanak. Nem szólunk erről 
többet. Elég legyen szives olvasóinkat ar ra figyel-
meztetni , hogy az egyháznak minden főpásztora 
papnevelő intézetét szeme fényének t a r t j a s mint a 
reá bizott kincsek egyik legbecsesbikét gondozza. 

A seminariumok jó kormányzása két fő pontra 
vezethető vissza. E két pon t : erény és tudomány. 
Je lenleg csak az utóbbival akarunk foglalkozni 
néhány igénytelen észrevételünket elmondva e 
t á rgyban . 

Nem szólunk most csak egy szót a kis semina-
r iumi tanulmányokról . Nem lehet elég súlyt fek-
tetni a latin nyelv tanulására és a fordítás és fogal-
mazás mind azon gyakorlataira , melyeknek czélja 
korán megismer te tn i a szentély növendékeit azon 
nyelvvel ,melynek gondviseléses hivatása őket később 
a szent könyvek, a hagyomány, a l i turgia s a világ-
egyház hivatalos okmányainak értelmébe beve-
zetni.1) Ez előtt az egyháziak nagyobb szorgalmat 
fej tet tek ki e nyelv tanulásában , s azért ir tak és 
beszéltek is e nyelven könnyen és ékesen. A világi 
éa szerzetes papság e nyelven örökbecsű mú'veket 
hagyot t hátra . Véleményünk szerint szükségtelen e 
pontnál tovább időzni, min thogy mindenki belá t ja , 
mily óriási hiba követtetnék el az egyháziak á l ta l 
vezetett intézetekben, lia a növendékek rendelkezé-
sére azon forrásokat , . melyeket a pogány classiku-
sok müvei nyú j tanak a nyelv és i rály megtanulá-
sára, quasi vasa electa et pretiosa, a nélkül bocsáta-
nák, hogy egyút ta l az i f j ú elméket figyelmeztetnék 
a bennök rejlő tévelyekre, vinum erroris quod in eis 
propinatur. 

A mi a nagy seminariumok tanulmányai t illeti, 
mindenek előtt fölöttébb szükséges (avant tout de 
toute nécessité), hogy a bölcsészet mind elméleti 

!) „Caput autem est, quod, ut vere dicam, minime fa-
cimus ; est enim magni laboris, quem plerique fugimus : 
quam plurimum scribere. Stilus optimus et praestantissimus 
dicendi effector ac magister ; neque iniuria . . . Omnes enim, 
sive artis sunt loci sive ingenii cuiusdam ac prudentiae, qui 
modo insunt in ea re, de qua scribimus, inquirentibus nobis 
omnique acie ingenii contemplantibus ostendunt se et occur-
runt, omnesque sententiae verbaque omnia, quae sunt cuius-
que generis maxime illustria, sub acumen stili subeant et 
succédant necesse est ; tum ipsa collocatio conformatioque 
verborum perficitur in scribendo, non poetico, sed quodam 
oratorio numero et modo." (Cïc. de orat. I . 33.) „Omnium 
bonarum art ium doctores atque scriptores legendi atque per-
volutandi, et exercitationis causa laudandi, interpretandi, 
corrigendi, vituperandi, refeilend t," (Id, ibid. 34.) 
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mind erkölcstani része bővebben és teljesebb kifej-
tettségben adassék elő mint eddig. 

Általában véve, alapos és mélyreható bölcsé-
szettani műveltség nélkül komoly haladást nem le-
het várni a theologiai tanulmányokban. Jó l tud ják 
ezt az egyház ellenségei mindenüt t s azért a hol 
uralkodnak, iskolai programmjokban a philosophiai 
t anu lmányoka t szűk korlátok közé szoritják. Es ez-
zel nem tesznek egyebet, mint utánozzák őseik leg-
ügyesbjének, hitehagyó Ju l i ánnak fogását. Az evan-
gélium ter jedését megakadályozni akarván, megtil-
to t ta a keresztényeknek philosophiát tanulni , és 
megfosztá őket minden tanszéktől. E megjegyzés 
maga elég annak megértésére, mennyire szükséges 
az i f jú levitákat a theologiai t anulmányokra alapos 
bölcsészeti műveltség ál tal előkésziteni. 

Tovább megyünk. A hit- és bölcsészeti tudomá-
nyok több kérdéssel közösen foglalkoznak, mindegyik 
saját á l láspontjáról . Elég legyen emliteni azokat, 
melyek Istenre, az emberre, a szellemi és anyagi 
lényekre vonatkoznak, valamint az erkölcsi igazsá-
gokat. A bölcsészet e különféle t á rgyakka l foglal-
kozik „secundum quod sunt cognoscibilia lumine 
natural is ra t ionis" ;a) a h i t tudomány -„secundum 
quod sunt cognoscibilia lumine divinae revelati-
onis. í43) Ez tüntet i fel a h i t tudomány fölényét a 
philosophia felett és ez utóbbinak alárendelt viszo-
nyá t az előbbihez. De azt is lá t juk ebből, hogy a 
bölcsészetet a theologia úttörőjének, — bevezetés-
nek, propaedeut ikának kell ta r tani a hi t tudomá-
nyokra. „Scientia p ropaedeu t i ca , . . . . adumbra t io re-
ligionis christianae, praeambulum fidei." A bölcsé-
szeti műveltséget első lépcsőnek kell ta r tani a hit-
tudományi műveltségre. S valóban nem lehet a 
tökéletes ismeretére csakis a tökéletlenebbről való 
felemelkedés ál tal el jutni , annál inkább, inert Isten 
is az ész világához adván a hit világát, tökéletesbbé 
akar ta tenni, a mi bennünk tökéletlen.4) 

2) S. Thorn. I . q 1. a. 1. ad 2. — 8) Id. ibid. 
4) Sz. Bonaventura sajátos mysticus vonatkozásokat 

lát a bölcsészet részei s a hittudomány alapigazságai közt. 
Profán elme előtt e mysticus vonatkozások felületeseknek 
látszanak; de a ki tudja, mily mélyen láttak a contemplativ 
szellemek, az tisztelettel hallgatja, mit mond az egyház se-
raphikus tanitója a philosophia és theologia legmélyebben 
rejlő érintkezési pontjairól. Szent Bonaventura bibornok 
igy szól : 

„Omnis philosophia aut est naturalis, aut rationalis, 
aut morális. Pr ima agit de causa essendi, et ideo ducit in 
poteutiam Patris. Secunda de ratione intelligendi, et ideo 
ducit in sapientiam Verbi. Tertia de ordine vivendi ; et ideo 
ducit in bonitatem Spiritus Sancti. 

Rursus prima dividitur in Metaphysicam, Mathemati-
cam et Physicam. E t prima est de rerum essentiis ; secunda 

Az egyház atyái és tanitói, szintén, egyér te l -
miileg buzditnak szóval és példával a bölcsészeti 
tanulmányok lelkes felkarolására és művelésére. „Si-
quid divinum et rectum in doctrinis suis habere 
potuerunt (philosophi gentiles) non improbaverunt 
sancti nostri ."5) „Omnes (pa t resan t iqu i ) in t a n t u m 
philosophorum doctrinis atque sententiis suos refar-
ciunt libros, u t nescias, quid in Ulis pr ius a d m i r a r i 
debeas : eruditionem saeculi, an scientiam scriptu-
rarum." 6 ) Nein lehet tehát csodálkozni, ha a komoly 
szellemű alexand. Kelemen azt volt bátor mondani, 
hogy a philosophia a pogányoknak, épen ú g y m i n t a 
zsidóknak Mózes törvénye, u tmuta tó és nevelő volt, 
hogy előkészítse őket Krisztusra. — Azért is Gerdil 
bibornok mély elméje joggal nevezte bölcsészeti i ra-
tai t Bevezetésnek a vallás tanulmányozásába ( In t rodu-
zione alio studio della Religione)7) és XIV. Bene-
dek pápához intézett felajánlő levelében nem ok és 
czél nélkül mondá, hogy szent vallásunk ősi tani-
tói és védői joggal ál l í tot ták, hogy a philosophiát 
azért adta Isten a pogányoknak, hogy figyelmez-
tesse őket, miszerint biztosabb vezért keressenek, s 
hogy előkészítse őket ezen biztosabb vezér elfoga-
dása és követésére, midőn az isteni irgalom nekik 
azt megadandotta. 

Végre ime egy utolsó szempont, mely a philo-
sophia tanulmányozásának, mint, a tliuologiára való 
előkészületnek jelentőségét és szükségesvoltát bizo-
nyít ja . Es ez abban áll, hogy ezen tanulmányozás 
alapján lehet tüzetesen megtudni , hol érintkeznek s 
hol ágaznak el a természeti és természetfölött i rend ; 
hol kezdődik a kinyilatkoztatás, a természetfölött i . 
Ezen különféle szempontok megtaní t ják az emberi 

de numeris et figuris ; tertia de naturis, virtutibus et opera-
tionibus. E t ideo prima in primum princípium, Patrem ; se-
cunda in eius imaginem, Filium ; tertia ducit in Spiritus 
Sancti donum. 

Secunda dividitur in Grammaticam, quae facit poten-
tes ad exprimendum ; Logicam, quae facit perspicaces ad 
arguendum ; Rhetoricam quae facit habiles ad persuaden-
dum sive monendum : et haec specialiter insinuant myste-
rium sanetissimae Trinitatis. 

Tertia dividitur in Monasticam, Oeconoinicam et Po-
liticam. E t prima insinuât prinii Principii innascibilitatem ; 
secunda Filii familiaritatem ; tertia Spiritus Sancti libe-
ral itatem. 

Omnes autem istae scientiae liabent régulas certas et 
infallibiles, tamquam lumina et radios descendentes a lege 
aeterna in mentem nostrum: et ideo mens nostra tantis 
splendoribus irradiata et superfusa, nisi sit coeca, manu 
duci potest per seipsam ad contemplendam illam lucem 
aeternam." Itinerar. mentis ad Deum, cap. 3. n. 7. 

5) S. Aug. De bapt. contra Donat. 1. 6. c. 87. 
6) Id. Ep. L X X , 4. ad Magnum. 
7) Opere seelte del Cardinale Giac. Sig. Gerdil. Milano 

1836. I. k. í). 1. 
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szellemet a kinyi latkoztatás nagy becsét érezni és 
szent Tamással elismerni, hogy „min imum quod 
potest haberi de cognitione re rum al t iss imarum, 
desiderabil ius est quam certissima cognitio, quae 
habe tur de minimis rebus."8) Sz. Ágoston9) azt 
mondja , hogy őt P la tó eszméinek tanulmányozása 
segítette a keresztény kinyi latkoztatás nagyszerű 
vol tának megértésére. (Folytatjuk.) 

A lelkipásztor kötelességéről 
beteg híveinél a halál órájában segítségül lenni. 

Visszatérünk e tárgyra, mert igen fontosnak lát-
szik előttünk, különösen azon téves vélemény miatt, mely 
azt tartja, hogy elég a betegeknek a haldoklók szentségeit 
feladni, s ezzel a lelkipásztor teendője a másvilágra átköltö-
ző vel szemben absolute megszűnik. 

A római Rituale az Ordo ministrandi sacramentum 
extremae unctionis végén igy rendelkezik : „Admoneat (set. 
parochus) etiam domesticos et ministros infirmi, ut si mor-
bus ingravescat vel infirmas incipiat agonizare, statim ipsum 
parochum aeeersant, ut morientem adiuvet eiusque animam 
Deo commendet; sed si mors immineat, priusquam discedat, 
sacerdos animam Deo rite commendabit." Es Modus iuvandi 
Morientes czim alatt ezt olvassuk : „Ingravescente morbo 
parochus infirmum frequentius visitabit et ad salutem dili— 
genter iuvare non desinet, monebitque instante periculo se 
confestim vocari, ut in tempore praesto sit morienti." Végre 
az Ordo commendationis animae igy kezdődik: „Parochus ad 
decedentis animae commendationem accedens etc." 

Ezekből világosan kitűnik az egyház akarata. Az egy-
ház határozottan akarja, hogy a plébános, és a ki vele lel-
kipásztori teendőkre köteles, a nehéz betegnek ne csak a 
haldoklók szentségeit adja fel, hanem hogy halála óráján 
személyesen segítségére legyen és vele az egyház által előirt 
haldoklók imáját elvégezze. 

Ez az ügy, mint az Acta S. Sedis 11. köt. 189. 1. mon-
datik és a ,Religio' t. olvasói már értesültek1), mult évben 
vizsgálat tárgyát képezte a s. Congregatio Concilii előtt. 
Egy főpásztor ugyanis következő előterjesztest tett : 

„Etsi Rituale Romanum, cum suis commentatori-
bus . . . clare innuat, parochos teneri moribundis adsi-
stere . . . nihilominus de facto, quia operosa res est, in p l e n o 

robore vix unquam fuit haec salutaris disciplina et nunc 
saepius obsoleta videtur, ita ut sacrainentis administratis 
ac infirmis pluries visitatis, adsistentiam moribundorum 
absque ullo conscientiae stimulo praetermittant parochi 
multi, praesertim in populosis paroeeiis, tantum boni pas-
toris munus et tarn necessarium misericordiae opus vel mu-
lieribus committentes. Hinc ut in tanto negotio, a quo pen-
det aeternitas, quivis error sedulo praeeaveatur, ac omnis 
corruptela stirpitus eradicetur, sequentia dubia benigne 
enucleanda humillime et suppliciter proponuntur. Commen-
dant equidem Ordinarii in suis statutis parochiale ministe-

8) I . q. 1. a. 5. ad 1. 
9) Confess. 1. 7. c. 20. 
>J 1878. I I . félév, 37. sz. 

rium erga moribundos, sed aeeipiunt parochi non ut offi-
cium Obligatorium, bene vero uti purum putumque consi-
lium. Quem abusum corrigere valet sola Sanctae Romanae 
Ecclesiae summa auetoritas, ins clare definiens. Quaeritur 
ergo : 

I. An teneantur parochi aliique animarum curam 
gerentes moribundis adsistere, etiam si eos sacramentis 
rite munierint? 

I I . An haec obligatio sit s\ib gravi? 
I I I . An eadem urgeat obligatio erga moribundos, 

qui pie vixerint ac bene dispositi videantur? 
IV. An parochi impediti alium sacerdotem, si haberi 

possit, sufficere teneantur? 
V. An in longa agónia usque ad extremum spiritum 

perstare teneantur? 
VI. An ad mentem s. Caroli Borromaei dtiae tantum 

admittantur causae ab obligatione moribundis adsistendi 
dispensantes: nécessitas videlicet aliis infirmis sacramenta 
administrandi, vel aliae necessariae occupationes ? 

VII . Inter caeteras excusationes, quae afferri possunt: 
an speciatim parum firma valetudo, negotium non ita ur-
gens, locorum distantia, viarum difficultas, tempus noctur-
num, coeli intemperies, contagionis vel alicuius mali peri-
culurn, incerta agonia, defatigatio non minima, familiae 
infirmi repugnantia, nimium frequentes casus agonizantium, 
ut in nosocomiis, sint légitima impedimenta? 

V I I I . An teneantur parochi 1) parochianos inassuetos 
praemonere de necessitate parochum vocandi pro moribun-
dis et de obligatione ipsi facilem accessum praebendi, 2) 
obices serio removere, ut sibi viam ad moribundos sternant ?" 

Ezen előterjesztményre a Congregatio előadója véle-
ményes jelentésében a következő észrevételeket tette : Az 
első kérdéshez : A szent Írásnak ezen szavai szerint „Descen-
dit ad vos diabolus habens iram magnam sciens quia modi-
cum tempus habet." (Apoc. 12) világos, hogy a haldoklókra 
igen nagy gondot kell fordítani. Az ördögök Karthausi 
Dénes szerint (Dionysius Carthusianus, Tract, de morte art. 
3) „lelkünk legcsalfább s legveszélyesebb ellenségei," kik 
tudják, hogy a halál terminus merendi el demerendi, és hogy 
a lelkek azon állapotban, melyben halálukkor a testet el-
hagyják, változatlanul megmaradnak, s azért a betegeket 
épen haláluk óráján a leghevesebb kísértetekkel ostromol-
ják. Azért az egyház, mint gondos anya, e tekintetben a leg-
üdvösebb határozatokat hozta. Elég legyen itt mindenekelőtt 
a X I I I . Gergely által kiadott Ritualénak Modus udjuvandi 
morientes czimü fejezetére figyelmeztetni. Épen igy nyilatko-
zik a X I V . Benedek alatt kijavított Rituale De administra-
tione extremae unctionis czim a la t t : „A lelkipásztor intse to-
vábbá (t. i. miután a haldoklók szentségeit feladta) a beteg 
családbelieit, hogy azonnal hivják őt, lia a betegség sulyoso-
dik, még inkább, ha már a haldoklás beállt, hogy a betegnek 
segélyére legyen és lelkét Istennek ajánlja. Ha pedig a halál 
(a haldoklók szentségeinek feladása után) már közeledik, a 
lelkipásztor, mielőtt eltávozik, ajánlja Istennek a lelket rite 
(azaz az előirt Commendatio animae-t végezze el.) Es a kö-
vetkező fejezetben, De modo adiuvandi morientes : „Súlyos-
bodván a betegség a lelkipásztor gyakrabban látogassa meg 
a beteget és ne szűnjék meg őt minden kitelhető buzgalom-

25* 
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mal üdvére segiteni ; a halál közeledtekor pedig azonnal 
hivassa magát, hogy a beteg mellett annak idején jelen le-
gyen." Igy a római Rituale. Vele összhangban van vala-
mennyi egyházmegyei szertartásos könyv, melyek mind 
meghagyják a lelkipásztoroknak, hogy a haldoklóknál jelen 
legyenek, mig csak meg nem haltak. V. ö. Martene, De 
antiquis ecclesiae ritibus 1. 3. Ugyanígy nyilatkoznak az 
egyházmegyei és tartományi zsinatok, X I V . Benedek Fir-
mandis kezdetű constitutiójában n. 9, és legújabban Frassi-
netti a plébánosok számára irt kézikönyvében. Ez uttóbbi 
igy ir : „A szentségek feladása után köteles a plébános egész 
az utolsó leheletig a beteg segítségére lenni, s azért azon 
szokás, vagyis jobban mondva, visszaélés igen kárhoztatandó, 
mely szerint a lelkészek, miután a betegnek a szentségeket 
kiszolgáltatták, annak lakásába többé be nem lépnek." — A 
második kérdéshez: E tekintetben a szakírók (auctores) vé-
leménye megoszlik. Némelyek ezen kötelezettséget súlyos-
nak tart ják. Barbosa, De officio parochi p. 1 c. 7 n. 26. igy 
i r : „Sí infirmus incipiat agonizare, advertat parochus ma-
iorem ei incumbere adiuvandi obligationem ac magnum et 
necessarium ministerium esse moribundis opem ferre in eo 
statu, a quo vel in bono vel in malo dependet aeternitas. Ob 
hanc rationem penitus reiieienda est quorumdam opinio, 
eximens parochum a mortali culpa non assistentem iníirmo 
morti proximo post recepta sacramenta ; gravissimae enim 
culpae reus esset, si cum commode posset, eum desereret ; 
cuius quidem culpae repetenda est gravitas ab ea temporis 
circumstantia, in qua infirmus, si quando sui pastoris ope 
indigeat, tunc certe est, cum diabolus ipsius calcaneo insidi-
atur. I luic necessitati accedit et alia gravior animadversio, 
quod nempe infirmus indiget iterum ob aliquod novum 
peccatum confiteri ; qui casus cum non raro contingat, quis-
que intelligit parochum dictum infirmum deserentem a mor-
tali culpa excusari non posse." Ide tartoznak a különféle 
tartományi és megyei zsinatok határozatai is, melyek súlyos 
büntetéseket szabnak azokra, kik ezen kötelességöket elmu-
lasztják, — következőleg ezen mulasztást halálos bűnnek 
tekintik. — Azonban nem hiányzanak, kik az ellenkezőt 
tanít ják. Ezekhez tartozik Possevin, De officio curati, c. 13. 
n. 13., hol azt mondja, hogy a lelkipásztorok kötelesek a 
haldoklóknak segélyére lenni ; de már azon kérdésre, vájjon 
cz sub gravi kötelez-e, igy felel : „Non credo, quia videtur 
res levis, nisi in eo, qui ad talem statum sit redactus cum 
m o r t a l i . . , . vel cum perseverantia in statu mortali, quia 
iste cum sit in magna indigentia poenitentiae, videtur cura-
tus tamquam pastor teneri omni modo et via, dum superest 
halitus, illius salutem procurare, et tanto gravius teneri 
credo, quanto periculosius est damnum vicinum et irrepa-
rabile moribundi." — A harmadik kérdéshez: Több mint bi-
zonyos, hogy az ördögök az élet utolsó pillanataiban a leg-
hevesebb támadásokat intézik, hogy a lelkeket örökre meg-
rontsák. Kétségkívül tehát azok, kik bűnös, gonosz életet 
éltek, nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a kik jám-
borul s istenfélően éltek. Következéskép a lelkipásztor kö-
telessége azon haldoklók iránt, kikben ama bűnös állapot 
van, nagyobb, mint azok iránt, kik keresztényileg éltek. 
Azért jegyzi meg az imént emiitett író i. h. igen helyesen : 
„Cum iste sit in magna indigentia poenitentiae, videtur 

curatus tamquam pastor teneri omni modo et via, dum su-
perest halitus, illius salutem procurare, et tanto gravius credo 
teneri, quanto periculosius est damnum vicinum et irrepara-
bile moribundi." Oly haldoklók iránt, kik jól éltek és a ha-
lálra jól el vannak készülve, a lelkipásztor segélye üdvös 
ugyan, de nem szükséges „consvetudine ita interpretante", 
mint a nevezett szerző n. 5. mondja. — Az ötödik kérdéshez : 
Az ördög incselkedéseinek meghiúsítására és támadásainak 
visszautasítására bármely papnak jelenléte sokat használ ; de 
legtöbbet használ a lelkipásztoré, mert ő ezen léleknek Isten 
által rendelt pásztora és őre, miértis föl kell tenni, hogy az 
irgalmas Isten neki a gondjaira bizott ezen lélekre nézve bő-
ségesebb kegyelmet adott. Ha tehát valamely lelkipásztor a 
szentségek kiszolgáltatása után a betegtől visszavonul, ak-
kor megfosztja ezt azon különös jótéteménytől, melyet a 
halálos tusában az ő főpásztori állásától várni lehet. Mint-
hogy azonban a lelkipásztoroknak sokféle teendőik vannak, 
könnyen két kötelesség jöhet össze, melyek egyszerre nem 
teljesíthetők, ugy hogy a haldoklók látogatása és segítése 
elég gyakran elmaradni kénytelen. Azért rendeli a római 
Rituale ezen esetre : „Quodsi parochus legitime impeditus 
infirmorum, ut quando plures sint, visitationi interdum va-
care non potest, id praestandum curabit per alios sacerdo-
tes." Habár a Rituale ezt általánosan mondja, a nélkül, hogy 
a betegek közt külömbséget tenne, mégis, ugy látszik, azt 
az esetet is szem előtt tart ja , midőn valamely beteg már 
haldoklik. Azért, mellőzve azon tartományi és megyei zsi-
natokat, melyek a plébánost kötelezik, a haldoklókat vagy 
személyesen segiteni vagy mások által segittetni, csak bor-
romaei sz. Károly következő szavai legyenek ide iktatva, ki 
a negyedik milanói zsinaton azon rendeletet hozta, hogy 
más pap lépjen közbe akkor, lia a lelkipásztor törvénysze-
rűen akadályozva van: „Ubi hoc officium (sc. administra-
tionis sacramentoruin) pie et accurate praestiterit (parochus), 
si aeger adhuc vivit aut animam agit, ne eidem praesens 
adesse omniaque salutaria officia praestare omittat. Sí vero 
adesse aliquando non potest, vel quia aliis graviter aegro--
tantibus sacramenta ministrare necesse habet vel quia in 
necessariis parochialis curae occupationibus aliÍ3 impeditur, 
tunc ea pietatis officia i 11 i a Sacerdote, siquis alius eo loco 
est, sollicite praestare curat." — Az ötödik kérdéshez Posse-
vin szabálya lehet irányadó, ki i. h. ezen kérdésre: „An cu-
ratus teneatur apud moribundum manere die ac nocte?" 
következőleg válaszol : „Si moribundus sit impoenitens, 
credo teneri omni modo et via, dum superest halitus, illius 
salutem procurare, et tanto gravius teneri, quanto periculo-
sius est damnum vicinum et irreparabile moribundi. Si vero 
is recepit Sacramenta et Christiane vixerit, est bonum apud 
ilium manere sed non necessarium, consvetudine generali ita 
interpretante." — A hatodik és hetedik kérdéshez: I t t külön-
féle esetekről van szó és nehéz lenne szorosan meghatározni, 
hogy ezen vagy azon esetben valódi s helyes ok van-e, mely 
a haldoklók segítésének kötelességétől fölment. A lelkipász-
tor útjában álló körülmények, a haldokló állapota és erkölcsi 
tulajdonságai veendők itt inkább tekintetbe. Bor. sz. Károly 
szintén elhagyta a mentesség eseteinek felsorolását, tekintet-
tel ezen nehézségre és csak általában nyilatkozott, a lelki-
pásztor lelkiismeretére bízván eldönteni, mikor állhatnak be 
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a fölmentő körülmények.— A nyolczadïk kérdéshez : A felelet 
következik az eddigiekből. Midőn ugyanis a római Rituale 
rendeli, hogy a plébános a beteg családbelieit és ápolóit 
intse, hogy rögtön hivják, mihelyt baja rosszabra fordul, hogy 
továbbá minden módon gondoskodjék a reá bizott lélek 
üdvéről: kétséget nem szenved, hogy a lelkipásztornak kö-
telessége nemcsak hanyag liiveit figyelmeztetni azon kötele-
zettségre, hogy őt elhívják, hanem maga is köteles minden 
akadályt buzgón elháritni, hogy magának a beteghez vezető 
utat egyengesse. Mert a ki köteles a czélra, köteles az esz-
közökre nézve is. 

Eddig a sz. Congregatio előadójának véleményes je-
lentése. 

A Congregatio, mint már tudjuk, 1878. május 23-án 
tárgyalta ez ügyet s következő határozatot hozott : Stan-
dum est praeseriptionibus Rituális Romani, — in reliquo 

-consulat probatos auctores. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 23. A türelmesség minta példánya. — 

A ,Prot. E . s I . L , K ü l ö n f é l é i ' közt a következőket olvas-
suk : „Egy katholikus leánynevelde felállítása van ismét 
tervben Eperjesen. E czélra már eddig 30 ezer fr t áll ren-
delkezésére az illetőknek s még Eperjes városától is várnak 
megfelelő segélyt. A felállítandó intézet természetesen apá-
czák vezetése alatt fog állani. Első gondolatra a mily ör-
vendetesnek tűnik fel az ember előtt a katholikusok eme 
buzgalma a leánynevelés körül : alaposabb (?) megfontolás 
után lehetetlen be nem látni — nemcsak protestáns, de álta-
lán köznevelési szempontból is a veszedelmességét (elhisz-
szük !) e rendkivüli buzgalomnak. Azokban az u. n. katholi-
kus leánynöveldékben ugyanis a növendékek a következ-
ményeiben oly káros zárdai nevelésben részesülnek, mely az 
ész és jellem kifejtést mindenkor alárendi (?) ama főczélnak, 
hogy a növendék vakon (?) higyje, a mit az egyház tanit, 
vagyis más szóval, a zárdai nevelés a növendéket vakbuz-
góvá (hát még mivé?) teszi, a helyett, hogy igazán a szó 
nemesebb értelmében vallásossá tenné. Persze, hogy azután 
e nevelési rendszer hivei gondolkodnak arról is, hogy a szü-
lők gyermekeiknek csalt a tanulásban való előmenetelét lás-
sák, (mily bűvészek ezek az apáczák !) hogy e fölött való 
örömükben megfelejtkezzenek ama rendszer káros hatásáról. 
A katholikus leányneveidékben roppant súlyt fektetnek a 
külsőségekre. Könybe lábadnak az örömtől az elvakitott szü-
lők szemei, (oh szánalomra méltók !) midőn látják és hall-
ják, hogy gyermekeik milyen illedelmes magaviseletűek (le-
hetetlen !) milyen jól tudunk francziául, zongorázni stb., s 
midőn e felett könyeznek, a könyektől nem látják, — mert 
nem is nézik — (hogy is látnák, ha nem nézik?) gyerme-
keiknek a vakbuzgóságtól megmételyezett szivét. Nem 
csuda, ha ily meggyőződés mellett mi nem üdvözölhetjük 
olyan intézet felállítását, mely különben, a neve után itélve, 
a közművelődést volna hivatva előmozditani." 

Valamint a zárdai nevelés fennebbi czélzatos irányú le-
írásából, ugy a legutóbbi mondatból is csak az tűnik ki, hogy 
a ,Pi\ E . s I . L. ' szívesen eltűr bármily nevelő-intézetet, 
nem szólal fel azok felállítása ellen, kivéve, ha valamely 
intézet katholikus szellemű : ezt már ő nem tűrheti és való-

színűleg jobban szeretné, ha inkább semmiféle nevelőintézet, 
vagy iskola nem lenne, hogysem az katholikus legyen, 
hogy pedig valamely intézet vezetése apáczákra, vagy szer-
zetesekre bizassék, az már azután előtte épen kiállhatatlan 
mert az oly bizonyos mint kétszer kettő négy, hogy azok az 
apáczák és szerzetesek csupa fanatismusból állanak, ami 
náluk oly fokra hág, hogy inkább hiszik és hirdetik azt, a 
mit a kath. egyház tanit, mint, a mit a protestantismus 
vall, természetesen az azután nem tudatik be fanatismus-
nak, hogy a protestáns tiszteletesek és a prot. diaconissák 
nem a kath. egyház tanait, hanem a protestantismus igéit 
hirdetik, pedig a józan logika azt követelné, hogy ami az 
egyiknél fanatismus, vakbuzgóság és mit tudom még mi 
mindenféle, ugyanannak fanatismusnak kellene lenni a má-
siknál is, hanem ,paraszt ez egészen más', — nemde? 

Hanem szó a mi szó, mégis csak ördögi mesterséggel 
kell azoknak az apáczáknak birni, másrészt pedig, felettébb 
ügyetlen apáknak és anyáknak kell azoknak a katholikus 
szülőknek lenni, hogy magokat annyira kijátszatni engedik, 
hogy ők még mind a mai napig nem voltak képesek felfe-
dezni, mennyire tévútra vezettetnek az apáczák által, holott 
mindezt már a ,Pr. E. és I. L. ' szerkesztőségében is annyi 
alapossággal (?) tudják. Mennyi szemfényvesztést, mennyi 
cselszövényt kell azoknak az apáczáknak felhasználni, hogy 
a szülőket elvakíthassák ; ellenben mennyi lelkiismeretes (?) 
vizsgálatot, utánnézést kellett a ,Pr. E. és I. L. ' szerkesztő-
ségének felhasználni, hogy e szemfényvesztést felfedezze és 
végre a szülők előtt leleplezze, természetesen nem más czél-
ból, mint hogy megmentse a katholikus növendékeket a 
vakbuzgóságtól és a szülőknek segítségökre legyen gyer-
mekeik jellemes neveltetésében. Mégis csak bámulatos egy 
dolog, hogy e szemfényvesztést a kath. püspökök nemcsak 
eltűrik, hanem még elő is segitik, folyton folyvást leány-
neveldéket alapitva apáczák vezetése alatt. Bámulatos egy 
dolog, hogy a katholikus szülők, daczára a zárdai nevelés ve-
szedelmes befolyásának, daczára a ,Pr. E . és I. L . ' több-
szöri felszólalásának, gyermekeiket nemcsak vissza nem 
tar t ják a zárdai neveléstől, hanem oly tömegesen jelentkez-
nek, hogy kath. intézeteink az évről évre szaporodó növen-
dékeknek helyet adni nem képesek. 

A ,Pr. E és I . L.f fentebbi megjegyzései következté-
ben, mi ,alapos megfontolás ' tárgyává tettük e kérdést, meg-
gondoltuk, hogy püspökeink oly rövidlátók, vagy lelketle-
nek-e, hogy mind ezideig nem voltak képesek felfedezni a 
zárdai nevelés káros hatását, vagy felfedezve azt, mégis elő-
mozdították? De továbbá megfontoltuk azt is, hogy a kath. 
szülők oly szükkörü látkörrel, oly csekély belátással birná-
nak-e, hogy nem lennének képesek észre venni azon káros 
befolyást, melyet a zárdai nevelés gyermekeikre gyako-
rol ? Mint mondjuk, mi ezt mind megfontoltuk és azon ered-
ményre kellett jutnunk, hogy tekintve püspökeink fennkölt 
szellemét, tekintve jellemüket, de tekintve továbbá azon kö-
rülményt is, hogy még sehol sem találtuk feljegyezve, mint-
ha az U r Isten csak protestánsoknak adott volna ítélő te-
hetséget, a katholikusoktól pedig ezt elvonta volna, — a 
,Pr. E. és I. L. ' Ítélete a zárdai nevelésre nézve elfogult, 
alaptalan és igazságtalan. Vegyük a körülményeket ugy 
amint vannak és kérdezzük : vájjon a szülők csak a zárdá-
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dában találkoznak e gyermekeikkel, hol az apáczák befolyá-
sától nem képesek higgadt Ítéletre? Vájjon a szülők min-
dig oly exaltált állapotban, vagy ha jobban tetszik, elérzé-
kenyült állapotban vannak-e, hogy a szemeik az örömtől 
könybe lábbadva az igazságot, a valóságot észrevenni nem 
képesek? Tegyük fel anélkül, hogy megengednők, de te-
gyük fel, hogy a szülők részint a viszontlátás örömétől a 
zárdákban elragadtatva, részint befolyásoltatva a helyszínén 
évközben, vagy a vizsgálatok alkalmával nem volnának képe-
sek gyermekeik ész-és jellem-fejlődéséről magoknak Ítéletet 
hozni, vájjon áll-e, állhat-e ez a kéthavi szünidőre nézve is? 
Nincsen-e ennyi idő alatt elegendő módjok és alkalmuk 
a szülőknek gyermekeik minden irányú fejlődését megfi-
gyelni ? Vagy a szülők az egész kéthavi szünidő alatt min-
dig sirnak, mindig könyeznek, és ettől még a szünidő alatt 
sem képesek észrevenni a zárdai nevelés káros hatását? 
Illik a ,Pr. E. és I. L. ' hoz ily absurdumot állítani ? A 
kath. szülőknek épen azért is, mert gyermekeikről van szó, 
van annyi itélő tehetségűk, mint a ,Pr. E. és I. L.'-nak, és 
meg vagyunk győződve, hogy e lap felszólalása nemcsak nem 
fogja őket akadályozni türelmetlenségével gyermekeik zár-
dái neveltetésében, hanem azt épen előmozdítja, jól tudva, 
hogy ott gyermekeik igazi vallásos szellemet szívnak ma-
gokba. Miértis Eperjes városának csak gratulálhatunk, hogy 
keblében szerencsés lesz üdvözölni ily kath. intézetet. A 

Szatmár . A szatmári egyházmegye főpásztorának apos-
toli körútja. (Vége.) — Folyó hó 2-án az igénytelen József-
háza falucskát érte a föpásztori látogatás szerencséje. A 
kerület határán t. Kovács Jenő közigazgatási szolgabíró 
fogadta ő méltóságát igén ékes kis magyar szónoklattal s 
kiséré a csendbiztossal, utóbb zászlós lovasok csatlakozása 
mellett, egész Józsefházaig. Oly szépen hangzotfak el a 
müveit, rokonszenves, deli férfiú ajkairól, többek közt, a 
szónoklatát bezáró eme szavak : „Kisérje, Isten áldásán ki-
vül, apostoli kőrútjában, méltóságodat a hivek szeretete, 
hálája, rokonszenve és hódolata." — A tartalmas kis beszé-
den átömlő gyönyörködtető hang Kalksburg-ra emlékeztetett, 
ahol nem semmit mondó, csengő üres phrasisokra oktatják 
a növendékeket. Nem tetszelgő s eget verő hiu pathos, hanem 
a nemes érzelmekkel telt sziv szólott a derék férfiúból. 

Szent mise s beszéd és a bérmálás szentségének kiosz-
tása után itt is az iskolát szemléié meg legelőbb ő méltósága 
s azon örvendetes tapasztalást s/.erzé a tanonezok közt, hogy 
a sváberedetü gyermekek is már alig tudnak svábul, hanem 
hogy szüleikkel együtt már egészen megmagyarosodtak ; 
azonban korántsem ama néhány hét vagy hónap óta, amióta 
t. i. a kath. clerus az országgyűlésen bizonyos Herostratus 
által a magyar nyelv és nemzetiség elhanyagolásáról, sőt 
mellőzéséről vádoltatott hamisan : mert hisz egy nemzedék-
nek megmagyarositása nem pár hét, hónap vagy év, de évek 
meg évek műve. Viszont azonban nem erőszakosan és törik-
szakad-módjára szokott a hazatías kath. clerus a nemzetiség-
terjesztésének ügyében eljárni : az ilyetén átalakulásnak erő-
szak nélkül, önkényt, a meggyőződés, előnyösség és szükség-
érzetéből kell fakadnia s kiindulnia.— A szűkölködő tanitót 
20 frból álló ajándékkal segélyezé meg a kegyes főpásztor. 
A megvigasztalt tanitó családja pedig öröm-s hála könnye-
ket hullatott a nem várt kegyadomány fejében. — A ple-

bániaházba viszatérve, a három lelkipásztor, t. i. a római 
és görög katholikus plébános s a református lelkész testvéri 
szereteten alapuló szép harmóniáján épültünk és gyönyör-
ködtünk. 

Ebédre a szomszéd Sárköz-Újlakon özvegy báró Vé-
csey Miklósné ő exellentiájához vala hivatalos ő méltósága, 
hol a szives ebédet, közvetlen kíséretével, az aggkora daczára 
még mindig kedélyes bárónő, a magas műveltségű báró Vé-
csey Józsefné szépreményű két leánykája s egy vendég 
bárónő becses társaságában tölté el. 

A tündöklő fénypontok azonban még csak ezután kö-
vetkeznek. 

Szept. 7-kén Nagy-Bánya, 8-kán, Kisasszony napján, 
Felső-Bánya s 9-kén folytatólag ismét Nagy-Bánya verse-
nyezve fejtették ki a legnagyobb fényt és valóságot, minő-
vel egy főpásztor csak fogadható. 

Útközben Misztótfaluban, szintúgy ünnepélyesen fo-
gatatván, az ottani kath. filialisták u j templomocskáját 
szemléié meg ő mlga, mely a hivek buzgóságából az egyház-
megyei alapítványok s ő méltósága bőkezűségének hozzá-
járultával épült s melynek csinos oltára fölött ő mltgának 
védszentjét, sz. Lőrinczet ábrázoló s ugyancsak ő méltósága 
által ajándékozott szép kép ékeskedik. 

A közel hegytetőn már mozsárdurrogás hirdeté a fő-
pásztor közeledő megérkezését a Borpatakon várakozó szám-
talan diszfogatnak, hol is ő méltósága Nagy-Bánya város 
részéről a polgármester, Gellért László ur által lelkes üd-
vözlő beszéddel foggadtatott és hosszan sort képező kiséret 
mellett a nép örömujongásai közt a városba bevonult. A 
nagy hidnál gyönyörű diadaliv hirdeté a nagy-bányaiak 
örömét a magas vendég megérkezte fölött, mely alatt átha-
ladván, minden oldalról az ablakokból és emelvényekről 
szórt virágok, koszorúk és bokréták egész özöne boritá el 
a szeretett főpásztor kocsiját s liinté be diadalutját. A 
tetemes költségen felállított pompás sátorban díszbe öltöz-
vén ő mlga számos egyháziak segédlete, tűzoltók, bányamun-
kások s a gymnáziumi if júság sorfalai között, fehérbe öltö-
zött s útjára virágokat hintő leánykák egész serege által 
megelőzve, hullámzó néptömeg kíséretében vonult a piacz-
téren át a nagyszerűen kivilágított szentegyházba. A háza-
kon töméntelen zászló lobogott, a diadalnak s az örömnek 
mindannyi jelei ; egész Nagy-Bánya talpon volt ; a betegeket 
kivévç, mind elhagyták tűzhelyeiket, hogy az érkező főpász-
tort láthassák s a magasztos fogadtatási ünnepélynek tanúi 
lehessenek. A nagy-bányaiak tanúsága szerint, emberemlé-
kezet óta, ily nagyszerű fogadtatást nem láttak. Ünnepélyes 
áldásadás s a plébánián való megszálás után azonnal véget 
nem érő tisztelgések vevék kezdetöket; legalább is tiz kü-
lönböző testület mutatván be hódolatát ő méltóságának, köz-
tük mindkét vallásfelekezet, maguk az izraeliták is. Az 
öröm általános volt. Minő lelkesedéssel fogadtatott ő méltó-
sága valláskülömbség nélkül, tanúsítja azon ékes szónoklat, 
melylyel a helvét vallásúak tisztelgése alkalmával, derék 
lelkészök, tiszt. Gulyás Lajos ur hitsorsait ő méltóságának 
bemutatá : „Mélt. megyés püspök ur ! Mint a helybeli re-
formált egyházközség küldöttsége, mi is eljöttünk örömünk 
és tiszteletünk kifejezésére. Örülünk mi is, hogy méltóságod 
városunkat becses megjelenésével szerencsélteté, mert meg 
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vagyunk győződve, hogy ez nem csak saját híveire, hanem 
minden felekezetek vallásos életére épitő, emelő hatást gya-
korol. ö rü lünk , mert hiszszük, hogy a közös öröm, melyet 
ezen ünnepélyes alkalommal érezünk, még szorosabban kap-
csolja össze az eddig is szép testvéri egyetértésben élő ke-
resztény felekezeket. De egyszersmind nem csak örömünk, 
hanem legmélyebb, legőszintébb tiszteletünk kifejezése ve-
zetett benünket ide. Mi nem hunyhatunk szemet méltóságod 
egyházi és honfiúi érdemei előtt, sőt készséggel beismerjük, 
hogy mint az ország egyik nagyliirű főpapja és a nemzet 
törvényhozó testületének egyik nagy befolyású tényezője, 
ki életét Isten és a haza, ezen minden romlatlan emberi 
kebel előtt legszentebb két tárgy szolgálatára szentelte, — 
nincs eléggé kitüntetve és méltányolva csupán saját hitsor-
sosa! tisztelete s elismerése által, hanem teljesen megérdemli 
minden felekezet és a haza háláját. — Fogadja tehát mél-
tóságúd örömünk, tiszteletünk kifejezését oly őszinte kebel-
lel, mint a milyen őszinte tiszta érzésből az származik. Min-
ket pedig fogadjon be és tartson meg keresztényi szereteté-
ben, jó indulatában és nagybecsű figyelmében. Sokáig éljen !" 

Alkonyat után világítás mellett a plébánia lakhelylyel 
szemben felállított „Szerencse föl !" feliratú S. L . kezdő 
lángbetüket ellőtüntető bányaüregből a bányászok kivonu-
lása, kezeikben mécscsel, gyönyörködteté a kegyes főpásztort 
melyet négy bányarém megjelenése, kettejök arany kala-
pácscsal, zárt be zene mellett. A kereszthegy oldalán egy 
rakott füzekből alkotott fekvő óriási lángkereszt vala lát-
ható. Végül fáklyás-zenekar vonult végig a város főterén 
a plebániaház elé tisztelegve s szónoklattal üdvözölve a sze-
retett főpásztort, a mely üdvözlésre adott válaszában ő mlga 
többek között azon emlékezetes és lelkes éljenkiáltásokkal 
fogadott szavakat ejté ki : „A jó katholikus nem lehet rosz 
hazafi és nem képzelek kath. püspököt, aki egyszersmind 
jó hazafi ne lenne." r. I. 

Róma. Campello gróf levele, melyet a flórenczi ,Messa-
gere'-ben s az ,Osservatore Romano'-ban közlött, teljesen 
ketté vágta a katholikus-conservativ politikai párt viszo-
nyát a bolognai ,Pace'-hoz. Bizonyára értesültek róla,1) 
hogy e lap, mielőtt megszűnt, közzétette a tervezett katho-
likus conservativ politikai aetio-pdrt programmját. Ki tűnt 
e programúiból, hogy az abban kimondott elvek homlok-
egyenest ellenkeznek a ,Pace' által eddig hirdetett elméle-
tekkel s más, u. n. conservativek eszméivel, kiknek liberális 
programmja szintén megjelent Flórenczben, julius hóban. A 
,conservativ katholikusok' ama programmjábau főleg a 
pápai világi fejedelemségre nézve észlelhető a leglényege-
sebb eltérés a ,liberális katholikusok' programmjától, kik a 
világi fejedelemséget könnyelműen áruba bocsátották, mig 
amazok azt nélkülözhetlennek nyilvánítottak. A mi külö-
nösen meglepett mindenkit és könnyen nagy botrányt 
okozhatott volna, az ama programúinak épen a liberalismus-
hoz szitó lapban való közlése volt. Campello gróf levele elosz-
latott minden veszélyt, minden okat a félreértésre és bo-
trányra. Kiviláglik ebből, hogy a conservativ katholikusok 
actio-programmját önmagában véve kell tekinteni s a ,Pace' 
ben való megjelenését csak a véletlennek kell tulajdonítani, 
oly véletlennek, melyre a programm szerzői semmi befolyással 

i) Lásd a .Religio' 1879. II. félév, 20. sz. • 

sem birtak, minthogy fogalmazatukat hónapok óta titokban 
tartották és semmi okuk sem volt, hogy oly lapban közöljék 
azt, mely elveikkel ellentétben van. 

Ez magyarázza meg, hogyan mondhatta ez ,Unità 
Cattolica', teljesen ismeretlen és rejtett levén előtte C a m -
pello gróf későbbi nyilatkozata, a következő szavakat : 
„Kettő közöl egy : vagy az emiitett programm teljes össz-
hangban a katholikus szellemmel és a szent atya akaratával 
fog megvalósulni, és akkor benne nincs semmi u j s nem le-
het benne a katholikus szelleminek uj nyilatkozatát látni ; 
vagy pedig a ,Pace' és Conti Ágost, a liberális conservativek 
feje által szándékolt módon lesz alkalmazva, és ezen esetben 
tehetetlenséggel lesz megverve, mert viszhangra a katholi-
kusok lelkiismeretében nem fog találni." 

Most Campello gróf levele után ez utóbbi alternativa 
elesett. Ezen levél világot vet az egész helyzetre, és ez ál-
tal egyúttal visszaállítja Olaszország katholikusai közt az 
eszmék és érzelmek legteljesebb öszhangját. Látni e levélből, 
hogy a ,Pace'-ban, nem tudni hogyan, megjelent programúi-
nak nem lehet, — teljesen megfelelőleg az ,Unità Cattolica' 
első alternatívájának, — igen, nem lehet más megvalósítása, 
mint olyan, mely a kath. szellemmel s a szent atya bölcs aka-
ratával teljesen öszhangban van. Ezen sonverain akarat 
iránti hódolatból hallgattak a programm szerzői Olaszország 
katholikusainak részvevőséről a politikai választásokban. És 
épen ily czélból reclamálták nyilvánosan az egyház fejének 
igazi, tényleges és kétségbevonhatlan souverainitását a vi-
lági fejedelemség hatalmának teljes gyakorlása által. 

Ezentúl nyugodt szivvel lehet szemlélni a katholikus 
actio-párt működését, melynek czélja : fenntartani, az egy-
ház üdvös befolyásával, a társadalmi rend mellőzhetlen el-
veit, — jóvá tenni azon rosszat, a mi Olaszországban ezen 
elvek ellenére történt, — végre visszakövetelni az igazság 
sérthetlen jogait. Olaszország conservativ katholikusai, vagy-
is inkább egyszerűen katholikusai, megerősödve érzik ma-
gokat az egységben és engedelmességben — egységben ön-
magok közt és engedelmességben Krisztus helytartója, az 
egyházi államok törvényes souverainje iránt. 

Aachen, szept. 11, A németországi katholikusok XXVI. 
nagygyűléséről most már teljes képet lehet adni, mert be 
van fejezve s egész nagyságában előttünk áll. De épen a 
felölelt ügyek, a zárt és nyilvános és bizottsági ülések so-
kasága kényszerit, hogy rövid legyek, mert a mi ezen ülé-
sekben letárgyaltatott, azon remeknél remekebb lelkes be-
szédek és szónoklatok, melyek tartattak, úgyis külön, egy 
vaskos kötetben fognak megjelenni. 

Az első nap, szept. 8-dikán zárt közülésben az előzmé-
nyeket végezték el s a beérkezett üdvözlő iratokat olvasták 
fel. Ekkor lépett be a terembe Windhorst , a centrum ve-
zére, kit szűnni nem akaró tapsvihar fogadott. Megválasz-
tatván a congressus tisztikara s a bizottsági elnökök, kezde-
töket vették a bizottsági tanácskozások. Este 6 órakor volt 
az első nyilvános közülés. Az óriási terem zsúfolásig megtelt. 
Németország 2000 lelkes katholikusa volt itt. Legelőször 
Droste-Vischering gróf-elnök szólt I X . Pius és X I I I . Leo 
pápaságáról ; dr Zehrt a kath. egyleti, Bachem ügyvéd a ra j -
nai kath. frank életről mondtak gyújtó szavakat Grimm ke-
reskedő a kath. kereskedői egyletek nevében szólt, Schaf-
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fer a legényegyletek ügyét ajánlotta, Loë báró az iskolakér-
dést szellőztette, Schaepmann a hollandi testvérek üdvözle-
tét hozta meg. Mennyi eszme, mennyi actio ! 

Szept. 9-ike főleg a bizottsági tanácskozásoknak s a 
jelentések kidolgozásának s a zárt ülésben való előterjeszté-
sének volt szánva. Az elnöki jelentések után Hertling báró a 
Görres-egyletről terjesztett be pártolási határozatot. Hauser 
kanonok a missiókról, dr Hahn a Xaverius missió-egylet 
tevékenységéről, Lingens ügyvéd a sz. József egyletről, 
Wiese kereskedő a munkás ügyben tettek jelentéseket. 
Ugyanaznap a Pius-egylet óhajára progammonkivüli nyil-
vános közülés volt, melyen Timmermann a Pius-egyletet 
ismertette, Sehorlemer-Alst báró a munkás kérdésről nagy 
hatású beszédet tartott, igazolva a centrum magatartását, 
Kebbert, Loë báró, Schaepman, Reichensperger Ágost, Mou-
fang, Ibach plébános, végül Windhorst voltak a további szó-
nokok, kiknek beszéde a társadalmi kérdés körül forgott. — 
Ugyanaznap a sz.Vincze-egyletek külön közgyűlést tartottak. 

Szept. 10-én a harmadik zárt közülést az elnök ismét 
jelentésekkel nyitotta meg. Utána szólott Fogt ezredes a 
formaliákról, Cahensly a német kivándorlók védegyletéről, 
Würden Antwerpenből ugyanerről, Moufang a társadalmi 
kérdésről terjesztett be resolutiókat, Neu plébános a ker. 
jótékonyság-ügyi bizottság inditványait terjesztette be, 
ajánlva különösen a sz. Vincze-egyletet, Heuser, missióügyi 
előadó, a Xaver-, Bonifacius-, sz. József-, és sz. Raphael-
egyletekről adott bejelentést és határozati javaslatokat, me-
lyek lelkesedéssel elfogadtattak. — Az ugyanaznapi nyilvá-
nos közülés tüntető éljenzéssel fogadta Windhorstot, midőn 
a terembe belépett. Azután Droste-Vischering grófelnök 
felolvastatta a szent atya brevéjét. Dr Schmitz düsseldorfi 
káplán beszélt a sajtóról, különösen Németország 271 kath. 
lapjáról, ajánlva mindenek fölött az igazságot. Wendt báró a 
sz. Bonifácz-egyletet ajánlá a közgyűlés figyelmébe. Schor-
lemer-Alst báró a westphaliai földmivelő egyletet ismer-
tette, megvilágitva a társadalmi kérdést. Reichensperger a 
solid ker. műipart ajánlotta. Böhmer egyetemi hallgató a 
kath. tanuló egyletek nevében szólalt fel. Moufang az iskola-
kérdést szellőztette; áttérvén pedig a paphiányra kérte a 
plébános urakat, hogy hivatást mutató gyermekeket az 
alsóbb néprétegből középiskolára előkésziteni és papi pá-
lyára nevelni szíveskedjenek. 

A szept. 11-én tartott utolsó zárt ülés tisztán ügyrendi 
volt. Loë báró jelentette, hogy a Canisius-egylet megalakult 
Mainz székhelylyel. Dr Schmitz a sz. Ágostonról nevezett 
sajtó-egyletet ajánlotta, sok érdekeset hozva fel a lapok 
hirdetési rovatának kezeléséről. A formaliák bizottsága Fogt O O 
ezredes előadó jelentése szerint resolutiót hozott, melyben 
kimondatni kéri, hogy a német katholikusok köszönetet mon-
danak a centrumnak s vele teljesen egyetértenek. Elfogadta-
tott. Üdvözlő iratok még most is érkeztek : az augsburgi 
püspöktől, az olasz kath. ifjúsági egylettől, az olasz kath. 
congressusok bizottsági elnökétől stb. . . . o o 

Jövőre még egy tudósítást az utolsó nyilvános ülésről. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a rozsnyói székeskáptalannál megüresedett ifj . 
mesterkanonoki állomást, dr. Podraczky István papnöveldei 
lelkiigazgató, hittanár, udvari káplán és szentszéki ülnök-
nek adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1879. évi szeptember hó 9-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. ' 

VEGYESEK. 
= Rómából a ,Voce délia Verità' f. hó 20-i száma ér-

dekes hireket hoz, melyeket sorban közlünk. Bibornokká 
creáltattak a f. hó 19-i consistoriumban : Monsignor Pier 
Francesco Meglia, monsignor Giacomo Cattani, monsignor 
Ludovico Jacobini, monsignor Domenico Sanguigni. — A 
két magyar bibornokról ezeket i r j a : „Vasárnapreggel érke-
zik meg Rómába és a ,Roma' szálodában fog lakni, ő emi-
nentiája Simor bibornok, Magyarország primása, hogy részt 
vegyen a hétfői consistoriumban és átvegye a bibornoki 
kalapot. — Hétfőn, a consistorium után, a sz. szék melletti 
osztrák nagykövetség palotájában szokásos fogadtatás, me-
lyen ő eminentiáik Simor és Haynald bibornokok fogadják 
az üdvözleteket. O eminentiája Haynald az Animában, ő 
eminentiája Simor a Corson levő ,Roma' nevü vendéglőben 
vett lakást." 

— Az orosz szent zsinat 50,000 rubelt szavazott meg 
az orosz-görög vallásnak Japánban való terjesztésére. A 
zsinat nagyszámú missionariusaitól jelentések jönnek be a 
Mikadó birodalmából, hogy a megtértek száma gyorsan nö-
vekszik. Tokkióban egyedül már több mint 1000 japáni 
vallja az orosz-görög hitet. Legújabban a japáni börtönök 
legfőbb felügyelője az orosz orthodox valláshoz csatlakozott 
s utasitotta alattvalóit, hogy engedjék meg az orosz hitté-
ritőnek, hogy szabadon folytathassa téritői munkáját a 
felügyeletük alatt álló börtönökben. Megtérésének közvet-
len eredménye az volt, hogy 120 egyén cserélte ki vallását 
az orosz vallással. 

— A protestantismus terjedése Japánban a debreczeni 
,Prot. Hetilap' szerint örvendetes arányokat vett. Van mos-
tan már a birodalomban 43 protestáns egyház, 54 vasárnapi 
iskola 2000 tanulóval; 3 theologiai iskola 175 tanulóval; 81 
hittérittő 63 benszülött segédhitszónok, 10 benszlilött lel-
kipásztor és 150 prédikáló helyiség Hány bibliát osz-
tottak ki? 

— Francziaorrszágban alig van nap vagy hét, melyen 
durva sérelmet nem követnének el egyházi személyek ellen. 
E napokban faluja plébánosát akkor insultálta egy munkás, 
mikor az viaticumot vitt egy haldoklóhoz. Ehirreí egyszerre 
arról hoztak jelentést a lapok, hogy a Valenciennesből ki-
indult vonaton (5 apácza jelenlétében 4 ifjoncz folytonosan 
a legbecstelenebb dolgokról beszélt, mig végre a jelenvolt 
világiak a vonatfelügyelő segélyét vették igénybe. 

— Üres szólam, melyet megfelelő tett nem akar követni, 
és nem egyéb, a német császár nyilatkozata, melyet Alexan-
drowoból Königsbergbe utaztában a papsághoz mondott : 
„Igen,uraim, valláson és iskolán alapszik nemzetünknek egész 
jövője." . . . Miért nem adja tehát vissza a vallásnak szabad-
ságát, miért nem adja oda a vallásnak az iskolát? 

— Gasteinböl egy bécsi lap f. hó 19 kén a következő 
táviratot kapta : „Mgr Jacobini nuntius ma utazott vissza. Öt 
napig volt Gasteinban és többször találkozott Bismarckkal." 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

_ Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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zatmár. A szatmári egyházmegye főpásztorának apostoli körút ja . Zágráb. Kis seminarium alapítása. Angolország. Man-
bibornok az iskola-kérdésről. Az angol kath. kereskedők egyleti közgyűlése. — Irodalom : Az aegyptologiai és assy-

Szatmár. 
ning 

riologiai kath. irodalom Francziaországban. — Vegyesek. 

E m l é k i r a t 
a philosophiai tanulmanyok emeléséről 

a papnevelő intézetekben. 
(Folytatás.) 

És most a részletekre jővén, egymásután vé-
gig tekintve a bölcsészet különféle ágain, u j a b b 
bizonyítékokat ta lá lunk arra nézve, hogy a theolo-
giát alapos bölcsészeti t anu lmányoknak kell meg-
előzniök. Tekintsük pé ldául a logika két főrészének, 
a kr i t ikának és dialekt ikának czélját. Az elsőnek 
feladata képesiteni bennünket, hogy bizonyos gya-
korlot tsággal s könnyűséggel fo rdu l junk azon for-
rásokhoz, melyeket a latinok loci-knak neveznek, s 
melyek a kérdések felfogásának módja i t s tárgyalá-
sának eszközeit ad ják kezünkbe. A dialektika meg-
tani t , hogyan kell a kérdéseket jó l feltenni, hogyan 
kell az ellenfelek különféle természetét fölismerni, s 
következőleg hogyan kell az igazság megvédésére s 
a tévelyek megczáfolására a legalkalmasabb eszkö-
zöket megválasztani. „Perspicuitas, mondja igen ta-
lálóan a lexandr ia i Kelemen,1) opem fert ad traden-
dam veritatem, et dialectica, ne pros te rnamur ab 
haeresibus quae faciunt incursiones. Es t quidem 
per se perfecta et nul l ius indiga Servatoris doctri-
na, cum sit Dei v i r tus et sapientia. Accedens autem 
graeca philosophia non veritatem facit potentiorem, 
sed debilem adversus eam facit sophisticam argu-
mentat ionem ; et propulsans dolosas adversus veri-
tatem insidias, dicta est vineae apta sepes et val-
lus. E t quae est quidem ex fide Veritas, t amquam 
panis necessaria est ad vivendum : quae autem prae-
cedit disciplina, est obsonio similis et bellariis." E 
szavakhoz mél tán sorozhatni sz. Vazulnak követ-
kező nyi latkozatát 2) : „Murns, septum est ac jnuni-

Strom. ]. 1. — 8) In cap. II. Isai. 

men in hoc condi tum, u t tuea tur ac propugnet civi-
tates et hostium impressiones propel lantur . Sic di-
sciplinae nonnul lae sunt nobis ab ipsa veri tate ac-
comodatae ad conservandam vim sa lu ta r ium do-
gmatum. Sunt item aliae externae inventiones ad 
corroborandum mandacium et tuendam veri tatem 
accurata dil igentia conquisitae. Art is enim dialecti-
cae facul tas murus est p ropugnandis dogmatibus 
apprime oppor tunus ; non sinens ea in diversam 
partem facile abripi , aut in to tum intercipi ab iis 
qui ea vellent evertere. Ob hoc quidem mur i Je ru-
salem in manu Domini descripti s u n t . a 

Lát juk ime, hogy a szent a tyák habár más te-
kintetben inkább Pla tó t követték, a logikára nézve 
egészen a per ipatet ikusokkal tar to t tak . És apologe-
tikai müveikben nagy hasznát tud ják venni a ki-
nyi la tkoztatás ál ta l tökéletesített a tudományok ezen 
művészetének, ezen gondolkozási mesterségnek. 

Nem tagad juk a vi lágér t sem, mintha a dialec-
tika nem szenvedett volna a scholasticusok részéről 
nyelvök barbár volta s azon sok apró szőrszálhaso-
gatások miatt , melyekbe a philosophiát bekeverték. 
Azonban, hogy ezen visszaélésen segítsenek, a scho-
lastikusok ellenségei az egyik végletből a másikba 
estek. Micsoda hasznot lehet vonni ezen bu jaha j t á su 
dudvából s azon szörnyszavakból, melyekkel ascho-
lastikusok i f jú neveltjeik elméjét tele tö l tö t t ék? 
Mily gothikus és nevetséges alak azon i f j ú alakja, 
ki nem tud másról mint a kategóriákról , az univer-
salisokról, a formák-, materiák- és quidditásokról\... 
Ezen s hasonló indokokból indul tak ki a mul t szá-
zadban, (s itt-ott még a jelenben is) hogy a tan tár -
gyak sorából kitöröljék a logikát, melyre nézve 
megelégedtek, ha a növendékeket néhány felületes 
ismerettel és tör ténet i adat ta l megismertet ték. 

Ezen balvélemények a logikáról annyira el vol-
26 
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tak terjedve, hogy egész Európában a leggyászo-
sabb következmények állottak be és a pusztulást 
bevitték egész a seminariumok bölcsészeti tanulmá-
nyi rendjébe. Legyen tehát nekünk szabad azon je-
lesekhez, kiknek kezében van a fensőbb nevelés ügye, 
néhány észrevételt intézni ezen ostracismus i ránt , 
melylyel a logika és dialectika tanulása csaknem 
mindenüt t sú j tva van. 

Először is, minden idő nevezetes és illetékes 
emberei a logikai és dialektikai tanulmányokat a 
tudományosság nélkülözhetlen alapjának ta r to t ták . 
Eléglegven mindenek előtt emlékeztetni szives olva-Ö Oi/ 
sóinkat arra , hogy Augustus idejében, tehát a leg-
classicusabb időben, damaskusi Miklós és Xenarch 
magyaráz ták nyilvános előadásokban Aristoteles Or-
gánumát . Cicero pedig az államférfiú és pára t lan 
szónok ezt mondta a dialectikáról : „Sine hac arte 
quemvis arb i t ra inur a vero abduci fallique posse ;U3) 
és de oratore czimü müvében, hol okát adja, miért 
mul ta felül Sulpicius szónok-kortársait , igy nyilat-
kozik : „Hic enim a t tu l i t hanc artem omnium artium 
maximum, quási lucem ad ea quae confuse ab aliis 
aut respondebantur, au t agebantur . " Ne csodálkoz-
zunk ezek után, ha sz. Ágoston a logikát ,scientiam 
veri ta t is ' -nak nevezi. Cousin, franczia közoktatás-
ügyi minister is 1840. ju l . 17-iki kör i ra tában eme 
nevezetes szavakat használta, melyek mindenkor 
becsületére fognak válni : „A syllogistika művészete 
hatalmas szellemi tornászat, mely a szellemet sza-
batosságra s erőteljes gondolkodásra szoktatja. Ezen 
férfias iskolában képeztettek a tyáink ; csak javára 
válhat ik a mostani i f júságnak, ha egy ideig benne 
gyakorol ta t ik . t t 

Egész a mul t századig a logika lényeges részét 
képezte az alapos tanu lmánynak és műveltségnek. 
Egy nevezetes ál lamférfiú a philosophia mind a 
négy fő része közül a logikát t a r t j a legszüksége-
sebbnek az á l lamférf iura nézve, min t a helyes gon-
dolkodás taná t és mesterségét. 

És valóban a logika csakugyan mintegy er-
kölcstana az emberi észnek; ő azon szabály, melyet 
az emberi szellemnek az igazság keresésében kö-
vetni kell, hol a logikának épen oly szerepe van, 
mint a festészetben a perspectivának. 

A bölcsészeinek ez a része az, mely meghatá-
rozza és jellemzi az ismérveket, forrásokat vagy he-
lyeket (loci), melyek „sicut li t terae ad verbum scri-
bendum, sic ad omnem causam explicandam occur-
r u n t . " Ez javi tó s gyógyszere azon csalódásnak, 

De finib. XXI. ; ad Brut, de clar. orator. XLI. 

melybe Pascal szerint az érzékek és ész egymást 
kölcsönösen bonyol í t ják ; az érzékek visszaélnek az 
észszel hiu látszatok által, viszont a lélek szenvedé-
lyei megzavarják az érzékeket téves behatásokat 
hozván bennök létre. Ez azon bölcsészeti szak, mely 
kifejlesztvén a bölcs tapintatosságot és practicus 
észt, megóvja a szellemet épen ugy a dogmatismus 
mint az empir ismus túlzásaitól, mindig szeme előtt 
t a r tva az igazság keresése és tanulmányozásában 
követendő vezéreszméket s folyton emlékeztetve 
Dante gyönyörű szavaival arra , hogy 

(Paradiso) dietro i sensi 
La ragione lia corte le ali. 

Ez végre azon bölcsészeti szak, mely megmondja, 
hol kell kételkedni, vagy áll í tani, vagy tagadni, vagy 
megengedni, és mennyire lehet mindenben menni. 

Mellőzzük a XVII. századot megelőző kort, mely 
ar ra nézve, a mit imént mondtunk, számtalan s el-
vi tázhatlan bizonyítékot szolgáltat. Szóljunk csak a 
XVII. századról. E korszak nagy irói, kik mél tán a 
bölcsészet res taura tora inak tar ta tnak, Galilei, Ba-
con, Grotius, Descartes, Gassendi, Leibniz, Bossuet, 
Nicole, mindnyá jan i f j ú k o r u k b a n a logika ezen sok-
féle gyakorla ta iban képződtek. Ezen fensőbb szelle-
mek kétségkívül felismerték a visszaélést, melyet a 
logikával elkövettek ; de egyszersmind biztosak vol-
tak arról, hogy kerülve ezen visszaéléseket, meg kell 
ta r tani mindent , a mi a tudományosság e nagy mű-
vészetében jó van. Nem fogja kétségbe vonhatni 
senki, hogy a helyes gondolkozás, melyet a logika 
szabályainak megtanulása és folytonos gyakorlása 
ál tal megszoktak, adta okoskodásaiknak azon erőt, 
világosságot és életrevalóságot, melyet még most is 
bámulunk müveikben. 

Napjainkban, midőn ezen tanulmányokra oly 
kevés gondot és időt fordí tanak, mi t t apasz ta lunk? 
Nem értik .Cicero következő a jánlásának jelentősé-
gét (De oratoribus) : prudenter cogitare; az emberek 
nem igyekeznek magokat biztosítani azon kellemet-
len hibától „ne incognita pro cognitis habeamus, 
neque temere assentiatnur" ; nem törődnek vele, 
megteszik-e vagy nem a szükséges elővigyázatokat 
„ad considerandas res, et tempus, et di l igent iam." 
(Cic. de officiis 1. 1. c. 6.) Es vájjon mi következik 
mind ezekből ? Az, hogy eltekintve a kivételektől, 
melyek szerencsére mégis leginkább a papság köré-
ben mutatkoznak, korunk irodalmi termékei ál talá-
ban véve két fő bajban szenvednek. Ezen hibák 
egyike a helyes Ítélet és józan érzék hiánya az oly 
komoly, jelentős és nehéz kérdésekben, melyek a 
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vallást , bölcsészetet, politikai és társadalmi esz-
méket ér int ik. Hányan vannak, kik mintegy ex tri-
pode döntenek oly kérdésekben, melynek még nevét 
sem ismerik j ó l ? Második hibájok azon irodalmi ter-
mékeknek, melyekről-szólunk, az, liogy fölöt tébb fe-
lületesek. Vedd el ezen termékekről az i rá ly szép-
ségeit, a phrasisok ügyes berendezését és néhány 
szellemes vonást, vájjon találnnk-e bennök igazán so-
lid elveket és erős érveléseket? Minden csupa élénk 
szinezés, de a mely meg nem ha t ; minden csalfa 
álarcz, mely alól hiányzik az élet. Pulchra species; 
cerebrum non habet. (Vége -k.) 

A lelkipásztor kötelességéről 
beteg hiveinél a halál órájában segítségül lenni. 

(Vége) 

Az Acta S. Sedis kiadója az előbbi czikkben közlött 
előadói véleményes jelentéshez a következő észrevételeket 
csatolta : „1) A S. Congr. Concilii e fontos ügyben talán nem 
akart határozott döntvényt hozni, mert mind a római Ri tu -
ale, mind tekintélyes szerzők úgyis többszörösen utalnak azon 
súlyos kötelességre, melynélfogva a lelkipásztorok a haldok-
lóknak buzgó segitségére lenni tartoznak. 2) Mert lia a sz. 
irás szerint az utolsó órában „az ördög lejön hozzátok és 
nagyon mérges, mert tudja , hogy már csak kevés ideje 
van," mindenki kénytelen belátni, hogy a plébános, vagy 
akárki t terhel e kötelesség, fáradságát megkettőzni tarto-
zik, hogy a halál végső veszélyében a lelkeket e fölötébb 
álnok ellenség körmei közöl kiszabadítsa. 3) A legtekintélye-
sebb szerzők szerint a plébánosok nemcsak felebaráti szeretet-
ből, hanem jog és igazság szerint is kötelesek a reájok bízott 
lelkeket segiteni azon döntő pillanatban, melytől az örökké-
válóság boldog vagy boldogtalan volta függ ; és hogy az 
nehezen menthető a halálos bűntől, ki magát ez álól kivonni 
akarná (qui id conficere despiceret.) 4.) Annál inkább köte-
lesek a plébánosok személyesen vagy mások által ezen se-
gélyt teljesiteni azon haldoklóknál, kik, minthogy folytono-
san rosz életetet éltek, a halálos tusában jobban segítségre 
szorulnak, hogy a gonosz elenségtől megszabaduljanak. 5) 
Végre a zsinat congregatiója azért látszik, hogy nem akar t 
szorosan körvonalozott szabályt télállitani, mert, mig egyfe-
lől bizonyos, hogy a haldoklók segítésének kötelessége sú-
lyos (sub gravi,) másfelől azonban igen nehéz azon eseteket 
felsorolni, melyekben a lelkipásztorok ezen kötelezettség alól 
feloldottaknak mondhatók, mind saját körülményeik, mind 
a haldokló állapota s erkölcsi tulajdonságai miatt . 6) Tehá t 
a plébánosok lelkiismeretére látszik bizva lenni minden egyes 
eset külömböző körülményeinek minőségét pontosan meg-
vizsgálni s magának Ítéletet hozni, vájjon azok olyanok-e 
hogy egy gondos lelkipásztort e súlyos kötelesség alól fel-
menteni képesek, tekintettel mind a római Ritualéra, mind 
tekintélyes szerzők véleményére." 

Edd ig az Acta S. Sedis kiadója. 

A münsteri ,Pastoral-Blat t ' szükségesnek látta ezen 
lelkipásztori kötelességről, melyet, mint mondja, nálunk is 

i t t-ott könnyen vesznek és gyakran rosszul teljesítenek, né-
hány szakiró véleményét idézni. Megszólaltatja pedig: 

1) Az egyház doctorát liguori sz. Alfonzot, ki De 
assistentia erga moribundos czimü fejtegetését (Homo apos-
tolicus ; Appendix 2) imigy kezdi : „Nullum charitatis opus 
adeo acceptum Deo exstat, magisque ad animarum salutem 
conducens, quam in extremo vitae periculo positos ad sancte 
moriendum adiuvare : nam tempore mortis, a quo uniuscu-
iusque aeterna vita pendet, inferni vires fortiores sunt, in-
firmorum vero debiliores. Deus, ut manifestaret quam gra-
tain habet assistentiain moribundis praest i tam, multoties S. 
Philippo Nerio ostendit angelos religiosis infirmorum mi-
nistris verba suppenditantes. Nec id parochorum tantum 
munus est, ad quos animarum cura ex officio pertinet, sed 
omnium etiam sacerdotum. De parochis tarnen Rituale Ro-
manum praesertim loquens, ait praecipuam sui muneris par-
tem esse aegrotantium curam habere ; quapropter vult, ut 
ipsi statim ac aliquem ex suis parochianis aegrotare intelli-
gunt, non exspectent, ut infirmus parochum accersat, sed 
ipse parochus ultro eum invisere cure t ; idque non semel 
tantum, sed frequentius, si infirmum etiam spiritu aegrotare 
adverterit . Quod si legitime sit impeditus, id saltern prae-
standum provideat per alium sacerdotem, modo hic sit pius 
et prudens: quidam enim sacerdotes, hoc munus exercendo 
magis quam util i tat i , damno esse soient tam infirmis, quam 
sibi et infirmorum domesticis, quorum profectum sacerdos 
assistens etiam respicere debet. Monet insuper Rituale, quod 
si sacerdos forte deesset, id parochus praestandum curabit 
saltern per aliquem laicum pium et Christiana chari tate 
praeditum, qui sanctis verbis infirmo praesto sit ." 

2) Catalani, a római Rituale jeles magyarázója, igy 
szól a Commendatio animae illető szabályához : „Az atyai 
szeretet ezen kötelességeit a plébánosok a halálos ágyon 
fekvő betegek iránt akkor is tartoznak teljesiteni, ha a be-
tegek távol laknak. A plébánosok ezen kötelességök teljesí-
tésére magokat kitűnő lelkipásztorok és sz. áldozárok dicső 
példája által buzdítsák és lelkesítsék, kik a hosszú ut kelle-
metlenségeit nem tekintették, midőn felebarátjok lelki üdvé-
ről volt szó, hanem örömest siettek a haldoklók segélyére." 
Ezután pedig igy panaszkodik: „De meg kell vallanunk, 
hogy a halálos ágyon fekvő betegeknek ezen gyakori láto-
gatása, mely a plébánosnak oly szigorúan lelkére van kötve, 
a nagyobb ós kisebb városokban gyakran csak igen szűken, 
falukon és a plébániai templomtól távol eső helyeken pedig 
gyakran végkép nem történik. Én azonban azon vélemény-
ben vagyok, hogy a plébános minden erejéből köteles igye-
kezni, hogy a plébániai templomtól távolabb eső betegeket 
is meglátogathassa halálos ágyukon, és pedig még akkor is, 
ha már gyónásukat kihallgatta, nekik az oltári szentséget s 
az utolsó kenetet kiszolgáltatta. Igyekeznie kell a j tatos in-
telmek és egyházi imák által a haldoklókat utolsó tusájok-
ban segiteni." 

3) A nem régen, Genuában, szentség hirében meghalt 
"Frassinetti plébános,kartársai számára i r t s németre is lefor-
ditott művében (Handb. fü r den angehenden Pfar rer , §. 375. 
és 376.) igy ir : „ A szentségek kiszolgáltatása után a plébá-
nos a beteget egész az utolsó leheletig segiteni köteles, és 
azért azon szokás vagyis inkább visszaélés igen kárhozta-
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tandó, mely némely helyen dívik, hol a plébánosok a halotti 
szentségek feldása után a betegeket többé nem szokták meg-
látogatni. Ez még téli időben oly helységekre nézve is alig 
lenne tűrhető, hova hó. jég és veszélyes viharok miatt fö-
löttébb nehéz volna jutni. Ezen helyeken a plébános a bete-
get a szentségek és halotti bucsu feladása után legfölebb 
valamely jámbor személyre bizhatná, hogy a szeretet köte-
lességét iránta teljesítse és vigasztalja; egyúttal azonban 
meg kellene parancsolnia, hogy rögtön hivják, mihelyt a 
beteg különös óhaját fejezi ki ez iránt, ha t. i. lelkiismereté-
ben nyugtalanítva érzi magát. Azt nem lehet követelni, hogy 
a plébános vagy helyettese a szentségek kiszolgáltatása után 
a beteg ágyától többé eine mozduljanak, mig csak meg nem 
hal vagy tetemes javulás nem áll be, mint némely helyen szo-
kás. Az előbbi — visszaélés mulasztás, az utóbbi — visszaélés 
tulság által . . . Szabályul tehát a következőt lehetne tarta-
ni : „A betegnek idejekorán kell a szentségeket feladni, be-
leértve az utolsó kenetet is ; azután őket gyakran, napjá-
ban többször is, fel kell keresni, ha csak távolság vagy más 
foglalkozás nem akadályoz; minél közelebb érzi a beteg 
végperczeit, annál gyakrabban kell őt meglátogatni, a mit 
akkor is kell tenni, ha az illető nagyobb lelki vigasztalásra 
látszik szorulva lenni; továbbá a rokonoknak lelkére kell 
kötni, hogy mihelyt rögtöni rosszra fordulást vesznek észre, 
azonnal értesítsék ő t ; végre ha a halál már mutatkozik, a 
beteget nem kell többé elhagyni." 

4) Az eichstätti ,Instructio pastoralis' az 1877-iki ja-
vított kiadásban, mely az eichstätti megyében „vim obtinet 
legis dioecesanae, quam omnes propter conscientiam servare 
et adimplere tenenfur", tit. 1. c. 6. §. 4. De observnndis post 
viaticum igy rendelkezik: „Cura corporis aliis relicta, arte 
medendi periculosa penitus omissa, utpote clericis interdicta, 
soli animae saluti inviliget ac infirmos, sacramentis rite per-
ceptis, licet bene ad viam aeternitatis ineuudam dispositos 
neutiquam derelinqu'it parochus, sed nullo pauperes inter et 
divites facto discrimine, etiam non vocatus, non tam fre-
quenter quam assidue ad eos invisat. Impertita benedictione 
apostolica plenariae indulgentiae pro ultima lucta et peri-
riculosissimo agone virtutum praesertim theologicarum ac-
tus praeeat aliosque pios in Deum affectus et suspiria per 
intervalla ac absque melesto clamore suggérât et tandem 
cum praescripta ab ecclesia animae commendatione morituro 
fideliter assistai ; non enim exped>t aut sufficit, hoc munus 
alteri, praeeipue laieo, commitere, qui exbortationibus vel piis 
praelectionibus agonizantem animam adiuvet, quae licet pro-
pediem mundo supremum vale dicat, ius tarnen suum non 
amittit, ut praesertim hoc in articulo de subsidiis, si non 
neces8ariis, multum certe pro obtinenda felice aeternitate 
proficuis, a pastore suo provideatur." Es tit. 14 e. 2 § 7 
De cura agonisantium : „Sacerdos agonizantem non derelin-
quat in negotio animae suae, firmet eum contra tentantiones 
ingruentes circa fidem, spem, patientiam et liberam mortis 
susceptionem nec non misericordiam divinam, excitando in 
eo actus virtutum theologicarum, fiduciam in sanctorum in-
tercessionem et frequentiorem ss. Nominis Jesus invocatio-
nem. Ultimo agone appropinquante, dummodo adhuc infir-
mus pos8Ít, denuo ad confessionem, saltem ad contritionem 
eum disponat et absolutione concessa plenariam ei per be-

nedictionem apostolicam indulgentiam impertiatur, facta 
prius, si tempus ferat, brevi admonitione de huius benedic-
tionis efficacia et virtute, et praemissa exhortatione ad mor-
tem patienter obeundam in satisfactionem poenarum pro 
peccatis debitarum, formam stricte servans a Rituali praes-
criptam. Infra agoniam, quae praestare debeat moribundo, 
et etiam iam vita functo, Rituale dioecesanum distincte et 
clare docet, e cuius vel apice nemo tunc praeeipue digredi 
fas sibi debet habere." 

5) Pohl 1862-ben megjelent ,Pastoraltheologie' 256. 
§-ában igy szól : „Ha a feloszlás közeledik vagy már beállt, 
as áldosár a beteget segiti, elmondja vele Jézus nevét s t b . . . 
A halálos tusa beálltával elmondatik az ordo commendati-
onis animae. 

6) Schüch nagybecsű ,Handbuch der Pastoraltheolo-
gie' 3 kiad. 1876. 384. §-ában ezeket mondja : „A haldok-
lóknak a lelkipásztor szeretettel és kitartással segítségére 
van, és ha személyesen jelen nem lehet, gondoskodjék, hogy 
valamely hive a beteggel megfelelő érzelmeket keltsen és a 
családbeliekkel imádkozzák . . . A lelkipásstor ne hagyja el a 
beteget, mig ez haláltusában van, hacsak nem kell, mert az 
ember épen ezen pillanatban legjobban rá van szorulva az 
egyház és a lelkipásztor segélyére. IIa a haldokló végső 
leheleténél van, a körülállókkal el kell mondani a Commen-
datio animae-t, a lehető legnagyobb áhítattal, oda kell nyúj-
tani a haldoklónak, mint hitvallása és szeretete jelvényét, 
az égő halotti gyertyát (ha ez a beteg terhére nem esik), 
buzditani kell őt Jézus iránti bizalomra és az ő legszentebb 
nevének legalább szivben való bizalomteljes kimondására . . . 
Ha meghalt a beteg, el kell imádkozni a Ritualeban előirt 
Subvenite Sancti Dei kezdetű imát, be kell hinteni a testet 
szentelt vizzel, vigasztalni kell a vigaszra szorultakat stb." 

7) Duboy ,Zèle ecclesiastique' czimü művének mainzi 
német átdolgozója (Der praktische Seelsorger, 4. kiad. 1878.) 
265. sz. alatt megjegyzi, hogy a lelkipásztor „általában sza-
bályul köteles tartani, hogy a betegek soha egyedül ne lép-
jék át az örökkévalóság küszöbét, hanem igyekeznie kell 
vigasz és ima által még ekkor is segitségökre lenni. Egy 
plébánosról hallottuk, hogy hitközségében egy beteg 
sem halt meg, a nélkül, hogy mellette ne lett volna. Igye-
kezzünk hasonló hirre szert tenni ! Az az idő, melyet a sze-
retet e tettére fordítunk, nem vesz el : Isten áldása visz-
szapótolja azt. Különben is az egyház fölteszi rólunk, hogy 
juhainkat egész utolsó perczökig nem hagyjuk el, midőn 
a római Ritualeban az Ordo commendationis animae-t ke-
zünkbe adja, mely bizonyára nem azért van a Ritualeban, 
hogy sohase vagy ritkán használjuk. Ha valaha, ugy bizo-
nyára napjainkban, a lelkipásztor, vagy valamely más áldo-
zár jelenléte a halálos ágynál kétszeresen szükséges. Iliveink 
nagy része nem eléggé keresztény és épületes módon hal 
meg; újra meg kell tanítani őket az ily halálra; ha mi nem 
tesszük ezt, senki más nem fogja tenni. Nemcsak az, hogy 
a kegyelem állapotában haljanak meg, hanem az, hogy ön-
megadással s örömmel váljanak meg a világtól és javaitól, 
ez azon czél, melyre a lelkipásztornak a reájok bízott lelke-
ket vezetni kell. Igy kivánja a hit, mely szemtől szembe 
látni, a remény, mely bírni, a szeretet, mely egyesülni akar 
szeretete tárgyával. Cupio dissolvi et apud Christum esse." 
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8) Legbővebben foglalkozik e kérdéssel Gaszner, a salz-
burgi pastoralis tanár Handb. d. Pastoral 2. kiad. 1869. 2. 
köt. 2. rész. 1126, lapján, hol igy ir : „Hol a lélek szüksége a 
lelkipásztor segélyére legnagyobb, ott, ha ez magát Krisztus 
szelleme által hagyja vezéreltetni, az legközelebb van, mert 
azt követi, kiről sz. Ambrus oly szépen mondja : „Ibi plus est 
auxilii, ubi plus est periculi, quia Deus adiutor in opportu-
nitatibus." Különös lelki szükség ideje mindenesetre azon pil-
lanat, midőn a lélek elválása a testől bekövetkezett. A lélek 
útra késszül kelni az örökévalóságba, és ezzel elérkezett azon 
fontos perez, midőn utoljára, megmásithatlanul dönt örökéle-
tének boldog vagy boldogtalan volta fölött, midőn a legutol-
só, de egyszersmind leghevesebb tusát kell végig harezolnia. 
Ezért az élet utolsó perczeit az utolsó harcz idejének is neve-
zik. Hátha ekkor még meg lehetne egy lelket Krisztusnak 
nyerni, de az elvesz a hivatalból kirendelt lelkipásztor hibá-
j a és hanyagsága miatt? ! Hátha ekkor egy lélek még elveszti 
a megszentelő malasztot?! Hátha ekkor egy lélek még elvesz 
az ellenség incselkedései között? ! „Habár ugyanis ellensé-
günk egész életünkön át keresi az alkalmat s kapkod min-
den után, hogy lelkünket elnyelje, mégis nincs idő, melyben 
álnokságának minden erejét mohóbban felhasználná, hogy 
végkép megrontson, és bennünk az isteni irgalomban való 
bizalmat teljesen megingassa, mint midőn látja, hogy életünk 
vége közeledik." (Tr id . Sess. 14. de extr. unet. . .) Ha em-
berbaráti cselekedet a haldoklók testi szükségleteiről gon-
doskodni, a szeretet legnagyobb tette mindenesetre, segítsé-
gökre lenni, hogy boldogan végezzenek, és ez a lelkipásztorra 
nézve nemcsak keresztény felebaráti, hanem jog- s hivatalbeli 
kötelezettség is . . Igazi buzgóságtól lelkesített, lelkipásztor 
nem elégedhetik meg tehát azzal, hogy a betegnek a hal-
doklók szentségeit és végbucsúját feladta ; ő kötelességének 
fogja tartani beteg hivét máskor is gyakran meglátogatni, 
kivált a halál közeledtekor, midőa a gonosz ellenség táma-
dásaival szemben annál inkább szegélyre szorul, mivel épen 
akkor következik be az utolsó tusa és senki többé föl nem 
kell, a ki ebben elesik. Azért szólítja fel az egyház közegeit, 
a lelkipásztorokat nemcsak, hogy még hívatlanul is segítsé-
gére siessenek a betegeknek, s hogy a lelkipásztori beteg 
látogatást még akkor is folytassák, lia a betegek a haldok-
lók szentségeit már fölvették, hanem határozottan akarja, 
hogy azok különös buzgó segélyben részesüljenek, kik — 
haláltusában vannak . . . Ha valamely lelkipásztor valami-
kép azt mutatná, hogy reá nézve kellemetlen, ha valamely 
haldoklóhoz hivják, kit már egyszer provideált, könnyen le-
hetne félni, hogy a beteg gondozói bátorságukat fognák 
veszteni a lelkipásztor hivására akkor is, ha a haláltusa már 
beállt, különösen, ha az idő és hely kissé alkalmatlanoknak 
mutatkoznának, még akkor is, ha a haldokló a lelkipásztort 
határozottan kivánta. Vagy ki meri állítani, hogy egy hal-
doklóra pézve, ki már mindennel el van látva, a gyónás még 
egyszer szükséges nem lehet ? És mily könnyen megtörtén-
hetik, hogy a haldoklónak óhajában a lelkipásztorért épen az 
isméti uj gyónásnak szüksége rejlik, habár ezt az illetők 
ennél vagy annál az oknál fogva különösen nem emiitik." 

A müncheni ,Pastoralblatt ' e tárgyról 1862-ben irt 
czikkét, mint Gaszner idézi (1155. 1.), következő jól meg-
szívlelendő szavakkal végzi : „A lelkipásztornak is el fog 

jönni azon ideje, midőn szintén halotti ágyon fog feküdni'és 
segélyre, vigaszra fog szorulni. A mint mér hivatásában 
másoknak, ugy fog neki visszaméretni a halál óráján. Az U r 
Isten mindig ugy intézi a dolgokat, hogy az ember munká-
jának gyümölcsét, legalább részben, már itt élvezheti. És ha 
valamely buzgó lelkipásztor utolsó órájában embertársai 
minden segélyétől meg lenne fosztva, bizonyára a menny-
ben lévő boldogok lelkei, kiket jó halálra segitett, hiven 
támogatnák őt végső aggodalmai és súlyos elhagyatott-
ságában." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , szept. 26. Egy igazságtalan szemrehányás.— 

Mi sem volna érdekesebb, mint egyszer összeírni azt a min-
denféle követelést, melylyel napi lapjaink csak egy év alatt 
is a főpapság elé lépnek. Annyi előttünk kétségbevonhat-
lan, hogyha mindazt teljesítenék, az egyházi alapítványból 
épen arra a czélra nem telnék, a mire adatott, sőt talán 
püspökeink odaju tnának, hogy mások kegyelméből éljenek; 
másrészt pedig azt sem lehet megczáfolni, hogy ha valame-
lyik újságírónak valami eszébe jut , ami még ez ideig meg 
nem történt, nem tekintve semmit, nem véve figyelembe 
semmit, első sorban azonnal püspökeinket támadja meg, 
őket a legérdemetlenebb módon szemrehányással illeti, hogy 
miért nem tették meg, ami a t. ujságiró urnák méltóztatott 
eszébe jutni ? Ez már divat, és sok lapnak vagy nem lenne 
vezérczikke, vagy a .legérdekesebb' (?) rész hiányoznék be-
lőle, ha e divatot nem követné. 

A ,Pesti Napló' e tekintetben ismét megmutatta, hogy 
mit tud. Vezérczikkez a művészetről, bizonyítgatja, hogy 
a nemzet nagysága szellemi fölényétől függ : pártolni kell 
tehát a művészeket, hogy hazánk ez uton megillető tekin-
télyre jusson. Nos, hát ez ellen kifogásunk nincsen. De már 
az ellen van kifogásunk, amit azután kezd beszélni. Mi-
dőa ugyanis elmondta, hogy a plebánia-templom előtt 
roskadozó Szentháromság szobra helyére sz. István király-
nak érczből öntött szobrát kell felemelni, a főpapságnak a 
következő szemrehányást teszi : „Nem szégyen-e, úgymond, 
hogy a dúsgazdag magyar katholikus egyház apostolának, 
alapitójának, patrónusának, az érseki és püspöki székhelyek 
és javadalmak bőkezű adományozójának, a vallás nagy 
szentjének, sz. István királynak szobrot még nem emelt?" — 
Nem maga az inditvány, hanem a szemrehányás ellen lehe-
tetlen fel nem szólalnunk és csak sajnáljuk, hogy a ,Napló' 
indítványát nem tudta más módon, mint csak e szemrehá-
nyás kiséretében előadni. 

Megérdemlik-e csakugyan püspökeink és egyáltalában 
javadalmas papjaink a ,Napló' szemrehányását? E kérdésre 
határozottan tagadólag kell felelnünk, és ha a ,Napló', mi-
előtt ezen szemrehányását leirta, megfontolta volna hazánk 
körülményeit a múltban, ha megfontolta volna a javadal-
mas papság kötelezettségeit stb., akkor talán elhallgatott 
volna e helyen nem levő szemrehányással, megelégedett 
volna avval, hogy indítványát megteszi és minden gyűlöle-
tes szinezet mellőzésével appellált volna a magyar katholi-
kus papság bőkezűségére ; és bizonyos, hogy ez az appella-
tio nem hangzott volna el a pusztában kiáltónak szava-
ként, hanem oly eredményt mutatott volna fel, minő csak a 



viszonyok tekintetbe vételével lehetséges és a katholikus 
papsághoz méltó; mert nem lett volna kath. pap, elkezdve a 
legkisebb rangfokozattól fel egészen a legfelsőbb fokig, aki 
e magában véve szép czélra tőle telhetőleg nem adako-
zott volna. 

A ,Napló' taktikája azonban más. O egyenesen és egy-
szerűen támad, — támad igazságtalanul. Vagy nem ismerik 
a ,Napló'-nál a magyar nemzet történetét, mely egyszers-
mind az egyháztörténete? Nem tudják a ,Napló'-nál, hogy 
a magyar nemzetnek és vele az egyháznak is mennyi vi-
szontagságon kellett átmenni? A külliáborúk veszélyei, a 
belviszályok és forrongások a múltban, melyek annyiszor és 
oly hosszú időn keresztül háborgatták a nemzet békéjét és 
nem engedték nyugalomhoz jutni, oly körülményekre en-
gednek-e következtetni, melyek kedvezők voltak szobrok 
felállítására, vagy talán ezt kizárják? A magyar nemzet 
háborúiról a történet azt jegyzi fel, hogy azokban nemcsak 
a világiak, hanem a főpapok is részt vettek ; és midőn saját 
vérükkel védelmeztek a hazát, ugyanakkor gazdag jövedel-
meiket is a haza oltárára tették. Az sem ismeretlen a ma-
gyar történelemből, hogy a török foglalás alkalmával a 
püspökök javadalmaik jövedelmét nem élvezhették, a tem-
plomok, zárdák, iskolák elhamvasztattak, sőt nemzeti tör-
ténelmünk számtalan esetet jegyez fel, midőn a hatalmas 
magyar főurak a töröknél is törökebb módon bántak el az 
egyház vagyonával, lefoglalva püspöki, káptalani javadal-
makat. Érheti-e az azon korbeli főpapságot a ,Napló' szem-
rehányása? Nem tudjuk-e, hogy még az is, amit alkottak, 
megsemmisített, hogy még az is, ami hirdetné nagyságukat, 
tönkre tétetett ? De voltak a nemzetnek nyugalmas napjai 
is, midőn a püspökök talán sz. István szobrát felemelhet-
ték volna, hogy a ,Napló' óhajtását megelőzzék? De ki nem 
látja be, hogy a rombolás napjait a restauratio korszaká-
nak kellett követni, hogy püspökeinknek a mult romjai 
fölött kellett uj alkotásokat épiteni, hogy mindenekelőtt azt 
kellett létesíteni, amit állásuk és hivatásuk megkövetelt, 
hogy templomokat, iskolákat kellett emelniök, egyházi köz-
ségeket kellett szervezniök, melyek jövedelmeiket, ugy vél-
jük, hogy eléggé igénybe vették ; sőt bizonyára nem alap-
talanul állitjuk, hogy igy járva el teendőikben, a mennyi-
ben ez által a népnek keresztény hitét biztosították, bizo-
nyára jobban megfeleltek a sz. király intentiójának, mintha 
neki, nem tudom miféle szobrot emeltek volna. — Es mégis 
csakugyan annyira megfelejtkeztek volna-e a főpapok az 
egyház apostoláról, sz. István királyról és többi nagy fejedel-
meinkről, hogy soha, épen semmi emléket nem állítottak 
volna nevöknek ? Ha a ,Napló' a nagyváradi egyházmegye 
történetét ismerné, ugy tudnia kellene, hogy az egykori nagy-
váradi fényes székesegyház előtt, sz. királyaink szobrai ott 
állottak, melyeket azonban az idő viszontagságai megsem-
misítettek. Hogy ez Nagy váradon és nem Budapesten történt, 
az, ugy véljük a főpapság kegyeletéből első sz. királyunk 
iránt mit sem von be, és miután igy áll a tény, lehet-e va-
lakinek a főpapságot jogosan szemrehányással illetni ? 

H a pedig a múltról a jelenre irányozzuk tekintetün-
ket, nem kell-e itt tisztelettel megállani mindenkinek a fő-
papság előtt ? Hol van a nemzetnek valamely valóban nagy 
alkotása, melynél a katholikus főpapságnak oroszlány része 

nem volna? És midőn minden ily nemzeti ténynél oly ha-
talmas rész illeti meg a kath. főpapságot, másrészt nincsen-e 
ugyan ez a főpapság igénybe véve majd a ker. irgalmasság 
gyakorlata, majd kulturális intézetek alapítása által oly 
mérvben, hogy csodálkozni kell, minden nagy jövedelem 
mellett is afelett, honnan veszik a pénzt, hogy ily óriási ál-
dozatokat hozni képesek ? Ki vádolhatja alapos igazsággal 
e főpapságot, ha ennyi bőkezűség mellett egyszerre nem ké-
pesek megalkotni mindazt, amit ők magok is óhajtanának ? 
Hol az a pénzhatalom, mely egyszerre nemcsak minden 
szükségest, ha a hasznost és kellemest is mind képes volna 
létesíteni? Némuljanak el tehát a vádlók és az igazsággal 
megegyezőleg ismerjék el inkább, hogy a viszonyok tekin-
tetbe vételéoel a kath. főpapság többet tett, mintsem méltá-
nyosan tőle várni lehetett volna. ^ 

Szatniár . A szatmári egyházmegye föpásztorának apos-
toli körútja. (Folytatás.)*) — A fogadtatási est ünnepélye s 
fáradalmai után pihenőre helyezők el lankadt tagjainkat. A 
nagy-bányaiak körében a szeretett főpásztor leggyöngédebb 
figyelem tárgya vala még égi álmában is. Gondoskodva volt 
arról, hogy éji nyugalma a jövő-menő szekerek zörgése ál-
tal meg ne zavartassák, miszerint teljesen megpihent testtel 
s üde lélekkel teljesíthesse más napi szent ténykedéseit. 
Szept. 7-én az egyházba való ünnepélyes átvonulás, jele-
sül be tanított kar éneklése mellett elvégzett szent mise-ál-
dozat s nagyszabású egyházi beszéd után, körülbelöl 800-at 
részesített ő méltósága a bérmálás szentségének malasztjai-
ban. Elmét és szivet egyaránt érintő s megindító magasztos 
beszédében azon szentirati vezérmondatból indulva ki : 
„Nincs senki másban üdvösség, mint Jézus szent nevében," 
— a hitevesztett lelket egy szomorú romhoz hasonlitván, 
mely Istennek eltorzult képéből fönmaradt, s Istenbe vetett 
azon tántoríthatatlan reményét fejezvén ki, hogy valamint 
a bűnbeesés után az erkölcsi romlotságba alásülyedt világ a 
megváltó megjelenése alkalmával a megváltó személyében 
azonnal ráismert eredeti hasonmására, melyet önmagában 
eltorzított volt, átkarolván s követvén őt : ugy nem fog az 
elkereszténytelenedett társadalom a jövőben sem találni üd-
vöt másban, mint a megváltó Jézus szent nevében, akitől, aki 
által és akiben vannak mindenek. És forduljon bár el az 
egész világ a kereszténységtől, a család, az anya, mely nem 
lehet nem-keresztény, — lesz az, mely szenvedései s fájdal-
mai közepett a kereszt tövében keresve és nyerve vigasz-
talást Attól, aki a keresztfán haldokolva vigasztalá meg 
saját anyját, — fogja visszakövetelni és hóditani a keresz-
ténység üdvözitő malasztját. — E beszédremeknek feszült 
figyelemmel való végighallgatása után azon élénk s ismétel-
ten hangos kifejezést nyert óhaj támadt a hallgatók keblé-
ben, vajha e rendkivüli iránybeszéd nyomtatásban találna 
kedves emlékül megörökittetést ; mit a méltóságos szónok 
kegyesen megigérni is méltóztatott s tudtunkra arra nézve 
az intézkedés már meg is tétetett. 

A szép plébánia éttermében ebéd fölött számos pohár-
köszöntő hangzott fel ő méltósága jólléteért a magasba. A 
lángszavu főpásztornak imént méltatott egyházi beszédére a 
genialis Gulyás L . reform, lelkész a következő reflexiót tevé 
köszöntőjében : „Habár én is hiszem azt, úgymond, ami 

*) Mult számunk zárta után érkezett. Szerk. 



2 0 7 

az ünnepelt főpap ma észhez és szívhez egy iránt szóló remek 
templomi szónoklatában hirdetett, hogy a kereszténységnek 
nagy jövője van; a hitet csak akkor tartom alaposnak és 
indokoltnak, ha minden keresztény megteszi kötelességét. 
A méltóságos püspök ur mai beszéde engem meggyőzött 
afelől, hogy ő e harczban vezérszerepre van hivatva, épen 
azért kijelentem, hogy ily czélból és e tekintetben egész 
készséggel még közkatonának is örömmel sorakozom tábo-
rába, hadd legyen ez kezdete a keresztény felekezetek szö-
vekezésének a szent harczra. Mint ilyentől fogadja el a leg-
őszintébb jó kivánatot. Adja az Isten, hogy hosszú éveken 
keresztül oltalmazhassa a kereszténység szent ügyét, de 
egyszersmind a mi édes szeretett hazánkét is ! Méltóságos 
Schlauch Lőrincz megyés püspök urat, a lánglelkü szónokot, 
a derék hazafit, ki nem hivatalától kölcsönöz fényt, hanem 
aki hivatalára fényt áraszt, az Ur Isten sokáig, nagyon so-
káig éltesse !" 

A Nagy-Bánya városára ő méltósága által kegyesen 
mondott áldomás után a helybeli prépost plébános, Lukács 
T. üdvözlésére vonatkozólag megjegyzé a szeretett főpásztor 
viszonzásul : miszerint a hivek valódi szeretete lévén való-
ban legdrágább jutalma egy lelkipásztornak, valamint kút-
forrása s összesége embertársai iránti mindennemű kötel-
meinknek i s : a katholikus szótár a türelem-szót nem is is-
meri, annak eredete a josephinisticus korszakból datálódván; 
a mi szótárunkban a türelem helyét a szeretet foglalja el. 

Ebéd után Felső-Bányára rándult fel kiséretével ő 
méltósága, hogy szept. 8-kán, Kisasszony ünnepén a felső-
bányaiakat is megörvendeztesse s a Szentlélek malasztjában 
részesítse, azon a nagy-bányaiak által nagy örömmel foga-
dott Ígéret mellett, hogy Felső-Bányáról visszatérve még 
egy napot töltend a kedves nagy-bányaiak körében. 

(Folytatjuk.) 

Zágráb. Kis seminarium alapítása van tervben, Hor-
vátország fővárosában, Zágrábban. E czélból ő eminentiája, 
főm. és főt. Mihalovics JóZsef bibornok és érsek ur vegyes, 
egyháziak és világiakból álló, bizottságot nevezett ki. E bi-
zottság az emiitett czél megvalósítására szükséges alaptőke 
előtei-emtése végett sorsjátékot rendez. A kisorsolandó tár-
gyak közt legelői egyházunk látható feje X I I I . Leo pápa és 
a felséges uralkodó ház tagjainak ajándékai diszlenek. Hor-
vát testvéreink hozzánk is küldtek felszólitást, és mi ezt 
annál örömestebb közöljük a magyar kath. papság legrégibb 
közlönyében, mert ez által alkalom nyilik számunkra meg-
mutatni drávántuli testvéreinknek, hogy mi a szorosabb 
együvétartozás érzeteit melegen megőriztük és buzgón ápol-
juk. Vajha gyakrabban lehetne szerencsénk horvátajku hit-
rokonaink köréből némi tudósításokat kaphatni ! Tudnak ők 
magyarul ; csak akarni kell. 

Az alapító bizottság felszólitása igy szól : 
Admodum Reverende Domine ! Neminem nostrum, qui 

cursum rerum hoc tempore vel modica attentione prosequi-
tur, latei-e potest, quam salutare ecclesiaeque necessarium 
ac proficuum sit opus seminarii puerorum erectio. Nam 
quum iuventutis educatio tum domestica tum publica non 
sit ita comparata, ut sanction ad statum clericalem voca-
tioni faveat, quod melius huic malo munimen opponi posse 
merito censetur, quam si iuvenibus, qui in futurae genera-

tionis fidem ac mores influxum exercituri sunt, occasio prae-
beatur, quo fiuctuantis saeculi contactibus surrepti in ti-
moré Dei, assidua probitate ac pietate pro servitio Dei edu-
centur. In hunc finem delegavit Eminentissimus ac Reve-
rendissimus Dominus Cardinalis et Archiepiscopus Zagra-
biensis Josephus Mihajlovic specialem commissionem, quae 
in perficiendo tanto opere Ordinariatuisociam praestaret 
operam. Commissio haec ad seminarii puerorum erigendi 
fundum iuvandum curavit sic dictam loteriam obiectorum 
vnense Novembri a. c. sortiendorum. Obiecta sunt 2000 ; sor-
tes vero à 50 er. venduntur. 

Quum itaque conamen nostrum hunc finem prosequa-
tur, commissio praefata firma cum persuasione de largitate 
catholici cleri in omnibus, quibus re3 Relig'onis promoven-
tur, non dubitat, quin etiam Admodum Reverenda Domina-
tio Vestra ad preces votaque nostra aures praebeat et emen-
do unam alteramve sortem simulque acquirendo occasionem 
obtinendi pretiosum memoriale, quod sortiendum Sua San-
ctitas Leo X I I I . donavit, in succursum tam salutiferi finis 
aliquid gratiosissime conférât. Queis gratiis Admodum Re-
verendae Dominationis Yestrae commendati etc. Zagrabiae 
die 10. Jul i i 1879. 

Georgius comes Jellacic de Buzin c. r. camerarius, F . 
M L. et possessor milit. regiminis. Ladislaus comes Peja-
cevic c. r. camerasius et assessor tabulae Banalis. Jul ius co-
mes Jankovic praeses societat. croaticae-slavonicae pro agri-
cultura. Dr Matunci, Rector Seminarii cleri iunioris, Cano-
nicus Zagrabiensis, commissionis praeses. Dr Jos. Stadler, 
Pr . Universitatis Francisci Josephi I professor p. o. Dr 
Smith professor lycealis. Titulus : Commissioni pro erigendo 
seminario puerorum Zagrabiae (Agram) Croatia. 

Mondani sem kell, hogy ez ügyet m. t. olvasóink ke-
gyes figyelmébe melegen ajánljuk. 

Angolország. Manning bibornok az iskola-kérdésről. Az 
angol kath. keresked ik egyleti közgyűlése. — Manning bibor-
nok kétségkívül azon férfiak közé tartozik, kik tisztán lát-
nak és világosan beszélnek, minden melléktekintetek nélkül. 
Legújabban a londoni Bonifaczius-templom melletti isko-
lát szentelvén fel következő emlékezetes szavakat mondott az 
iskola-kérdés jelentőségéről napjainkban. 

„Van egy ügy, úgymond, mely jelenleg minden or-
szágban vita vagy viszály tárgya. Atyáink mindnyájunkat 
keresztényeknek neveltek : a következő nemzedék keresztény 
nek neveltessék-e vagy nem? Atadjuk-e a keresztény hit 
nagy örökségét, a keresztény nevelés nagy hagyományát, 
mely Németországban sz. Bonifáczczal és Angolországban 
sz. Ágostonnal (hozzátehetnők Magyarországban szent Ist-
vánnal stb.) kezdődik, igen, átadjuk-e vagy nem, a ker. neve-
lést, mely reánk átszármazott, a világi tudomány minden 
ismereteivel, a hit világa által megszentelt ész minden mű-
veltségével, mely által keresztény nevelésünk és ker. civili-
satiónk van, — átadjuk-e mindezeket életerősen és megrövi-
dítés nélkül utódainknak ? Vagy pedig elválaszsza-e a 19. 
század bölcs férfia a tudományt a vallástól, és ezt, és a hitet 
és a kereszténységet kiüzze-e az iskolából, kiszoritsa-e min-
dezt a hitetlenség dermesztő telébe, hogy csak olvasás, irás 
és számolásban, Isten és a Megváltó minden ismerete nél-
kül, növekedjék fel a jövő nemzedék? Ez a 19. század nagy 
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kérdése. Nem arról van szó, legyen-e alkotmányos kormány-
forma, általános népszavazat, vagy politikai nemzetgazdá-
szat. Az egyedüli alap- s életkérdés : maradjon-e Németor-
szág stb., maradjanak-e az angolok keresztény nép ? Mert 
semmi sem bizonyosabb, a mathematika egy alapelve sem 
biztosabb, mint az, hogy keresztény nevelés keresztény né-
pet nevel. Kereszténységnélküli nevelés oly népet fog ne-
velni, mely legalább is nem keresztény lesz." 

I t t napról napra világosabban látják, hogy a kath. ke-
reskedők egyleti sorakozása elkerülhetlenül szükséges. És 
már nemcsak a főváros, hol ezen szükséglet égetően mutat-
kozott, bir ily egylettel, a vidéki városokban is egyre sza-
porodnak ezen üdvös egyesületek. Denique vis unita for-
tior minden téren. Az angol kereskedelem legnagyobb pia-
cza London után kétségkívül Liverpool. Másfél hete lesz, 
hogy az itt levő kath. kereskedők valamennyi egyletága évi 
közgyűlésre (meeting) jöttek össze. Az ünnepi beszédet lord 
O'Hagan tartotta, ki a Gladstone-kabinetben Irhon lord-O 7 

kanczellárja volt. Beszéde az ily egyletek szükséges volta 
körül forgott, mert azok korunk hitetlensége ellen hatalmas 
védgátul szolgálnak.' Még üdvösebb hatással volnának a 
katholikus egyletek Anglia társadalmi kérdéseinek megol-
dására, ha az angol társadalom telve nem volna még nap-
jainkban is mindenféle előítéletekkel a kath. egyház iránt. 
Ezen örökölt előítéletek végzetes következménye, hogy a 
parliamentben angol- vagy skótországi kerületet egyetlen-
egy katholikus sem képvisel. Ezen előítéletek eloszlatására 
közreműködni kiváló feladatuk a kath. kereskedők egyle-
teinek. Ezen egyletek tagjainak meg kell mutatniok az an-
gol társadalom előtt, hogy a kath. egyház az igazi művelt-
séget nemcsak el nem nyomja, annak határait nemcsak szű-
kebbre nem vonja, sőt azokat kiterjeszti s a mindenoldalú 
műveltséget hathatósan emeli mindenkor és mindenütt. 

IRODALOM. 
X Az aegyptologiai és assyriologiai kath. iroda-

lom Francziaországbau több igen becses terméket mutat 
fel, melyek közt kiváló helyet foglal el abbé Vigouroux, 
La bible et les découvertes modernes en Palestine, en Egypte, 
et en Assyrie, Paris, 2-ik kiadás 1879, 3 kötetben. A cháld 
és babylóniai felfedezéseket Delattre atya értékesitette a 
hittudományok számára következő czimű értekezéseiben : 
,Plan de la Genèse, les Chaldéens jusqu'à la formation de 
l'empire de Nabuchodonosor, les deux dernières chapitres de 
Dániel stb. Most ugyanő igen tanulságos röpiratot adott ki, 
melyben a ,Revue catholique'-ban az eddig közlött érte-
kezések velejét szedte össze következő czim alatt ,Les 
inscriptions historiques de Ninive et de BabyloneAspect 
général de ces documents ; examen raisonné des versions 
françaises et anglaises, par A. Delattre, S. J . Paris, Leroux, 
1879. 90 lap. 

Az assyriai és babylóniai ásatásoknak igen érdekes, 
tanulságos, csakhogy már jó hosszura nyúlt története van s 
azért azt e helyütt ismertetni nem lehet; más helyen talán 
nemsokára lesz alkalom róla szólhatni. Az ezen ásatások 
által napfényre hozott emlékek sokfélék s különféle dolgokra 

derítenek nem várt fényt. Vannak történeti följegyzések, 
melyek a királyok parancsára tétettek. Assurbanipal palo-
tájában egy egész könyvtárt találtak, mely mythologiai, 
juridikai, grammatikai, astrologiai, geographiai, zoologiai 
töredékekből áll. Sok helyen érdekes kereskedelmi ügyira-
tokra bukkantak. — Delattre atya kizárólag a történeti föl-
iratokkal foglalkozik. . (Vége köv.) 

= Beküldetett : A veszprémi növendékpapság Páz-
mányköre felhivja a lelkészkedő és növendék papság figyel-
mét az általa kiadott és alább megnevezett könyvek meg-
szerzésére. 

„Katholikus erkölcstan." Irta dr Müller Ernő. A má-
sodik eredeti kiadás után magyaritá a Pázmánykör ; I . és 
II . kötet. n. 8. r. X V I . 558 és X V I . n. 8. r. 606. 1. 1876 — 
1877. Ára 5 frt. 

Ama szíves fogadtatás, melyben ezen kiadványunk 
részesült, kötelességünkké teszi, miszerint azon néhány 
példány árát, melylyel még rendelkezünk, könnyebb meg-
szerezhetés czéljából 5 frtra szállítsuk le. 

„A legszebb erény és legundokabb vétek." Irta dr Zwer-
ger János, magyaritá a Pázmány kör. 1879. Ara 2 frt. 

„Egyházi beszédek." Húsvéttól pünkösd utáni első va-
sárnapig. 148 lap ; leszállított ára 50 kr. 

„ Útmutatás miként lehet a protestánsokat a kath. egy-
házba visszavezetni és a katholikusokat hitökben megtartani." 
Ir ta de la Forest; eredeti ára 1 ft. Leszállított ára 50 kr. 

„Egyházi szónoklattan." Ir ta Sehleiniger Miklós. A 
második eredeti kiadás után magyaritá a Pázmánykör. N. 
8. r. 284 1. Leszállt ára 1 ft. 

Ugyancsak itt rendelhető meg dr Zánkay Gyula 
„Egyházi gyógybüntetéseku czimű pályaműve, mely a buda-
pesti m. kir. egyetem hittani kara által a Horváth-féle ju -
talommal koszoruztatott ; különös tekintettel I X . Pius 
„Apostolicae Sedis" kezdetű constitutiójára. 

Magában foglalja és megmagyarázza e mű a pápának 
ós a püspököknek fentartott eseteket, azoknak a gyóntató-
székekben való alkalmazását, illetőleg a lelkészeknek és 
gyóntatóknak kellő utmutatást nyújt. 1877. n. 8. r. 354. 1. 
Bolti ára 2 frt . 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya bensőbb életéről írják egy franczia 

lapnak, hogy mindennap igen korán kel. Boldizsár régi 
szolgája, ha reggel ' / ^ - k o r hozzá bemegy, már imádkozva 
találja. Ez a Boldizsár 20 évig volt Pecci bibornok szolgá-
latában s midőn urát pápává választották, fekete ruháját 
ibolyaszínű reverendával kellett fölcserélni, mi őt rettenetes 
zavarba hozta, kivált mikor látta, hogy az idegen papok őt 
praelatusnak tartják ós kezet akarnak neki csókolni. Mikor 
a pápa hűséges szolgájának ilyetén kellemetlenségeiről érte-
sült, jó izűt nevetett. 

— Az olasz kath. congressus állandó bizottságától meg-
hívót kaptunk az octob. 21—24-én tartandó congressusra. 
A meghívó igy szól : Olaszországban az V. kath. congressus 
octob. 21—24-ig tartatik Modenában. A kath. egyletek és 
intézetek felkéretnek levélben vagy táviratban rokonszenvi 
és lelkesítő üdvözletöket az olaszországi V. kath. congres-
sushoz intézni. Czim : Az olasz kath. congressus elnökének. 
Modena. Italia." 

— A trappisták Francziaországban uj apátsági tem-
plomot szenteltek fel Bellefontaineben az angersi megyében. 
Mgr Freppel nagyszerű beszédet tartott. Szövegül vette a 
szent irás következő szavait: „In omnibus exhibeamus nos-
metipsos sicut Dei ministros, in laboribus, in vigiliis, in ie-
iuniis," Ez a trappistákra feltűnően illik. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

_ Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, october 1. 27. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Hav i szemle. — Emlékira t a philosophiai tanulmányok emeléséről a papnevelő intézetekben. — Egyházi 
tudósitások : Budapest. Bismarck bécsi látogatása. Szatmár. A szatmári egyházmegye főpásztorának apostoli körút ja . 
Svajcz. Az evangelikus szövetség bázeli nemzetközi gyűléséről. — Irodalom : Az aegyptologiai és assyriologiai kath. iro-

dalom Francziaországban. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Wiseman bibornok megjósolta, hogy a XIX. szá-

zad nagy apostasiája a ker. h i t től a német Márkák-
ból fog k i indulni a ker. hi t fellegvára, a kath. egy-
ház ostromára. Wiseman bibornoknak igazat adtak 
az események. A ker. vallás gyökeres ki i r tásán dol-
gozó t i tkos és nyi l t összeesküvése a hitetlen társa-
dalmi elemeknek a ,vér és vas' végzetes u t j án Eu-

K rópa élére feltolakodott borussismust ingerelte fel 
Róma ellen: és a sedáni dicsőség fényétől elvakitot t 
protes táns borussismus csakugyan hi t t a' ,csábitó' 
szavainak, valóságnak vette a szeme elé bűvölt lég-
várakat , s Róma hata lmának protestáns és hitetlen 
képzeletben már rég szétszórt romjain gondolta a 
protestáns caesaro-papismus és protestáns világu-
ralom várá t felépíteni. A gondolatot akarat , az aka-
ra tot tettek és oly lázas tevékenység követte, milyet 
a világtörténelem, ál lam részéről, a kath. egyház 
ellen, néhány év alatt , oly arányokban kifejtetni alig 
látott . A szemeink előtt lefolyt és, sajnos, még, bár 
nem oly hevesen, folyton folyó ,cul turharczban ' a 
v i lág leghatalmasabbá lett ál lama a cul tura minden 
emel tyű jé t mozgásba hozta a kath. egyház ellen. 
Lángész és oly erélyes, mondhatni , kiméletlen vas 
akarat , milyet az isteni gondviselés, néha á ldásul 
néha csapásul, csak r i tkán szokott a nemzetek élére 
ereszteni vagy emelni, á l l t a dolgok élére és t i táni 
erővel a par lament , sajtó, Ítélőszék, diplomaczia min-
den rendelkezésére álló eszközeit a Vat ikán ellen 
zúdította. Elkapatásának egyik pi l lanatában nemzet-
közi coalitiót akar t létrehozni a pápaság ellen s az 
egyház fejét egy nemzetközi törvényszék sorompói 
elé akar ta idézni. Még mindnyájan emlékszünk Bis-
marck e tervére. Azt is tud juk , hogy az meghiú-
sul t . Es Bismarcknak mostani látogatása Bécsben 

felidézi emlékezetünkben 1873-i lá togatását ugyan-
ott , és e két lá togatást összehasonlítva örömmel con-
statál juk, hogy a német cul turharcznak Róma ellen 
intézett hul lámai akkor jó részt Ausztr ia-Magyar-
ország magyar külügyminiszterének higgadtságán, 
i l letőleg apostoli k i rá lyunk igazlelkü katholicismu-
sán tör tek meg. 

O 
1873-ik év octóber havában Vilmos császár, 

mint tud juk , nagy katonai és diplomacziai kíséret-
tel meglátogat ta felséges u runka t . A német kü lügyi 
hivatalnak egész diplomácziai táborkara , élén Bis-
marckkal , megjelent Bécsben. Nagy actióról volt szó ; 
a nagy appara tus i lyenre kényszeri tet t következtetni. 
Fogással kezdték. Vilmos császár, természetesen Bis-
marck sugalmazása szerint, tünte tő leg meglátogat ta 
Andrássy grófot. Mit volt más t tenni apostoli kirá-
l yunknak? Ö is meglá togat ta Bismarckot. Ez octo-
ber 18-án tör tén t 1870-ben, tehát azon időben, mi-
kor a cul turharcz legmagassabb hul lámzásban volt, 
midőn a má jus i törvények fr iss erővel kezdték az 
egyház szabadságát foj togatni s midőn Bismarck ta-
lán nemsokára a pápaság romjai felett vélt méláz-
hatni min t Scipio Carthagóié felett. Bismarck her-
czeg felhasználta az alkalmat, melyet neki felséges 
u runk látogatása nyúj to t t , és igyekezett monarchi-
ánkat magával ragadni a cul turharczba s ezzel az 
egyházellenes nemzetközi coalitio főakadályát ú t j á -
ból elgördíteni . A cul turharcz államférfia, mint azu-
tán utólagosan a nagy publ icum is értesült , igyeke-
zett Bécsben elhitetni, mily messzeható ellenséges 
terveket forral a római kúria és ennek ,legveszélye-
sebb elöhada' a jezsuita rend. De Bécsben nem men-
tek a lépvesszőre és a nemzetközi coalitio Róma el-
len dugába dőlt . 

A lefolyt hó ismét Bécsben lá t ta Bismarckot ; 
Bismarck ismét audient ián volt felséges urunknál , 27 
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és pedig ismét sokáig; sokat beszélt az osztrák-ma-
gya r monarchia fejével. Mennyi hasonlat 1873 és 
1879 közt! És mégis mily különbség, valóságos 
contrast van a két lá togatás közt. 1879-ben Bis-
marck Róma ellen ment agi tálni : most, mielőt t Bécs-
be ment, megál l t Gasteinben és Jacobini bécsi pá-
pai nunt iussal értekezett, Hohenlohe herczeg, párisi 
nagykövet, a bibornok testvére jelenlétében, ki 
a római ügyekben igen jár tas . Welche Wendung, 
durch Gottes F ü g u n g ! Az a szövetség, melyér t Bis-
mark ezúttal Bécsbe utazott , hogy nem Róma ellen 
van intézve, oly bizonyos, mint a mily köztudo-
mású dolog, hogy 1873 őszén Róma ellen jö t t agi-
tá lni Bécsbe. 

Tehát a cul turharcz már nemcsak nem áll a 
Németország elé Bismarck ál tal k i tűzöt t napirend 
élén, sőt igen sok j e l a r r á muta t , miszerint Bismarck 
maga is szeretné, ha e harcz üszkét talán soha sem 
dobta volna be a német nemzet közé, most pedig, 
miu tán már megtör tént a hiba, jobban szeretné, ha 
már túlesett volna ra j ta , mint, hogy Rómával kell-
jen alkudoznia s ez á l ta l ennek ha ta lmát elismer-
nie, melynek tagadásából indul t ki az egész cul tur-
harcz. Es váj jon a lefolyt hó mennyivel hozta köze-
lebb e harcz végé t? Mit ma ta tnak e tekintetben a 
lefolyt események ? Szavakra és puszta akara t ra ez 
ügyben keveset lehet adni. A szavakat kiki ugy 
magyarázza, a hogy gondolja ; gondolja pedig, ott 
az egyházzal szemben álló táborban a diplomata, 
ugy, hogy igazi gondolatai t vele elpalástolja ; — 
másnak az akara tá t pedig Istenen kivül senki más 
nem lát ja . I t t tehát tet tekre van szükség. Csakhogy 
ezek nem akarnak mutatkozni . Mindent összevetve, 
a lefolyt hó a la t t a cul turharcz közeli végét váró 
reménysugarak halványabbak lettek. Tények és hi-
vatalos nyilatkozatok kétségtelenné tet ték ezt. A 
kölni érsek ellen hozott Ítélet muta t j a , hogy a má-
jus i törvények u. n. ,enyhébb' alkalmazása csak üres 
igéret és csábitás volt. Báró Pu t tkammer cultusmi-
nisternek szeptemberhó 8-án kelt válasza pedig a 
münster i és paderborni egyházmegyék papságának 
fel iratára a néhány hó előtt ministerré tör tént kine-
veztetéséhez kötöt t reményeket mind füs tbe me-
nesztette. Világos e ministeri nyilatkozatból, hogy 
Fa lkkal korántsem bukott meg a rendszer ; hogy 
nem ez változott, hanem csak a cul tusminis ter sze-
mélye. Még mindig a l iberalismus uralkodik con-
servativ név alat t a legtösgyökeresb bureaucra t ia 
szellemében. P u t t k a m m e r az egyház jogá t az isko-
lára, a nevelés- és t anügyre nézve a min imumra 

szál l í t ja le, sőt épen ugy mint elődje, csakhogy si-
mább modorban, a miben még nagyobb veszély 
rejl ik, teljesen kizárja. Szerinte az állam ,az összes 
okta tásügy vezére', a kath. egyház „ c s u p á n mint 
az állam megbízóttja'" ,vesz részt' naz ifjúság 
vallásos nevelésében'-''. Es „ha tehát , úgymond a 
katholika egyházra nézve az iskolafeliigyeletről szóló 
törvény kibocsátása előtt, a mikor szintén csupán 
mint az ál lam megbízot t ja működött , lehető volt 
áldásosán részt vennie az i f júság vallásos nevelésé-
ben, akkor nem lehet feladni a reményt, hogy az egy-
háznak továbbra is e téren lesz fenntartva az 
üdvös közreműködés„Ahhoz, igy folyta t ja , ragasz-
kodni kell, hogy az iskola ápolása körül i egyházi 
részvétel módja , mérve és kiterjedése fölötti határo-
zathozatal az államot illeti meg és kell is megilletnie. 
Hogy a katholika egyház mindeddig még mindig 
nem határozhat ta el magát arra , hogy ezen az állam 
és egyház közti összes jogviszonyok szabályozá-
sára nézve egyedül mérvadó álláspontot e lsaját í tsa ma-
gának, ezt tar tom tu la j donképeni okának azon több 
tekintetben nem óhaj to t t állapotnak, melyben jelen-
leg népokta tásügyünknek a valláshoz való viszo-
nyatekinte tében van." . . . . „Ezen az állam által nem 
okozott (?) tényál lás t sa jnálhatom, de abban nagy-
ban és egészben változást előidézni előbb nem va-
gyok képes, mig az állam a katholika egyház részéről 
nem részesittetik elidegenithetlen törvényhozási jogának 
tényleges elismerésében 

Tehát ezek szerint, a kath. egyháznak nincs 
saját , elidegenithetlen, autonom joga taní tani és 
nevelni az emberiséget, mert még az i f júság vallá-
sos nevelésben is csak mint az ál lam megbizott ja 
vesz részt. Es addig a cal turharcznak Poroszország-
ban vége nem lesz, mig a kath. egyház ezen szolga-
ságot, ezen az állam és egyház közti összes jogviszo-
nyok szabályozására nézve egyedül mérvadó állás-
pontot el nem sajá t í to t ta . És a mi a ministeri nyi-
latkozatban legfeltűnőbb, mit a világ bizonyára 
nem minden meglepetés nélkül fog hallani, az, hogy 
az egyház szolgasága, csupán állami commissio-
nariusi állapota, tehát a cul turharcz oka, Poroszor-
szágban már igen régi dolog; hogy az 1872. évi o o o o ' o j 

márczius 11 iki törvény, melynek 1. § a k imondja : 
„hogy a felügyelet az összes nyilvános és magán 
tan- és nevelő-intézetek fölött az államot illeti meg 
és hogy ennek megfelelőleg az összes ezen felügye-
lettel megbízott hatóságok és hivatalnokok az állam 
megbízásából cselekednek", — nem alkotott uj jo-
got, hanem lényegileg csak oly tételnek adott vjból ki-
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fejezést, a melyen összes okta tásügyünk fejlődése és 
nem kevésbbé sikerei egy századnál tovább nyu-
gosznak." Már az ál talános porosz országos törvény 
állami intézménynek ta r to t ta az iskolát stb. 

Volt idő, midőn a katholikusok közt Poroszor-
szágon kivül csaknem közmondás a lak jában kerin-
get t az óhaj : ,oly szabadságot nekünk, milyenben 
porosz testvéreinket részesiti az állam.' Es a dolog-
ban volt is va lami ; csakhogy az csupán külszin, 
látszat volt. Szabadnak, autonomnah látszott az egy-
ház a tanitás, házasság és egyházi kormányzás kö-
rében; de csak látszott, mert a porosz ál lam, pro-
testáns szellemből születvén, át meg át volt kezdet 
óta ha tva s tele volt mindig ellenszenvvel a kath. 
egyház iránt . Az egyház és állam közti viszonyo-
kat kezdet óta oly elvek szerint fogták fel a porosz 
uralkodók és ál lamférfiak, melyek az egyházat min-
den autonom jogából kivetkőztetik s a caesaro-pa-
pismus zsarnoksága alá ker í te t t á l lam rabszolgá-
j á v á teszik. Protes táns elvek szerint nincs egyházi 
tekintély, nincs egyházi joghatóság. A mi a protes-
tant ismus körében az egyházi hatóság jellegét viseli 
homlokán, az tu la jdonképen csak megbizot t ja az 
ál lamnak, vagy hitközségnek ; semmi önálló, elide-
genithetlen joggal nem bir, egészen az ál lamban, 
vagy a hitközségben lábra kapot t d ivat szellöfujása 
szerint kénytelen a köpenyt forgatni , mert külön-
ben elmenesztik. 

I ly elvnek megtestesült minta a lkotmánya a 
porosz állam. Lehetetlen tehát , hogy eredete óta 
ellentétben ne let t volna a kath. egyházzal, mely 
ily tűrhetet len szolgai elvet el nem fogadhat , mely 
az ál lam uszályhordozó megbizottja nem lehet. Es 
ha mégis a ,kul turharcz ' kitöréséig, a kölni esetet 
kivéve, fe l tűnőbb összeütközés a kath. egyház és 
Poroszország közt nem volt, azt a Hohenzollerek 
ravasz pol i t ikájának lehet köszönni, kik addig jó-
nak lát ták békét hagyni katholikus alat tvalóiknak, 
mig egyedüli úrrá nem tet ték magokat Németország-
ban. Akkor érkezett el tehát csakugyan a kul tur -
harcz ideje, mikor épen kitört . Midőn Hohenzoller 
lett császár Németországban, meg kellett kisérteni 
neki, hogy protestáns pápaságát is kiterjessze egész 
Németországra. El lenté tes elvek egymást kölcsönö-
sen k izá r j ák ; egymással elvi békére,kiegyezésre so-
ha sem lépnek, mer t nem léphetnek. Igazi, elvi béke 
a porosz protestant ismus és római katholicismus 
közt soha sem lesz. Ha békét kötnek, az csak oppor-
tuni tás i béke lesz, vagyis csak fegyverszünet, min t 
már ezt egyszer kifej tet tük. Az egyház soha sem le-

het csupán az ál lam,megbízot t ' - ja . Hegel ,á l lam iste-
ne' előtt a kath. egyház térdet ha j tan i nem fog soha. 

(Vége köv.) 

E m l é k i r a t 
a philosophiai tanulmányok emeléséről 

a papnevelő intézetekben. 
(Folytatás.) 

Azt mondták s napja inkban még inkább mon-
dogat ják , hogy logikát t anu ln i nem szükséges, mer t 
az okoskodás minden embernek tanulás nélkül is sa-
j á t j a . A kik igy okoskodnak, azok mind já r t a nyelv-
tan t és zenetant , meg számtant is bá t ran eltörölhet-
nék, hiszen beszélni, énekelni és számolni is min-
den embernek szokása. Fo rdu l junk el ezen elfásul t 
keblektől s ha l l juk inkább, mit mond Horácz: „Hoc 
tibi d ic tum tolle memor : ego nec Studium sine di-
vite vena ; nec rude quid possit video ingenium : 
a l ter ius sic altera poscit opem et coniurat amice." 

Ezen szerény észrevételeinknek, melyeket non 
fodendo sed palpando parietem bá torkodtunk tenni, az 
a czéljok van, hogy feltüntessék, mily fölöt tébb 
szükséges minden másodfokú tanintézetbe alapos 
bölcsészeti t anulmányokat behozni, a mint ezt az 
egyház kivánja. Közel egy század szomorú tapasz-
ta la ta s azon keserű gyümölcsök, melyeket az egy-
ház bölcs szokásával ellenkező közoktatási rendsze-
rek termettek és teremnek, komoly leczke, mely, 
hisszük, nem fog hasztalanul elveszni a jövőre nézve. 

Visszatérve tételünkre, az alapos bölcsészeti 
t anu lmány szükséges volta még fel tűnőbb lesz, ha 
a philosophia többi ágait tekint jük. Ki nem lá t ja 
ugyanis, mily óriási előny a tanuló theologusra 
nézve, ha a de Deo, de Trinitate, de Inearnatione, de 
Gratia, de Homine, de Legibus, de Virtutibus, és az 
ascetica theologia nagyszerű kérdéseit komoly, ala-
pos és elég terjedelmes lény-, lélek-, ember- világ-
tani, ideologiai, természeti isten- s erkölcstani, ter-
mészeti magán- és közjogtani t anu lmány után is-
meri tanulni . 

Kétségkívül, a theologia egyenes és döntő bi-
zonyítékai t nem ezen bölcsészeti szakokból meríti . 
Ismerjük s folyton lelkünk előtt t a r t j uk sz. Tamás 
következő szavai t : „Argumentar i ex auctori ta te est 
maxime propr ium huius doctrinae, eo quod princi-
pia huius doctrinae per revelationem habentur , et 
sic, oportet quod credatur auctor i ta t i eorum, qui-
bus revelatio facta est. Nec hoc derogat digni ta t i 
huius doctrinae ; nam licet locus ab auctor i ta te 
quae f u n d a t u r super ratione humana sit infirmissi-
mus, locus tarnen ab auctori tate quae f u n d a t u r su-

27* 
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per revelatione divina est efficacissimus."1) Az an-
gyal i doctornak eme szavait sem fe led jük: „TJtitur 
tamen sacra doctrina etiam ratione humana, non 
quidem ad probandam fidem, quia per lioc tollere-
tu r mer i tum fidei, sed ad manifes tanda aliqua alia 
quae t r a d u n t u r in hac doctrina : cum igitur grat ia 
non tol lat na turam sed perficiat, oportet quod na-
tura l i s rat io subserviat fidei, sicut et na tura l i s in-
clinatio voluntat is subsequi tur charitati . Unde et 
Apostolus dicit (II. Cor. 10, 5.) „in captivi tatem 
redigentes omnem intellectum in obsequium Chri-
sti ." Et inde est, quod etiam auctor i ta t ibus philo-
sophorum sacra doctrina u t i tu r , ubi per rationem 
natura lem veri tatem cognoscere potuerunt , sicut 
Pau lus (Act. 17.) inducit verbum Ara t id icens : „Si-
cut et quidam poetarum vestrorum d i x e r u n t : Ge-
nus Dei siimus." 

A mi a bölcsészeti erkölcstant illeti, különös 
és teljesen begyöző okunk van arra, hogy ezen 
bölcsészeti szaknak legalább elemi t anu lmánya 
előzze meg a theologiai tanfolyamot . A philoso-
phiai erkölcstan nemcsak bevezetésül szolgál a theo-
logiai erkölcstanba, a mennyiben ennek t á rgyá t 
meghatározza és eszméiről habár csak hiányos, de 
mégis előzetes ismereteket ad, — hanem mintegy 
locus theologus gyanán t is szolgálatára áll egy-
szersmind. Senki figyelmét nem kerülheti ki, hogy 
a theologiai erkölcstannak egyes ágaiban, kivált 
abban, mely a penitencziatartás szentségére vonat-
kozik, oly kérdésekkel kell foglalkozni, melyek igen 
szoros viszonyban vannak a törvények, lelkiisme-
ret, erények- és cselekedetekről szóló erkölcsböl-
csészeti tanokkal, melyeknek legalább kielégitö is-
merete nélkül alig lehet egy biztos lépést is tenni a 
különféle esetek megfejtésénél. Ezen kielégitö isme-
retek a lap já t a bölcsészeti erkölcstan tanulása veti 
meg. Ennek tanulmányozása u tán a hi t tanuló nö-
vendék könnyen megy át a theologiai erkölcstan 
t anu lásá ra s ezt alaposabban s nagyobb terjedelem-
ben végezheti, mintha theologus korában kell neki 
a morál bölcsészeti alapeszméivel megismerkedni.*) 

Sőt több ! Az egyházi férfiúnak hivatása a szó-
széken és a gyóntatószékben**) oly kérdésekkel fog-
lalkozni s azokat meg is oldani, melyek a köz- és 
magánélet minden helyzetére és körülményeire vo 
natkoznak. A theologiai erkölcstanban mindezekről 

!) I . q. 1. art. 8. ad 2. 
*) Mind ezt, sajnos, nálunk tenni kénytelenek va-

gyunk. Sserk. 
**) Tegyük hozzá: a közéletben és irodalomban. Szerk. 

kap tájékozást . Azonban mily üdvös, mily hasznos, 
mily előny volna az, lia a theologusnak nem it t kel-
lene először hallani a természetjog, s a tá rsada lmi 
polit ika elveit, hanem ha már azoknak legalább 
elemeivel teljesen t isztában volna, midőn theolo-
gussá lesz ?'***) 

Talán azt is kérdezheti valaki, kit a j án lunk 
az elméleti bölcsészettanból vezérül. E tekintet-
ben kegyes főpásztoraink figyelmét néhány egy-
szerű észrevételre óha j t juk felhívni. Ezen észrevéte-
leknek czélja nem az, hogy névszerint rámutassunk 
valamely szerzőre, hanem csak jelezni akai 'juk az 
elfogadandó tankönyv kellékeit. 

Mindenek előtt mellőzni kell minden oly mü-
vet, mely doctas fabulas-1 adván inkább regény 
volna mint bölcsészeti tankönyv. Legnagyobb gond-
dal kell kerülni azon müveket is, melyekben téves 
elvek, téves rendszerek vannak, vagy olyanok, me-
lyek tévelyre vezetnek. Minden oly irodalmi műnek, 
mely a clerus in i t ia t ivájából származik vagy vezér-
lete alat t lát napvilágot, t isztának kell lenni, mint 
az aranynak, — purgatum septuplum. Ennek különö-
sen állni kell a philosophiára nézve ; mert ezen tu-
dományszaknak befolyása jó és rosz i rányban egy-
arán t annál nagyobb, minthogy t á rgyá t oly általá-
nos elvont eszmék képezik, melyek által a bölcsé-
szet befolyással van minden tudományra , mer t hi-
szen ezek elveiket belőle merítik. 

Legyen szabad i t t Baco kanczellár egy szép 
gondolatá t felidézni. Miután a puszta empir ismus 
hivei t a hangyákhoz hasonlította, melyek szemet 
szemre gyűj tenek, és azokat apró rakásokba hord-
ják össze, és a puszta elmélet hiveit, kik abstrac-
tióik köréből ki nem lépnek, a pókokhoz, melyek 
halójakat saját lényökből vonják elő, — a nagy férfiú 
hozzá teszi, hogy — a méheket kell utánozni. Ezek, 
miu tán a virágokból a legtisztább s legfinomabb 
nedvet kiszívták, azt, csodás müvelet által , átdol-
gozzák s á ta lakí t ják azon hasznos és becses dologgá, 
a mit méznek nevezünk. (Befejezése köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , szept. 30. Bismarck bécsi látogatása. — Ama 

nagy eseményt, melynek Bécs városa e napokban tanuja 
volt, nagy eseménynek mondjuk, mert bizonyára senkisem 

***) I t t az emlékirat szerzője tankönyvül ajánlja Pa-
cetti, ,Elementa philosophiae morális, iuris publici naturalis 
et Gentium' czimü művét. Mi itt tartózkodunk szerzőket 
ajánlani, mert sokat tudnánk ajánlani s ez messze vezetne. 
Annyi, ugy látszik, tény, hogy Taparelli műve nincs felül-
múlva ; de ez inkább tanároknak való. " Szerk. 
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fogja csekély jelentőségűnek tartani Bismarck bécsi látoga-
tását. E nagy eseményt mi sem mellőzhetjük hallgatással, 
habár már több ideje is, hogy a vér és vas embere a rokon-
szenves fogadtatás köreiből eltávozott. Annyi ugyanis bizo-
nyosnak tűnik ki, hogy e pontot mi is, bárcsak mellékesen 
érintsük meg, miszerint Bécsben fontos politikai ügyek be-
széltettek meg az irányadó körökben, sőt bizonyára meg-
egyezés is jött létre a német birodalmi kanczellárral. mely-
nek egykor hatása lesz, jó-e, rosz-e, ki tudná előre meg-
mondani, a monarchiára. Lelkünkből óhajt juk, hogy a 
legkedvezőbb eredmény kövesse a megegyezést, hiszen az 
eredmény jóvoltától függ szeretett hazánk jövője és léte is, 
mely után annyira eped e haza minden polgára, és melyre 
oly nagy szüksége volna, annyi bizonytalanság, annyi csa-
pás, annyi balsors után e szegény nemzetnek. 

A dynasticus hűség, a haza iránti szeretet mellett azou-
ban van még egy tekintet, melyet szem előtt nem tartani, a 
legnagyobb bűn volna. Katholikus ember, kath. pap hazája 
mellett és avval együtt forró szeretettel csügg egyházán, 
ennek érdekeit nem hagyhat ja figyelmen kivül sohasem, 
nem hagyhatja figyelmen kivül oly politikai egyezkedések-
nél, melyeknek nagy fontosságú hordereje első tekintetnél 
szembeszökő. A történet nem egy esetet mutat fel, midőn 
az egyház átérezve a politikai egyezmények fontosságát, ön-
maga törekedett érvényt szerezni érdekei és jogainak. Elég 
e tekintetben utalnunk a bécsi congressusra. Nem mond-
juk, hogy a bécsi politikai egyezkedés oly nagyjelentőségű, 
mint volt egykor a bécsi oongressus, de ugy tar t juk, hogy 
ott megbeszéltetvén a politikai constellatiók két nagy állam 
irányadó férfiai által, meghatározva levén a jövőben köve-
tendő magatartás, a társadalomra legnagyobb befolyással 
bíró tényezőnek, az egyháznak helyzete a megfontolást meg-
érdemelte volna, — meg a gondoskodást, hogy e helyzetnek 
vége vettessék, és az egyház függetlensége és szabadságá-
nak érdekében biztosíték nyujtassék. 

Azon egyezkedések és megállapodások pontozataitj 
melyek Bécsben hozattak, nem ismervén, a fentebbiekben 
csak feltételesen szóltunk, csak óhajunkat fejeztük ki ; any-
nyit azonban határozottsággal állithatunk, hogy a távozó 
külügyminiszterre nézve sohasem volt kedvezőbb alkalom 
bebizonyítani, mennyire szivén viseli az egyház ügyét, 
mint az épen lefolyt bécsi tárgyalások alatt, sohasem volt 
kedvezőbb alkalom az egyház érdekében Ausztria-Magyar-
országnak, mint katholikus hatalomnak, befolyását érvénye-
síteni, és igy a mint egyrészt a monarchia katholikusait a 
jövőre nézve megnyugtatni, ugy kifelé is, a világ összes ka-
tholikusai előtt, a monarchia nimbusát emelni, méltóságát 
és tekintélyét fokozni. 

Az a hatalmas kanczellár, aki Poroszországban annyi 
igazságtalanságot követettel a katholicismus ellen, aki vér-
fagylaló hidegséggel száműzte a kath. szerzeteseket és szer-
zetesnőket, aki hatalmat tulajdonított magának letenni püs-
pökét, megfosztani a kath. népet a hit. vigaszától, aki az 
egyház egyik legnagyobb ellenségével az olasz hatalommal 
benső szövetségben élt, és igy az olasz kulturharcznak is 
támasza volt, ez a hatalmas kanczellár egyszerre szükségét 
érzi annak, hogy Ausztria-Magyarországgal bensőbb szö-
vetségre lépjen. A legtekintélyesebb politikai lapok mind 

elismerik e szükséget és nyiltan hirdetik, hogy Ausztria-
Magyarország a jelen pillanatban sokkal szabadabb szövet-
ségeseinek megválasztásában, mint a hatalmas német biro-
dalmi kanczellár ; hirdetik, hogy ő csak a mi monarchiánkra 
van utalva, ami nem mást jelent, mint kényszerhelyzetet. 
IIa valaki, ugy bizonyára a távozó külügyminiszter volt 
azon helyzetben, hogy a német kanczellár kényszerhelyze-
tét egész nagyságában ismerje ; ha valakinek, ugy a távozó 
külügyminiszternek lett volna hatalmában e kényszerhely-
zetet felhasználva, szavát az egyház, különösen a poroszor-
szági kath. egyház érdekében felemelni és befolyását az 
egyház javára, a kulturharcz beszüntetésére, illetőleg a pá-
pával kötendő mielőbbi egyességre kiaknázni. Mi nem ké-
telkedünk, hogy Bismarck, ki már eddig is belátni kezdi 
káros hatását a kulturharcznak a birodalomra, ki már eddig 
is jelét adta, hogy Canossa felé viszik léptei, — a szükség 
által is kényszerítve, hogy, mondjuk, hajolt volna Andrássy 
gróf feltételére, a kulturharcznak legalább akkor leendő 
beszüntetésére, midőn majd a porosz országgyűlés összeül. 
Tett-e Andrássy gróf ily lépést vagy sem, nem tudjuk ; a 
tudósítások ez irányban hallgatagok és csak tisztán politi-
kai eseményekre vonatkoznak. Hogy a távozó külügyminisz-
ternek az egyház iránt valami különös sympathiája lett 
volna, nem mondhatjuk, legalább tettel nem tanúsította : 
vájjon távozása utolsó perczében eszébe jutott-e, hogy neki 
mint katholikus embernek, mint a monarchia külügyminisz-
terének e tekintetben kötelességei vannak, ebben épen oly 
tudatlanságban élünk; de óhajt juk, hogy az legalább az 
utolsó pillanatban eszébe jutot t légyen. 

Andrássy gróf mindenesetre nagy szolgálatot tett 
volna ezáltal az egyháznak, de tett volna a monarchiának i s ; 
mert az tagadhatatlan, hogy azon nagy átalakulás alkalmá-
val, mely Európában előbb-utóbb, de bizonyára be fog kö-
vetkezni, a katholikusok tekintete Ausztria-Magyarországra 
leszen irányozva és a nagy átalakulás alkalmával, habár 
csak az erkölcsi támogatás is, a monarchiának nagy elő-
nyére volna. Ez idő szerint ugyanis nem létezik Európában 
állam, melybe a katholikusok reményöket vethetnék, de 
tagadhatatlan, hogy a létezők közt minden aberratiók da-
czára is, e monarchia még legtöbbet tartott meg a mult 
traditióiból, őt illette volna tehát meg a szerep, hogy a 
mult hagyományaira ugy, mint a jövőre való tekintetből, 
ne engedje elszalasztani a kedvező alkalmat, mely őt a 
katholikusok szemében ismét mint katholikus nagy hatal-
masságot tüntette volna fel. Mi történt, mi nem, e tekintet-
ben, vagy történt-e egyáltalában e czélból valami, ma még 
nem tudhatjuk ; de eljön az idő, midőn a titok fátyola e 
kérdésre nézve is le fog hullani, és a történtek mint nyilt 
dolgok fognak egykor előttünk állani. Most csak annyit 
jegyzünk tehát meg, hogy ha Andrássy gróf a szóban forgó 
kérdésre nézve érvényesítette befolyását Bismarcknál, ugy 
külügyminiszteri hivataloskodását a legnemesebb tettel fe-
jezte be, mert ezáltal a legnagyobh szolgálatot tette Ausz-
tria-Magyarországnak és a társadalomnak ; ha nem érvé-
nyesítette ? 

Szat inár . A szatmári egyházmegye föpásztorának apos-
toli körútja. (Folytatás.) — Lássuk most Felső-Bányát püs-
pökfogadtatási glóriájában. A fény nem volt ugyan s eszkö-
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zök hiányában nem is lehetett oly nagy, mint volt Nagy-
Bányán ; de azért Felső-Bánya sem akart elmaradni gazda-
gabb s népesebb nővérétől, Nagy-Bányától s szintén kitett 
magáért. Nem hiányzott itt sem a jeladó mozsártüz, elfogadó 
küldöttség a határon, hosszú sorfák, a nép örömrivalgása, 
ékes diadaliv, népes fáklyásmene.t és zene, üdvözlések, bemu-
tatások, általános kivilágitás stb. De a miben Felső-Bánya 
leginkább kitűnt, az lélekemelő egyházi zenéje és éneke 
vala, mely az általánosan kedvelt és fáradhatatlan Herr 
bácsinak (igy hivják a karmester urat) és az összes karnak 
legnagyobb mértékben dicséretére válik. Herr bácsi megmu-
tatta, mit képes a lankadatlan szorgalom létesiteni az egy-
házi zene és éneklés művészetében, ahol nem csupán az 
ütenyre szolgai módon, de magára a szivre s annak áhitatos 
indulataira is fordittatik figyelem. Már maga a 200 ezer 
ftba került, nagyszerű és még egészen u j templom ri tkí t ja 
a szatmári megyében párját , akár fekvését, akár építészetet, 
akár magasztosságát és fénylő tisztaságát tekintve. El le-
het a templomról mondani : Vere hie domus Dei est. Öröm, 
lélekemelő ily templomban fungálni, Istennek szolgálni. O 
méltósága meg volt hatva a templom nagyszerűsége, az egy-
házi éneknek a megszentelt falak közeit elárasztó áhitatos 
dallamai által, melyekből a sziv szólott az ajkon át Istené-
hez; s e fölött kegyteljes megelégedését nyilvánítani is mél-
tóztatott. 

I t t kíváncsian fogja valószínűleg kérdeni a nyájas 
olvasó : honnan vette a szegény Felső-Bánya a fényes tem-
plom építéséhez megkívántató 200 ezer o. é. ftot. A vallá-
sosán buzgó Hunyady János, hazánknak egykori kormány-
zója e helyen megfordulván, megkedvelte az akkori orgonát 
s azt magával családi fészkébe, Zólyomba átvivén, 1452-től 
F.-Bánya arany és ezüst bányáinak királyi összes tizedét, 
urburáját , örök időkre ez egyháznak ajándékozta. A tem-
plom épitéséből fönmaradt összeg a kincstár által kezeltet-
vén, azon már-már biztos remény táplálja a felső-bányaiakat, 
hogy a még fönmaradt tetemes összeg ő méltóságának, leg-
kegyesebb püspök urunknak lankadatlan szorgalmazása 
folytán egyházmegyei kezelés alá a felső-bányai egyháznak 
fog vissza adui ; minek következtében F.-Bányán a gyermek, 
kiváltképen pedig a nőnevelés u j lendületet nyerend, amire 
égbekiáltó szükség is van, a fitanoda termei a czélnak egyál-
talában meg nem felelvén, a leánytanoda egyetlen szük 
termében pedig egy tanitónő alatt 200 növendék levén a 
szó szoros értelmében összezsúfolva. Ha ő méltóságának e 
törekvése sikerül, ugy kedvezőbb alakot öltend F.-Bányának 
nevelési ügye. Es ezt F.-Bánya valóban meg is érdemli ; a 
vallásosságnak nem csupán a nép rétegeiben, de az úgyne-
vezett fensobb katholicismusnak is, a mint az a műveltebb 
osztálynak körében nyilatkozni szokott, számtalan örven-
detes tanujelei lévén ott szemlélhetők. Éltesse, tüntesse ki 
s boldogitsa e fensőbb katholicismus F.-Bányát továbbra is, 
miszerint ne csak fekvésénél, de katholicismusánál fogva is 
felső legyen és maradjon. 

A magánlátogatások alkalmával megható momentum-
nak valánk a helybeli derék polgármester Lánezky ur há-
zánál tanúi, ki meghűlés következtében épen akkor beteg 
levén, hangosan zokogott, midőn ő méltósága hajlékába be-
lépett. Az öröm és fájdalom vegyes könnyei valának ezek : 

az örömé a magas látogatás és megtiszteltetés fölött, a fáj-
dalomé az ünnepélyben való részt nem vehetés miatt. 

A legmeghatóbb jelenet azonban a Mária-társulat 
látogatása alkalmával fejlődött ki ; hol Pataky Fásy Irma 
úrhölgy, a Mária-társulat kezdeményezője s szellemi éltetője, 
ekkép fogadá ő méltóságát : „Mélt. püspök ur, kegyes főpász-
torunk ! Nekem jutot t az a nagy szerencse, hogy méltósá-
godat a Mária-társulat nevében, melynek én is egyik tagja 
vagyok, üdvözölhessem, társulatunkat magas kegyeibe, 
atyai szeretetébe, valamint pártfogásába ajánlhassam. Sokat 
sújtott szegény városunk anyagi helyzete, meg egyéb aka-
dályok nem engedték, hogy e városban a jótékony nőegylet 
létesüljön; azért alakult társulatunk még 1864-ben, boldog 
emlékezetű Haas Mihály püspök főpásztorkodása idejében 
és jóváhagyásával, ki is alapszabályainkat elfogadni s azo-
kat szentesíteni méltóztatott. Egyesültünk a szeplőtelen szűz 
Mária nevében, magunkat az ő szolgálóinak ajánlva fel, 
hogy, ha anyagi erővel nem, legalább szellemi tehetségeink-
kel lehessünk szolgálatára szenvedő embertársainknak Mária 
nevében, legfőbb kötelességünknek ismerve : családunkban, 
valamint azon környezetünkben, melyre hatáskörünk kiter-
jed, a béke, az egyetértés s vallásos kötelmeink szerint, főbb-
képen az életben előforduló legnehezebb körülmények között 
is, Istenhez vonzó, erős, állhatatos szeretetet eszközölni. Hogy 
legjobb feltételeink mellett is miképen feleltünk meg fel-
adatunknak, azt csak az emberi gyarlóságokat is számba 
vevő Isten tudja legjobban. De hogy ezután több bátorság-
gal s lelki erővel felelhessünk meg kötelmeinknek, kérjük 
alázatosan méltóságodat, ajándékozzon meg bennünket atyai 
figyelmével, támogasson, amikor szükségesnek látja, bölcs 
tanácsával, fogadja szerény kis társulatunkat, mint hű en-
gedelmes gyermekeit, szűz Mária nevében. Mostanra pedig 
kérjük atyai szent áldását és azt, hogy fogadja mindnyájunk 
részéről azon szivből jövő kivánatunkat, hogy az Úristen 
Jutalmazza minden főpásztori fáradozásait kivánt sikerrel 
és tartsa meg drága életét a legkésőbb korig kivánt egész-
ségben !" 

Ezen a vallásos kebel teljéből elmondott szavak után 
ő méltóságának a nagyszámú társulati nőtagokhoz intézett 
megható válasza, melyben a ker. nőnek kivált a szenvedő 
emberiség körüli magasztos hivatását ecseteié s azon remé-
nyét fejezé ki, hogy Isten segedelmével a Mária-társulat 
nőegyletté fogja magát nem sokára kinőni s ugyanazon 
czélra azonnal száz forintot a Mária-társulat elnöknőjének 
kézbesitett, — könnyeket fakasztott a jelenvoltak sze-
meiből. 

Ennyi lelki élvezett között telt el F.-Bányán egy nap. 
Más nap alig végzé ő méltósága, a kar épületes éneke 

s diszes segédlet mellett, csendes miséjét, már ott várt a nagy-
bányai fényes küldöttség, hogy ő méltóságát kiragadja a 
testvérváros köréből s még egyszer kebelébe fogadhassa. 

(Vége köv.) 

Svajcz. Az evangelikus szövetség bázeli nemzetközi gyű-
léséről Ígértem, hogy még rá visszatérek. Szavamat most 
ime beváltom. — Európa csaknem valamennyi országa kép-
viselve volt e gyűlésben. Még Amerikából is voltak jelen. 
Mondhatni tehát, hogy az egész orthodox protestantismus 
képviselve volt Bázelben. Hangoztatni a különféle protes-
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Havi szemle. 
(Vége) 

Hogy a ,kul turharcz ' közeli vége i rán t táp lá l t 
remények körülbelül már eddig is megcsalódtak, 
azt, ugy hisszük, fölösleges bizonyítgatni . Egy év 
alatt , a o-özerö és vi l lám sebességével dolgozó mai 7 O O CJ 
korban, békét lehet kötni, csak akarni kell. Annak, 
hogy a vi lág napnapu tán hall valamit a Róma és 
Berlin közti alkudozásokról, innen onnan egy éve 
lesz. Tehát semmi más, min t a kibékiilési akarat 
h iánya okozza, hogy még mindeddig nincs vége a 
kul turharcznak. Hol van pedig az akarat e h iánya 
másut t , mint ott, hol engedni egy körömnyi t sem 
akarnak a má jus i törvényekből ? Ez oly világos 
dolog, hogy maga az „Allgemeine evangelisch-luthe-
rische Kirchenzei tung" is bevallja. E lap ,Rom und 
Berlin1 czim alat t e napokaan figyelemre méltó czik-
ket közölt a római szent szék és a német birodalom 
kanczellárja közt fo ly ta to t t tárgyalásokról . A mi 
ezen tárgyalások történetét illeti, az, ugy a mint azt 
az idézett lap előadja, jól jegyzé meg a ,Germaniaí, 
se nem teljes, se nem hü. Ha ugy állna a dolog, mint 
a ,Kirchenzei tung 'mondja , a nagyon is gazdag törté-
net igen sovány volna. Szerinte először Nina bibor-
nok m. évi novemberhó 7-én terjészté a kanczellár 
elé a békeföltételek alapvonalait , de azokat Bis-
marck nem fogadta el. Er re dr Falknak tud tá ra 
adta a kanczellár, hogy a mi az evangélikus egyhá-
zat illeti, concessiókat kell tenni a császárnak, melyek 
fejében annál hathatósabban fogja öt — Bismarck — 
a Róma elleni harezban segíteni. Igy jöt tek azután 
Kögel és Baur orthodoxok a prot. föegyháztanácsba, 
mig Falk, fedezve érezvén hátát , in. é. deczember 
11-én nagy kul turharcz! beszédet ta r to t t . Ennek 
hatása alat t Nina bibornok ez év elején a kanczel-
lárhoz azon határozott interpellat iót intézte: -.váj-

jon hajlandó-e Poroszország a békeért szükséges 
concessiók megtételére, min thogy a szent atya más-
különben nem érzi magát azon helyzetben, hogy a 
porosz katholikusok megnyugta tásához hozzájárul-
jon." Ez nem sokára a kölni érsekhez intézett pápai 
levél u tán tör tént . Ezen interpel lat ióra a kanczel-
lár hosszabb idő után azt az a jánla to t tette, hogy 
megbízottak neveztessenek ki, kik a viszályos pon-
tokat egyenkint megvitassák. Bismarck a maga ré-
széről Hefele püspököt jelölte volna ki, mely kije-
löbsst, a lu the ránus lap szerint, ha az illető azt el-
fogadja vala, Rómában nehezen tar to t ták volna 
Bismarck békehaj lamainakbizonyi tékául . Később, a 
császári pár aranyinenyegzőjekor Rómából az am-
nestia eszméjét pendítet ték meg, de a kanczellár 
azt hatáskörén kívülinek nyi lvání tot ta . 

A mit a berlini or thodox lutheránus lap ez-
után mond, azt érdemesnek ta r t juk , szóról szóra 
idézni, mert benne két igen fontos dolgot lá tunk 
constatálva : először azt, hogy a Falk bukásával és 
b. Pu t tkammer kineveztetésével inaugurá l t mérsé-
keltebb á ramla t csakis a kul turharcz ál tal roppant 
sokat szenvedett protestáns orthodoxia kedveért s a 
császár pr ivát protestáns piet ismusa i ránt i kimélet-
ből jö t t lé t re; másodszor pedig azt, hogy a katholi-
kusok helyzetére s a Róma ellen folyta tot t ku l tur -
harcz beszüntetésére nézve ezen változásnak sem-
miféle jelentősége sincs, és nem is lesz mindaddig, 
mig a kanczellár a kath. egyház ál ta l el nem fogad-
ható május i törvények i ránt i alávetést a katholiku-
sok részéről a Rómával kötendő béke vagy legalább 
modus vivendi conditio sine qua non-jának t a r t j a . 
Nem osztozunk az or thodox lu theránus lap vélemé-
nyének minden á rnya la tában , hanem azért, min t 
mondtuk, jónak l á t juk okoskodását szóról szóra 
ide igtatni . 24 
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„Mellőzzük azt, úgymond, váj jon a Vatikán 
türelme, mit ott ki tűnően értenek, az ily folytonos 
halasztó tá rgyalásokat kibir ta volna-e, ha az a la t t 
bent (a birodalomban) a közgazdászati kérdés kri-
zisre nem vezetett volna. A kanczellárnak vámtari-
fájához szüksége volt a centrumra, és miután Ben-
nigsennel (liberális) és Frankenstein báróval (cen-
t rum) sokáig párhuzamosan alkudozott , ar ra hatá-
rozta el magát , hogy az utóbbi támogatását fogadja 
el, s búcsút vett a nemzeti szabadelvűek nagy al-
kusz diplomatájától , ki haragosan sátorába vonult 
vissza. Szóról szóra elhisszük Windhorstnak, hogy 
a centrumnak ez alkalommal az egyházi kérdésben 
semmi igéret nem té te te t t ; midőn azonban azt hi-
szi, hogy a tények logikájára épithet , igen csalód-
hatik (?), mert a kanczellár nem nagy bará t ja az ily-
féle logikának ott, hol ez az a köreit megzavarhat-
ja, söt neki sajátszerű, sui generis logikája van. (Mely 
a tények logikájánál bizonyára nem erösebb. Szerk.) 
Abból, hogy Falk visszalépett, kiben az állami 
omnipotentia teljes kifejezést nyert , még nem követ-
kezetthogy utódja az egyház jogos önállósága mellett 
fog fellépni. A dolog inkább ugy állt , hogy a csá-
szár és ministere közt evangelikus egyházi ügyekben 
(csak !) u j véleményeltérések tűntek fel, és a minis 
ter a Wilhelmstrasse-ban (Bismarcknál) többé nem 
talá l t oly támogatásra , mint a milyen egykor az 
ellenkező souveraintöl a synodusi szabályzat szen-
tesítését kicsikarta. Dr Falk sokkal kirívóbb állást 
foglalt el a belügyekben is, mint hogy a kanczellár 
belügyi kanyaru la tá t együt t megtehette volna. Lát ta 
tehát, hogy ideje elérkezett és elég esze volt hozzá, 
hogy elmenjen. Nem kicsinyeljük e fordulat fontossá-
gát. A liberalismusra, ,egyetlen szilárd pont jának a 
minis ter iumban ' ilyetén mellőzése által, oly csapás 
esett, melynek hatásából nem könnyen fog magá-
hoz t é r n i . . . Kul tu rkampfo t űzni a kormány árnyé-
kában többé nem lehet. (De csak a protestáns egy-
ház ellen.) A következő ál talános (prot.) zsinatra 
nézve bizonyára nagy jelentőségű, hogy a mostani 
ministemek meleg szive van az evangelikus egyház iránt 
(annál hidegebb a kath. egyház iránt) , ki a császár 
intentióit utógondolat nélkül fogja támogatni , (de a 
katholikusok jogos kivánalmait , mint lá t tuk, egy 
cseppel sem haj landó teljesíteni.) . . . 

Hanem mindezzel a római kath. egyházzal való 
viszálynak befejezésére még semmi sincs téve. 
(Annyi idő óta semmi!) Pu t tkammer minister szo-
rosan le van kötve azon marsch-uthoz, melyet a 
kanczellár elébe szab, és azon válasza, melyet a 

münster i clerus aug. 18 án tar to t t conferencziájá-
nak fe l i ra tára adott, mu ta t j a , hogy Bismarck her-
czeg még mindig a régi állásponton áll: előbb alá-
vetés a törvények iránt, — m i t a clerus mint lelkiis-
meretével meg nem egyeztethetöt visszautasít, — 
csak akkor lehet engedményekről szólni. 

I ly auspiciumok közt lépünk a választási küzd-
térre. Kétségkivül, a centrum gyengitetleniil fog 
belőle kikerülni . Windhors t és Schorlemer-Alst urak 
mint, ,sadder but wider inen' fognak visszatérni és 
többé nem fognak a tények logikájában bizni, ha-
nem valószínűleg ö felsége leghűségesebb ellen-
zékébe fognak visszalépni. (Rendület lenül bizva a 
tények logikájába. Szerk.) A conservativek a jelen 
körülmények közt tetemesen fognak nyerni , hanem 
a mindenre válalkozó szabadconservativekkel ne-
hezen fognak többséget képezni. A kanczellár tehát 
azon al ternat iva közt lesz, hogy a többséget vagy a 
centrum vagy a liberálisok támogatásában fogja ke-
resni. Hogy ez utóbbiak, hacsak félig lesz is lehetsé-
ges. készek lesznek erre, az bizonyos. Kíváncsiak lehe-
tünk valóban, melyik részre fog az ál lamférfiú kezé-
ben az egyensúly mérlege hajlani . Ezen események 
mindenesetre a kul turharcz jövőjére nézve fontosab-
bak lesznek, min t a Rómával folyta tot t alkudozások 
voltak és lesznek. (Ezt mi is hisszük, mer t eddig ezen 
alkudozásokban Bismarck részéről nem volt meg: az 
őszinte akarat . Es ha ezután is csak ugy fogja akar-
ni a békét a katholikusokkal mint eddig, termé-
szetes, hogy az alkudózások ezután is sikertelenek 
lesznek.) 

Mi részünkről, igy végzi a lu theránus egyházi 
lap, ini maradunk a mi caeterum censeo-nknál. A sze-
rencsétlen viszályt a curiával folyta tot t alkudozá-
sok ál tal m 'ndadd ig megoldani nem lehet, mig a 
májusi törvények fennállanak. (Ugy van.) És lia 
azokból mellőzik azt, mit a római kath. egyház el 
nem fogadhat, akkor tulajdonképeni fontos kérdé-
sek fölött többé nem kell alkudozni. Akkor csak oly 
dolgokról lehet szó, milyen a lelkipásztorok kineve-
zésének bejelentése az á l lamnál és más személykér-
dések, p. az elitélt püspökök amnest iá lása ,— a m i -
ben semmi nehézség sem rejlik. Addig azonban, mig 
az állam saját ini t ia t ivájából nem határozza el ma-
gát egyházi törvényhozásának revisiójára, mindad-
dig minden szószaporítás a modus vivendiröl czélta-
lan ; mert habár a doctrinairek, kik a május i tör-
vényt alkották, rövidlátók voltak, mesterségöket 
mégis értették annyira , hogy lehetetlenné tud ják 
vala tenni azt, miszerint oly ál lapotot lehessen tény-
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leg behozni, mely a törvényekkel homlokegyenest 
ellenkeznék, még ha a modus vivendi névre érde-
mes is volna " 

Igy az ó lu theránus egyházi lap. 
Azért, mivel a császár a protestáns egyházra 

nézve beszüntette a kul turharczot és cultusminis-
terré oly férfiút nevezett ki Falk helyébe, kinek „az 
evangelikus egyház i ránt meleg szive van" , — u g y -
látszik, a császár és Bismarck protectiója alat t oly 
annyi ra elbizta magát a protestáns orthodoxia, 
hogy még élczelödni is kedve jö t t a fölött, hogy a 
katholikusok, minthogy már sem a császár igaz-
ságszeretetébe, —- melynek egyenlő mértékkel kellene 
mérni katholikus és protestáns alat tvalói közt, ki-
nek-kinek megadva a magáét, —sem Bismarck alku-
dozásaiba bizniok nem lehet, egyesegyedül a tények 
logikájába vetik reményöket. Bizony, bizony kár a 
tények logikája fölött gúnyolódni s Bismark sui ge-
neris logikáját fölé helyezni, — mert a Hohenzolle-
reknek 1848-ban már volt a lkalmuk ama logiká-
val megismerkedni, ugy, hogy annak vas szigora 
alól, mint az akkori porosz király Diepenbrock bi-
bornok s boroszlói herczegpiispöknek kijelenté, csak 
a katholikus a la t tvalók hűsége mentette meg; — 
Bismarck logikája pedig olyan, hogy az, mint Falk 
a ,Deutsche Revue'-hez intézett levelében nem kis 
mali t iával megjegyezte, csak akkor nem megy Ca-
nossába, ha nem kell. 

E m l é k i r a t 
a philosophiai tanulmányok emeléséről 

a papnevelő intézetekben. 
(Vége.) 

Mi hibázta t juk azon empirikusokat , kik felüle-
tes és aprólékos ismeretekkel akar ják megtömni az 
i f júság elméjét, minden összefüggés és termékeny 
elvekre való alapítás nélkül. A scholastikusok, ki-
ket tévesen sokan a puszta elmélet és speculatio 
embereinek tartanak, igaz, mint a pók, sok vékony-
szálú pókhálót szőttek, de a mit szőttek, az legalább 
meg volt szőve, ki volt dolgozva, rendbe volt hozva. 
Egyébi rán t több mézet gyűj tö t tek , mint pókhálót 
fontak . . . 

Végezzük a nagynevű Baconnal. Az igazi phi-
losophia, az az ut, melyen alapos tudományt lehet 
szerezni, a méhek utánzásában áll. Ezen munkás 
rovarok pé ldá jára ismereteinket, a tudomány ezen 
elemeit, nem önfejűnk képzelödéséböl, hanem ma-
gából a dolgok természetéből kell merí tenünk. S 
ö © 
azután, a helyett , hogy hangyamódra egyszerűen 

csak elraktároznók a gyűj tö t t ismereteket emléke-
zetünkben, igyekeznünk kell azokat sajá t elme-
beli munkánk ál ta l kifejteni, kidolgozni és rendbe 
áll í tani. 

A mondot tak után könnyen beláthatni ,miszerint 
mi oly szerzőt és könyvet szeretnénk a seminariu-
mokban tankönyvül elfogadtatni,-' mely az egyházi 
i f júság előtt a szent atyák nyomdokain magasra 
emelkedett Scholastikas jeleseink méltóságteljes vo-
násait és solid e l járását élethűen megjelenítené; 
mert a Scholastika nem önkényen és kepzelödésen 
alapuló rendszer, hanem eszünk okoskodásának ter-
mészetes u ta i t követő és kiművelő módszer.*) Ha 
ily müveket fog kapni egyházi i f júságunk vezérfo-
nalul, látni fogja, hogy a mi jó van az u jabbkor i 
bölesészeknél s az u j könyvekben, az mind meg 
van, bár talán más alakban, vagy legalább csirájá-
ban, a régieknél, — s hogy ez utóbbiak az u j abb 
kor tévelyeit előre lát ták, sőt meg is czáfolták. Ek-
kor látni fogja a tudományos világ azt is, mennyi 
élet, erő és actual i tás rejlik a scholastikai bölcsé-
szetben. 

És valóban, ezen philosophia két, neki sajátos, 
megbecsülhetlen előny ál ta l a j án l j a magát . Először 
hathatós ellenszereül szolgál azon szellemi, értelmi 
anarchiának, melyben élünk. Ezt legújabban külö-
nösen Németországban kezdik érezni, hol a Scholas-
tika res taura t ió já ra szerencsés és fényes sikerű moz 
galom indul t meg.*'*) Második haszon az lesz, hogy 
az u j szövetség i f jú levitáinak szelleme magasröp-
tű, széles látkörii és mély alapú ismeretekkel fog 
megtelni, mi ál tal képesitve lesznek a szent a tyáka t 
tanulmányozó középkori h i t tanuló i f júság specula-
t iv és contemplativ színvonalára felemelkedni. Hogy 
a hi t tanulók értelmességi színvonaláról ezen korból 
fogalmunk legyen, elég lesz figyelmeztetni csak 
arra , miszerint aqu. sz. Tamás Summa theologica-ja, 
melynek tanulmányozása napja inkban a hi t tudomá-
nyok mesterei és tudora i ra nézve is nagy feladat, 
tu la jdonképen elemi hittudományi tankönyv kezdő theo-
logusok számára, a mint ezt az angyal i doctor maga 
is kimondja, midőn az előszóban igy ir : „Proposi-
tum nostrae intentionis in hoc opere est ea quae ad 
christ ianam religionem pert inent eo modo tradere, 
secundum quod congruit ad eruditionem incipientium.u 

*) Ez utóbbi okádó mondatban az emlékiratnak csakis 
értelmére voltunk tekintettel, nem szavaira. Szerk. 

'"•*) Idézi Stöckl műveit. Azonban nem szabad feledni, 
hogy ezen mozgalomnak úttörője s egyszersmind egyik fő-
vezére Kleutgen J . t., a korszakot alkotó ,Theologie der Vor-
zeit' és ,Philosophie der Vorzeit' halhatatlan szerzője. Szerk. 
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Az ál ta lam kifejtet t kellékek szerint több böl-
csészeti tankönyvet i r tak. Es arra nézve, bogy köz-
tünk visszaállítsák a scholastikai módszert, mind-
egyiknek van becse és érdeme. Van azonban köztük 
egy, mely valamennyi fölött uralkodni látszik, és ez 
Istenben boldogult Sanseverino kanonok könyve. A 
mi ezen szerzőt különösen f igyelmünkbe ajánlja , az 
IX. Piusnak következő nyilatkozata : ..Nobis explo-
ra tum est, quantum adlaboraveri t verae philosophiae 
restituendae ; quantasqne curas impenden t iuveni 
clero fingendo ad sanae religiosaeque scientiae prin-
cipia... et non liuius tan tum aut illius peculiaris 
par t i s sed universae philosophicae et theologicae 
scientiae provectui per alumnos suos prospicere 
potuer i t . " A szent a tyának e dicséreténél választá-
sunk kitlinő volta i rán t biztosabb garancziát óhaj-
tani sem lehet.***) 

***) Eddig a tudós római praelatus Emlékirata a phi-
losophiai tanulmányokról. A mi ezután következik, a papne-
velő intézetek theologiai tanulmányaira vonatkozik, melyek-
nek reformja, legalább nálunk, még nincs napirenden, azért 
azt most mellőzzük — Nekünk záradékul csak két észre-
vételünk van. Mind a kettő Sanseverino bölcsészeti műveire 
vonatkozik. Az első az, hogy nemcsak I X . Pius, hanem a 
philosophiai irodalom nagy ismerője, X I I I . Leo pápa is 
különösen kiemelte és kitüntette Sanseverino Cajetánt. Mult 
évi szept. 18-án fogadta Tola gróf leccei püspököt és az 
ottani papnevelde küldöttségét, kikhez többi közt igy szólt : 
„Bramo che sieno introdotte nei seminarii le istituzioni del 
Canonico Sanseverino. L 'è questa una gloria del Clero na-
politano, che cercô efficamente di rudurre et richiamare le 
scienze filosofiche alia vera e sicura norma, alla forma esat-
ta : che è appunto la Tomistica. Ci compiaciamo che già 
nel Seminario di Lecce se ne sieno introdotte le Istituzioni, 
come è nostro desiderio che in tutti i seminari si segua il 
metodo stesso, la stessa dottrina dell' Angelico. F u certo 
una sventura che il Sanseverino morisse si presto, ma egli 
lasciö buoni e zelanti discepoli, che proseguirono l'opera sua, 
quali principalmente Prisco et Signorello." (La Voce della 
Verità 1878. octob. 21.) Magyarul : „Igen óhajtóm, hogy a 
seminariumokba Sanseverino Cajetán Institutiói behozassa-
nak. O a nápolyi papság egyik dicsősége az által hathatósan 
törekvék a philosophiai tudományokat visszavezetni és 
visszahívni a biztos mintákra, a szabatos formákra: amiben 
áll épen a thomistika. Örvendünk, hogy a leccei semina-
riumban az ő Institutiói már behozattak, amint kívánsá-
gunk, hogy valamennyi seminariumban ugyanazon mód-
szert, az angyali tudor ugyanazon tanát kövessék. Valódi 
csapás volt, hogy Sanseverino oly korán meghalt, hanem ő 
jó és buzgó tanítványokat hagyott, kik művét folytatják, mi-
lyenek főleg Prisco et Signorello." —Második észrevételünk 
az, hogy Sanseverino, mint I X . Pius pápa mondá, aquinói 
sz. Tamás pbilosophiája és theologiájának nem csupán egyik 
vagy másik részét restaurálta, hanem az egésznek tökélesbi-
tésére törekedett, híven követve sz. Tamást még azon utakon 
is, melyekun más tanitványai a sz. tudort követni, kivált a 
természettudományok haladottabb állására való tekintetből, 
lehetetlennek tartják. Ö tehát szoros értelemben vett szigorú 
thomista, kitől ezért azonban nem kell megijedni ; mert ha 
egy oly költői szellemű és classicus műizlésü pápa, milyen 
X I I I . Leo pápa, nem félti tőle az ifjúságot, akkor, meg le-
hetünk róla győződve, hogy Sanseverino művei, — a mint-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , oktober 3. A pápa és a jezsuiták. — A vi-

lágot az itt következő jegyzettel akarják megvigasztalni. 
Egy lap ugyanis a következőket i r j a : „A jezsuiták généra-
lisa Rómába idéztetett (?), hogy rendeletet vegyen alkal-
mazkodni a pápának a philosophia tanítását illető uj ency-
clikájához. Miután a pápa által elrendelt bölcsészeti rend-
szer tökéletes ellentétben áll a jezsuita rendszerrel, az egész 
rend dühös (no, no !) ; de miután a pápa hallani sem akar e 
tárgy feletti vitatkozásról, a jezsuitáknak engedniök kell. 
S valóban engedtek is. Ugyanis a rend egy titkos gyűlést 
tartott Fiesoleban, melyből egy a rend généralisa és tarto-
mányi főnökei által aláirt emlékiratot szerkesztettek és 
nyújtottak át a pápának, kijelentve, hogy teljesen rendel-
kezésére állanak. A Vatikánban erősen kétkednek e kije-
lentés őszintesége felett." 

A világ immár ezentúl nyugodtan alhatik, mert min-
den biztositás daczára is, hogy a jezsuiták és a pápa közt 
bizalmatlanság létezik, ennek kifolyása lesz a nyilt harcz 
a pápa és a jezsuiták közt. Már pedig minthogy kétséget 
nem szenved, ki fogja e harczban a rövidebbet húzni, a világ, 
mint mondtuk, egészen nyugodtan alhatik, mert egy szép 
reggelen, és mily szép lesz az a reggel, tehát egy szép reg-
gelen arra fog felébredni, hogy megmenekült e veszélyes 
bajtól, melyről egészen bizonyos, hogy ő az oka a világon 
minden ba jnak: pestisnek, cholerának, szárazságnak, árvíz-
nek és valószinüleg még az évenkint meg-megujuló magyar 
állami deficzitnek is. H a ez az eset bekövetkezik, t. i. a je-
zsuiták eltűnése a földszínéről, az időjárást csakúgy fogják 
megrendelni, mint valami gépet a gyárban, és minden ugy 
fog menni, mint a parancsolat : lesz bőtermés, egészség és 
pénz, a mennyi csak kell. 

Mivel azonban mind ez még csak bekövetkező a jövő-
ben, hogy az idő addig is türelmetlenség közt ne folyjon be, 
vessünk egy pillanatot magára a jegyzetre. Tagadhatatlan, 
hogy ama jegyzet nem az egyház, nem a jezsuiták iránti 
barátságos tollból folyt ; és épen azért, eltekintve a benne 
foglalt mesétől, egy érdekes nem kevésbbé fontos vallo-
mást tartalmaz magában, t. i. elismerését annak, hogy van 
az egyháznak egy tekintélye, mely előtt mindenki megha-
jol, ki az egyházhoz tartozik, és ugy, hogy az egyházban 
van engedelmesség. Az iró, ki ama megjegyzést tette, bizo-

hogy saját tapasztalásunkból mondhatjuk, — nem holmi 
barbara-celarent-félékkel, hanem igazán páratlan eruditió-
val telvék, melyet a forma elegantiája valóban ellentáll-
hatlanná tesz. Sanseverino kisebb és nagyobb tankönyvének 
érdeme igénytelen véleményünk szerint nem az, hogy sz. 
Tamásnak valamennyi véleményét föleleveníteni törekszik, 
hanem az, hogy egy philosophiai tankönyvhöz kötött kellé-
kek tekintetében bármelyik vetélytársával kiállja a ver-
senyt; eruditio tekintetében pedig igazán páratlanul á l l : — 
vagyis ő az egész keresztény philosophia elméletét annak 
megbecsülhetlen történeti áttekintésével szövi össze egy 
mesteri egészbe, a mi senkinek sem sikerült ugy, mint neki. 
Egyébiránt, minthogy a philosophia restauratiója az egy-
házban napi rendre van kitűzve, Sanseverinóról, — ki, mint 
a scholastikai bölcsészet restauratora, Balmes és Kleutgen 
mellett foglal helyet, ezeket bizonyos tekintetben felülmúlva, 
még sokszor lesz szó az egyházban, tehát e lapokban is. Sz. 



2 2 1 

nyára nem gondolta, liogy különben mesés előadása, mily 
fontos vallomást tartalmaz magában, fontosat épen napjaink-
ban, midőn a világ azt hirdeti, hogy az egyház tekintélye 
lejárt. A jelen eset épen az ellenkezőt bizonyítja. Az egyház 
erejét minden időben, ugy ma is épen az képezi, hogy a 
legfőbb pásztor szava mindenkor viszhangot keltett hivei 
keblében, legyenek bár azok világiak, vagy papok. Az egy-
ház egysége e legfőbb tekintély létezésének köszönhető, 
melyről a hivek meg vannak győződve, hogy az nem em-
beri, hanem isteni intézmény. Ez imposansés nagyszerű egy-
séggel szemben minden más felekezet csak szakadozottsá-
got, ziláltságot képes felmutatni. Vagy hol, a világ melyik 
részén létezik valamely vallásfelekezeti tekintély, melynek, ha 
szava elhangzik, milliók és milliók hajolnak meg előtte lelki 
meggyőződésből? Vagy nem tapasztaljuk- e, hogy például véve 
csak a protestantismust, akár Angliában, akár Németor-
szágban, akár nálunk, nincsen oly tekintély, mely előtt lelki-
ismeretben magát valaki kötelezve érezné meghajolni ? 
Nem tapasztaljuk-e, hogy a legfontosabb kérdésekre nézve 
is a legelágazóbb vélemények léteznek és nem létezik tekin-
tély, mely szavát felemelve várhatná, hogy hivei körülette 
csoportosulnak, az egység, az egy sziv és lélek bebizonyítá-
sára a világ előtt ? Nem inkább azt látjuk-e, hogy a kath. 
egyházon kivül mindenütt igazolva vau e mondat : „Quot 
capita, tot sensus" ? Es ha e jelenségnek alapját keressük, 
találhatjuk-e másban, mint abban, hogy mig a kath. hivek 
meg vannak győződve afelől, hogy a római pápa, mint az 
egyház látható feje, isteni tekintélylyel kormányozza az 
egyházat, addig a többi vallásfelekezetek hivei nem élnek e 
meggyőződésben, saját felekezetük főnökeire nézve ? Nem 
szükségképen meg kell-e itt a gondolkozó észnek állni és 
afölött elmélkedni : a katliolieismusban, vagy a többi fele-
kezetek melyikében található az igaz vallás ? Eltekintve 
minden egyébtől is, már az a hodoló engedelmesség, mely a 
kath. egyházban a pápa iránt nyilatkozik annyi századon 
keresztül, mely idő alatt a legkitűnőbb elmék, a világ leg-
nagyobb tudósai meghajoltak a pápa előtt, igen, már az 
önmagában elegendő a gondolkozó embernek, midőn a felett 
akar határozni, hogy kinek Ítélje oda az igazságot, a katho-
licismusnak-e, vagy a többi vallásfelekezetek valamelyi-
kének ? 

Köszönettel fejeznénk be megjegyzéseinket az idézett 
jegyzetre, mert az annyit minden kétségenkiviil constatál, 
hogy az egyházban az ügyek épen nem állanak ugy, mint 
azt elhitetni szeretnék, mintha az egyház széthult kévekint 
szétszóródnék, hanem igenis, hogy ott még a legfőbb tekin-
tély iránti hódolat és tisztelet teljes egészében létezik ; de 
ama jegyzet oly gondolatot is fejez ki, melyet szó nélkül 
hagynunk nem lehet. Ama jegyzet szerint ugyanis az egész 
jezsuita rend ,dühöng'. — Mily finom kifejezés ! — Továbbá 
a rend ,titkos gyűlést' tartott. Végül, és ez a fő, a Vatikán-
ban erősen kétkednek e kijelentés — t. i. az engedel-
messég — őszintesége felől. Mindenekelőtt azt kérdezliet-
nők, hogy ki látta az ,égész' rendet dühöngeni? Honnan 
tudják, hogy a jezsuiták ,titkos gyűlést' tar tot tak? Ki érte-
sítette a jegyzet Íróját oly bizonyossággal, hogy a Vatikán-
ban erősen (?) kételkednek az engedelmesség őszintesége felől ? 
E kérdéseket azonban mellőzzük, mert bizonyos, hogy ezekre 

a jegyzet írója megfelelni képes nem lenne, mert azt szégyen-
szemre csak be nem vallhatná, hogy mind azok a fentebbi ál-
litások csak saját agyszüleményei és inkább óhajtást, mint 
valóságot fejeznek ki ; de annyit mondhatunk, hogy a Vati-
kánban sokkal jobban ismerik a jezsuitákat, sokkal inkább 
tudják megítélni a kifejezett engedelmesség őszinteségét, mint 
a jegyzet írója, és bizonyos, hogy, ha a jezsuiták engedelmes-
séget fogadnak, azt őszintén teszik, és abban a Vatikánban 
is megnyugosznak : miből azonban az következik, hogy azok, 
kik a pápa és a jezsuiták közt bizonyos elhidegülésre, to-
vábbá ebből bekövetkező szakitásra, és igy esetleg — a 
jezsuita rend eltörlésére számítanak, kegyetlenül csalatkoz-
nak. Nem, — az egyház ellenségeinek vágyai és óhajai e te-
kintetben sem fognak teljesedni, hanem épen ugy meg fog-
nak szégyenittetni, mint már számtalan esetben megszégye-
nittettek, — és vajha már egyszer okulnának is ! Q 

Gyulafehérvár. Az erdélyi megye főpdsztora dr Fo-
garasy Mihály ő nagyméltósága, irja a közművelődés', f. é. 
szeptember 17-én áldásdus életének 80-ik évébe lépett. Ezen 
80 év a főpásztor életében az egész 19-ik századot képviseli, 
mint melynek világrenditő események viharai közt kezdődő 
első évében született, a két első évtized tovább fejlődő moz-
galmainak hullámai alatt mint i f jú fólnövekedett, s az ezek 
után következő évtizedek elvharczai közt folyó nagy ese-
ményekben mint férfi szerepelt s messzeható horderejű cul-
tur-tények megindításának és tova lendítésének erős eszköz-
lője volt; a század második felében pedig a hazai és keresz-
tény társadalom fájó sebeinek gyógyítására irányuló jóté-
konyságaival s áldozataival különösen Erdélyt, mint püspök, 
a szó szoros értelmében elárasztotta, s jelenlegi életerős tes-
talkatának és viruló egészségének kedvezőleg megadja a 
nagy É g azon további kegyelmet, hogy a század alkonyát 
is dicső tényeivel mint a püspöki kar Nesztora bevilágít-
hassa. 80 év és félmillió frtot megközelítő egyházi, iskolai 
és jótékonysági alapítvány dicsősége a béke csókjában üd-
vözlék egymást szept. 17-én; oly hosszú sora az éveknek, 
oly dicső koszorúja egy tevékeny élet erény-bokrétájának, 
mint Isten csak különösen kegyelt gyermekének enged ; mit 
szóval kellőleg méltatni, tollal méltólag rajzolni nem lehet. 
I t t író és olvasó egyformán egy szivdobbanásban találkozik ; 
a kebel, a nagyság bámulatától, egy szent kegyelet érzésé-
nek hatása alatt olvadoz. 

A központ érezte is a kebel e kegyeletét s versenysze-
rüleg sietett azt nyílvánitani. A nap vigélyén este 7'/2 óra-
kor a püspöki lak udvara élénk mozgalom szinhelye lett. A 
várőrséget képező badeni ezred jeles zenekara lámpafény 
mellett játszott llákóczi-induló s még három kitűnő műda-
rabbal lepte meg püspök ur ő nagyméltóságát, ki a nagy-
terem ablakaiból ngos Kolozsi Antal cz. prépost ur társasá-
gában szemlélte a szép jelenetet s hallgatta végig az estélyi 
zenét, kegyteljes tekintettel s hajlongással fejezve ki tet-
szését s köszönetét a kedves meglepetésért. Másnap a tisz-
teleti tények hivatalos alakban is ismétlődtek. Délelőtt HV2 
órakor a helybeli papok és tanárok jelentek meg kiknek ne-
vében mélt. Lönhárt Ferencz vál. püspök és nagyprépost 
tolmácsolta a mély tisztelet és fiúi ragaszkodás meleg érze-
tét. 12 órakor a helyőrségi tisztikar — a várparancsnok 
vezetése mellett — teljes számban megjelent, hogy a szüle-
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tésnap évfordulója alkalmából üdvkivánatát fejezze ki a 
katonaság iránt is annyi jó indulattal viseltető főpásztor iránt. 

De nemcsak a központ, hanem egész Erdély, sőt az 
egész ország katholikusainak s önzetlen honfiainak szivhur-
jain is a kegyelet, tisztelet, hála és szeretet érzete megpen-
dü l ; sőt maga a sajtó elismeréssel adózik a nagy férfi ér-
demei iránt. 

Sza tmár . A szatmári egyházmegye főpásztorának apos-
toli körútja. (Vége) — Felső-Bányán püspök ur ő mlga 
600-at erősitett meg a Szentlélek malasztjával a bérmálás 
szentsége által a hitben. A bérinálandóklioz a Szentlélek hét 
ajándékairól szóla; közönségesen ismert tárgyról ugyan, de 
annál eredetibb felfogással; az lévén ő méltóságának, mint 
szónoknak, kitűnő modora, hogy vagy egészen eredeti themát 
karol fel beszéde tárgyául, vagy bizonyára eredeti a kidol-
gozás. Például, a Szentlélek első ajándékáról szólván, mondá 
manap csak egy félelmet látszanak ismerni az emberek : a 
szegénységtől való félelmet ; valamint ennek ellenében csak 
egy törekvést is, minél gyorsabban s minden áron gazdaggá 
lenni, számításaikból kifelejtvén mindig az Istent, az ő fé-
lelmét és áldását ; s meggyőzőleg bizonyitá be, miszerint 
Isten félelme nélkül felbomlik a családi kötelék, és nem áll-
hat fen nélküle a polgári társaság. Az ajtatosság ajándéká-
ról szólván, kifejté ő méltósága, hogy az „ora et labora", 
„imádkozzál és dolgozzál" egybekötése nem esetleges, de 
szoros viszonyú : mert aki imával kezdi s imával végzi mun-
kálkodását, az folyton imádkozik és szüntelen gyakorolja 
az ajtatosság erényét, valamint ellenben imádkozhatik va-
laki igen sokat, anélkül, hogy ajtatos is lenne. Az értelem 
ajándékánál ő mlga a mai kornak azon erőködéséről szólott, 
melynélfogva az emberi értelein függetlennek ügyekezik 
magát tenni az isteni tekintélytől s midőn ezt teszi, emberi 
tekintélynek veti alá magát, vagy iránytű nélkül botorkál 
a homályban. A tudomány ajándokánál azon törekvésről 
szólt, mely szabaddá iparkodik tenni a tudományt s ez te-
vén, a ferde véleményt, a hazugságot is befogadja csarno-
kába, stb. stb. 

Am legyen ez elég a f.-bányai ünnepély viszhangjául. 
Nagy-Bányán a második napot ő mlga különféle in-

tézetek látogatásával tölté el ; meglátogatá ugyanis az elemi 
iskolákat, a gymnasium osztályait egyenkint, a leánytano-
dát, mindenütt hódolatteljes üdvözlésekkel fogadtatván mind 
az intézeti elüljáróság mind a tanonczok által. A virágokkal 
gazdagon s ékesen földiszitett leánytanodában, a szónoklati 
ügyességet illetőleg, a szinyér-váraljai ügyes kis Bartók Ida 
méltó versenytársra talált Lázár N. leánykában. Úgyszintén 
megtekinté ő mlga a tűzoltók helyiségét és szerelvényeit is 
s a taneszközökkel s gyermekjátékokkal gazdagon ellátott 
kisdedóvodát. 

E napon a helybeli főgymnasiuniot vezető minorita-
atyáknak jutot t a szerencse ő méltóságát kíséretével együtt 
megvendégelhetni. Viszonzásul a minorita-rendü atyákra 
emelvén poharát s a tanári pályán kivívott érdemeiket tün-
tetvén fel, hálásan emlité ineg ő mlga, miszerint középtano-
dai oktatását ő is ez érdemdús rendnek, névszerint a máig 
is élő Pius Titius és Olsavszky atyáknak köszönvén, ez 
utóbbinak kivált, hálája elismeréseül, ha jelen volna, örö-
mest csókolná meg kezeit ! Ezen a legmélyebb s legszebb 

tanítványi hálától áthatott s mély alázatosságot tanusitó 
szavak kitörő háromszoros éljennel fogadtattak a nagy-
számú asztali vendégek által. 

Délután kirándulást tőn ő mlga a város előkelőinek 
kíséretében a szép városligetbe, hol a bányász kisdedek óvo-
dáját s a virágcsináló és kosárfonó intézetet méltatá láto-
gatására. Innét átsétált a társaság mélt. Szakmáry bánya-
főigazgató és Bercsei urak szomszédos szőlőibe, mindkét 
helyen szives vendégszeretet, gyümölcscsel és borokkal 
dúsan terhelt asztal várván a vendégeket. Már alkonyodni 
kezdett, midőn a fényárban uszó városba visszatérénk, a 
pazarul kivilágított bemeneti utcza, az egész nagy piacz s 
a templom előtti sétatér fényében gyönyörködvén, melyek-
nek megszemlélése után legnyugvánk s más nap bucsut ve-
vénk a kies, kedélyes és felejthetetlen Nagy-Bányától. 

A föld gömbjén, mely immár telve van mindennemű 
surrogatumokkal és illusiókkal, Nagy-Bánya egy kisded 
oáz, mely dúsgazdag érczes hegyeinek tövében, műveltsége 
mellett, az őseredeti magyar őszinteségnek, nyiltszivűségnek 
és fesztelenségnek hófehér ezüstjét, a barátságnak, vendég-
szeretetnek, kedélyességnek s egyéb társadalmi erényeknek 
napsugár-szinű aranyát mind e mai napig szeplőtlen tiszta-
ságában fentartotta és megőrizte; s vajha őrizze meg s tartsa 
fön e szép erényeket, azoknak kutforrásával s éltető elemé-
vel, a buzgó vallásossággal egyetemben mindenkorra ! 

Hajdani vallásosságáról, valamint középkori nüiizlé-
séről tanúságot tesz egy busán magában álló, égbe meredező 
nagyszerű torony, mely sz. István király tiszteletére 1347-
ben, Szirmay szerint, faragott kövekből épült és czifra, ékes 
tornáczokkal ellátott, igen fölséges, de elpusztult régi gót 
templomnak hirdeti mai napig magasztosságát és dicsőségét. 

Valamint azonban a napnak, mely ragyogásával kioltja 
a csillagok fényét, magának is vannak foltjai : ugy van a sok 
tekintetben kitűnő Nagy-Bányának is egy homály-foltja ; 
és ez közös iskolája ; közös katholikus elemi iskolája, akkor, 
midőn egyéb hitfelekezetüek felekezeti iskoláikat liiven 
megtartották. E körülmény méltán ejté gondolkodóba az 
egyházfőpásztorát : vájjon a veszélyesen gazdálkodó, kön-
nyelmű „leányt" látogatásával megtisztelje-e ? A meghivó 
kérelemnek azonban a tanúsított személyes fogadtatás hatása 
alatt s a correctebb jövővel kecsegtető kilátás mellett en-
gedett ő mlga ; egyelőre annyit esközölvén ki megjelenésé-
vel s befolyásával, hogy a Janus-arczu tanintézetnek derék 
igazgatója, Langer ur megigéré s biztositá ő méltóságát, 
hogy kívánságának megfelelőleg, a hitelemzőn kivül magok 
a tanárok is havonkint egy-egy órát fognak szentelni a hit-
tani ismétléseknek. S ezen abnormis állapot fölött nem-tet-
szését óhajtván az illetőknek kijelentetni, annak mihama-
rábbi megszüntetése reményében vált meg ő mlga különben 
hőn szeretett nagybányai híveitől ; a nagybányai nőegylet-
nek 100 frt , a helybeli gymnasiumnak pedig tiz darab száz 
forintos nagy-bányai vasúti részvényt ajándékozván, föpász-
tori atyai kegyes jó indulatának jeleül s emlékeül, alapit -
ványkép egy példás erkölcsi jómagaviseletü, jelesebb és sze-
gényebb tanulónak megjutalmazása és segélyezése végett. 

Mennyire égészen máskép gondolkodnak és cselekesz-
nek a hollandi katholikusok, kik iskoláik költségeit maguk 
viselik, még a felekezetbeli iskolák az állam pénzügyminisz-
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terében birják a bankárt, ki morgolódás nélkül fizet nekik. 
Mindamellet is a hollandi katholikusok nem irigylik az 
állam által vezetett iskolákat egy államnak sem. I l á t még 
a katholikus belgák, kik, az állam által erőszakkal elkö-
zösitett saját iskoláikat elhagyva, u j katholikus iskolák fel-
állításában sikeresen fáradoznak ! 

Szept. 10-kén Lápos-Bányán és 14-kéu Barlafaluban 
teljesített apostoli ténykedésével bevégzé ő méltósága egy-
házmegyéje egyik legszebb s legvirágzóbb hitéletü körüle-
tében áldásteljes bérmautját . r. I. 

Bern. Nemzetközi congressus a vasárnap megtartása 
ügyében ült össze szeptember hó 9-én Bernben, melyen szá-
mos tag jelent meg Kémet-, Angol-, Franczia-, Svéd-, Olasz-, 
Spanyolországból, Amerikából és Belgiumból. A congressus 
elnöke, dr Lombard Sándor Genfből, megnyitó beszédében 
hangsúlyozta, hogy a vasárnap megtartásának kezdeménye-
zése orthodox protestáns körökből indult ki. Ez a typus meg 
is látszott az egész gyűlésen. A vasárnap megtartásának 
egylete minden áron megakarja protestáns jellegét tartani. 
Különben értjük őket ; mert hiszen a katholikusok a vasár-
napot úgyis kötelesek megtartani és megszentelni, mert ez 
az anyaszentegyház parancsolatainak egyik kiváló rende-
lete, s azért egy külön vasárnap-megtartási egylet alakítását 
annál inkább nélkülözhetik, minthogy minden kath. egylet-
nek egyik főfőczélja a valláserkölcsi keresztény életet emelni 
s igy a vasárnap megszentelését is elősegiteni. Ha némely 
katholikus orsszágokban az egyház parancsolatát meg nem 
tart ják, ennek nem az egyház az oka, hanem az egyházelle-
nes befolyások, melyeket a protestantismus körében szüle-
tett hitetlenség zudit a kath. egyház ellen. Egyébiránt mi 
katholikusok minden komoly törekvést, melynek czélja a 
vasárnapnak mint az Ur napjának és pihenő napnak lelkiis-
meretes megtartása, szivünk mélyéből üdvözlünk és örülünk 
,az evangelikus szövetség' által elért eredmények fölött. 
Csakhogy, ugy látszik, ezek az eredmények sehogysem akar-
nak a közéletben mutatkozni. Büren ezredes ur péld. tudott 
valamit mondani arról, hogy a vasúti megbízottak nemzet-
közi gyűlése elhatározta, hogy a vasárnapi teherszállítást 
beszüntetik ; arról azonban, hogy ez valahol már csakugyan 
megtörtént volna, az ezredes ur nem tudott mondani sem-
mi t ; sőt ugy látszik, hogy némely, még hozzá nem is igen 
népes vonalokon épen vasárnapra hagyják a teherszállítást. 

Hogy a 8vajczi gyár-törvény a vasárnapi munkát kor-
látozta, ez korántsem a szövetségi tanácsos urak érdeme, 
mint az ezredes ur dicsekedve emlité; — ők csak egy meg-
levő szokást szentesitettek. A vasárnapi munka Svajcz gyá-
raiban már ezen törvény előtt nem volt általános szabály, 
és mint kivételt az emiitett törvény is megengedi, — tehát 
nincs vele mit dicsekedni. Legkevesebbet gondolnak a vasár-
nappal magok az állami közegek, minthogy épen e napo-
kon szeretik leginkább a katonai szemléket és gyakorlatokat 
tartani.1) Példájokat jobb ügyhöz méltó buzgósággal kö-
vetik a lövész-, tűzoltó-, csónakázó- stb. egyletek. Vasár- és 
ünnepnap reggel gyakorolják a ,nemes szórakozást,', délután 
a csapszékesek és vendéglősök munkája következik. Vasár-

') Mint nálunk a honvédség, épen vasár- és ünnepnapokon puf-
fogtat legjobban a katonai lövöldében, A közös hadsereg meg ta r t j a az 
Ur napjai t . Szerk. 

nap a falusiak városba özönlenek, a városiak falura rándul-
nak, — mulatni. A nyugalom napjából általános mozgás 
napja lett. Vallási jelentősége csaknem egészen feledékeny-
ségbe ment és ,a lelkiismeret szabadsága' miatt az állami 
hatóságok által, melyek magokat a modern állami elméletek 
szerint a vallások és felekezetek fölötti lényeknek tar t ják, 
nem hangsúlyozható, nem sürgethető ; az egyház közegeinek 
pedig csendesen kell viselniök magokat, mert különben mind-
jár t kész a kulturharcz. Hol tehát a vasárnap megtartása 
még nem hatott be a népszokásba, mint Angolországban és 
Amerikában, ott törvények és rendeletek mitsem használ-
nak. A nép jó erkölcseit ezerszer könnyebb lerontani, mint 
visszaállítani.— Micsoda eredménye volt a congressus elnöke 
és a köztársasági elnök közt folyt értekezésnek e tárgyban, 
melyről ez előtt harsogó trombitával kiabáltak a világba, 
az azóta uralkodó síri csendből biztosan ki lehet találni. 
Azon állásnál fogva, melyet Svajcz köztársaságának elnöke 
elfoglal, az az értekezés puszta udvariassági visitté halvá-
nyul. — Nagyobb practikus becscsel bírnak mindenesetre, ha 
t. i. sikerül az életbe átültetni, a vasárnapi munkáról és a 
nagy iparról szóló következő határozatok : 1. Helyi bizott-
ságok alakitandók a vasárnap megszentelésének előmozditá-
sára, melyek a főbizottsággal összeköttetésben legyenek. 2. 
Vasárnapi hitküldérek jelölendők ki, kik a vasárnap meg-
szentelése ügyében utazzanak és működjenek. 3. Ugyan e 
czélból köriratok intézendők a gyárosokhoz. 4. A sajtót is 
jobban mint eddig fel kell használni e végett. — Arról is volt 
szó, melyik napja a hétnek lehetne legalkalmasabb fizetési 
nap. Sokan péntek mellett nyilatkoztak, azon okból is, mert 
szombaton tovább dolgozván, a munkásnak nem nyílnék 
alkalma azonnal elverni keresetét, mint ha ezt vasárnap kap-
ja kezébe. Vasárnap semmi esetre se legyen fizetési nap. 

IRODALOM. 
X Az aegyptologiai és assyriologiai kath. iroda-

lom Fraucziaországban. (Vége.) Az assyr történeti felira-
tok közös jellege, hogy a királyok parancsára készülvén, 
egészen személyes, absolutisticus jellegűek. Mindig csak a 
királyokról szólnak. Csupán ezek vannak fénybe helyezve ; 
alattvalóik, hiveik, államférfiaik s vezéreiket teljes sötétség 
boritja. Ezt a hézagot semmi sem tölti be. Egész a mai 
napig nem találtak Assyria és Chaldaea romjai alatt oly fel-
iratokat, milyenek az egyiptomi síriratok, melyekben a bi-
rodalom nagyjai pályafutásukat lerajzolták és egyéniségö-
ket a királyi hatalom mellett az utókor számára is érvényesí-
tették. Oly feliratokat sem találtak, milyenek a Nil völgyé-
ben találhatók, melyeken egyszerű polgárok örökítették meg 
nevöket és emiéköket. Assyria történelme tehát, a mennyire 
a történeti feliratokon alapszik, kevés változatossággal bir. 
Az egész nem egyéb, mint egy nagy véres dráma, melyben 
csak egy személyt látunk cselekedni ; a többire áthathatlan 
lepel borul. És ez az egy személy is mindig ugyanaz ; mert az 
assyr királyok az elsőtől kezdve az utolsóig mind egy sche-
ma szerint képzett stereotyp alakok. I. Tuklatpalaszártól a 
12. században, egész Assurbanipalig a 7. században, mind-
nyájan ugyanazon vonásokkal rajzoltatnak, melyek közt 
épen legkiválóbbak azok, melyek e zsarnokokat gyűlölete-
sekké teszik. Sokszor kérdezni kénytelen az ember magá-
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ról, nem kell-e azon rablásokat és kegyetlenségeket, melye-
ket e királyok magoknak tulajdonítanak, talán kisebb ará-
nyokba vonni — oly rendkívülieknek látszanak. 

A szent írás, melynek történeti hitelességét az assyr 
emlékek fényesen igazolták, gyakran érintkezik ezen felira-
tokkal s melléjök tökéletesen megfelelő párt állit. Mig az 
assyr feliratok a hóditók vérengző diadalmait állítják sze-
meink elé, addig a szent irás az elnyomott nemzetek jajkiál-
tásait örökíti meg, s benne a humanitás, jog és az isteni 
gondviselés szól. 

E néhány ismertető sorból, ugy hisszük, elég világos 
fogalmat lehet szerezni Delattre atya becses művéről. 

X Hét nagyböjti SZ. beszédre jelestollu munkatár-
sunktól következő megrendelési felhívást kaptunk : 

„Az egyházi szónoklat mezején nálunk magyarhoni 
katholikusoknál is napjainkban örvendetes mozgalom észlel-
hető mind elméleti mind gyakorlati irányban. Örvendetes-
nek nevezem e mozgalmat ; mert jeléül szolgál annak, mi-
szerint az egyházi szónoklat kiváló fontosságáról való meg-
győződés nálunk is egyre nagyobb arányokban kezd tért 
foglalni. 

S méltán. Mert kérdem : mi az, mi e föld színét meg-
változtatá, a világot a pogányságból a kereszténységre át-
hóditá? E hatalommal fölfegyverzetten bocsátá világnak 
apostolait isteni Üdvözítőnk; „ e u n t e s ú g y m o n d , „in mun-
dum universum, praedicate evangelium omni creaturue 
ISs az apostolok végső leheletökig nem is lankadoztak a szó 
pallosának villogtatásában, hanem profecti praedicaverunt 
ubique. Hogy mily eredmény nyel, elképzelhetjük, ha meg-
gondoljuk, miszerint egymagának sz. Péternek első beszé-
dére három ezren borultak törödelmes szivvel s imádó hó-
dolattal a Fölfeszitett lábaihoz ; — ez történt a zsidóság 
főeárosában, azon városban, hol csak kevéssel azelőtt a ke-
reszténység isteni Szerzője a legcsufosabb halálra lőn itélve 
és kivégezve. — Igy tőnek az apostolok tanítványai és ezek 
utódai is minden időben, a földkerekség minden tájain ; in 
omnem terrani exivit sonus eorum, et in fines orbis terrae ver-
ba eorum. S megvalósult az isteni szózat : „ Vos estis lux 
mundi, vos estis sal terrae ;" a mennyből eredt igazság han-
goztatása elől meghátrált mindenütt a pogány tévely sötét-
sége, eltűntek a pogány világ fertelmességei és a keresztény-
ség szeplőtelen erényei foglalák el helyöket. — Iíány szent 
és dicsőült lélek örvendez jelenleg az ég angyalainak társa-
ságában, kik pedig, ha földi létök egyik boldog pillanatá-
ban sz. beszédet nem hallgatnak, most a pokol bukott an-
gyalainak környezetében kínlódnának ! — Hány istenfélő 
keresztény ember áldja e földön az Istent ama boldog per-
czért, midőn az egyházi szónok ajkain megharsanó igazság 
hatalmas karokkal ragadá meg bűnös lelkét, felrázá azt ál-
mából, s megmutatá neki a rémitő veszélyt, melynek min-
den pillanatban örök zsákmányul eshetett volna ! — Rövi-
den : a szó hatalma egy uj világot teremtett, általa a meny-
ország benépesedett. 

Ime, ily csudálatos eredményeket képes létesiteni az 
élő szó, ha Isten sz. malasztja kiséri azt ; non ego autem, sed 
gratia Dei mecum. 

Az egyházi szónok Isten munkatársa a lelkek üdvözi-
tésében. Mily magasztos, mily dicső hivatás ! Együtt mun-
kálkodni azért, a miért az Isten Fia emberré lett, szenvedett 
meghalt, — lehet-e ennél szebb, dicsőbb háladatosabb fela-
dat ? Mily gondos készülést, mily meggyőződés- és kenettel-
jes előadást igényel e feladat ! — Vajha átérezné ezt lelke 
mélyéig mindenki, ki ily feladatra vállalkozott ! 

Az egyházi szónoklat kiváló horderejét szem előtt 
tartva, elhatároztam, nagyböjti sz. beszédeimet, melyeket a 
győri székesegyházban mondottam, sajtó utján is nyilvános-
ságra bocsátani, hogy a fentebb jelzett örvendetes mozga-
lom e csekély hozzájárulásom által is élénkségében annyira 
mennyire gyarapodjék, t. paptársaimnak, kik körülményeik-
nél fogva a sz. beszédek tüzetesb kidolgozása tekintetében 
bizonyos korlátok közé helyezvék, némi segitséget nyújtsak, 
és — lia Isten is ugy akarja — a halhatatlan lelkek meg-
mentésére parányi tehetségemmel ez uton is közreműködjem. 

Beszédeim tartalmát az itt következő sorozat muta t ja : 
I. Az ember végczélja. — II . A halálos bűn. — I I I . A 

bűnös szokás. — IV. A gyónás. — V. A bűnös halála. — 
VI. A pokol. — VII . A szenvedő Jézus. 

A mint első pillanatra látható, beszédeim tárgyát oly 
igazságok képezik, melyek leginkább alkalmasak, a bűnöst 
szive tövén megragadni, őt a bűnök álmából fölrezzenteni, 
bódultságából kijózanítani, bűnbánatra, megtérésre indí-
tani, — főleg, lia ide gondoljuk a nagyböjti sz. időt meg-
ható komolyságával, mely már maga egy, bűnbánatra ser-
kentő predikáczió, miértis ilyenkor a hallgatók a bűnbánatra 
hajló lelkületet többnyire magukkal hozzák a templomba. 
Hadd harsogjon azért ily alkalommal füleikbe a szónok aj-
kairól a nemzetek apostolának ébresztő szó/.ata : „Surge, qui 
dormis, et exsurge a mortuis— vagy ker. sz. János és sz. 
Péter buzditó szava: „Poenitentiam agite", — vagy a világ 
Megváltójának rettentő fenyegetőzése: „Si poenitentiam non 
egeritis, omnes similiter peribitis 

A szószéken vegyes hallgatósággal állván szemközt, 
igen természetes, hogy e körülmény beszédeim szerkesztését 
is befolyásolta. 

A szónokok mestere, Cicero, mondja : „Optimus orator 
est, qui dicendo animos audientium et docet et delectat et 
permovet," és sz. Ágoston: „Oratoris est: docere, delectare, 
tlectere:" azért e bölcs utasításokat beszédeim készítésénél 
én is tőlem telhetőleg érvényesíteni törekedtem, a mennyi-
ben, az egész embert meghódítani akarván, az emberre : az 
észre, szivre és akaratra hatni iparkodtam. 

Beszédeim deczember hó 1-ső felében fognak sajtó 
alól kikerülni, azután a t. aláíróknak azonnal megküldetni, 
miértis a megrendeléseket november 15-ig hozzám (nagyobb 
papnevelde) juttatni kérem. 

A csinos kiállításban megjelenendő mű ára : 65 kr., 
növendékpapoknak : 50 kr., mely összeg vagy a megren-
delés alkalmával, vagy a mű postai utánvét mellett leendő 
vételekor fizethető. 

Kilencz egyszerre megrendelt példányhoz a 10-iket 
tiszteletpéldány gyanánt csatolandom. 

Győr, 1879. szeptember havában. Dr Balits Antal, 
papneveidei hittanár. 

VEGYESEK. 
— Az ,Univers' értesülése szerint a német birodalom 

koronaherczege teljesen szakított a szabadkőművességgel s 
környezetében is kiadta a parancsot, hogy mindenki lépjen 
ki e szövetségből. Okul erre a következő eset szolgált. A 
herczeg a páholy irattárát akarta autentikálni, hogy a sza-
badkőművesség eredetével s titkos törekvéseivel megismer-
kedjék. Dr Schiffmann, kit a herczeg az autentikáczióval 
megbizott, nagy ellenkezésre talált a porosz szabadkőmű-
vesség többi dignitariusainál, mi a herczeg gyanúját kelté 
fel s végre azon elhatározást érlelte meg benne, hogy ezen 
veszélyes társulatból kilépjen. 

— A kölni egyházmegyében a kulturharcz következ-
tében már 143 plébánia van elárulva, pásztor nélkül. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznny Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Buda-pesten, october 8. 29. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : A lelkipásztorság köréből. — Hány egyetemet ala pitott a ,sötét'-nek nevezett középkor? — Acta S. Se-
dis. •— Egyházi tudósítások : Budapest. A második ülésszak kezdetén. Róma. A Vat ikán mellől. Francziaország. Az an-

gersi katholikus congressusról. — Irodalom : X I I I . Leo pápa levele. — Vegyesek. 

A lelkipásztorság köréből. 
A kölcsönös panaszok korá t éljük. Annyi rntn-

den rendű panasz még talán sohasem nyugta la-
ni tá a családok magán életét ugy, mint a törvény-
hatóságokat, az egyházat, egyesek szivét, egy szó-
val, az emberi tá rsadalmat , mint napjainkban, mi-
dőn az államférfiak kezeik közt vélik őrizni a vi-
lágbéke aranyalmájá t . Mily hiuk ezen államböl-
csészeti föltevések az egymásra rohanó események-
kel szemben ! Csak egy kis város vagy falu határai 
közt minő harczai tűnnek föl szemeink előtt gyak-
ran az egymás ellen oktalanul küzdő előítéletek-
nek ! Aki sohasem forgatot t szablyát, beáll a köz-
véleményre támaszkodva János vitéznek. Aki soha-
sem forgat ta az Írásokat, nagy fennen beáll hi t tu-
dósnak. Es a char latánokról mit szól junk? Mainap-
ság minden tartózkodás nélkül el lehet mondani , 
hogy a legkevesebb ember teljesiti becsülettel köte-
lességét. Mindezt pedig a hivatalos felügyelet hiá-
nyának kell fölrónunk, mely egész testületeket bé-
lyegez. Ha csupán a polgári hatóságok szenvedné-
nek (ezek ugyan legkevésbbé érzik kényelinökben e 
viszás ál lapotot) végzetteljes apathiában, de egy-
házi és iskolai ügyeink is annyi kívánnivalót hagy-
nak magok után, hogy valóban csak Isten a meg-
mondhatója . Utazunk, kéjelgünk, szórjuk a szegé-
nyekre szánt alamizsnát, mig saját házaink előtt 
ha lomra gyü l az erkölcsi szemét, mely nem egy-
szer azon vészthozó tu la jdonsággal bir, hogy idö-
j á r t á v a l petrif ikálódik. íme egy példa az életből. 
N. N. iskolatanitó családja megunván a tisztessé-
ges szegénységet, melyet középállapotnak lehet ne-
vezni az emberek között, és sohasem volt becstele-
nitő, már csak azért sem, mivel maga az Isten Fia 
is megszentelte sajá t példaadásával (pauperes sem-

per habebitis vobiscum), beállott divatos szédelgő-
nek. Cuncta referre pudet . Most már a sikamlós 
uton annyira elhanyatlot t , Bécset és környékét is 
bekalandozván, hogy a tanigazgató lelkipásztor 
kettős zavarában azt sem tudja , vájjon megnyit-
ható-e az á r ta t lan gyermekek előtt olyan iskolaház, 
melynek küszöbén belül a czégéres ledérség ü tö t t 
t anyá t s törvénytelen fa t tyuk tó l hemzseg a csa-
ládi szentély ? 

Midőn ezen botrányos tényt rajzolnám, megér-
kezik a jeles kis „Christl ich-pädagogische Blä t te r" 
cz. bécsi tanodai közlöny 18-ik sz., melynek vezér-
czikkét „Welt und Schule" czim a la t t annál buz 
góbb részvéttel közlöm itt, minél inkább meg vagyok 
győződve az annak minden egyes sorában szóló 
igazságról. Nem ok 'né lkül sorozzuk ugyanis a nyil-
vános panaszok közé azon körülményt , hogy egyes 
tanitók családi sülyedése fölött a közmegütközés 
t a r t j a izgatottságban a közvéleményt. Egyikök p. o. 
vadember módjá ra üti veri sa já t hitvesét számos 
gyermekek a n y j á t ; a másik éjszakának idején el 
hagyja sa já t családjá t s félév múlva kelet nélkül 
i r t levélben tuda t ja , hogy él és jó l van dolga!? Mig 
a harmadik, vagy ki tudja , már hányadik, sajá t 
atyai személyében aufführol ja bizonyos helyeken 
leányát , hogy szépsége fel tűnjék ! — Mennyire ki-
veszett a kereszténység szelleme ily hivat lan tani-
tók erkölcseiből. Aján l juk nekik a „Chris tus in sei-
ner Kirche" cz. kedves olvasmányt Bussingertöl . 

Nevezetes korszakot élünk. Habár a jelen pil-
lanatban nem is lehet mondani, hogy pusztí tó há-
borúk dúl ják közvetlen közelünkben Európa polgá-
rosult földét, mégis nem lá t juk e fölállítva min-
denüt t azt a rettenetes haderőt a fenálló közintéz-
mények biztonságának czime alat t , mely valóban 
nemcsak a munkás népnek egy nagy részét, hanem 
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az adók mennyiségét is elnyeli. Ez sem természetes 
ál lapot, ez valódi hadál lás a béke idején ; akadá-
lya ez a népek szükséges kifejlődésének, megtáma-
dása az igazi szabadságnak, sőt megsemmisítője az 
országok ipargazdászatának, mely társadalmi föl-
oszlásra vezet. Igy központosi t tatnak, úgyszólván, 
egy kézben társula t i uton a tökepénzek, melyek 
magok alat t nem ismernek kisebb pénzerőket, s 
alat tomos szédelgők já tékbar langja iban üzi gonosz 
mesterségét egy u j hatalom, a pénzaristokraczia, 
melynek diadalkocsija eltipor minden solid és tisz-
tességes vállalatot , melynek jelszavai közt a becsü-
let, hűség, lelkiismeret csak annyiban szerepel, 
amennyiben az imádot t siker megkívánja, hogy az 
a ranybor jú előtt annál nagyobb arányokban füstö-
lögjön a hódolat tömjéné. Ezen czélra l á t juk nap 
ja inkban tá rsu la t i lag egyesülni mindazon törekvé-
seket, melyek kiszivattyúzzák a népek vérét s mil-
liókban gyűj t ik össze annak vere j tékét ; s midőn 
már igy megtelve, sőt megsemmisít tetve fényes fo 
gatokban robognak el a kizsákmányolt tömeg mel-
lett, elkezdünk arról gondolkozni, mikép a lakul t ez 
a hatodik nagyhatalom, mely a közerkölcsiségnek 
bankrotteot adott , fölkiizdvén magát a báróságig, 
mely hajdan kiváló hazafiúi nagy érdemek di j jaul 
tekinte te t t minden nemzetek közéletpályáján, s ime 
most minden szatócsból lett tőzsér szabadon diszes-
kedhetik e méltósággal. S még csodálkozunk, ha a 
socialismus fenyegető veszélyeit lát juk, ha a prole-
tár fogcsikorgatásával összehasonlítjuk a gazdag és 
hatalmas ú r r á lett csalónak fu r fang já t , mely által 
amannak utolsó fillérje is áldozatul ese t t !? Állam-
és egyháznak igy kell örökös sarlódásban lenni, s 
ami még sa jnála t ramél tóbb, ezen hálát lan küzde-
lem az igaz vallás és mater ial ismus közt csak éle-
sittetik. 

Bismarck herczegröl mondják, hogy egykor, 
midőn ily társadalmi testvérharcz készülőben volt 
a világon, ily f rappans nyilatkozatot tet t a birodal-
mi képviselők e lő t t : ,, A socialismus sokkal nagyobb 
tér t foglalt már közöttünk, mint önök egyelőre 
gondolják ; ezt a legközelebbi választások már elég 
világosan fogják jelezni. Nemsokára meg fogjuk érni 
azt az időt mind közönségesen, mikor a középosz-
tá ly maga fogja hévvel visszakívánni azon fenyitô-
törvényeket , mint a pusztában eltévedt szomjas 
vándor az enyliitö cseppeket, melyeket önök egy-
kor könyelmüen fél revetet tek." Hogy a vasember 
akkor helyes Ítéletet hangoztatot t , most már közö-
sen el van ismerve ; bár sohase feledte volna ő ke-

gyelmessége, hogy ezen kisértö szellem hát té rbe 
szorítására más fegyverek is szükségesek, nemcsak 
rendőri szabályok. De magasb erkölcsi tényezőkről 
mai napig sem akarnak tudni semmit. 

Ha kedvünk volna egy fu tó pi l lantás t vetni a 
keresztény családok élettörténetébe, lá tnánk ott 
azon borzasztólag viszás helyzetet, melyben a köl-
csönös szeretet helyét a convenientia üres formái 
képviselik, melyben egy zilált ledérség, fényűzés, 
nagyravágyás, rút önzés csinálják az úgynevezett 
sportot jó és rosz szenvedélyekkel föleresztve, amint 
nem ugy kellene lenni igazság szerint. Ugyan, ha 
szabad ezt a kérdést koczkáztatnom, honnan szár-
maztak ezen vigasztalan s mélyreható társadalmi 
állapotok ? Aki még a kereszténységet nem sorozza 
a leélt mesék közé, ( fá jdalom, ily fa j ta emberek is 
vannak az uralkodó mater ial ismus szolgálatában), 
őszintén be kell vallania, hogy mindezen végső sze-
rencsétlenségeknek szülője a pantheismus, a szemé-
lyes és mindenható Isten vakmerő tagadása ; aki 
pedig elég tevékeny a világrend fentartása, sőt a 
bűnösök megfékezésében is. Ezt csak azok nem 
akar ják önkényt beismerni, kik még a kerítésen 
kivül barangolván, bonczkéssel akarnak meggyőző-
dést szerezni a halhatat lan lélek jelenlétéről, s Dar-
win hivei levén, csak szaporit ják azon esztelenek 
számát, kik tanaiknak az egymást fölvál tó ellen-
mondásokban keresnek ál landó alapot. Szép és ér-
tékes tudomány, mely minden posit iv hitet kerül s 
az istenileg kinyilatkoztatot t religiót, babona czime 
alat t akar ja gúny tá rgyává tenni, de bizonynyal 
nem sa já t vívmányainak előnyére, hanem csak a 
tudat lanok ámítására, kik u tá l ják azt a kevés fá-
radságot, mely ál tal jobb s éltetöbb meggyőződést 
nyerhetnének. 

Ilyenek az ú jságírók legtöbbjei, akik pedig az 
i f júság képzését ál talános fe ladatuknak tekint ik . 
Mit szóljunk az úgynevezett müvei t osztályokról, 
melyek a hitet lenség csatlósait szolgáltatják az er-
kölcsi romboláshoz, nyí l tan is már, de leginkább a 
függönyök inegett, honnan az Istentől elpártol t napi 
sajtó táplálkozik. Az iskolai tanszékek csak ugy be 
vannak fertőztetve a vallási eszmékben nyilatkozó 
engedelmességet követelő tekinté ly há t rányára , ho-
lott ők magok mindennapi szemtanúi a ferdén ne-
velt i f júság kihágásainak, melyek a la t t nekik is szen-
vedniük kell, hacsak azt nem akar ják elhitetni a vi-
lággal, hogy tökélyek netovábbját a megfordí tot t 
pyramis képezi. Még ha talán sikerülne is ily szem 
vakitás a darwinismus aegise alat t a lomha tömeg 
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ámítására , már azon egy föltevés, hogy a világ 
örökkévalóságára következtetni a puszta anyagelvi 
theoriákból, melyek mindig hinárba vezetnek, soha 
sem lehet s önmaga léteit magának senki sem ad-
h a t : eléggé bizonyítja, hogy ily ú jdonsül t tudo-
mány a jó lelkek ál ta l készpénzül el nem fogadható. 
Aki Schütz D. ideirányuló könyvét „Das exacte 
Wissen d. Naturforscher'- ' elég figyelemmel átolvasta, 
annak többé nem kell félnie a darwinismus kisér-
tetétöl. Ama rózsás remények, melyek ezen a tökén 
kivi ru ln i látszották, csak azért nem hullot tak eddig 
le egytől egyig, mivel — val l juk be — az emberek 
bit nélkül mégis rettegnek a felelősség terhétől, 
hátha e látható vi lág teremtésének csodái még sem 
ábrándok, a Teremtő örök létezése még sem monda; 
hol ta lá lnak biztositékot sa já t merész áll í tásaiknak, 
mikép fognak szembeszállni az idővel, melyről már 
Cicero oly ékesen mondá : „Opinionum commenta 
delet dies, na turae iudicia confirmât." 

Midőn a hi túj í tások kezdetűket vették, a hit-
uj i tók sohasem áll í tottak föl szigorú erkölcsi rend-
szabályokat sajá t küldetésök igazolására. Mindany-
nyiszor és mindenüt t a laxismussal , a concessiókkal 
kezdték. Ez természetesen mindenkor tetszett a sza-
badosságra haj landó embereknek. Kezdették volna 
csak keményebben, mint az apostolok ; bizonyosan 
egy követöjök sem lett volna; a paloták és lovag-
várak ugyancsak be nem fogadták volna őket. Ki 
nem tudja , hogy a „Nolumus hunc regnare super 
nos" volt minden időszakban a forradalmi jelszó. 
Bismarck herczeggel jó lesz nekünk is a jövőbe te-
kinteni s a Gondviselés a j t a j áná l hivő kebellel 
hal lgatózni . 

Az i f júság volt mindenkor ú j r a fölfogott czikk-
iró szerint a nemzetek virágja. Az i f júság most 
folytonos kereszttűzben tar ta t ik , hogy ideje sem le-
gyen komolyabb föleszmélésre. I f jú nemzedékünk 
már kevesli a hozzátartozó szaktudományok müve-
lését ; újságot ir, egyházpoli t ikára adja magát stb. 
Mit vétet t neki — Göthével szólva — a nemzet, hogy 
igy engedi magát ál tala os toroztatni? Mi lesz belö-
l ü n k ? Hova fognak bújni ama rövidlátásu tanárok, 
kiknek árnyékában ily éretlen óriások nevekednek, 
hogy a népboldogságot végveszélybe ejtsék ? Er-e 
még valamit a régi közmondás : „In senibus consi-
l ium" ? Egy ba tká t sem többé, ha már csakugyan 
nincs fen tar tó erély bennünk a fékezhetlen ár visz-
szaszoritására. I rgalom nélkül el kell vesznünk. 

Még van egy reményünk, Isten rendkívül i ma-
lasztja ál tal a ker. kath. anyaszentegyházban. Egye-

dül ennek van fentar tva az isteni ígéret, hogy 
Krisztus szelleme nem távozik el tőle a vi lág vé-
geig. Az egyház van hivatva a konkoly kigyomlá-
lására. Hanem a polgári hatalom ugy értelmezi az 
Is tentől küldetet t tanitó egyház részére a tansza-
badságot, hogy minél szorosabb és kínzóbb bilin-
csekbe verhesse ; sokhelyütt már egyenesen földön-
fu tónak szeretik őt tekinteni. Fölemeli ugyan sza-
vát a jogta lanság ellen, de a gonosz emberek oly 
nagy zajt vernek körüle, hogy legszentebb anyai 
intései sem vehetők ki tisztán a tombolás miat t . 
Mit csinál a bot ilyenkor a tapsok között ? Ezerszer 
bebizonyított tényállás, hogy az állam nem képes 
önmagától a tanügyet üdvös és békés sikerre ve-
zetni. A jelenlegi törvények ellenben akadályozzák 
az egyházat iigyszeretö törekvéseinek szabad kifej-
tésében. E szerint csakugyan elkeriilhetlen a con-
flictus, melynek mindaket tö keserűen fogja meg-
adni az á rá t . 

Mi is tanszabadságért lelkesedünk és pedig 
súlypontok nélkül. A rendszer megváltozott , de a 
tö rvénymagyaráza t jogát az ál lam magának tar-
totta. Hogy visszaható erőre ne lehessen hivatkoz-
ni, toldoz, foldoz, amint neki tetszik, söt u jakat is 
alkot, ha a régieknek horderejét sem képes a sajá t 
malmára elegendöképen kizsákmányolni . El fogadja 
a nagyszerű adományokat , dicsérő okleveleket is 
meneszt az i l letőkhöz; csak arról nincs semmi tu-
domásunk, hogy mikép gazdálkodik mindnyá junk 
közös vagyonából az úgynevezett közjóra. Hic 
ebrius, alius autem esurit . Ha ez az osztó igazság, 
ugy kérnünk kell az aratás Urát , hogy küldjön 
más munkásokat és más u ra t is, ki nem ismer sze-
mélyválogatást . 

Ilyen korban, mint a miénk, midőn az eszmék 
harczát pártszenvedély dönt i el, midőn a fogalmak 
össze vannak zavarva ; amit ez előtt keresztény gon-
dolkozás szerint házasságtörésnek neveztek, most 
élelmesség; ami csalás volt, most üzlet ; ami istente-
lenség volt hajdan, most fölvilágosodás ; ami nyi l t 
gazság gyanán t szerepelt szóban s érzületben, most 
korszellem ; amit ugy hivtak, hogy szószegés, hűt-
lenség, most szomorú képtelenség; ha jdan utczai 
zsebmetszö, most csak furfangos ember ; az öngyil-
kosok mind ugyananny i kikiál tot t napi hősök ; hát 
a bűnnek egyál talán mi let t a becsületes neve ? 
emberi gyarlóság, egyéb semmi, vagy legfölebb 
el lenál lhat lan természeti hajlam. Isten helyet t sor-
sot emleget a mai világ. J o g az, amit a pa ragra fu-
sok u t jokból kiszorítanak s annak van legtöbbször 
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i gaz sága , a k i l e g n a g y o b b k e r ü l ő t t u d t e n n i a tö r -
v é n y k ö n y v b e n . Mindezen é g b e k i á l t ó t á r s a d a l m i vi-
s z á s s á g o k n a k , h o g y t o v á b b az e m b e r i s é g t e s t i l e l k i 
r o m l á s á r a ne t e r j e d j e n e k , e g y e d ü l az i s t en i k i n y i -
l a t k o z t a t o t t ,!religio1 m o n d h a t j a : „ N e t o v á b b ! " „ É g 
és f ö l d e l m ú l n a k , de az én s z a v a i m el n e m m ú l n a k . " 
I g a z r e l i g i o n é l k ü l s o h a s e m lesz vége az eszme-
z a v a r n a k . 

I l y e n k o r s z a k o t j e l l e m e z n i a m a g u n k é n á l ta -
p a s z t a l t a b b i r ó s z a v a i v a l é r d e m e s n e k t a r t o t t u k . De 
k i f o g e r r e h e d e r i t e n i ? Az á l l a m n e m h a z u d t o l j a 
m e g ö n m a g á t ; p e d i g e l m o n d h a t j a , h o g y p r o x i m u s 
a r d e t U c a l e g o n " . Az e g y h á z b a n v a n e l ég g a r a n t i a , 
de l é n y e g e s a k a d á l y o k o n ke l l nek i u t a t t ö r n i , m i g 
e g y k is n y i l á s r a és t i s z t á s r a a k a d a n a g y e r d ő n e k 
k ö z e p e t t e , ho l a v a d a k l a k n a k . S o l a t i u m m i s e r i s so-
cios h a b u i s s e d o l o r u m . M i n d i g e l i i l rő l kezden i , m i n t 
n y o l c z h a v i s z ü n i d ő u t á n a n é g y h ó n a p o s i sko lá -
b a n , v a j m i s z o m o r ú v i g a s z t a l á s ! * * 

Hány egyetemet alapított 
a ,sötét'-nek nevezett középkor ? 

(Vége.) 

Alzog irja (Universalgeschichte der christlichen Kirche 
7. kiad. Mainz. 1860. 735. 1.) hogy Európában. Luther fellé-
pésekor, 1517-ben 66 egyetem létezett, közölük 16 Néme-
tországban. Ennyi tényleg fennállott; de minthogy 1517-ig 
p. csak hazánkban is, több egyetem megszűnt, világos, hogy 
az u. n. reformátióig több egyetem alapíttatott, mint a me-
nyi akkor tényleg létezett. 

Különféle irók különféle számát adják az u. n. refor-
máczióig alapitott egyetemeknek. Alzog i. m. 607. 1. 73 szá-
mit, mások sokkal többet. Szorgos kutatás után következő 
kortani sorrend állapitható meg. 1. Salerno. Alapította 
1079-ben Guiskard Róbert normán herczeg. Kiváltságait 
1100 körül kapta. Ezen egyetemet az orvosi tudomány te-
remtette. — 2. Bologna. 1150 ben . . I . Frigyes császár ala-
pította. A jogi tudományokat virágoztatta fel. — 3. Paris. 
Alapíttatott 1180-ban. Fülöp Ágost király 1200 körül erő-
sítette meg kiváltságait. Főleg a hittudományt, bölcsészetet 
művelte, de a jogi tudományokat is kezdet óta ápolta. — 4. 
Lisabon 1200, mások szerint 1290-ben Dénes portugaliai 
király által. — 5. Veszprém 1200 körül. — 6. Vicenza 1213, 
szervezve 1238. — 7. Pisa 1213, szervezve 1309, restaurálva 
1487 Medici Lőrincz által. — 8. Nápoly 1224, I I . Frigyes 
ssászár által. — 9. Padua 1228, I I . Frigyes császár. — 10. 
Vercelli 1219, szervezve 1330. — 11. Oxford 1229, szervezve 
130). — 12, Toulouse 1233, I X . Gergely pápa és toulousei 
Raymund gróf által. — 13. Cambridge 1239 (mások szerint 
1257). — 14. Piacenza 1248. — 15. Salamanca 1250, (má-
sok szerint 1240.) — 16. Arezzo 1255. — 17. Modena 
1260. — 18. Angers 1270, kiváltságokkal felruházta. V. Ká-
roly király 1864. — 19. Reggio 1276. — 20. Coimbral279, 
Dénes az igazságos tette ide át Lisabonból, mások szerint 

1290.) — 21. Montpellier 1289, IV. Miklós pápa. — 22. 
Toledo 1290. — 23. Cesena 1300. — 24. Lyon 1300 körül. 
— 25. Róma 1303. — 26. Avignon 1303. — 27. Orleans 
1301, V. Kelemen pápa, — 28. Perugia 1397, mások szerint 
már 1290, mások szerint 1344. — 29. Lerida 1320. — 30. 
Dublin 1320. — 31. Siena 1330, újra szerveztetett 1387-ben 
Excelsi tanácsos által, később II . Pius pápa nagyon emelte. 
— 32. Cahors 1331, tulajdonképen X X I . János pápa által. 
— 33. Hildesheim 1338, szerveztetett később. — 33. Per -
pignan 1340. — 35. Heidelberg 1345, újra szervezte Ru-
pert választó fejedelem 1386—7-ben. — 36. Valladolid 
1345. — 37. Prága 1345, IV. Károly császár által. — 38-
Huesca 1354. — 39. Pavia 1361 Visconti Galeazzo és Bar-
nabás által. — 40. Ivasimir 1363 I I I . Kázmér király által. 
— 41. Bécs 1365 IV. Rudolf, Albrecht és Lipót herczek 
által. — 42. Pécs 1367 nagy Lajos által. — 43. Genf 1368, 
— egyetemmé emelte IV. Károly császár. — 44. Kulm 1378 
Knieprode Winrich német lovagrendi nagy mester, mások 
szerint 1378-ben a városi tanács által. — 45. Köln 1388 
Frigyes érsek által. I t t már a 13. században kitűnő dömés 
theologiai kar volt, melyben Albertus Magnus tanított és 
aquinói sz. Tamás tanult s kezdte meg tanári pályáját. — 
46. Er fu r t 1378, a városi tanács alapította 1389-ben, mások 
szerint 1392-ben VI. Orbán pápa megerősítette. — 47. P a -
lermo 1389. — 48, Ferrara 1394, mások szerint már 1264. 
— 49. Palma 1394 — 50. Krakó 1400, illetőleg csak ide 
lett áthozva a Kasimiri egyetem. — 51. Parma 1400 körül. 
— 52. Würzburg 1402 I. János püspök által. — 53. Aix 
1406 V. Sándor pápa által. — 54. Lipcse 1406, harczias 
Fr igyesés testvére Vilmos herczeg által azon alkalomból» 
hogy a német tanulók a prágai egyetemet elhagyták. — 51. 
Valencia 1440 mások szerint 1320. — 56 Ingolstadt 1410, 
szervezve 1472 gazdag Lajos herczeg által. — 57. St. And-
rews Skócziábau 1411. — 58. Turin 1412. — 60. Cremona 
14113. — 61. Rostock 1419 János mecklenburo'i hercze"-
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által. — 62. Löwen 1426 IV . János brabanti herczeg és V . 
Márton pápa által. — 63. Dole Francziaországban 1426. — 
64. Poitiers 1431, VI I . Károly király által. — 65. Caen 
1437, IV. Eugén pápa által VI . Henrik angol király indít-
ványára. — 66. Flórencz 1364, illetőleg 1438-ban restau-
rálva ; IV. Károly császár császári egyetem czimmel tüntette 
ki. — 67. Bordeaux 1441. — 68. Catanea Sicziliában 1445. 
69. Macerata 1445. — 70. Mecheln 1450. — 71. Trier 1450, 
V. Miklós pápa által. — 72. Velencze 1452. — 73. Glasgow 
1454. Turnball érsek által. — 75. Greifswalde 1456 I X . 
Vratiszló ponnnerániai herczeg által. — 75. Freiburg Breis-
gauban 1457, Albrecht osztrák főherczeg által. — 76. Bá-
zel. 1455 körül ; egyetemi kiváltságokkal felruházta I I . 
Pius pápa. - - 77. Nantes 1463 ; I I . Ferencz bretagnei her-
czeg alapitotta, I I . Pius pápa jogokkal felruházta, illetőleg 
megerősítette. — 78. Pozsony 1463 (mások szerint már 
1467) Mátyás király és Vitéz János esztergomi érsek által. 
— 79. Burges 1465 X I . Lajos király és testvére kérésére 
I I . Pál pápa. — 80. Siguenza 1471. — 81. Saragossa 1472. 
— 82. Upsala 1476. — 83. Maincz 1477 Ditrik érsek-vá-
lasztófejedelem által. — 84. Tübingen 1477, szakálas Eber-
hard herczeg által. — 85. Kopenhagen 1479, I. Keresztély 
által. — 86. Aberdeen 1480. — 87. Avila Spanyolország-
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ban 1482. — 88. Alkala 2499, Ximenes bibornok által. — 
89. Wi t t enberg 1502 Fr igyes szász választó fejedelem által 
— 90. Serilla 1504, Nebrissói Antal által — 91. Oderái 
F r a n k f u r t brandenburgi Joakim és Albert testvére által 
1506. 

Tehát kilenczvennél több egyetem alakult 1506-ig, 
a kath. egyház uralma és vezérlete alatt. Nyolezvan egyetem 
a nyomdászat feltalálása előtt, midőn a tudomány propaga-
tiója könyvek hiányában csaknem teljesen az egyetemeken 
hangzó élőszóra volt utalva. Es mindezt a ,sötétnek neze-
zett középkornak köszönhetjük ! Némelyik ezen egyetemnek 
közöt, p. Bologna, Paris, Oxford, Salamanca, P r á g a 7000, 
10.000, 20—30—40,000 taní tványt számított egy-egy évben. 
E g y ily egyetem valóságos város volt a városban, s ki ál-
lam a nagy államban. Ezeket egyetemnek nevezték. Azon 
ban csaknem számtalan azon helyeknek száma, hol magas 
műveltségű tanárok vezetése alatt egyik-vagy másik szak-
ból jeles felsőbb iskolák voltak. Az i f júság nevelésére a ,sö-
tét ' közép kor bizonyára több gondot fordított, mint a mai, 
felvilágosult ' kor, mely a gymnasiumot végzett i f j ú t szen-
vedélyeinek s a világ csábjainak zsákmányul dobja ki. H a j -
dan a felsőbb iskolai i f júság nevelésére collegiumok, társ-
házak álltak fenn, milyenekről Angolországot s legújabban 
a franczia is belga kath. egyetemeket kivéve másutt fogal-
muk sincs az embereknek. Mátyás király Budán 40,000 
i f jú ra számított társházat s egyetemet szándékozott léte-
síteni. 

Szóval, nincs ok tudományosság szempontjából a közép 
kort sötétnek nevezni. A művelődés napja már akkor jó 
magasan fent ragyogot t az európai népek étetének egén. 
Természetes, hogy a tavasztól még nem lehet az ősz gyü-
mölcseit várni. 

A c t a S. S e d i s . 
1. Az oltáriszentség kiszolgáltatásánál használni szokott stóla 

s z inéról. 

Sacerdos Joseph Fra t t in Congregationis Oratorri i Vene-
t iarum, modernus in Ecclesia eiusdem Congregationis, Cae-
remoniarum praefectus, humillime, pro opportuna declarati-
one, Sacrorum Rituum Congregationi insequentia proposuit 
dubia, nimirum : 

In administratione Sacrae Eucharist iae extra Missam, 
a Rubrica Rituális Romani praescribitur stóla coloris offi-
cio illius diei convenientis : quaeri tur an stóla coloris Officii, 
vel Missae adhibenda sit 1. In Feria quinta Maioris Hebdo-
madae, 2 in Yigillis et Fer i is quatuor temporum, vel Fer ia 
secunda Rogationum (vel in Feriis Quadragesimae, ubi Oc-
tavae concessae sunt), quae infra Octavam non privilegiatam 
occurunt, si, iuxta Rubricas Breviari i et Missalis Romani, 
Officium de Octava et Missa de Vigilia vel Fer ia cele-
brantur . 

Sacra porro eadem Congragatio ad relationem infra-
scripti Secretarii, audita sententia in scriptis alterius ex Apos-
tolicarum Caeremoniarum Magistris, rescribendum censuit : 

Ad utrumque: servetur Rituális Romani Ruhrica, et ubi 
vigeat consuetudo administrandi Sacram EucJiaristiam cum 

s'ola albi coloris Fidelibus Paschale praeceptum adimplenti-
tibus, toleranda. 

Atque ita rescripsit. Die 11. August i 1876. 
A. Ep. Sabinen. Card. Bilio S. R. C. Praef 

Pl. Ralli S. R. C. Secretarius. 

II. A ,Confiteor'-nak karban való recitálását illetőleg. 
In insigni Collegiata Ecclesia Sancti Michaelis ad F o -

rum Lucense viget consuetudo, ab immemorabili tempore 
inducta, ut, quoties in chorali officio facienda est confessio, 
Hebdomadarius se inclinans Decano Praelato, qui pr imum 
ac distinctum obtinet stallum, dicat Tibi Pater, et similiter 
uterque chorus repetens confessionem ; Decanus autem 
quando officium non peragit faciens confessionem una cum 
choro dicit Vobis fratres et vos fratres. — Qnoniam vero 
Reverendissimus Dominus Nanninus, modernus Decanus et 
Ordinarius ipsius Collegiatae Ecclesiae dubi taveri t an ejus-
modi consuetudo legitime continuari possit, sequentia d u -
bia S. Congregationi pro opportuna declaratione exhibuit , 
nimirum : 

Dubium I. An, quando Ordinarius chorali officio assistit, 
Hebdomadarius dicere debeat in confessione facienda, Tibi 
Pater vel potius Vobis fratres ? 

Dubium I I . An idem dicere debeat chorus inclinans 
se ad Praelatum vel Hebdomadar ium? 

Dubium I I I . An Ordinarius dicere debeat Tibi Pater 
ad Hebdomadarium, vel Vobis Fratres? 

Sacra porro eadem Congregatio ad relationem sub-
scr ip t Secretarii, audito voto alterius ex Apostolicarum 
Caeremoniarum Magistris, propositis Dubiis I , I I , I I I , res-
pondere censuit : Servetur caeremoniale Episcoporum, ideoque 
expositam consuetudinem esse abolendam. Atque ita decrevit 
et servari mandavit . 

Die 25 Maii 1878. 
Fr . Th. M. Card. Martineiii, S. R. C. Praef . 

Plac. Ralli, S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , oktober 7. A második ülésszak kezdetén. — 

Honatyáink összegyűltek, a második ülésszak kezdetét 
vette, sőt, mire e sorok napvilágot látnak, csaknem egy hét 
fog már elmúlni, hogy az országgyűlés működését meg-
kezdte. És bárcsak oly szándékkal kezdené meg, bárcsak e 
szándékot valósitaná is, hogy a nemzet végre megszaba-
dulna azon anyagi és szellemi veszélytől, mely, ha még so-
káig fog tartani, létét veszélyezteti, másrészt pedig azon 
már eddig is megingott, de még teljesen még el nem veszett 
bizalom, melylyel a nemzet képviselői és maga a Parlamen-
tarismus iránt viseltetik, végkép meg fog semmisülni, mert 
hogy a bizalom valóban, legalább is megingott, a felől a leg-
kisebb kétség sem lehet, ha csak azt az egyet vesszük is 
tekintetbe, hogy a népben már nem lehet többé örömét ta-
pasztalni az országgyűlés összeillése felett, mint a múltban. 
Üröm helyett inkább lehangoltság az, mit a népnél ta-
pasztalunk, a mi épen nem valami kedvező jele a népbiza-
loninak az országgyűlés iránt. 

Amit mi fentebb mondtunk, nemcsak ami vélemé-
nyünk ; liberális lapok, melyeknek kiválólag érdekökben 
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volna az idők <3 jelét legalább is elhallgatni, velünk egy vé-
leményben vannak, eonstatálják e lehangoltságot, e közöm-
bösséget, ami azt jelenti, hogy a közömbösség oly nagy 
fokú, hogy azt már többé takargatni nem lehet. Nevezete-
sen a ,Pester Lloyd' nem hagy fel semmi kétséget az or-
szággyűlést nagyon-nagyon szerényen üdvözlő egyik czik-
kében, hogy a bizalom az országgyűlés iránt a népben meg-
csökkent; megjeleli e bizalmatlanság okát is egy részben, és 
munkára, tevékenységre ösztönzi honatyáinkat, ha azt akar-
ják, hogy irántok és a Parlamentarismus iránt a hit, biza-
lom a népben felébredjen. Mi csak azt sajnáljuk, hogy, mi-
dőn a néptől bizalmat követelnek, midőn a parlamentet 
munkásságra, ösztönzik liberális lapjaink, hogy, mondjuk, 
ugyanakkor csak a fél igazságot mondják meg, vagy oly 
motívumokat emlegetnek, melyek önmagokban az üdvös 
eredményt nem eszközölhetik. 

Tökéletesen helyben hagyjuk ugyan mi is egyrészt 
azt, amit a ,Lloyd' a nép elhidegüléseként felemiit hon-
atyáink iránt ; igazságot szolgáltatunk neki, midőn mondja, 
hogy e hidegülés és bizalmatlanság abban rejlik, mert a 
nép, mindezideig, közvetlenül nem tapasztalta az országgyű-
lés működésének hasznát, mert anyagilag a nép minden or-
szággy ülésezés mellett is, vagy talán jórészt épen ezért tönkre 
megy. A nemzet, fájdalom, hogy ezt kell mondán 1, de bizo-
nyos, hogy mióta önkormányzatát visszanyerte, anyagilag 
nemcsak nem gyarapodott, hanem ellenkezőleg a megsem-
misülés szélén áll, ért jük itt a nép alatt azon alsóbb osztá-
lyait a nemzetnek, melyek a nemzet többségét képezik. Nem 
is hisszük, hogy e tekintetben valakinek kifogása volna a 
,Lloyd' állitása ellen, ellenkezőleg el kell ismerni minden-
kinek, hogy az országgyűlés alkotott ugyan ujabb terhe-
ket, de mindezideig nem gondoskodott arról, hogy azokat 
könnyen is elviselni lehetne, és igy nem lehet a felett cso-
dálkozni, ha közömbösséggel néz a nép, mint a ,Lloyd' is 
mondja, azon időpont elé, midőn az országgyűlés összeül, 
ha bizalma, mely kezdetben, midőn a nemzet önkormány-
zati jogát visszanyerte, oly nagy volt, most már kihaló fél-
ben van. 

Midőn azonban a fentebbiekben a ,Lloyd'-nak mi is 
igazságot szolgáltatunk, másrészt ki kell nyilvánítanunk azt 
is, hogy a ,Lloyd' a bajnak csak felét emiitette fel, azért-e, 
mert nem tudja, hogy a bajnak más oka is van, vagy azért-e, 
mivel azt, mit mi oknak tekintünk, ő azt annak nem tekinti ; 
de mindenesetre bizonyos, hogy, mint mondtuk, csak felét, 
csak egy részét tüntette fel a baj okának. Szerintünk ugyanis 
a nép bizalma az országgyűlés iránt, nemcsak az anyagi 
hátrányokból, hanem a szellemi károkból is származik, me-
lyek egy jó részének forrása épen ott rejlik, hol az anyagi 
hátrányoké található ; nem azért, mintha az országgyűlés-
nek önmagában véve szellemi hátránynyal és kárral kellene 
összekötve lenni, hanem azért, mivel országgyűlésünk olyan 
szellemű volt, mely, ha elmaradt volna, nem hathatott vol-
na a népre károsan. Nagy tévedés volna azt hinni, hogy a 
népnek nincsen érzéke az erkölcsi jó iránt, hogy a mi né-
pünk józan eszével nem tudná megkülönböztetni a szelle-
mileg üdvöset és károsat egymástól, mintha nem tudná a 
jogot a jogtalanságból, az igazságot az igazságtalanságtól 
megkülönböztetni. Már, lia ilyesmik történtek országgyű-

léseinken, lehet-e akkor várni, hogy a józan eszű magyar 
nép bizalommal viseltessék oly testület iránt, mely az ő er-
kölcsi és igazsági érzékét megsérti ? Lehet-e csodálkozni a 
felett, lia az ily testület összegyűlése felett, a helyett, hogy 
örvendezne, inkább apathiát tanusit iránta? Pedig azt senki 
sem vonhatja kétségbe, hogy a nép emiitett érzékeit sértő 
események az országházban megtörténtek. Vagy mit Ítéljen 
p. o. a nép józan érzéke a felett, hogy minden mást mellőz-
zünk, midőn a részére irt újságokból arról értesül, hogy az 
országgyűlésen vannak, kik a kath egyház tulajdonát ké-
pező alapítványokat confiscálni akar ják? Mindenkinek jó-
zan eszére bizzuk megítélni, hogy ez és ehhez hasonló ese-
tek arra valók-e, hogy a népben bizalmat, vagy bizalmat-
lanságot ébresszenek az országgyűlés iránt? Ha honatyáink 
magok iránt bizalmat akarnak a népben ébreszteni, akkor 
nem csak az anyagi helyzet javításáról kell gondoskodniok, 
hanem főleg és első sorban arra kell törekedniük, hogy az 
addig köztük uralkodott szellem száműzessék, és a mi eddig 
e téren a törvényhozás utján megrontatott, az inegjavitassék, 
mert e nélkül munkálkodásukra Isten áldását nem vár-
hatják. 

Azt mondtuk : ,Isten áldását' ; és itt ismét a ,Lloyd'-ra 
reflectálunk, mely lap szerint a képviselők munkálkodásá-
nak eredményére nem szükségeltetik sem eső, sem napfény, 
hanem csak tevékenység, szorgalom, munkálkodás. Nem 
vonjuk mi kétségbe, hogy az eredményhez ez is szükséges, » 
de azt mondjuk, hogy ez önmagában nem elég, és kérdezzük, 
hogy vájjon az eddigi eredménytelenség is nem épen a 
,Lloyd'-féle gondolkozásmódnak kifolyása-e? Vájjon nem 
jobb lett volna-e eddig is többet az Isten áldásában és ke-
vesebbet az önerőben bizni? Kérdezzük, hogy a modern 
államok rossz helyzete nem épen ezért-e oly nyomorult, a 
törvényhozások ténykedései nem azért-e oly meddők, a 
nemzetekre oly üdvtelenek, mivel, ha talán itt-ott nem is 
Isten ellen, de mégis Isten nélkül akarnak önerejökből ered-
ményhez jutni ? Ha a ,Lloyd' a sz. írásra adna valamit, 
idéznők neki e mondatot : „Omne datum optimum, et omne 
donum perfectum desursum est descendens a Patre lumi-
n u m " ; de ezt mellőzzük és inkább képviselőinket kérjük, 
hogy lia eredményhez akarnak jutni, ugy ők Isten áldásá-
ért könyörögni ne mulasszák el. A 

Róma, szept. 28. A Vatikán mellől. — Teljesen téves, 
mintha a belga minister-tanács elnöke i t t lett volna, hogy 
közvetlenül a Vatikánnál kezdjen alkudozásokat a tanügyi 
törvények iránt. A Vatikán és a belga kormány közt e te-
kintetben felmerült eszmecsere már be van fejezve. A Va-
tikán a belga püspöki karnak nem ajánlhatott mást mint 
mérsékletet. Azt csak nem tehette, hogy megakadályozza 
őket annak védelmében, a mihez joguk van és a mit vé-
deni legszentebb kötelességük. 

Az a hír, hogy Jacobini bécsi pronuntius ő eminenti-
ája nemsokára elhagyja Bécset, nem bizonyul be igaznak. O 
eminentiája, ugy látszik, arra van kiszemelve, hogy a Né-
met- és Oroszországgal folytatott tárgyalások végszálait to-
vább szője s mindaddig Bécsben maradjon, mig e tekintetben 
tisztázottabb állapotok nem következnek be. 

Hamid szultán következő rokonszenves levelet intézett 
a szent atyához : 
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„ 0 szentségének X I I I . Leo pápának, szeretett, dicső 
és felséges barátunknak. Megkaptam azon barátságos leve-
let, melyet szentséged szíves volt hozzám intézni, hogy ve-
lem közölje azon örömét, melyet mgr Ilassoun örmény kath. 
patriarcha elismertetése fölött érzett. — Sietek Szentséged-
nek elismerésemet nyilvánítani azon jó barátság érzelmei-
ért, melyet ez alkalommal szentségednek kifejezni tetszett. 
Szerencsémnek tartom, hogy részemről biztosithatom azon 
ohajokról, melyeket nem szünök megy táplálni szentséged 
dicsősége és boldogságaért. Biztos vagyok benne, hogy mgr 
Ilassoun szentséged jóakaró intentióitól áthatva hivatását 
loyalisan fogja betölteni. — Kérem szentségedet, fogadja 
ősszinte barátságom érzelmeinek ismételt kifejezését és le-
gyen szives becses jó barátsága jeleinek éreztetését foly-
tatni. — Konstantinápolyban chaban hóban (1879. augusz-
tus.) — Hamid." 

Francziaország. Az angersi katholikus congrcssusról 
egy szemtanú következő érdekes és tanulságos levelet inté-
zett egyik barátjához. „Kedves Barátom ! Kértél, hogy kö-
zöljem veled azon benyomásokat, melyeket reám az angersi 
congre88us gyakorolt. Igyekezni fogok kívánságodnak eleget 
tenni ; te azonban ne tulajdoníts e soroknak nagyobb fontos-
ságot, mint a mennyi bennök rejlik s ne tekintsd e leirást 
egyébnek mint az első benyomások egyszerű képének. Tu-
dod, mi az a katholikus munkásügyi társulatoknak egyesü-
lete (l'Union des associations ouvriers catholiques). Egy köz-
ponti hivatal, mely áll néhány katholikus férfiúból, — kik 
jobbára Párisban laknak, — s melynek feladata a vidéki 
munkásügyi egyletekkel levelezni, az egyesületbe belépni 
szándékozó társulatokat befogadni s előkesziteni a közgyű-
léseket, melyek évenkint összejönnek. Minden katholikus 
munkásügyi egylet kérheti s megkaphatja a bekebelezést. Ez 
által semmi különös szabályoknak nem rendeli magát alá. 
Az egésznek semmi külön igazgatósága nincs. Katholikus O o CT o 
vagy, — ker. szereteted segiteni akar a munkás osztályon, 
— ez elég: tehát lépj be, te a mienk vagy. Mi imádkozni fo-
gunk érted, te velünk fogsz imádkozni, s mindnyájunknak 
egy szivünk lesz és egy lelkünk. S int unum. — A mint lá-
tod, kedves barátom, az alap igen széles ; ilyent kellett 
hagyni, hogy az initiativa a testvéreikért önfeláldozásra 
kész lelkeseknél megmaradjon. Kipróbálni a buzgóságot, kö-
telezve azt csak árra az egyre, hogy katholikus legyen, azu-
tán teljes szabadságot engedni az odaadásnak, — ez volt a 
katholikus munkásügyi egyletek egyesülésének alapitó ve-
zéreszméje. Sz. Ágoston mondá: A m a ; deinde foc quod vis. 
A congressusokban módot kerestek az összejövetelre, megis-
merkedésre, egymás felvilágosítására, főleg pedig egymás 
bátoritása és lelkesitésére a közös ima, közös tanácskozás, 
közös fellépés és egyöntetű cselekvés által. A központi hiva-
tal vagyis bizottság az év lefolyása alatt jelentéseket ké-
szit azon kérdések iránt, melyek a munkásügyi egyleteket 
érdeklik. Midőn ezen előmunkálatok bevégezvék, vagy kö-
zel vannak hozzá, a központi hivatal meghívókat küld az 
egyes munkásügyi társulatok vezéreihez. Ezek a congressus 
activ tagjai. Csak nekik van szavazati joguk. Azonban 
minthogy ezen vezéreket számos pártoló, jótevő és barát 
veszi körül, ezen jótékony személyekhez is külön külön 
személyre szóló meghivó jegyek küldetnek. Ok segithetik 

a congressust felvilágosításaik és tapasztalataikból meritett 
tanácsaikkal, de szavazati joguk nincs, — a mi helyes, mert 
nem igazgatván munkásügyi egyletet (oeuvre,) nem volna 
jogos, hogy másokra felelősséget rakjanak, mely alól ők 
mentvék. 

Midőn a congressus összeül, tagjai beosztják mago-
kat, tetszésök szerint, különféle bizottságokba, melyekben a 
kérdéseket teljes szabadsággal vetik fel és vitatják meg. 
Tanácskozás után jön a szavazás, lia a tárgy kivánja. Este 
összes ülés van, melyben a bizottságok előadói jelentést tesz-
nek a szavazások által megállapított határozatokról s azo-
kat az egész congressus szavazata alá bocsátják. Ezen sza-
vazatok illetőleg resolutiók nem bírnak, természetesen, tör-
vényerővel, hanem mindenkit jó akarata s belátása szeriut 
köteleznek és csupán irányeszinéket tartalmaznak ebben vagy 
abban a kérdésben." 

i r o d a l o m : . 
X X I I I . Leo pápa levele, melyet f. évi 28-kán Du-

jardin és Jacques redemtorista atyákhoz intézett, kik li-
guori szent Alfonznak valamennyi dogmatikus és asceticus 
művét francziára forditották, méltán nagy jelentőségű iro-
dalmi ós hitéleti eseménynek nevezhető. Valamint alig ült 
pápa a 14. század óta sz. Péter székén, ki aquinói szent Ta-
mást valamely alkalommal nem magasztalta volna: ugy 
X I V . Benedek és VI I . Pius óta a pápák szakadatlan soro-
zatban valamennyien mintegy vetélykedtek liguori szent' 
Alfonz irodalmi érdemeinek s irodalmi termékei kiváló je-
lességének kiemelése és hirdetésében. VI I . Pius azt mondta 
e gondviseléses küldetésü férfiúról a szertartások congrega-
tiója által: ,in operibus s. Alphonsi nihil censura dignum 
repcrtum est', mely dicséretet az 1839. május 26-án kelt 
szenttéavató bulla fokozva ismételte, midőn igy nyilatkozott: 
„Illud vero imprimis notatu dignum est, quod licet copiosis-
sime scripserit, eiusdem tamen opera inoffenso pede percurri 
a fidelibus posse post diligens institutum examen perspe-
ctum fuit ." 

X I I I . Leo pápa liguori sz. Alfonz érdemeinek hirdetésé-
ben nem marad el dicső elődei mögött. Valamint a bölcsészet 
restauratiójáról kiadott nagyszerű szózata által aquinói sz. 
Tamás halhatatlan műveinek tanulmányozását fölöttébb 
korszerűnek és szükségesnek tüntette fel : ugy a fenn emii-
tett levélben liguori sz. Alfonz műveit oly hathatósan, annyi 
begyőző okokkal ajánlja, hogy e levelet nem közölni a Re l i -
gio' mint kath. egyházi s irodalmi folyóiratra nézve köte-
lesség mulasztása volna. Szentséges atyánk e levele igy szól : 

„ X I I I . Leo pápa. Kedves Fiaink ! Üdv és apostoli áldás ! 
— Habár liguori sz. Alfonznak, az egyház doctorának művei 
már az egész világon elterjedtek, nagy hasznára a keresztény 
vallásnak, mégis, kedves fiaink, óhajtandó, hogy még inkább 
elterjedjenek s mindenkinek kezén forogjanak; inert ő a ka-
tholikus igazságokat igen ügyesen mindenkivel megérteteti, 
mindenki lelki vezetéséről gondoskodik, mindenki szivét 
csodásan tudja ájtatosságra gerjeszteni, és „megmutatja azok-
nak, kik a világ éjében tévedeznek, az utat, melyen a sötét-
ség uralma alól világosságra és Isten országába juthatnak." 
0 igen alapos okokkal megvédte az isteni kinyilatkoz-
tatást a deisták ellen; ő hitünknek igazvoltát lankadatlan 
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buzgalommal hirdette ; ő az Isten anyja szeplőtelen fo-
gantatását igen hathatósan oltalmazta ; ő igen erélyesen 
harczolt a római pápa főnöksége és tévmentessége mellett; 
ő épen oly tudomány nyal mint ajtatossággal fényes vilá-
gításba helyezte az isteni gondviselés műveit, melyeket 
Jézus Krisztus által az emberek üdvére alkotott ; ő a zsol-
tárokat és a canticumokat oly módon magyarázta, mely 
a papság ajtatosságát kiválóan alkalmas táplálni ; ő fel-
tüntette az egyház dicsőségét a vértanuk diadalaiban ; ő 
az eretnekségek történetéről irt és egy dogmatikus művében 
győzelmesen megczáfolt valamennyi eretnekséget ; és, a mi 
fő dolog, megdöntötte a jansenismust és febronianismust, 
melyeknek tévtanai az ő idejében mindenfelé el voltak ter-
jedve s csiráit hordták magokban azon szörny-vélemények-
nek, melyek napjainkban a vallási és polgári társadalom 
alapját rengetik, mely véleményeket ő, már akkor, oly be-
ható elmeéllel támadta meg, hogy az egy századdal később 
kelt Syllabusban elitélt tételek műveiben tüzetesen meg van-
nak czáfolva; „sőt teljes igazsággal lehet mondani, hogy 
nincs napjainkban tévely, mely legalább nagyjából ne lenne 
megczáfolva Alfonz által." Es ker. erkölcstudományi műveit 
nem is emlitve, melyeket mindenütt igen nagyra becsülnek s 
melyek a lelkek vezéreinek teljesen megbízható utmutatásul 
szolgálnak, ő, számos és tudományos asceticus művei mint égő 
parázsok által, a lankadozó szeretetet fölmelegité, tápláld és 
gyarapitá, különösen a mi Urunk Jézus Krisztus és az ő édes-
anyja Mária iránt, kik iránt ő, a hivek nagy lelki hasznára, 
még a fagyos kebleket is szeretetre tudta gyulasztani. És, a 
mi minden fölött emlitésre méltó, az, hogy éber vizsgálat 
után el van ismerve, hogy iratai, habár igen számosak, mégis 
minden veszély nélkül élvezhetők a hivek részéről. 

Azért is, kedves fiaink, üdvözlünk titeket, hogy a ti 
igen szent és igen tudós atyátok valamennyi dogmaticus és 
asceticus, latin és olasz művét francziára fordítottátok ; és 
pedig először azért, mert a franczia nyelv valamennyi nem-
zet közt el levén terjedve, tovább fogja terjeszthetni a ki-
tűnő egyháztudor munkáinak gyümölcseit, azután azért is, 
mert e nehéz feladat épen reátok van bizva, kiknek köte-
lessége ezen művek jellegéről, tanáról és szentségéről irni 
és kik, mint fiai, sokkal könnyebben és tökéletesebben elta-
lálhatjátok atyátok (alapitótok) szellemét. Sőt több ; mi 
szerencsét kivánunk nektek válalatotokhoz, minthogy e sz. 
szerző irataiban gyakran örömét fejezi ki a fölött, hogy az 
Angelus scholae tanát követi, és azért az egyház ezen uj 
doctorának hódolata aquinói sz. Tamás iránt uj dicsfény 
ennek tanaira: miben a többi közt nagy fontosságú ajánlat 
rejlik a keresztény philosophia azon restauratiójára nézve, 
melyet legújabb körlevelünkben igen-igen sürgősen aján-
lottunk aquinói sz. Tamás szellemében teljesitendőnek. Mi 
tehát sz. Alfonz müvei ezen uj kiadásának a legjobb sikert 
kivánjuk saját és a ti ohajatoklioz képest ; és ezen remény-
ben, mint az isteni kegyelet előjelét, atyai jóakaratunak zá-
logául, szivünkből reátok adjuk, kedves fiainak, és az egész 
redemtorista congregatióra, apostoli áldásunkat. Rómában 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

sz. Péter mellett, 1879. aug. 28. Pápaságunk második évé-
ben. X I I I . Leo pápa." 

= Előfizetési felhívás ily czimű munkára : „Búcsúk-
kal járó imák és ájtatosságok gyűjteménye." Ugy hiszem, 
fölösleges volna bővebben fejtegetni, mily jelentőséggel bir 
a lelki életre nézve a „Raccolta di orazioni epieopere" czimü 
olasz munkának magyar nyelvre fordítása ; e műben össze-
gyüjtvék mind ama hiteles bucsuk, melyeket a pápák bizo-
nyos imákhoz vagy ájtatosságokhoz kötöttek. Elég sajnos, 
hogy ezen hasznos munka már régen nem lett lefordítva 
anyanyelvünkre; de minthogy ez tudtommal még nem tör-
tént, elhatároztam magamat arra, hogy e régen érezett hi-
ányt égyházi irodalmunkban későre bár, de mégsem későn, 
kipótoljam. A fordítást a „Raccolta11 legújabb kiadása sze-
rint eszközöltem. Nem akarom a munkát hosszasan ajánlani, 
mert meg vagyok győződve, hogy a főt. magyar papság jól 
tudja annak becsét méltányolni. — A munka körülbelül 
26—28 kis nyolezadrét ivre fog terjedni és előfizetési ára 
csak 1 frt 50 kr. Növendékpapoknak 1 frt. Megjelenik de-
czemberhó elején; az előfizetés határideje októberhó 31-ike. 
10 példány után egy tiszteletpéldány jár. Az előfizetést leg-
czélszerübb levelező lapon az én nevemre (Nagyvárad, pap-
nevelde) küldeni. Bizva a főt. magyar papság lelkesült párt-
fogásában, maradtam kiváló tisztelettel 

Nagyváradon, Mária nevenapján 1879. 
Nemeskey Andor, 

papneveidei lelkiigazgató. 

VEGYESEK. 
— A szent atya szept. 26-án fogadta a toulousei és 

poitiersi zarándokokat, kiket az illető egyházmegyék főpász-
torai, Desprez és Pie ő eminentiáik vezettek. Ö szentsége 
nagyszabású allocutiót intézett a zarándokokhoz, kiemelve 
különösen a franczia katholikusok ragaszkodását a hitegy-
séghez, melyet az egyház ellenségei szétszakítani szeretnének, 
viszályt óhajtván felidézni a világiak és egyháziak, a pap-
ság és püspökök, a főpásztorok és a legfőbb pásztor közt. 

— Az olasz kath. congressusra Salviati herczeg már 
szétküldte a meghívót. E levélben kimondja, hogy a con-
gressus a politikai választások kérdésével nem fog foglal-
kozni. És ez igen tapintatosan történt, mert e tekintetben a 
szent szék határozatát megelőzni igen nagy hiba volna. 

— A zsidóság statistikája monarchiánkban. 1878 végén 
volt összesen 1,533,175 zsidó az osztrák-magyar monarchiá-
ban. Ezen összegből esik a monarchia túlsó felére 923,025, 
Magyarországra 610,140. — Országonkint : Csehországra 
100,000, Morvaországra 51,500, Sziléziára 6700, Alsó-Ausz-
triára 63,500, Felső Ausztriára 1400, Salzburgra 150, Stá-
jerországra 1050, Karintiára 180, Krajnára 240, Isztriára 
6830, Tirolra 1560, Dalmácziára 540, Galicziára 628,875, 
Bukovinára 5450. Magyarországra külön 572,500, Erdélyre 
26,550, Horvátországra 7940, a katonai végvidékre 3150. — 
1869 elején a zsidók száma monarchiánkban 1,356,907, és 
pedig Ausztriában 820,020, nálunk 548,707. Tiz év alatt 
tehát 164,268 lélekkel szaporodott monarchiánkban a zsi-
dóság. 

Kegyeletes adakozás-
Dr Klinger István tud . egyetemi ny. r. t anár , tanári működésé-

nek betöl töt t Ü5. éve alkalmából : 
a szent atyának 10 db aranyat 
a rozsnyó-egyházmegyei papok önsegélyző egyletének alapit-

ványkép 100 f r t 
a jeruzsálemi sz. sír őreinek . . . 3 db aranyat 
Nátafalussy Kornél igazgató a rozsnyói főgymnasiumi i f jú ság 

részéről a sz. László-Társulatuak 3 frt 50 kr. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, october 11. 30. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Valami a népmissiókról. — Néhány szó az egyleti életről. — Az Immaculata jubilaeuma alkalmából tel-
jes búcsú. — Acta S. Sedis. — Egyházi tudósitások : Budapest. Az egyház és állam elválasztása. Pannonhalma. Iskola-
megnyitás. Berlin. Követeléseink a modern zsidóságtól. — Irodalom : Bevezetés a bölcsészetbe. — István bácsi jubilá-

ris Naptára. — Vegyesek. 

Valami a népmissiókról. 
Közéig a téli időszak, a népmissiók legalkal-

masabb idénye. Talán lesznek e becses lapok olva-
sói közt olyanok, kik szívesen veszik, ha e nagyfon-
tosságú tá rgyró l saját tapasztala tunk nyomán egyet-
mást elmondunk. Hogy az erkölcsi világban komoly, 
sőt „komor" időket élünk, ezt ugyan senki nem ta-
gadhat ja . Altalános a panasz, hogy az erkölcstelen-
ség rohamosan t e r j ed ; a szeretet tüze kezd kialudni 
az emberek szivéből, a vad házasságok, concubina-
tusok napirenden vannak ; az ünneprontók, istenká-
romlók száma nagyban szaporodik ; a nép tiszta er-
kölcse meg van mételyezve. Ily rendkivüli időben, 
rendkivül i eszközöket kell használni. Ezen eszkö-
zök közé tartozik a népmissió is, melynek üdvös 
hatását azon lelki gyümölcsök eléggé muta t ják , me-
lyeket terem. A sz. missio nem teszi ugyan az em-
bereket angyalokká, de sok jó t eszközöl. Vissza-
hozza a községekbe, családokba a békét, szünteti a 
hitközönyösséget, is tenkáromlást , i innepszegést; sok 
harag ta r tó t kibékit ellenségével, sok idegen vagyont 
visszatérit törvényes tulajdonosának. Szent missio 
a lkalmával kiveti az Ur Jézus hálóját s ha nem 
is minden biinös, de közülök igen sokan bele kerül-
nek. — Vannak, kik évek óta nem gyón tak ; a szent 
missiók a la t t kevesek kivételével életgyónást vé-
geznek. Mint az áldásos májusi eső a ta la j t , ugy 
termékenyít i meg a sz. missio a sziveket. Missio 
u t án többet imádkozik a nép, ez is nagy nyereség. 
Azt mondja egyik sz. a tya : „Qui incipit orare, de-
sinit peccare." 

De a sz. missio üdvös, tanulságos magára a 
» O ö 

lelkészre nézve is, és megkönnyí t i egy időre hely-
zetét. Ki az közöttünk, ki ne érezné azon nagy fele-
lősség snlyjá t , mely papi vál la inkra nehezedik? 

„Nonne curae pastoralis onus, onus est angelicis 
humeris for in idandum ?" Mennyire aggódik a hí-
veinek lelki üdvét szivén viselő lelkipásztor, mi-
dőn sajnosan tapasztal ja, hogy minden igyekezete 
daczára terjed az erkölcstelenség a rábízot t n y á j 
közt ; mennyire fá j neki, midőn legszentebb szándo-
kát egyesek félremagyarázzák. Az apostol azt mond-
ja : „Argue, obsecra, increpa in omni patientia et 
doctr ina ." Neki tehát hivatása szerint ki kell mon-
dania az igaz szót, ha csak á ru ló ja nem akar lenni 
azon magasztos állásnak, melynek kell, hogy őre 
legyen. Ah ! de az igazság kimondása gyakran ellen-
ségeket támaszt. — Mit mondjak azon izetlenségek-
röl, melyeket a párbér , különösen oly hitközségek-
ben okoz, hol azt ez idő szerint immár csak karha-
talommal lehet behaj tatni . Hogy az ily körülmé-
nyek közt jő, ha a néphez néha olyanok is szólanak, 
kik elmondhat ják magukró l : sem aranyatokat , sem 
ezüstötöket nem kivánjuk, csupán a halhata t lan lel-
kek i ránt i szeretet hozott bennünket ide tihozzátok. 

Ami a népmissiók ta r tásá t illeti, az akadályok 
nem legyőzhetlenek. Az egyházmegyei hatóságok 
szivesen megadják az engedélyt s a missionarius 
a tyáknak a szükséges jurisdictiót és a ius absolvendi-t 
a reservatis. A Jézus társasági atyák, valamint a laza-
risták is szíves készséggel adnak egyéneket. Sok 
pénzbe sem kerül : csak a missionarius a tyák úti-
költségét kell megtéri teni ; ők, kik nem földi ju ta -
lomért fáradoznak, semmit el nem fogadnak, még a 
felajál t intent iókat sem. Megelégesznek közönséges 
magyaros asztallal. A missio-kereszt sem kerül 
sokba, különben is erre az anyagot és szükséges 
költséget örömest összeadja a nép, ha felszóli t tat ik. 
A költség tehát nincsen arányban a nagy lelki ha-
szonnal, melyet a sz. missio terem. És ha valaki 
helyzeténél fogva ennyi áldozatra sem képes, nem 
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szégyen, lia e sz. ügy kivitelére benefactort keres : 
„ J a m Deus providebit ." Támaszt a jó Isten ilye-
neket is ! 

A mul t télen a pécsi egyházmegyének 7 hit-
községében ta r ta to t t a nép nagy épülésére sz. mis-
sio. Két tiszta magyara jku plébániában P. Schlick 
Jézus- társasági a tya bámulatos ki tar tással egymaga 
működött . Mondott körülbelül 160 sz. beszédet, 
meggyónta to t t egymaga 5 ezeret. A jövő missio 
idényre P. Szigetli N. a ki tűnő szónok és gyónta tó 
leend munkatársa . Már előre örvendünk a gazdag 
aratásnak. Eddigelé Szakcs Gyula- Jováncza, Nakk, 
Szakái, Simontornya magyar hitközségekről t ud juk 
határozottan, hogy a jövő télen népmissiót fognak 
tar tani . 

Boldog azon nép, melynek Isten megadja a 
missio kegyelmét! Valóban egy hiveinek lelki üd-
vét szivén hordozó plébános jobbat nem tehet, mint-
ha 7 — 8 napos népmissiót tar t . Még halála órá ján 
is édesen fog visszaemlékezni azon időre, midőn hi-
vei számára sz. missiót ta r to t t . Es ezt megtenni 
meg lehet, csak akarnunk kell! Qui dat velle, dabit 
et perficere ! Kaposmelléki. 

Néhány szó az egyleti életről. 
A ki az eseményeket éber figyelemmel kiséri, 

bizonyára észrevette, hogy a lefolyt augusztus 
és szeptember havak u jabb időben arról lettek ne-
vezetesek, hogy a különféle egyletek és társulatok 
a külföldön többnyire ekkor t a r t j ák évi összejöve-
teleiket. A külföldi katholikus egyleteknek ezen 
gyülésezése s ezen összejöveteleknek minden irány-
ban észlelhető üdvös hatása, lehetetlen, hogy érdek-
lődést, s ezen érdeklődés behatóbb elmélkedést ne 
keltett volna, legalább itt-ott, hazánkban. Mi legalább 
nem zárhat tuk el gondolataink előtt az u ta t , és, 
megvall juk, valóságos élvezettel mélyedtünk el a 
különféle katholikus egyletek gyűlésein hangoszta-
tot t eszmékbe s örömmel időztünk az ott ny i lvánul t 
lelkes és lelkesítő szellem hatáskörében. Néhány szó-
val akar juk kifejezni a kath. egyleti élet ezen ör-
vendetes nyi lvánulásai á l ta l keltett gondolatain-
kat, meg levén győződve, hogy minden katholikus 
szivén átrezgö hur t ér intünk, midőn a kath. egy-
leti élet üdvös volta feletti elmélkedésnek néhány 
szót szentelünk. 

Mindenek előtt két, magától , vagy legalább is 
nagyon könnyen megérthető dolgot kell kiemelnük. 
Első az, hogy az egyesülés és összetartás mindig jó 
jel volt a társadalmi élet bármely terén, mert az 

pezsgő életerőre mu ta t ; mig ellenben az erők és tö-
rekvések szétforgácsolódása s elszigeteltsége s ezen 
elszigeteltség folytán beállni szokott tétovázása és 
ziláltsága mindig a tá rsas élet körjelének tar ta-
tott . Concordia parvae res crescunt, discordia maxi-
mae d i labuntur . A scopae dissolutae, a szétinállott 
kéve mindig rosz ómennel szokott összekötve lenni. 
El lenben: vir ibus unit is ; vis uni ta fortior, mindig jó 
biztatás, s a remény, tevékenység és lelkesedés bő 
for rásául szolgál. A második, a mit előzetesen 
megyjegyezni jónak lá tunk, az, hogy minden kez-
dettel, minden kezdeményezéssel két elijesztő kö-
rü lmény j á r : t. i., hogy minden kezdet csekély és 
nehéz. Omne initiuin du rum et exile. A nagy initia-
t iva olyan mint a rögtönzött exordium, — r i tkán 
sikerül. 

Lassan tovább szokott az ember haladni. Az 
egyleti életet sem lehet rögtön megteremteni s vi-
rágzóvá tenni. Ez hosszú idöfolyam és számtalan 
körülmények lassú hatásának szokott örvendetes 
eredménye lenni. Nem tudom, gondolkozott-e a nyá-
jas olvasó már a fölött , hogy hát miért is oly szük-
séges napja inkban az egyleti sorakozás ; és lia gon-
dolkozott, kiváncsivá tesz az i ránt , vájjon az ered-
mény, melyre ju to t t , megegyezik e azon eszmével, 
mely lelkünk előtt lebeg, s melyben mi a kath. egy-
házban u jabban minden felé észlelhető társulás i tö-
rekvés for rásá t vél jük rejleni. 

A katholicismus, — mint neve is — r-aP olov, 
vagyis az egészet, tehát mindent á thatólag, osztatla-
nul, — muta t ja , per eminentiam társitó, egyesitő, 
összetartó principium. Honnan van tehát mégis, 
hogy napjainkban a katholicismus, tehát az össze-
tar tás e lvét képviselő v i lágtársula t körében oly 
fölöttébb szükségessé vált az összetartás, i l letőleg a 
katholicismus hatáskörébe eső czélokra való egye-
sülés eszméjét hangsúlyozni s annak megvalósítá-
sát mindenüt t sürgetni ? Kellett valaminek történ-
ni, kellett valaminek a katholicismus körébe befu-
rakodnia, mi a katholicismust alkotó erők és mű-
ködések társ í tását , egyesítését, szóval fegyelmezését 
teszi szükségessé. 

En azt hiszem, ezen jelenség megfejtése könnyű 
probléma is, nehéz is, a szerint a mint különféle kéz 
nyu l hozzá. Gyakorlot t kéz tüs tén t el talál ja a rej-
télyszerü dolog nyi t já t , mig a kontár kéz mindig 
csak tapogatózni fog körülte. 

A társitó, egyesitő, összetartó processusnak 
ellentéte a szétbontó, eg}'mástól elkülönítő, izoláló 
processus. Amazt képviseli a katholicismus, emezt 
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a protes tant ismus, melyról nagy tévedés volna azt 
hinni, hogy csak sa já t körében uralkodik. Mélyen 
behatott az a kathol ikus egyházba is, s a mint tüs-
tént lá tni fogjuk, a katholicismus körében muta t -
kozó társulási szellem nem egyéb, mint a katholi-
cismus szellemének és életerejének üdvös reactiója 
épen a protestant ismus ál ta l terjesztet t szellemi 
egyenetlenség, szétmállás, s a tá rsadalmat egyéni 
foszlányokká szétszaggató individual ismus ellen. 

Az individualismus, nyá jas olvasó, egy szörny-
eszme, melynek köszönhetjük a socialismust és com-
munismus t , és én csodálkozom, hogy midőn ü t jük 
gonoszságaért a fiát, figyelmen kivül hagyjuk , hogy 
a fia gonoszságaért j ó részben az apa érdemli meg 
a fiára mér t ütlegeket. Az individual ismus ellentéte 
a socialisinusnak, mely utóbbi azon ismert elv sze-
r in t származott amabból : abyssus abyssum invocat, 
a végletek érintkeznek, extrema se tangunt . Az in-
dividual ismus tagadása a társulással j á ró társ i tó 
jognak és társula t i kötelességnek ; a socialismus 
szintén tagadás, — tagadása az egyéni léttel össze-
kötöt t jogoknak és kötelességeknek. Az individualis-
mus nem lát az emberekben mást, mint csupán egy-
mástól elszigetelt ,önálló' egyedeket ; a socialismus 
ellenben az embereket csak min t a gépiesen felfogott 
társadalom kiegészítő részeit, valóságosan mint gép -
részeket, t a r t j a szem előtt. Az individual ismus taga-
dása a társadalomnak, a tá rsadalmi solidaritásnak 
s az érdekközösség, összetartás, és közreműködés 
hanyat lásá t idézi elö minden i rányban ; a socialis-
mus tagadása az egyéniségnek, az egyéni önérvé-
nyesítésnek s ha ura lomra ju tna , mindenfelé szoros 
együvé tar tozást hozna létre, de olyat, melyből 
hiányzanék minden egyéni önállóság és kiemelke-
dés, s a mely ennélfogva gépies egyformaság volna. 
Szóval : az individual ismus feláldozza az egyénnek, 
az egyénni önkénynek a tá rsadalmi jogok és köte-
lességek solidari tását , mig a socialismus oly társa-
dalmat akar létrehozni, melyben az egyén teljesen 
megszűnnék önczélu személyiség lenni s egészen a 
tá rsadalomér t lenne, ezért élne és halna. 

Az individual ismusra megadta az első lökést a 
protes tant ismus az ál tal , hogy a kereszténységet ugy 
fogta fel, mintha az üdv elnyerésére semmi kiilsö 
egyházi, tehát társi tó, egyesítő, összetartó tekintély 
nem volna szükséges, s mintha a ker. hitet s az ab-
ból kifejlő üdvöt Isten közvetlenül, mindenkivel 
egymagával1 , lá tható egyház', azaz minden, külsőleg 

is egyesítő, társ i tó és összetartó hatóság közbejötte 
né lkü l létesítené. A lá tható egyháznak e tagadása 

ál ta l hozta létre a protestant ismus a vallási indivi-
dual ismust , a vallási kérdésekben való önhit tséget , 
s a subjectiv vélemények föltétlen ura lmát , — mi-
vel meg volt téve az első lépés az individual ismus 
kiterjesztésére minden ügyre, minden i rányban. Es 
valóban. Ha a val lást csupán egyéni a lapra fektet-
jük : akkor t á r t kaput ny i tunk a meggyőződések 
szétágazásának, mely uton azután szükségképen ki-
fej lődik a társadalom minden ügyére nézve a szét-
szakadozás processusa, melynek szomorú eredménye 
az elszigeteltség ál ta l végletig növelt önzés, melyről 
mindenki tudja , hogy az az összetartásnak, egyesü-
lésnek és egyességnek halálos ellensége, tehát a leg-
veszedelmesebb antisocialis tényező. 

Azért oly szükséges napjainkban a kath. egyház 
körében a társulási eszmét érvényesíteni, mert a 
protestáns szellem befolyása alat t a kath. egyház 
tagjai közt nagyon megfogyatkozott az összetar-
tozás s érdekközösség érzete. A vallási ügyet vagy 
csupán pr ivát dolognak, vagy a mi még rosszabb, 
nem is sajá t ügyének, hanem ,a papok dolgának' 
t a r t j ák . Föl kell tehát a katholikusokban ismét 
kelteni az érdekközösség eszméjét és érze lmét ; 
mely czélra legegyenesebb s legbiztosabb ut , — 
s oly eszköz, melyről bá t ran el lehet mondani, min-
den ország tapasztalásából a p roba tum est-et, — a 
t á r su lás és egyleti sorakozás. 

Házat nem ugy szoktak épiteni, hogy elő-
ször a tetőt készítik el ; hanem előbb az alapokat 
ássák jó mélyre, azután következik a többi. A meg-
fordí tot t e l járás eredménye egyenlő az örök kez-
déssel : mig a fejlődés és emelkedés u t j án meglepő, 
nagyszerű eredményeket lehet elérni. Példával is 
lehet szolgálnunk. Tekintsünk át Németországra. 
Mivel kezdték i t t a katholikusok ? Poli t ikai párt-
a laki tássa l? Dehogy! Poli t ikai lag szétziiltebb ka-
tholikusok az egész föld há tán nem léteztek a né-
met katholikusoknál . Mi az oka tehát , hogy mikor 
a polit ikai pár ta laki tás órája ütöt t , daczára a közé-
jök dobot viszály (ókatholicismus) iiszkének, mégis 
oly gyorsan megalakí tot ták a centrumot ? . . Az, 
hogy az alapok készen álltak, midőn a betetőzés 
ideje elérkezett ; az, hogy a katholikus világiak kö-
zött az érkezösség érzete éber vol t ; az, hogy a kath. 
egyleti élet á l ta l a nép épen ugy mint a világi 
intell igentia be volt avatva a keresztény elvekbe s 
be volt gyakorolva a fegyelmezett katholikus actió-
ba. Nem tagadha t juk , hogy a német katholikusok 
politikai ébredésében az isteni gondviselésnek is 
van része. Nem tagadha t juk ezt különösen azon 
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nyilatkozat után, melyet a német kath. egyletek ezévi nagy-
gyűlésén Aachenben zárbeszédében Windhorst tett. Azt 
szokták mondani, végén csattan az ostor. A beszédnél a zár-
szó, a tanácskozásoknál a zárbeszéd dönt. Az aacheni katho-
likus gyűlés zárbeszédét a német katholikusok politikai 
vezére tat tá, tehát szavaira ugy súlyt kell fektetni. És 
Windhorst igy szólott : „Uraim, az isteni gondviselés ugy 
akarta, hogy azon nehéz harczoknak, melyeken az egyháznak 
napjainkban keresztül kell esnie, Wiseman jóslata szerint, 
a Márkák homokján kellett kezdődniök. I t t tört ki a harcz 
a hit és hitetlenség közt. A gondviselés terve szerint a kath. 
nép köréből férfiak küldettek ; ők tehetségök szerint meg-
próbálták hitvallomást tenni, nyiltan és bátran, — megkí-
sértették visszaverni az ellene intézett támadásokat; és a 
laicusok ezen hitvallomása kiszámithatlan jó hatással volt. 
Papi személyek biztosítottak róla, hogy ez oly nagy jó, 
hogy az csak Isten műve lehet. Uraim, midőn az i 
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hitszónokai akadályozva voltak szent hivatásuk szabad tel-
jesítésében, midőn szájuk bezárására törvények készültek : 
az isteni gondviselés azt akarta, hogy a landtag és reichs-
tag szószékéről laicusok és papok hirdessék, a mit az egy-
háziak nem mondhattak el a templomi szószékről. Ezen 
hitvallomás, ezen rettenthetlen tanúskodás a mellett, mit 
if júkorunkban a katekizmusból tanultunk, ime ez az, mivel 
a sziveket, az önök szivét meghódítottuk." Az itt felharsogott 
bravók mutatják, hogy a vezér a német katholikusok szivéből 
szólott. Tehát az isteni gondviselésnek nagy része van abban, 
hogy a német katholikusok oly tömör imposans politikai 
phalanxban léptek fel, midőn annak ideje megérkezett. Azon-
ban Isten az emberi ügyeket emberi törekvés és közreműkö-
dés nélkül nem szokta mintegy rá erőszakolni a társada-
lomra. Tehát a német katholikusok is mindenesetre becsüle-
tesen megtették kötelességüket, mert csak ezen az alapon 
érthető meg az isteni gondviselés közreműködése Segits 
magadon, az Isten is megsegít ; ők ebből indultak ki, s mái-
régen előkészítették egyleti sorakozásuk által a nagyszabású 
parlamenti actiót és politikai önvédelmet. És ha valakinek 
még kételye volna az iránt, mily fontos, döntő befolyása van 
az egyleti életnek a kath. parlamenti és politikai életre, az 
hallgassa tovább, a mit Windhorst idézett beszédében folyta-
tólag mond : „Uraim, úgymond, én nem azon szándékkal jöt-
tem ide, hogy beszéljek, hanem hallgatni jöttem ide, és hogy 
magamat tájékozzam Németorság és a külföld annyi kitűnő 
férfiával való érintkezés által. Én főleg azért jöttem ide, 
hogy lássam, vájjon elvbarátaim és én teljes öszhangban va-
gyunk-e a katholikus nép érzelmeivel és nézeteivel . . . Be-
szélik a régi hősökről, hogy midőn kimerülve érzék magokat, 
visszatértek a földre, hogy uj erőt merítsenek. Ezen hason-
latot alkalmazni lehet azokra, kiknek oly harczokat kellett 
kiállniok, minők a mieink a parlamentben." 

Ime a sorakozásnak, a társulásnak, ime az egyleti élet-
nek megbecsülhetlen nagyszerű hatása. A nélkül, hoyy poli-
tikával foglalkoznának a kath. egyletek, nemcsak hatalmas 
előiskolául szolgálnak a szellemeknek a parlamenti liarczokra 
való előkészítésére, hanem később is, midőn a politikai élet 
már magas hullámzásban van, a parlamenti küzdelmek ka-
tholikus hŐ8 harczosai a politikával nem foglalkozó egyletek-
hez fordulnak, hogy a nép értelmiségével való érintkezésből 

a további politikai küzdelmekre u j erőt, s ujult életet me-
rítsenek. 

Hogy az egyleti élet általában véve a politikai élet pro-
paedeutikája, mutatja a sz. szék magatartása az olasz katho-
likusokra nézve, azon kérdéssel szemben, alakitsanak-e már 
most politikai pártot, vagy n e m ? E kérdésre nem felel tulaj-
donképen semmit, de annál hathatósabban sürgeti az egyleti 
élet felvirágoztatását. A ,Civiltà Catolica' e tekintetben né-
hány hó előtt tanulságos szavakat ejtett ki,midőn egyetértésre 
intvén kath. honfiait azt ajánlá, hogy „előkészíteni kell mago-
kat a politikai életre az által, hogy részt vesznek a municipa-
lis választásokban, az által, hogy pártolják, elősegítik magok 
közt a kath. köröket és társulatokat, hogy lássák mire alkal-
mas kiki, hogy fegyelmezzék magokat és hozzá szoktassák a 
magatartás egységéhez." (La Voce d. Verità, 1879. april 24.) 

A ki a czélt akarja, akarnia kell az eszközöket is. 

Az Immaculata jubilaeuma alkalmából teljes búcsú. 
Decretum 

U r b i s et Orbis. 

Q u i n t u s et v i c e s i m u s a d v e n i t a n n u s , e x q u o 
I i n r n a c u l a t i B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s C o n c e p t u s do-
g m a u n i v e r s u m C h r i s t i a n u m o r b e m i n c r e d i b i l i a f fe -
ci t l a e t i t i a ; h i n c m i r u m non est , si C h r i s t i fidelium 
m e n t e s i nces se r i t S t u d i u m s o l e m n i o r i e u m d e m d i e m 
c u l t u c e l e b r a r e . P r a e t e r e a p l u r e s S a c r o r u m A n t i s t i -
tes, q u o hoc c h r i s t i a n a e l a e t i t i a e s i g n u m p o p u l i s 
s ib i c o m m i s s i s b e n e v e r t a t , L e o n i X I I I . Pon t i f i c i Ma-
x i m o s u p p l i c e s a c l m o v e r u n t p reces , u t t a n t a e f a u s t i -
t a t i s m e m ó r i á m sacr i s I n d u l g e n t i a r u m m u n e r i b u s 
o r n a r e t . 

H a s i t a q u e preces , r e f e r e n t e m e i n f r a s c r i p t o 
S e c r e t a r i o S a c r a e C o n g r e g a t i o n i s I n d u l g e n t i i s Sa-
c r i s q u e R e l i q u i i s p r a e p o s i t a e in A u d i e n t i a d ie i 20. 
S e p t e m b r i s 1879 . I d e m S a n c t i s s i m u s D o m i n u s Kö-
s t e r b e n i g n e e x c i p i e n s , u n i v e r s i s u t r i u s q u e s e x u s 
C h r i s t i fidelibus, q u i in p r o x i m o D e i p a r a e s ine l a b e 
C o n c e p t a e fes to , ve l u n o e x d i e b u s i n f r a O c t a v a m 
v e r e p o e n i t e n t e s , c o n f e s s i ac s a c r a E u c h a r i s t i a re fe -
c t i f t i e r in t , a t q u e ecc les iam vel p u b l i c u m o r a t o r i u m 
d e v o t e v i s i t a v e r i n t i b i q u e i u x t a m e n t e m S a n c t i t a t i s 
S u a e p ie o r a v e r i n t , I n d u l g e n t i a m P l e n a r i a m , s e m e l 
in d ic to d i e r u m s p a t i o l u c r a n d a m , e t a n i m a b u s quo-
q u e D e f u n c t o r u m in m o d u m s u f f r a g i i a p p l i c a b i l e m 
c l e m e n t e r es t i m p e r t i t u s . P r a e s e n t i v a l i t u r o a b s q u e 
u l l a B r e v i s e x p e d i t i o n e . C o n t r a r i i s q u i b u s c u m q u e 
n o n o b s t a n t i b u s . 

D a t u m R o m a e e x S e c r e t a r i a S a c r a e C o n g r e g a -
t i on i s I n d u l g e n t i i s S a c r i s q u e R e l i q u i i s p r a e p o s i t a e 
d ie 20. S e p t e m b r i s 1 8 7 9 . 

Al . C a r d . O r e g l i a a S. S t e p h a n o P r a e f . 
A. Panici Sec r e t a r i u s . 



A c t a S. S e d i s . 
I I I . A dupplex napokon mondható Bequiemekről. 
Reverendissimus Dominus Carolus Franciscus Turi-

naz, Episc. Tarentasiensis, Sacrae Rituum Congregationi 
pro opportuna declaratione quae sequuntur humillime pro-
posuit, nimirum : 

Vi indulti apostoliéi diei 30 Juli i 1863, in ecclesiis 
dioeeeseos Tarentasiensis tribus vicibus in qualibet hebdo-
mada, occurrente licet ritu duplici, cani valent missae de 
Requiem, exclusis tarnen duplicibus 1-ae et 2-ae classis, fes-
tis de praecepto servandis, feriis vigiliisque privilegiatis. In-
dultum simile viget in caeteris Sabaudiae dioecesibus. Sed 
cum eadem non sit in omnibus illius interpretatio, quaeritur : 

I . Ut rum liceat cantare Missam de Requiem tribus die-
bus ritus duplicis, etiamsi in liebdomada festa ritus inferi-
oris inveniantur? 

I I . Ut rum die ritus duplicis plures Missae de Requiem 
cantari valeant in eadem ecclesia ? 

Sacra porro C. R. ad relationem subscripti secretarii 
ad utrumque quaesitum rescribere censuit : Affirmative. 
Atque ita rescripsit et declaravit die 18. Decembris 1878. 

D. Cardinalis Bartolinius, S. R. C. Praef. 
Piac. Ralli, S. R. C. Secretarius. 

IV . A szerzetesek templomában szolgáltatható Requiemekröl. 
Hodiernus superior conventus sancti Antonii Patavini 

Ordinis minorum sancti Francisci Conventualium Bruxellis 
exposuit, quod plui-es fideles, praesertim pauperes, non ha-
bentes unde solvere valeant, jux ta suum statum societatis, 
stipendium nimis onerosum Missae exequialis parochiali, 
in eo celebrare faciunt tantum funeralia sine Missa ; postea 
vero, ne defuncti anima privetur augustissimi Missae sacri-
ficii solatio, missam de Requiem celebrare faciunt in ecclesia 
aliéna, praesertim apud Reguläres. 

Cum vero praefata Missa de Requiem, in aliéna ecclesia 
post aliquot dies a sepultura defuncti cantata, locum tenere 
videatur exequialis, cujus celebrandae jus soli Parocho com-
petit, quamvis révéra non sit nisi Missa de tertia, septima, 
vel trigesima die a depositione, vel votiva, dubitatur an 
eju8modi Missam celebrare liceat in aliéna ecclesia. Ilinc 
in8equentia dubia enodanda Sacrae Rituum Congregationi 
humillime subjecit, nimirum: 

Dubium I . An liceat in aliéna ecclesia, et apud Regu-
läres, cantare Missam de Requiem, quam fideles celebrari pe-
tunt pro parentibus vel amicis defunctis, postquam funera-
lia in ecclesia parochiali persoluta fuerint, etiamsi Missa 
exequialis in ecclesia parochiali non celebretur? 

Dubium I I . An in casu ad praefatam Missam con-
vocari vel invitari possint parentes et amici per litteras, 
sicut mos est faciendi in exequiis? 

Dubium I I I . An liceat in aliéna ecclesia pro defuncto 
cantare Missam de festo vel de feria, etiamsi missa exequi-
alis pro eodem non celebretur in ecclesia parochiali? 

Sacra Rituum Congregatio, audito voto in scriptis 
alterius ex Apostolicarum caeremoniarum magistris ad re-
lationem subscripti secretarii propositis dubiis sic rescri-
bendum consuit : 

Ad I. Affirmative, servatis tamen Rubricarum regulis. 
Ad I I . Nihil obstare. 
Ad I I I . Licere. 
Atque ita rescripsit die 13 Maii 1870. 

D. Cardinalis Bartolini, S. R. C. Praef . 
Plac. Ralli, S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , oktober 10. Az egyház és állam elválasz-

tása. — Nagy csoda lett volna, ha korunk, a rombolás e kor-
szaka, mely semmit nem hagy a mult alapján természetsze-
rűleg fejlődni, szétszakítani nem törekedett volna ama köte-
léket, mely az államot az egyházhoz fűzé a társadalom vég-
telen hasznára. Korunk e csodát nem is engedte a világnak o o 
megszemlélni, nem engedte meg gondolkozni a felett, hogy 
ha megmaradt volna a viszony az egyház és állam közt, 
miért maradt ez meg, miért nem tépte szét kérlelhetetlen 
kézzel, mint sok más egyebet romba döntött? Mondjuk, e 
csodát nem engedte meg szemlélni a világnak, hanem azon 
kíméletlenséggel nyúlt itt is a munkához, mint más téren. 
Az egyház elválasztása az államtól jelszó lett minden állam-
ban, és sok helyt, lehet m.pndani, legnagyobbrészt, bor-
zasztó erőszakossággal haj ta tot t végre. J a j volt azoknak, 
kik e forradalmi szellem útjába akadályokat akartak gör-
díteni ; eltiportattak, megsemmisítettek, mert azt a modern 
államjog ugy követelte, hogy az államhoz az egyháznak 
többé semmi köze ne legyen. 

Az elválasztás itt nagyobb, amott kisebb mérvben, de 
végrehajtatott. Minden csapás, melyet az elvakult liberalis-
mus az egyházra mért, az elvakított nép által örömujjon-
gással fogadtatot t ; mert mindannyi egy-egy lépéssel köze-
lebb vezetett a liberális ideál megvalósításához, az egyház 
elválasztásához az államtól, és igy minden perez közelebb 
hozta a népekhez azon áldásokat, melyeket ez elválasztás 
utján a liberalismus igért. Gondoljunk csak vissza, hogy e 
legközelebbi és legdrasticusabb esetet említsük fel, gondol-
junk csak vissza a poroszországi egyházi üldözés kezdetére 
és folyamára ! Mintha az egész világot villanyszerü érintés 
hatotta volna át, mindenki, — értjük a liberális világot és az 
általa elámított tömeget, — mily örömmel lesett minden hirt, 
mely az egyházra mért u j csapást jelentett. E majd roszlelkü, 
majd a gondolkozásra tunya tömeg semmi kevesebbet nem 
várt, mint hogy az elválasztás a legradicalisabb módon, mert 
az egyház megsemmisítésével fog bevégződni, és akkor fog 
a népekre bekövetkezni a tejjel mézzel folyó boldog korszak, 
szóval, az Eldorado. 

Nem akarjuk ecsetelni részenkint ama módokat, me-
lyek által az egyház elválasztása az államtól végrehajtatott. 
E tények szemünk előtt folytak le és részben folynak még 
ma is. De nem tehetjük egy jobb jövő óhajtása érzetében, 
nem tehetjük, hogy legalább fővonalaiban elő ne adjuk, 
mivé törpült össze az a várt áldás; hogyan semmisült 
meg minden remény, mely ez elválasztáshoz volt fűzve; mert 
mi sem lehet tanulságosabb, mint kézzelfoghatólag szem-
lélhetővé tenni, hogy mit igért a nagyszájú, phrasis'elt libe-
ralismus és mit adott a világnak? Mi sem lehet tanulságo-
sabb, mint látni, hogy a liberalismus minden téren meg-
csalta a reményeket, melyeket önmaga iránt folytonos ha-



2 3 8 

zugság által kel te t t ; hogy abból a boldogságból, melyet 
igért, egy szemernyit sem adott, hanem igenis, megsemmi-
sítette még azt is, ami létezett, mielőtt a liberalismus hi-
telre talált volna az egyház elválasztásának szükségére néz-
ve az egyháztól. 

Ha ugyanis az elválasztás oly universalis szer, mely 
minden állami betegséget okvetlenül meggyógyit és minden 
társadalmi baj t megszüntet, ugy ennek a javulásnak mutat-
kozni kellene a nemzetközi viszonyokban ; ezeknek sokkal ba-
rátságosabbaknak, bensőbbeknek, megbízhatóbbaknak kelle-
ne lenniök ; mert immár az állam el levén választva az egyház-
tól, a vallási elveknek semmi befolyásuk nincsen a nemzet-
közi jog megállapításában, mert, tud juk jól, az egész elvá-
lasztási terv csak azért gondoltatott ki, hogy a vallás kikü-
szöböltessék a diplomatiai termekből. De kérdjük, voltak-e 
a nemzetközi viszonyok valaha rosszabbak, mint napjaink-
ban ? Hol az a két állam, hol az a két nemzet, mely oly 
bizalommal viseltetnék egymás iránt, hogy abból a félté-
kenységnek még árnyéka is távol volna? Vagy nem tapasz-
taljuk-e inkább, hogy a kölcsönös bizalmatlanság a legfőbb 
fokra hágott ? Nem látjuk-e a folytonos agyarkodást az álla-
mok közt, mely lehetetlenné teszi, hogy az államok népeik 
iránt tartozó magas missióiknak megfeleljenek? Az egyház 
el van választva az államtól: most már nem lehet mondani, 
hogy az egyház békóként nehezedik az állami viszonyok 
rendezésére, hogy nem lehet miatta a kölcsönös viszonyt 
ugy megállapítani, mint az állam érdekei követelik. Miért 
tehát és honnan e soha nem hallott és látott bizalmatlan-
ság? Mit nyert a világ az elválasztásból? Azt, hogy elveszt-
vén a biztos iránytűt, illetőleg önmagától elvetvén, a nem-
zetközi viszonyok ezentúl még bizonytalanabbak, még inga-
dozóbbak lesznek. Ki merészli mondani, hogy ez javitás? 

Nem legkisebb volt, amit az egyháznak elválasztásától 
vártak, az a boldogság sem, mely tudományos, tehát szellemi 
téren fogott volna mutatkozni. Csakugyan, napjainkban szá-
mos könyv jelenik meg, az iskolákat gomba módon termelik. 
Vájjon a tudományosság hasznára? Az Istentől elszakadt 
iskola, a hitet lábbal tapodó könyv és irodalom, a tudomá-
nyosság nevére nem érdemes. A valódi tudomány Istent 
elismeri és a természet minden nyilvánulásában Istenre, 
mint ok-forrásra utal, és midőn az észt felvilágosítja, a szi-
vet felhevíti Annak szeretetére, ki mindent alkotott, hogy 
ez által az ember végczéljához közelebb jusson. Az állami 
oktatás azonban, mely kifolyása az egyház elválasztásának 
az államtól, Istent nem ismer s az embert, a helyett, hogy 
végczéljához segítené, attól eltávolítja, elszakítja, s igy a hi-
tetlenség, erkölcstelenség forrásává lesz, mely az államokat 
romba dönti. Nyertek-e e téren is az államok, a nemzetek 
valamit? Jobban van-e biztositvaaz államban a tekintély, a 
fensőbbség iránti tisztelet, vagy nincsen-e inkább minden a 
borzalomig megingatva? Történelmi, jogi, természettani 
műveink nem megfelelnek-e az egyház elválasztása elvének 
az államtól? Történet helyett nem pliantasiát, nem elferdi-
tést, jog helyett nem jogtalanságot, természettani tünemé-
nyek megfejtése helyett nem istentagadást merit-e az olvasó 
a leghíresebbnek nevezett művekből ? Boldoggá teszi a né-
pet az ilyen tudomány ? 

Miután azonban a mennyet elrabolta a néptől a libe-

rális ideál, talán meghagyta legalább a földet ? Talán anya-
gilag úsznak bőségben a nemzetek ? Ki hihetné, hogy álla-
mok, melyek a vallástól elszakadnak, ennek irányadását ön-
maguktól elvetik, hogy lelkiismeretesek legyenek a nép 
megadóztatásában ? Es valóban, a modern elválasztott álla-
mokban, mi ellen sem lehet nagyobb panaszt hallani, mint 
a nép elnyomatása ellen. A modern elválasztott állam csak 
arra való, hogy egyesek meggazdagodjanak, a nagy többség 
pedig elvesszen, anyagilag tönkre menjen. A részrehajlatlan 
vizsgáló előtt ugy tűnik fel, hogy mégis boldogabbak vol-
tak a nemzetek, midőn még benső viszony létezett az állam és 
egyház közt, mint mióta a liberális szólamok megvalósitat-
tak. E x fructibus eorum cognoscetis eos. És bárcsak megis-
mernék ; mert ez első és főfeltétele, hogy az eddig űzött libe-
rális humbugnak minden téren vége vettessék. A jövőre nézve 
tehát jelszónak, az egyház és állam közti jó viszony helyre-
állításának kell neki. Ettől reménylhető jobblét ; de a mos-
tani viszonytól nem. & 

Pannonha lma , okt. 7. (Iskola-megnyitás.) Nagyságos 
Szerkesztő Ur ! Midőn az ima-egyletekre vonatkozó szives 
közreműködésért, illetőleg az általam beküldött adatok köz-
léseért forró köszönetet mondok : ujolag alázatosan fölké-
rem egy a lapok által nem helyesen közlött iskolamegnyitás 
nyilvánítására. 

Győr-Szent-Mártonban a pannonhalmi főapátság és a 
hitközség közt létrejött egyesség következtében, a fiúiskolát 
a hitközség, a leányiskolát pedig a főapátság fogja fenntar-
tani. A 3 osztályú leányiskola s egy kisdedóvoda a paulai 
sz. Vinczéről nevezett irgalmas nénék vezetése alatt fog 
állni. Október 2-kán érkezett meg az 5 nővér a főt. tarto-
mányi főnöknővel együtt. Főapát ő mga, Kruesz Krizosz-
tom ur, az általa megáldott zárdába személyesen vezette be 
a nővéreket ; október 5-kén pedig, miután az uj iskola meg-
áldatott, ünnepélyes „Veni Sancte"- és szent misével nyi-
totta meg a tanévet, s az ezen alkalommal mondott szent 
beszédben meghatóan adta elő paulai szent Vincze szeretet-
műveit, melyek annyi áldásban részesitik még ma is az em-
beriséget. Istennek áldása legyen ő mgának e szeretet-művén 
is, hogy sz. Vincze leányai az alázatosság, egyszerűség és sze-
retet szellemében működhessenek a nevelés sz. ügyében ! r. I. 

Berl in . Követeléseink a modem zsidóságtól. — Ezczime 
azon beszédnek, melyet Stöcker udvari prédikátor e napok-
ban a ker. társadalmi egylet gyűlésén Berlinben tartott . E 
beszéd nagy zajt keltett a szemitikus sajtóban, és az ezen sajtó 
befolyása alatt levő haladópárti klubbok mohón megragad-
ták az alkalmat, hogy a ,zsidó-heczczet' kárhoztassák. Egy 
ily klubb, a stralaui kerületi egylet, annyira ment, hogy 
petitiót határozott el intézni a városi képviselethez, hogy a 
,felekezeti béke fentartása érdekében' illetékes helyen lépé-
sek tétessenek, melyek által ,az ily esetek jövőre lehetetlenné 
tétessenek.' Hogy Stöcker fejére a zsidó piszkolódás bőség-
szaruja egészen kiürité tartalmát, az önként érthető ; a mi 
azonban nehezen fogja őt visszarettenteni, hogy a megkez-
dett uton tovább ne haladjon.Valóban már hallatlan, mit me-
részel az elzsidósodott liberális sajtó a kereszténység ellen 
elkövetni ; midőn azonban valamely keresztény magát és 
a keresztény társadalmat védi, tüstént megindul a ,zsidó-
hecz'-ről szóló jeremiáda, sőt még a rendőrséget is segítségül 
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hivják. De semmi. A jég meg van törve, a mint a zsidó-
kérdésről folyton szaporodó irodalmi termékek mutatják. 
Kitudja, nem lesz-e még világosabban is formulázva a czél 
s nem jön-e napirendre e kérdés igaz neve alatt, mint ke-
re8ztény-emancipatio ? Eddig Stöcker követelései a zsidó-
sággal szemben még igen szerények, és a zsidó közlönyök-
nek kár volt oly nagy lármát ütni, mert ezzel még inkább 
felhívják a világ figyelmét a zsidóság bűneire, melyeket a 
keresztény társadalom ellen nap napután elkövet. 

„A zsidó-kérdés, igy szólt Stöcker, már régóta égető 
kérdés ; néhány hónap óta nálunk lobogó lángban áll. Nem 
vallási fanatismusból származik, sem politikai szenvedély-
ből ; orthodoxok és szabadszellemek, conservativek és libe-
rálisok beszélnek és irnak róla egyenlő hevességgel ; mind-
nyájan ugy bánnak a zsidósággal, nem mint a felekezeti tü-
relmetlenség Eris-almájával, hanem mint a társadalmi ag-
godalom tárgyával. A társadalmi kérdés zsidó-kérdés, ir ja 
Glagau. Ne válaszszatok zsidót ! — kiáltja Marr harmadik 
röpiratában, miután az elsőben a ,zsidóság győzelméről a 
németség felett', és a másodikban ,a zsidó harcztérről' szó-
lott. Finis Germaniae, németül : Németországnak vége, — 
igy végzi nagy izgatottsággal szózatát népünkhöz. A mi a 
német szellem halálát illeti, no, az még nincs ily közel. Né-
pek újjászülethetnek ugy mint egyesek. Németország is, 
Berlin is, meg fog gyógyulni s az idegen szellemtől magát 
meg fogja szabaditani. Hanem kóros jelek észlelhetők : tár-
sadalmi bajok fészkelték be magokat néptestünk minden tag-
jába, mert társadalmi ellenségeskedés soha sincs ok nélkül. 
Keresztényeknek mint zsidóknak egyenlően gondoskodniok 
kell róla, hogy az ellenségeskedés gyűlöletté ne váljék. 
Mert már itt-ott mint egy távoli égi háború előjele villám-
lik. Hanem igen különös, hogy a zsidó-liberalis lapok nem 
bírnak bátorsággal támadóik panaszai és vádjaira felelni. 
Máskor botrányt koholnak, ha nincs is : templomaink sz. be-
szédein, valamint egyházi gyülekezeteink tárgyalásain szok-
ták élesíteni tollaikat ; hanem a zsidó-kérdést agyonhallgatni 
törekednek és minden módon kerülik olvasóikhoz jut tatni 
valamit eme kellemetlen hangokból. Ugy teszik magokat, 
mintha ellenfeleiket föl se vennék, mintha feleletre sem 
méltatnák őket. Jobb volna, ha az ellenféltől tanulnák saját 
bajaikat felismerni s közösen törekednének a társadalmi 
kibékülésre, melyre oly nagy szükségünk van. Ilyen szán-
dékkal óhajtóm a zsidó-kérdést tárgyalni, teljes keresztény 
szeretettel, hanem egyúttal teljes társadalmi valósággal. 

Alkalmi nyilatkozatok ezen thema felett a keresztény 
társadalmi gyűlésekből, gyakran pártczélokból, a nagy kö-
zönség elé vitettek, mindig elferdítve, túlozva, megmérgezve. 
Bizonyos lapok reporterjei, oly lapokéi, melyek létezése az 
,intelligentia városára' nézve valódi gyalázat, épen ugy tu-
datlanok mint hazugok ; sokat meghamisítanak tudatlanság-
ból, a legtöbbet gonoszságból. Egy eset a sok közöl, mely 
mult évben történt, tanulságos és jellemző. Távollétemben 
gyűléseinkben a zsidókról kelleténél többet beszéltek ; erre 
a zsidó sajtó azt irta, hogy a ,keresztény-társadalmiak' 
zsidó-gyűlölettel vannak tele és zsidó-iildözést sürgetnek. 
Midőn haza jöttem, felhasználtam az alkalmat nyilvánosan 
és ünnepélyesen kijelenteni : hogy mi őket mint polgártár-
sainkat tiszteljük, hogy mi senkit se gyűlölünk, tehát a zsi-

dókat sem; mi szeretjük őket, mint a próféták és apostolok 
népét, melyből Udvözitőnk származott, hanem hogy ez nem 
tartóztathat bennünket, lia zsidó lapok hitünk ellen me-
részkednek és a zsidó mammon-szellem népünket megrontja, 
ezt a veszélyt jelezni. Ezen nyilatkozatot szintén elferdítet-
ték. Németország minden nyomora, — azt mondták, hogy 
én ezt állítottam, — a zsidóktól származik. Mint az eső ugy 
hulltak rám a hozzám intézett iratok. Egy berlini zsidó, ki-
nek neve előttem ismeretes, azt irta nekem, hogy az ő népe 
kedvencz népe az Istennek, és midőn keresztények szere-
tetetöket nyilvánítják a kiválasztott nép iránt, ez nem más, 
mint ha bizonyos nők, — ezt az illedelmes szót akarom hasz-
nálni, — előkelő nemeseknek ajándékozzák szivöket. Egy 
másik „megvetésteljesen a bornirt zsidó-heczczesnek" egy 
könyvet küldött, melyben megkeresztelt hitetlen író a zsi-
dók érdemeit irja le a tudományok iránt a középkorban, 
túlozva azt. Egy harmadik majnai Frankfur tból üdvözölt a 
német kárvallás (des deutschen Schadens) nyílt kimondása-
ért és igy irta magát a lá : sajnos, egy zsidó. — Ez a magá-
ban véve jelentéktelen eset elég világos példa, mily hazug-
ság, felfuvalkodás és gyűlölet zavarodik a zsidó-kérdésbe 
valahányszor az szóba kerül. Emberek, kik maró krit ikát 
űznek állam és egyház, személyek és ügyek felett, mód 
nélkül fölmérgesednek, ha más valaki csak egy vizsga pil-
lantást vet is a zsidóságra. Ok minden nem zsidó törekvést 
epével és gunynyal árasztjanak el ; ha pedig az ő üzelmeik 
felől csak egy sugalom hangzik is el, rögtön a megsértett 
ártatlanságot, a megkeserített türelmet, szóval a világtörté-
nelem vértanúit játszik. Mind ennek daczára bátor vagyok 
ma este a modern zsidóság felől véleményemet nyiltan és 
szabadon kimondani. Hazug hírlapi tudósításokra előre el 
vagyok készülve. (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
X Bevezetés a bölcsészeibe. Einleitung in die Phi-

losophie. Von Dr Ludwig Schütz, Professor der Philoso-
phie am Priesterseminar zu Trier. Paderborn, 1879. 8-adrét 
VI , 145. 1. 

Ennek a jeles kis könyvnek sajátságos története van. 
Szerző épen akkor dolgozott rajta, mikor X I I I . Leo a böl-
csészet restauratiójáról szóló magasztos encyclicáját ir ta. 
Tehát a pápa és a tudós philosophus tökéletesen egy gon-
dolatban voltak ; a mi e műnek s a pápai encyclikának ösz-
szehasonlitásából kétségtelenné válik. A pápai encyclikában 
két eszme körül forog minden. Az első az, hogy a bölcsészet 
a tudományok minden ágára nézve nagy jelentőséggel és 
becscsel bir ; a második az, hogy napjainkban a katholikus 
iskolákban nemcsak ajánlatos, hanem egyenesen szükséges 
a bölcsészeti tanulmányokat restaurálni, mi legjobban egye-
dül aquinói sz. Tamás szellemében történhetik. „Mind a két 
gondolat, úgymond szerző, a mi ,Bevezetésiink'-ben is ki 
van fejezve, és pedig nem röviden s általánosságban, hanem 
sok részlettel, világos vonalakban, s hűség és teljességre tö-
rekvő kifejtéssel." A tárgy és eszmemenet azonossága, ösz-
szekötve a részletekbe való beereszkedéssel e művet az em-
iitett pápai encyclika fölöttébb alkalmas időben jött ma-
gyarázatává, commentariusává teszik, mi által becse, mely-
nél fogva különben is r i tkí t ja párját , még inkább emelke-
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dik. Némi örömmel constatáljuk, hogy szerző ugyanazon 
szavakkal jellemzi a pápai encyclikát, melyeket mi használ-
tunk. Mi az encyclika keltének napját ,korszakot jelölő ha-
fár/cő'-nek neveztük, ő azt mondja magáról az encyclikáról : 
„Für die katholische Wissenschaft ist sie eine epochema-
chende Gr enzmarke. " 

A mű magvas, nagy olvasottságra való tartalma kö-
vetkező fejezetekre van osztva: Előzetes észrevételek. A 
bölcsészet a) absolut b) viszonlagos becse. A bölcsészet tu-
dományos jellege. — A bölcsészet módszere. — A bölcsészet 
felosztása. — A bölcsészet jövője. — Látni való ezekből, 
hogy szerző igazán bevezető eszmékkel foglalkozik ; fog-
lalkozik pedig nem mint a pók egyedül magából szőve 
pókhalót, hanem mint szorgos és ügyes kis méhike a böl-
csészettörténelem legszebb s legnemesebb virágaiból gyűjtve 
becses anyagot, s azt kitűnően képesített szellemmel művé-
szetileg feldolgozva. 

Szerző, mint előszavában nyilatkozik, a bölcsészettan 
valamennyi ágát ugyan ily szellemben s ugyan ily bölcsészet-
történelmi kritikával szándékozik kidolgozni ; ennélfogva 
remélhető, hogy a német kath. bölcsészeti irodalom Sanse-
verinóéhoz hasonló eredeti termékkel fog gazdagodni. 

A ki szükségét érzi annak, hogy X I I I . Leo encycli-
kájához commentariust olvasson, annak alkalmasabb művet 
jelenleg nem ajánlhatunk. 

-f- István bácsi jubiláris Naptára már megjelent és 
beküldetett következő czim alatt : István Bácsi Naptára (az) 
1880. szökő évre. Alapitá és szerkeszti Majer I. Budapest. 
Franklin-Társulat. X X V ik évfolyam. 

Az alapitó praelatus ur ő méltósága által személyesen 
szerkesztett jubiláris Naptár tartalma, mint előre is gondol-
ható, igen becses és válogatott. Megnyitja az egészet 1) István 
bácsi jelszava zengzetes költeményben kifejtve. Követke-
zik : 2) István bácsi naptára 25 évi folyamának tartalma, 
1856-tól 1880-ig. Az 1856-, 1870-ki és 1880-ik évi folya-
mokat szerkeszté Majer István, s az 1871—1879-ki folya-
mokat ugyanannak felügyelete mellett szerkeszté Kőhalmi 
Klimstein József. E tartalom egész kis könyvtár. A tarta-
lomjegyzék után jön : 3) István bácsi naptára Íróinak név-
jegyzéke 1856-tól 1880-ig. 4) István bácsi naptárában 
1856—1880-ban megjelent képek és rajzok számuk 314. — 
5) I. Az erkölcsi világ. April 24-ke 1879-ben. Költemény, a 
királyi pár diszes arczképével. 6) Isten, király és háza Pá-
lyakoszoruzott néphymnus Vadász Györgytől. Zenéjét szer-
zé Bogisich Mihály. 7) Isten ujja a közelebbi 25 év törté-
nete-és eseményeiből föltűntetve. Pályadijas mű Vadász 
Györgytől. 8) Tiszteljétek, becsüljétek a katonát. Pályairat. 
Wayand Gézától. — II . Gazdák naptára : 6) A káka mint há-
zi iparczikk. A futóhomok lekötéséről. Téli uborkától. Szőlő-
betegség. A rozsdás takarmányról. — II I . Népnevelök nap-
tára : 10) Schmidt István Szörény, arczképpel. — IV.. Hon-
leányok naptára: 11) A hervadt rózsa története. Pályako-
szoruzott beszély. Maszlaghy Ferencztől. 12) Mocsonok őr-
angyala. Pályadijas iránybeszély Kiss Rezsőtől. — V. Tör-
ténetiek: 13) Szent István. Pályakoszorúzott dicsköltemény 

Földváry Istvántól. 14) Szaniszló Ferencz nagyváradi püs-
pök élete. Pályázat Csonka Sándortól. — VI. István bácsi a 
nagy világban: 15) A budapest-ferenczvárosi r. k. templom. 
Gyönyörű nagy czimképpel. 16) A bécsi fogadalmi tem-
plom, képpel. — VII . A természet- és iparvilágból: 17) A 
szaliczilsav. — VI I I . Mulatva oktatók és tréfák mezeje : 17) 
Paprikás versek Nyulassy Antaltól. 18) Adomák. . . . És a 
szokott függelék. 

Igazán remek tartalom, méltó a méltóságos főt. ala-
pitó és szerkesztő praelatus ur halhatatlan nevéhez. 

= Beküldettek : 1) Egyházi beszéd. Tartotta a kegyes-
tanitórendi ház megujitoít kápolnájának megáldatásakor 
Kecskeméten 1879. szept. hó 14-kén Nagy Alajos, kegyes-
tanitórendi áldozó pap. Kecskemét. Tóth Lászlónál 1879. 
11 lap. 

2) Ad solcmnem inaugurationem Sacelli domus Kecs-
kemetiensis Scholarum Piarum e piis oblatis splendide re-
novati die 14. Sept. 1879. Budapestini. 1879. T. Inst. ,Hu-
nyady Mátyás'. 

3) Orömhangok a kecskeméti kegyes-tanitórendi ház 
kápolnája megújításának s 1879. szept. hó 14-kén történt 
megáldatásának alkalmából. Budapest, 1879. ,IIunyady Má-
tyás' intézet. 

Kegyes-tanitórendieinket jellemző műgonddal kidol-
gozott becses emlékek. A latin költeményt Budavárig J . jeles 
lantosunk, a magyart Veszely Sándor szépreményű k. r. 
n. p. irta. 

VEGYESEK. 
— A Szent-László- Társulat X I V . rendes közgyűlését 

f. évi november 6-ikán, délelőtti 10 órakor, Budapesten a 
központi papnövelde földszinti nagytermében tartandja, 
melyre a társulat tagjai tisztelettel meghivatnak. A gyűlést 
az egyetemi templomban reggeli 9 órakor tartandó szent 
mise fogja megelőzni. Kelt Budapesten a Szent-László-Tár-
sulat 1879. márczius 27-iki választmányi gyűléséből.,Ágos-
ton Antal titkár. 

— A bécsi városi tanács 2000 ftot szavazott meg a vá-
rosi könyvtár évi dotatiójául. Ez alkalommal kiemeltetett, 
hogy Paris városa 62,000 frankot, Berlin 16,000 márkát 
fordit évenkint a városi könyvtár gyarapítására. 

— Bő aratás. Mult hó 20-án mgr Fabre montreali 
püspök Canadában a külföldi missio seminariumában 68 
növendéket ordinált. 

— Amerikából irják, hogy Dakota területe számára 
apostoli vicariatus fog alapíttatni, s hogy első vicarius dorn 
Marty Márton benczés atya, a sz.-meinradi apátság alapi-
tója lesz. A buífalói egyházmegyét két megyére fogják fel-
osztani. — Patagoníában a vad törzsek nagy előzékenység-
gel fogadják a szalézi sz. Ferencz-ről nevezett hitküklé-
reket, kik nagy bátorsággal hatolnak be a vadak közé. 

— Az örmény-katholikusok helyzete az egész török bi-
rodalom területén jobbra fordult. Legújabban a khedive a 
kairói örmény kath. székesegyházat és püspöki lakot jogos 
tulajdonosának visszaadatni parancsolta. 

— Amsterdamban van 53 templom illetőleg imaház; 
közőlük 20 református, 19 római katholikus (65,000,- 69 
pappal és tanítóval), 2 jansenista, 1 auglikán, 1 mennonita, 
9 zsinagóga. o o 

— Dupanloup halálának évfordulata alkalmából püs-
pöki utódja 4 napi gyászajtatosságot rendelt, mely október 
11—14-kén fog megtartatni. O o 

Sajtóhiba. A 28. sz. szatmári tudósításában, 222. 1., 2. col., 13. sor-
ban alulról, havonkint helyet t hetenkint olvasandó. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



.̂SS" 'TfSjp 
er \s 
•^Megjelenik e lap h e t e n - 7 

kint kétszer : 
: szerdán és szombaton, j 
; Előfizetési dij : \ 
; félévre helyben s pos ta- : 

küldéssel 5 f r t . 
; Szerkesztői lakás: Buda-} 
: pest, VIII. , Stáczió-utcza ; 
i 4fi., hova a lap szellemi ; 
i részét illető minden kül- I 

gs demény czimzendô. ^ 
e, ß 
iF&s nSS1^ 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

^Előf izethetni minden k i r . ? 
postahivatalnál ; i 

: Budapes tenaszerkesz tő- j 
nél, és Kocsi Sándor j 

: nyomdai i rodájában, m u - j 
; zeum-körut 10. sz. alat t , : 
i hova a netaláni réclama- ; 
; t iókis, bérmentes nyi to t t i 

} levélben, intézendôk. 

«Fse -̂
£ 

Budapesten, october 15. 31 II. Félév, 1879. 

T A R T A L O M : A theologia szerepe a társadalomban. — Acta S. Sedis. — A Szent-István-Társulat f. évi okt. 9-kén tar-
tott vál. ülése. — Egyházi tudósítások : Budapest, A tengeri kigyó. Szepeshely. Főpásztori rendelet. Berlin. Követeléseink 

a modern zsidósághoz. — Irodalom : Pályázati értesítés. — Vegyesek. 

A theologia szerepe a társadalomban. 
Göthe mondá, hogy a világtörténelem tulaj-

donképi, legmélyebb themája a hit és hitetlenség 
közötti harcz. A most napi renden levő társadalmi 
kérdésnek is mind történelmileg, mind az elvek lo-
gikájánál fogva, sokkal magasabb rendii kérdésben 
rejlik a kulcsa, mint első tekintetre látszik. A diva-
tos liberalismus, mely mindenüt t az egyház és állam 
elválasztását sürgeti , őseit azon bölcsészekben tisz-
telheti, kik a bölcsészetet a theologiától elszakí-
tották. 

Isten müveiben minden összefügg. Az eszmék 
rendszerében sikerre emelt tagadás szükségképen 
megfelelő tagadást von maga után a társadalmi té-
nyek rendjében. Az igazság, hogy a tévely által fel-
halmozott romokból u j intézményeket alkosson, a 
tévelyt nyomról nyomra kénytelen követni. Az Isten 
ál ta l alapitott erkölcsi világrend védői tehát csak fé 
lig teljesítenék magasztos hivatásukat, ha csupán a 
polgári és vallási társadalom öszhangjának helyre-
áll í tásán fáradoznának, s a nélkül, hogy erre az ala-
pot a theologia és bölcsészet érintkezési pontjainak 
összekötése által megvetnék. 

Történelmileg beigazolt tény, hogy a theologia 
minden népnél gazdag forrása volt a szellemi fej-
lődésnek és tökélyesedésnek. „Valamennyi nemzet, 
mondá de Maistre gróf, theologiával kezdé és theo-
logiára alapitá létét. Idézni lehet Egyiptomot, Etru-
riát , Rómát, Lacedemont stb. : ez szabály, kivétel 
nélkül. Mindenütt papok alapítók, papok őrei és 
terjesztői a tudománynak, melynek tűzhelye a tem-
plomokban van. — Minél tökéletesebb valamely or-
szágban a theologia, annál inkább bővelkedik igazi 
tudományban. Ezért a keresztény nemzetek minden 
másokat túlszárnyaltak a tudományban ; ezért az 
indiaiak és chinaiak annyira hánytorgatot t tudo-

mányukkal nem fognak elérni bennünket mindad-
dig, mig azok maradunk, a mik v a g y u n k Kopernik, 
Kepler, Descartes, Newton, Bernouilli s a többiek, az 
evangélium termékei (sont les productions de l 'Évan-
gile). — Minél műveltebb, tiszteltebb, uralkodóbb 
lesz a theologia: az emberi tudomány is, ha minden 
más dolog különben egyenlő állapotban van, annál 

, tökélyesebb lesz, vagyis annál több ereje lesz és 
szélesebb látköre és annál mentebb lesz minden 
veszélyes és káros köteléktől. — Ezen igazságok 
kifejtése igen vaskos könyvvé növekednék. De hát 
miért kellene azokat részletesen bebizonyítani? A 
legszembetűnőbb igazságokkal van összekötve ; a me-
ta physika bebizonyítja; a történelem hirdeti. 

„Ha minden Istentől jön és Isten mindeneket 
áthat, irá Donoso Cortès, akkor az a tudomány, 
mely mindeneknek végső okát adja, nem lehet más 
mint az Istenről szóló tudomány, a theologia. És ez 
magyarázza meg, miért van az, hogy midőn a hi t 
megfogyatkozott, az igazság uralma a világon épen 
oly arányban sülyed; miért van az, hogy azon tár-
sadalom. mely Istentől elfordul, csakhamar meg-
döbbentő homályt lát látkörére b o r u l n i . . . Minden 
tudomány Istenben és Isten által leli fel isteni lét-
jogát és souverain magyaráza tá t ; az Istenről szóló 
tudomány, a theologia, melyben és mely által min-
den magyarázatá t leli, ennélfogva az egyetemes tu-
domány; nincs semmi, a mi ezen tudomány hatás-
körén kívül volna; a dolgok összege, a mindenség, 
Istenhez való viszonyában, képezi t á r g y á t ; mint-
hogy pedig a mindenség egység és nem fér össze 
a többes számmal, azért a theologia a tudományok 
tudománya, az egyedül valódi fötudomány. A po-
litikai tudomány, a társadalmi tudomány és a 

Examen de la philosophie de Bacon. Ed. Pelag. t . 
2. p. 274. 
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többiek, nem egyebek, mint az emberi felfogás osz-
tályozásai. Az ember, gyengeségében, egymástól el-
különítve lát ja , a mi Istenben legegyszerűbb egy-
ségben váh egyesitve: vannak politikai tételek, tár-
sadalmi tételek, theologiai tételek s tb . ; Istenben 
csak egy ál l í tás van, megoszolbatlan és souverain. 
Az, ki valamely t á rgyró l explicite beszélvén, nem 
tud ja , hogy implicite Is tenről beszél, és az, a ki va-
lamely tudománynya l explicite foglalkozván, nem 
lát ja , hogy implicite theologiával foglalkozik, az 
ilyen ember Is tentől nem kapott csak annyi értel-
met, a mennyi nélkülözhetlenül szükséges arra, 
hogy ember legyen. A theologia, legáltalánosabb 
értelemben véve, végtelen tá rgya minden tudo-
mánynak , a mint Isten az emberi eszmélésnek foly-
tonos czélja."2) 

Egész egy könyvet, és pedig nagy könyvet le-
hetne, mint de Maistre mondá, a theologia üdvös, 
befolyásáról i rni a keresztény népek értelmi, erköl-
csi és társadalmi fejlődésére. Látni lehetne azon 
könyvből, hogyan fejlődik és t isztul Isten ismereté-
ből a jó, az igaz, a jus t i t ia és szép eszméje; látni 
lehetne belőle, hogyan szolgáltat ja a theologia e 
négy eszme á l ta l a bölcsészeti búvárkodásnak azon 
forrást , mely egyedülképes öt termékenynyé tenni ; 
hogyan csepegteti be a theologia az emberekbe a 
tökély, kötelesség és szentség érzetét ; hogyan j á r u l t 
a családok reformjához, megóva őket a szenvedé-
lyek zsarnokságától ; végre hogyan forgat ta fel az 
igazságtalan, erkölcstelen, pogány inspiratio a la t t 
keletkezett társadalmi intézményeket, kihirdetve az 
emberi ész előtt elbományosult örök törvény elveit, 
az emberiség ezen alap magna-char tá já t . 

A hi t íudományok fejlődése, és a szellemi fejlő-
dés ál talában, a keresztény nemzetek történetében 
két párhuzamos uta t követnek s mintegy két fény-
sugara t képeznek, melyek egymásnak viszonyosán 
megfelelnek. Minél jobban emelkedik a theologiai 
tudomány, annál magasabbra emelkedik az értelmi 
művel tség színvonala. És mintha Isten az ismere-
tek e két rendjének összekötő kapcsát fel tűnőbbé 
akar ta volna tenni, egy nagy ellenpróbát engedett 
meg. Miután párhuzamban haladtak s békés egye-
tértésben egymással theologia és philosophia, egy-
szerre elváltak. A helyett , hogy a kereszténységet 
tényleges alapul vette és reflexió ál tal behatni igye-
kezett volna belé, Descartes egyesegyedül magából 
akar t k i indulni s az ismeretek összes rendjé t az 

2) Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le soci-
alisme, éd. Dulac, p. 4, 8, 10. 

egyéni gondolatra fekteté. ' E pil lanat óta a philo-
sophia színvonala fokozatosan siilyedt, a rendsze-
rek és iskolák tehetetlenségökben egyre szaporod-
tak és most azon ponton vagyunk, hogy a legemel-
kedettebb elmék is elv nélkül az üres levegőt verik, 
mint Cousin mondá. 

A józan ész megerősíti a történelem tanúsá-
gát . Midőn az emberi ismeretek egyetemes rendsze-
rét felölelni törekszünk, az első meglepő dolog, hogy 
két i rányzat észlelhető, egymással szemben ugyan, de 
öszhangban és egymást termékenyitően : az egyik ter-
mi és szaporit ja a különféle tudományokat , a másik 
ezeket rendbe hozni és egy egyetemes tudományba 
összefoglalni törekszik; az egyik az emberi tudás t a 
különfélékre kiterjeszti, a másik a különféleségeket 
egységre visszavezeti. A bölcsészet feladata össze-
foglalni ezen különféle tudományokat , hogy az ösz 
hang egységében egyesüljenek. Hanem a bölcsészet 
csak tisztán elméleti egységbe és öszhangba hozza 
össze a tudományokat , és eszünk, melynek legalább 
e fölöttébb óhaj tandó egységet kellene létesitenie, 
nagyonis gyakran, gyengesége miat t és felfuvalko-
dásában, nem hoz létre egyebet zavarnál. Valódi 
egység nem ta lá lható csak a legfőbb eszmében, 
Isten eszméjében: a miből következik, hogy az 
Istenről szóló tudomány, a theologia, azon egyete-
mes tudomány, mely vezérli, egymásiránt rendezi 
és élteti a többieket. A theologia egvetemes tudo-
mány oly értelemben, melyben a metaphysikusok 
Istent valódi egyetemes Lénynek (ens universale 
reale) nevezik. Isten nem azon értelemben egyete-
mes lény, mintha a többi lények nem volnának 
egyebek mint az isteni ál lag módosulatai , hanem 
azon értelemben, hogy 0 valamennyi lény minden 
tökélyét kimagasló módon (eminenti modo) birja, 
melyek egyesegyedül az ü hatalma ál tal léteznek. 
Épen igy a theologia is nem azon értelemben egye-
temes tudomány, mintha a többi tudományok csu-
pán módosulatai és mintegy függelékei vagy tolda-
lékai volnának, hanem mivel ö b i r ja sa já t t á rgyául 
a lények lényét, az igazságok igazságát a mindenség 
magyarázatának és öszhangjának okfejét. 

Az emberi ismeretek két alkatelemböl származ-
n a k : tényekből és eszmékből. A tények, melyek 
szükségképen valami magasabbra vonatkoznak, a 
természetben azok, a mi a zenében az öszhang, mely 
a dallamon alapszik, mely az öszhangnak lelke. Az 
eszmék nem egyebek mit kiválóan kifejezésteljes 
dallam, mely a tények jelentőségét hullámozva ki-
emeli, dal lam, mely nem egyéb, mint végtelen mo-
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t ivum variat iójának kifejezése.A theologiában is,mint 
minden más tudományban, megvan e két elem. A 
kinyilatkoztatot t igazságok tények, melyekből a ke-
resztény tudomány kifejti az eszmét, mely legtisz-
tább valóságában nem egyéb mint az Atya, Fiu és 
Szentlélek nagy t i tka. Egyszerű tudomás a kinyi-
latkoztatot t igazságokról még nem theologiai tudo-
m á n y ; a theologiának, mint tudománynak fogalma 
magában foglalja, a kinyi latkoztatot t tények és ta-
nok történet i ismeretén kivül, az emberi szellemnek 
a kinyilatkoztatot t igazságok körüli beható és külö-
nösen azok öszhangját fe l tüntető munkáját .Ezen mun-
kát mindenek előtt magán a kinyilatkoztatáson kell 
végezni, melynek először is léte bizonyitandó be, jel-
lege, jellemvonásai és létföltételei védendők meg az 
á l tudomány ellen. Ez a hi tvéd- és a laphi t tan tár-
gya, mely bevezetésül szolgál az összes h i t tudomá-
nyokba. Valónak bebizonyitva levén igy a kinyi lat-
koztatás, rendszeres sorban ki kell fej teni s beiga-
zolni egyenkint s összesen a benne foglalt igazságo-
kat, a mi a positiv és scholasticai vagy speculativ 
theologiának feladata . Ez a theologia két nagy fel-
osztásának forrása. 

Isten kinyi la tkozta tván magát az embernek, 
nemcsak értelméhez fordul t , hanem szivéhez és aka-
ratához is szólott. A kinyi la tkoztatot t igazság min t 
dogma, mint a hit tárgya, az ész elé á l l í t ja a kinyi 
latkoztatást ; ugyanaz az akarat előtt mint az isteni 
példa u tánzásának kötelessége mint erkölcsi tör-
vény jelenik meg ; a szivnek pedig ny i t ányu l szol-
gál felszárnyalásaihoz és szükségletei kielégítésé-
hez. Ezen hármas szempont a lapján a theologia há-
rom főrészre oszlik : a dogmatika, l i turgika és mo-
rálisra, mely hármas felosztás megfel Krisztus Urunk 
és az egyház három fő h iva tásának: a tanitói , papi 
és királyi lelki hatalomnak. Hanem, a mint lát tuk, a 
theologia a többi tudományoktól korántsincs elszige-
telve, nem áll minden viszony és összefüggés né lkü l : 
ő az egyetemes tudomány, mely a többieket vezérli 
és öszhangba hozza, minthogy benne van mindenek 
magyarázatának egyetemes való íöelve. Ebből u j 
szempont következik a theologiára nézve, melyen 
alapszik az eszmélkedések azon rendszere, melyet 
a theologia összehasonlító philosophiajának lehet nevez-
ni, melynek hivatása fe l tünte tni azon kapcsokat, 
melyek a kinyi la tkoztatot t igazságokat, az emberi 
gondolkodás legmagasabb regióiban, a természeti 
vi lágrendben nyi lvánuló igazságokkal összefűzik. 
Epen ugy, mint a theologia maga, a theologia ösz-
szehasonlitó philosophiája is három részre oszlik : 

dogmatikai , morális és l i turgikaira . Az első, a ker. 
dogmák philosophiája, felfedi, a keresztény myste-
riumok mélyein, az összes mindenség végokát ; a 
második elvezérel bennünket Istennek Jézus Krisz-
tusban nyi lváni to t t akaratán minden kötelesség és 
morá l for rására s egyszersmind végczéljára, szóval 
megtani t e morál alphája- és ómegá já ra ; a harma-
dik bevezet a szentségek ál tal szivünk szükségletei-
nek kielégítésére megnyi to t t t i tkok öszhangjába. 

Tekintve a theologiát csupán a dogma és mo-
rál szempontjából, első p i l lanat ra világos, hogy 
más, különösen a társadalmi tudományoknak forrá-
sul szolgál. A dogmatika nem egyéb, mint a keresz-
ténység metaphys iká ja ; szól a legfőbb Lényről , min-
den lét forrásáról ; a világról, a mint Isten minden-
ható hata lma alól k ikerül t s azalat t fennáll és mű-
ködik; az emberről , mint a teremtés koronájáról s 
az anyagi természet czél járól ; végre Jézus Krisz-
tusról , kiben természetfölöt t i tökélyükben minden 
isteni működés központosul. Mig ekként a theolo-
gia dogmatikai része Isten gondolatai t leplezi le 
előt tünk, addig morális része Isten akara tával is-
mertet meg bennünket . Isten akarata maga az örök o O 
törvény, melyből ered minden más törvény és sza-
bály, és pedig ugy, hogy az örök törvény, a meny-
nyiben az embernek az ész vi lágánál mutatkozik , 
természetinek ; a mennyiben a kinyilatkoztatás ál tal 
ny i lvánu l , positiv isteni, vagy természetfölött i tör-
vénynek ; a mennyiben a különféle idők- és körül-
ményekre a lkalmaztat ik , tételes emberi törvénynek 
neveztetik. Mindezt összevéve kitűnik, hogy Isten 
akara ta három fokozatban képez törvényt az emberi 
akara t ra nézve: mint minden törvény ős, örök for-
rása, továbbá min t az emberi észben, s végre mint 
a társadalom különféle viszonyaiban nyi lvánuló 
szabály. Mindenüt t és mindenben Isten létével, Isten 
akara táva l találkozunk. Ez minden tudományos ku-
ta tásnak vagy kezdete vagy vége, vagy mind a ket-
tő egyszersmind. Isten eszméje olyan min t a válasz-
tot t népet vezérlő fényoszlop ; mindenfelé csak ezen 
eszme képes megvi lágí tani az emberiség haladásá-
nak út já t . 

Midőn tehát XIII. Leo pápa azért is a ján l ja és 
sürget i a philosophiának res taurat iójá t , minthogy 
ezen res taura t ióból a ker. theologia nagy hasznot 
merí t , nem szabad azt gondolnunk, mintha a theo-
logiának nagyobb szüksége volna a philosophiára, 
min t emennek a theologiára. Ellenkezőleg, a theolo-
gia, mint legfőbb tudomány vezérlése nélkül a többi 
t udomány a legfőbb kérdésre, az ember eredete és 
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végczéljára, tehát minden kérdés a lphaja és ómegá-
j á r a nézve nem egyéb mint biztos i r ány tű nélküli 
hajó az emberi szenvedélyek zajgó tengerén. A ki ezt 
be nem lát ja , az, min tDonoso Cortës mondá, Is tentöl 
csak annyi észt kapott , a mennyi okvetlenül szük-
séges arra , hogy valaki ember legyen. 

A c t a S. S e d i s . 
V. a) A főpásztorért való exequiákáról. b) Mikor kell kezdeni 

az uj püspök nevét a Canonban fölemlíteni ? 
Modernus Sacris Caeremoniis Praefectus Ecclesiae 

Congregationis Oratori i in Civi tate Venetiarum Sacrae Ri -
tuum Congregationi sequentia dubia declaranda humillime 
subjecit, nimirum : 

Dubium I. An in Exequiis pro Episcopo, vel Archie-
piscopo, vel Pat r iarcha , vel etiam Cardinali tam praesente, 
quam absente corpore, vel in Exequiis pro Summo Pont i -
fice, absente corpore ponendum, seu, deferendum sit Balda-
chinum nigrum super defunctum, aut super Castrum dolo-
r i s P E t quatenus negative ad normáin responsionis diei 5 
5 Ju l i i 1631 in una Florentina, quid de consuetudine con-
trar ia ? 

Dubium I I . An Episcopi nomen dicendum sit in Ca-
none Missae, et in allis liturgicis Orationibus a die notitiae, 
etiamsi non officialiter habitae, electionis ejusdem in Con-
sistorio, vel a die captae possessionis Ecclesiae, cui a Summo 
Pontifice praepositus f u i t ? 

Sacra itaque Ri tuum Congregatio, audita sententia 
alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ad re-
lationem infrascripti Secretarii, sic declarare ra ta est : 

Ad. I . Exposita consuetudo uti abusus est eliminanda. 
Ad. I I . A die captae possessionis vel per Episcopum ip-

sum vel per suum Procuratorem. Atque ita déclara vit ac res-
cripsit, 

Die 4 Ju l i i 1879. 
D. Card. Bartolinius S- R. C. Pref . 

Plac. Ralli S. R. C. Sncretarius. 

VI. A szerzetesi templomok és a püspöki hatóság. 
Dub. I . An Ordinarius vetare possit campanarum ante 

vel tempore Missae paroecialis in omnibus dioecesis ecclesiis, 
of'ficiatis per sacerdotes saeculares au t reguläres? 

R. Quoad presbyteros saeculares, Episcopus u ta tur 
ju re suo, nisi laudabilis consuetudo vel privilégium obstet. 
Quoad reguläres, negative, excepto Sabbato Sancto. 

Dub. I I . An sacerdotes saeculares, capellani aut Re-
ctores, et an superiores reguläres possint introducere functio-
nes extraordinarias, alterare consuetas in respectivis eccle-
siis, et processiones facere absque praevia Ordinarii licentia ? 

R. Quoad saeculares Ordinarius u ta tur iure suo, ser-
vatis resolitionibus sacrarum Congregationum, et praeser-
tim Sacrorum Ri tuum Congregationis anno 1703 Urbis et 
Orbis. Quoad reguläres affirmative, servatis resolutiouibus 
ut supra, exceptis processionibus extra ecclesiae ambitum, 
salvis, pro aliquibus processionibus, specialibus privilegiis. 

Dub. I I I . An superiores reguläres conventuum adinit-
terre possint ad celebrationem sanctae Missae in propriis 

ecclesiis aliquem sacerdotem extraneum absque praevia li-
centia superioris ecclesiastici localis? 

R. Detur decretum S. Inquistionis.1) 

A Szent-István-Társulat 
f . évi október 9-kén tartott vál. ülése. 

Elnökölt gróf Cziráky János ő exja és Tárkányi Béla 
apátkanonok és alelnök ur ő nga. 

Gróf-elnök ő exja üdvözölvén a szünidők után ismét 
összehivott választmányi ülést, először is a Társulat kegye-
letének adott kifejezést a Társulat alapitója, nagymélt. Fo-
garassy Mihály erdélyi püspök ur iránt, ki mult hó 17-én 
ülte meg 80-ik születésnapját. U g y véli, hogy a választ-
mány, sőt az összes társulati tagok érzelmével találkozik, 
midőn jelenti csatlakozásunkat a kegyelet ünnepélyéhez, s 
azon hő óhaj tásunkat , hogy ő excellentiáját a Mindenható 
az egyház és haza j avára mennél tovább a legjobb egészség-
ben tartsa meg. 

Fölolvastatot t Haynald La jos bibornok ő eminentiája 
kegyes válasza a választmányhoz bibornokká neveztetése 
alkalmából hozzá intézett üdvözlő levelére. Örvendetes t u -
domásul vétetett . 

Tárkányi Béla alelnök ő nga bemutat ja a társulatnak 
a f. évre kiadott Evkönyvét, s az 1880-ik évre szóló Naptárt, 
mely művekkel teljesen be van fejezve a f. évre járó tagillet-
mények sorozata, ezeken kivül már szét levén küldve „ I X . 
Pius pápaságának" II . kötete Iüssy Tamástól, „Vitéz J á -
nos esztergomi érsek élete" Fraknói Vilmostól, s „A keresz-
tény álláspontja a természetben" I I . kötete Soos Mihálytól . 
E művek a mult évről fönmaradt 18 ivnyi többlettel most 
már 25 i vvel haladják meg a 90 ivre szabót évi tagilletményt. 

Továbbá jelenté alelnök ur, hogy a népiskolai tanköny-
vek és taneszközök jegyzékét az ügynökség jelen évben is or-
szágszerte szétküldötte minden plébániai hivatalnak. E tan-
könyvek közöl, mint legújabbat , a tót iskolák számára irt 
Zelliger-íéh „Magyar ABC-ás könyvet" „Uhorszky A B C -
dár" - t mutat ta be, mely az 1879. X V I I I . törvényezikk kívá-
nalma folytán lőn a Társulat által kiadva. Továbbá bemu-
ta t ta Bárány Ignácz „Olvasókönyvét" a népiskolák V. és 
VI. osztálya számára, mely szintén a Társu la t kiadványa. 

Bemut ta t ta to t t egy horvát nyelven irt bibliai történet, 
melyet Zalka J ános győri püspök ő exja küldött be s a 
Társula t által kiadatni kér. A Társulat kötelességének is-
meri a kiadásra válalkozni, s az alelnök ura t fölkérte, hogy 
a nyomatandó példányszám iránt a győri püspök ő exjával 
összeköttetésbe tegye magát. 

A társ. tankönyvek fokozódó kelendősége a mult nyá-
ron nagyobb mérvű megrendelést tevén szükségessé, e végett 
társ. alelnök ő nga mult junius 26-ikán a nyomdabizottság-
nak épen távollevő tagjai helyett mélt. Gervay Mihály , 

' ) Ez a decretum az Acta S. Sedis, torn. II , p. 605. igy szól : „Die 
I I Augus t i 164!), in Cong. S. 0 . Emi Rmi Cardinales Inquisi tores man-
darunt in t imar i superiorious Religionum quod mandent suis sub l i t i s 
Monasteriorum et Conventuum Superioribus, ne admi t tan t adce lebran-
dum in eorum ecclesiis, eorum vel al terius Religionis exteros, vagos seu 
peregrinos, nisi examinatis dil igenter l i t teris exteros, vagos seu peregri-
uos, nisi examinatis di l igenter l i t teris obedientiae, seu, assignationis eo-
rum Superiorum, et tes t imonial ibus promotionis ad sacerdotium ; quo 
vero ad sacerdotes saeculares, nisi l i t teris test imonialibus, subscr ipt is a 
Vicario generali seu foraneo Episcopi loci." 
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Pásztélyi János és Lipthay Kornél vál. tagokat kérte föl ily 
minőségben tannáeskozásra. Alelnök ő nga ezt bejelentvén, 
kéri ez eljárását utólag jóváhagyatni, s emiitett vál. tago-
kat ft. dr. Bita Dezső társ. eensorral együtt a nyomdabizot-
ság tagjaiul kineveztetni. 

Alelnök ő nga eljárása jóváhagyatván a fönnemlitet-
tek a nyomdabizottság tagjaivá kineveztettek. 

Az utolsó választmányi gyűlés óta a következő u j tagok 
léptek a társula tba: Prifach József apát, székesfehérvári ka-
nonok és Krajnik Mihály spirituális a kassai papnöveldében 
mint alapitótagok. — Bély János esztergomi növendékpap, 
Szilassy Béla primatialis intéző, Szászik Ignáez szászi plé-
bános, Trúchly András baczuri, Podivinszky János benyusi 
plébánosok, Bocskerik Alajos dobronai segédlelkész, Bis-
tyák Ferencz nagylaki kir. aljárásbiró, Sárhegyi Lajos ke-
gyesrendi áldozár Váczon, és Sárkány Pál váczi növendék-
pap mint rendes tagok. 

A ti tkár jelentette, miszerint néhai Faix József, volt 
honfalvi plébános 10 frtot, néhai Piller István volt tőkete-
rebesi plébános szintén 10 fr tot hagyományozott a társu-
latnak. 

A fővárosi szeretetház, a budapesti első gyermekmen-
hely, az isteni szeretet leányainak vezetése alatt álló topo-
nári elemi iskola, Szepes-Béla, Késmárk, Torda, Halastó és 
Lovászhetény r. kath. elemi iskoláinak szegény tanulói szá-
mára ingyen tankönyvek adományoztattak. 

A pénztári kimutatás szerint f. évi január 1-től bezá-
rólag október 9-kéig a társulat bevétele: 60,375 fr t 16 k r ; 
kiadása: 59,136 f r t 61 k r ; pénztári maradék: 1238 fr t 58 kr. 

Az ügynökségben f. évi junius—szeptember hóna-
pokban eladatott : 198,829 példány könyv, 3553 darab 
szentkép, 12,018 példány egyes nyomtatvány; készpénzben 
bejött 16,952 frt 23 kr. 

Gróf Cziráky ő exja érzékeny szavakkal emlékezett 
meg a nagy veszteségről, mely a mindnyájunk által szeretve 
tisztelt első elnökünket, gróf Károlyi István ő exját első-
szülött fia halála által érte. Indítványára egyhangúlag el-
fogadott határozattá lőn, hogy a választmány legmélyebben 
érzett részvétének nemcsak jegyzőkönyvileg ad kifejezést, 
hanem azonkívül ő exjához külön részvétlevelet is intéz, s 
ennek fogalmazására alelnök ő ngát kérte föl. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal és 
Eberling József vál. tag urak kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , okt. 14. A tengeri bigyó. — Az országgyű-

lés második ülésszakának kezdetén, két számmal ezelőtt, 
megemlékeztünk azon okokról, melyek a nemzetet bizalmat-
lanná, hideggé tették az országgyűlés iránt, úgyannyira, hogy 
már majdnem semmi érdekeltséggel sem viseltetik ülései 
iránt, nem remél jólétének emelése tekintetéből tőle semmit. 
Azon okok közt általánosságban felemiitettünk egyet, me-
lyet liberális lapjaink felemlíteni elmulasztottak, mert a 
létező elhidegülésnek tulajdonképeni okát még sem akarták 
nyiltan feltárni, ösztönszerűleg érezvén, hogy ez esetben a 
nép honatyáinktól majd hathatósan követelné, hogy, ha már 
beismerik a baj okát, azt szüntessék is meg. Mi a liberális 
lapok e mulasztását helyrepótoltuk, megjelelvén az elhide-

gülés, közönyösség okát azon szellemben, melyet a honatyák 
követtek, mely irányadóul szolgál minden tetteikben, — és 
követeltük a bizalom felébresztése nevében, hogy e szellem-
től válljanak meg. 

Az első némileg érdemleges ülés azonnal megmutatta, 
mennyire törődik egyik másik honatya e bizalom felébresz-
tésével. A miniszterelnök ur t. i. a teendők egész halmazát 
sorolta fel a képviselőházban, melyeknek az országház t. 
urai ismeretes buzgósága mellett valószínűleg fele sem 
fog ezen ülésszak alatt befejeztetni ; de a miniszterelnök 
rendkívül roszul számított, ha azt hitte, hogy e temérdek 
törvényjavaslat benyújtásának kilátásba helyezésével a t. 
ház minden párt ját , a pártok minden egyes emberét ki fogja 
elégiteni, hiszen a miket a miniszterelnök ur elősorolt, be-
csületéi-e legyen mondva, mindannyi az ország reális szük-
ségletéből kifolyó törvényjavaslat volt, és oly körben moz-
gott, mely az állami hatalmat megilleti ; de épen ez volt a 
tévedés, már t. i. azoknak szempontjából, kik inkább min-
dent egyebet akarnak az országgyűlés által el igazitatni, mint 
ami hatásköréhez tartozik. Ha Tisza ő exája sikert akart 
volna elérni a teendők elősorolásában, első sorban nem 
olyan mindennapi dolgokat kellett volna felemlítenie, milye-
nek a zárszámadások megvizsgálása, a honosítási törvény, 
Szeged reconstructiója, a szűkölködő vidékek segélyezésére 
irányzott kormányi tevékenység kifejtése; mindez ad grae-
cas calendas elhalasztható lett volna, mindezeknél a minisz-
terelnök úrra sokkal előnyösebb, a nemzetre nézve sokkal 
fontosabb lett volna a t. ház asztalára letenni törvényjavas-
latot a polgári házasságról, a szerzetesek száműzetéséről, az 
egyházi vagyon confiscálásáról, a nazarénusok mint bevett 
vallásfelekezethez tartozóknak törvénybe igtatásáról stb. 

Hogy a törvényjavaslat ily sorozata jobban megfelelt 
volna egyes honatyák Ízlésének, erre nézve tanuul hivjuk 
Irányi Dániel képviselő urat. Az ő felszólalása dönthetlen 
argumentumul szolgál, hogy a miniszterelnök még a szélső-
bal tetszését is kinyerte volna, lia az általunk felemiitett, 
de fájdalom, már elkésett javaslati sorozattal lépett volna 
fel a törvényhozó testületben. A figyelmes Irányi Dánielt 
nem oly könnyen lehet tévútra vezetni, még a törvényjavas-
latok oly nagy tömkelegének elősorolása által is, mint a 
hogy azt a miniszterelnök előadta, hiszen hiányzott azokból 
a fénypont, mely nélkül a többi törvényjavaslat sötétsége 
csak annál jobban feltűnt, hiányzott a polgári házasság, és 
Irányi Dániel nem lenne I. D., ha rögtön nem interpellálta 
volna a kormányt, miért történt, hogy a többi másodrangú 
törvényjavaslat mellett ez elsőrangú törvényjavaslatot nem 
vette fel a kormány az országgyűlés teendőinek programm-
jába? Irányi D. e kérdése, ha egyebet nem is, de annyit és 
azt bizonyitja, hogy ő a nép tulajdonképeni szükséglete iránt 
érzékkel nem bir, és hogy ő nem szándékozik, vagy a meny-
nyiben tőle függ, ő nem akarja, hogy az országgyűlés más 
szellemben folytassa működését, mint eddig folytatta. 

A kinek csak egy csepp érzete van a nép szükséglete 
iránt, lehetetlen, hogy el ne itélje Irányi D fellépését. Most, 
midőn a kormány is látja, hogy inily anyagi szükséggel 
küzd a nép ; most, midőn törvényjavaslatot készül benyúj-
tani, hogy a nyomasztó és sokszor igazságtalanul behajtott 
adók kezelésében a visszaélések megszüntettessenek ; most, 
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midőn a nemzet minden figyelmének az önfenntartásban 
kell központosulni ; most beszélni oly valamiről, mi a népet 
nemcsak nem segitené, hanem arra u j terhet róna, arról be-
szélni, a mi a népet erkölcsileg még inkább megrontaná, és 
igy a létező terhek viselésére lelki erejétől még jobban meg-
fosztaná ; arról beszélni, a mi a nép vallásos fogalmát meg-
zavarná, és igy egyenetlenséget szülne, igen, ily körülmé-
nyek közt, ily kilátással, ily ügyről beszélni, ily ügyet sür-
getni, oly állású embernek, kinek, ha valami, ugy leginkább 
az iránt kellene érzékkel birni, a mi a nép és nemzet fő-
szükségletét illeti, ez mondjuk, legalább is annyit tanusit, 
hogy mily távol vannak sokan a nép boldogitásának helyes 
fogalmától, azon eszközök alkalmazásától, melyek e boldog-
ságot előmozditani képesek volnának, kiknek minden má-
sodik szavuk a nép boldogitása. A polgári házasság bizo-
nyára minden egyébre jó lehet, ha épen jó lehet valamire, 
csak arra nem, hogy általa a nép, a nemzet boldog legyen. 
A világon nem első eset volna, ha a polgári házasságot ná-
lunk behoznák, de ha megkérdezzük a népeket, hol ez az 
intézmény létezik, mennyire lettek általa boldogabbá, mint 
voltak az előtt ; lia megkérdezzük, minő szellemi, vagy 
anyagi szükségleteik lettek általa kielégitve, minő nyomor 
és baj lett általa elhárítva : bizonyára azon határozott és a 
dolog természetében rejlő választ nyernénk, hogy: a polgári 
házasság által helyzetünk semmiképen nem javult. 

Nagyon jól ismerve azon szédelgést és pressiót, mely 
az általános szavazatok alkalmával űzetik, mégis egész bá-
torsággal készek volnánk hazánkban a polgári házasság 
kérdését az általános szavazat alá bocsátani, mert tudjuk 
jól, hogy a nép ennek szükségét legkevésbbé sem érzi, vala-
mint hogy kétségtelenül bizonyos az is, miszerint sehol, hol a 
polgári házasság behozatott, a törvényhozás nem indult ki 
a nép szükségletének érzetéből, vagy ezt csak czimül és czé-
gérül használta a rövidlátók félrevezetésére, hanem igenis, 
a titkos indok mindig az volt, hogy ezáltal is a keresztény-
ség tanitmánya megsértessék, hogy profánná tétessék a nép 
előtt is erőszakkal az, a mit eddig szentnek tartott. I íogy 
Irányi D.-nek ez-e a szándéka, mi azt nem tudjuk, szándé-
kát nem gyanusitjuk, de a végeredmény bizonyára nálunk 
is csak ez volna ; és midőn egyrészt a polgári házassággal, 
ha a népre erőszakoltatnék, semmi tekintetben segitve nem 
lenne, másrészt keresztény vallásos hitében idővel megingat-
tatnék. A népnek, katholikus ugy, mint orthodox, protes-
táns, vagy gör. keleti népnek, e még létező vallásos hitére 
támaszkodva mondtuk, hogy a polgári házasság kérdését 
bátrak volnánk általános szavazat alá bocsátani, és hisszük, 
hogy a nép kilencz tizedrésze, tehát egy igen nagy többség 
a polgári házasság ellen szavazna és Irányi Dániel kisebb-
ségben maradna. 

Szepesliely. Föpásztori rendelet a magyar nyelvnek az 
elemi iskolákban köteles tanitásáról. Az egyház nyelvén 
szól e rendelet a haza diplomatikus nyelvének terjesztése s 
felvirágoztatása érdekében, mutatva ez által, mennyire nem 
áll a nemzeti nyelv művelésének útjában az egyház ősi 
nyelve, sőt annak az adott körülmények közt mily hathatós 
emeltyűje. O mgának, a szepesi püspök urnák föpásztori 
rendelete igy szól : 

Notum est DD. Curatis rogatam esse novissime legem, 

quippe art. X V I I I . an. 1879, per quam lingua hungarica, 
velut obiectum institutionis, ad scholas elementares intro-
duci praecipitur. Solatio mihi est, dispositionem istam mul-
tos Curatos proprio motu praevenisse. Cum interim, quod 
hactenus privata singulorum studia praestiterunt, in uni-
versalem obligationein lege evectum sit, quatenus omnibus 
et singulis constet, quae hoc obtutu a scholis element. lege 
desiderantur, etiam adusque quoad plura exempla ad Di-
strictus transponere potero, Ordinem institutionis (Tanterv) 
scopo praemisso accommodatum, qui ab Exc. Ministerio 
Cultus et publicae institutionis ddo 29. Juni i a. 1. Nr. 17284 
ad me transmissus fuit, praesentibus in advoluto in uno 
exemplo communico. Idem Exc. Ministerium spondet subsi-
d i ä r e m quoque libellum, qui methodum linguam hungari-
cain docendi continebit, et pro usu scholarum, ubi eadem 
lingua hungarica non est vernacula, paratur, se subin hor-
sum transpositurum. 

Cum Ordini institutionis subnexus sit etiam textus le-
gis supra citatae, et de prompto obsequio, pronaque volun-
tate DD. Curatorum istius legis postulatis satisfaciendi mihi 
dubitare non liceat : parte mea tantum superest, ut quae 
praecipua sunt, ad haec attentionem DD. Curatorum diri-
gam. E t quidem 

1) Ubiubi licet, quippe ubi docens in tantum est lin-
guae hungaricae gnarus, ut eandem etiam in schola docere 
possit, lingua hungarica iam hoc anno scholastico qua obiec-
tum institutionis est introducenda. Eo suapte intellecto, 
quod sicubi scholastica iuventus in tantum iam esset in lin-
gua hung, versata, ut eadem lingua etiam in institutione, 
etiamsi tantum in parte, possit cum fructu adhiberi, id per 
legem non prohibeatur, quin intentioni legis quam maxime 
conveniat. 

2) Amodo imposterum et usque 30. Juni i 1882 ubiubi 
fuerint vacantes stationes definitive vel provisorie docenti-
bus providendae, íIiis concurrentibus, si de caetero ad do-
cendum habiles fuerint, tr ibuatur praeferentia, qui linguam 
hungaricam callent. Post dictum terminum autem nullus 
omnino ad munus docendi admoveatur, qui linguae hunga-
ricae adminus in tantum non est gnarus, ut illáin etiam cum 
fructu docere possit. 

3) Ulis docentibus, qui ante annum 1872 studia pae-
dagogica absolverunt et stationes sunt consecuti, impense 
commendo, ut proprio studio linguam hungaricam sibi pro-
priam reddere adlaborent, aut cursum suppletorium per 
Exc. Ministerium ordinandum frequentent. Hue tarnen non 
referuntur ill i docentes, qui nullo habilitatis decreto provisi, 
post annum 1868 stationes sunt consecuti, in quantum prae-
scriptum habilitatis examen needutu fecissent. Cum enim 
tales docentes ad faciendum examen per dictam legem obli-
gentur, ad cathegoriam mox sequentem pertinent. 

4) Qui docentum studia paedagogica anno 1872 vel 
serius absolverunt, et usque 30. Juni i 1882 sunt absoluturi 
et décréta habilitatis consecuturi, hue intellectis etiam do-
centibus supra sub 3) exceptis, hi si linguam hungaricam 
non callerent, speciale examen ex eadem lingua usque exi-
tum 1883 coram Commissione per Exc. Ministerium ordi-
nanda facere obligantur. 



247 

5) Post 30. Juni i 1882 nullus, linguae liungaricae ig-
narus, potest decretum habilitatis consequi. 

6) Supra provocatus Ordo institutionis per Exc. Mi-
oisterium eonstabilitus, serviat tantum pro informatione, 
cum in scliolis cath. Ordinem institutionis per Chorum Ep-
porum praescriptum observari oporteat. Neeessarium atta-
men est, ut illi Ordini lingua hungarica inferatur, eidemque 
horae in ministeriali Ordine defixae, assignentur. 

7) Ad praemissorum effectum neeessaria est scholarum 
cath. Conseriptio. Ideo singulus DD. Curatorum seholas 
paroehiae suae secundum rubricas subnexas conscribat et 
via decanali usque finem affuturi mensis Octobris a. 1. mihi 
substernal posthac vero, quotiescunque in persona docentis 
mutatio evenerit, parem informationem de novo docente 
dioecesano scholarum Inspectori submittat. 

Scepusii die 6. Octobris 1879. 
Georgius m. p., Episcopus. 

Berlin. Követeléseink a modem zsidósághoz. — Való-
ban, igy folytatja Stöcker, a modern zsidóság ugy tűnik 
fel előttem, mint nagy veszély a német népéletre nézve. Ez-
zel nem a óhitű zsidók vallását, sem a reform-zsidók ,felvi-
lágosodását' értem. Az orthodox zsidóság, a törvénynek e 
megkövülése, az ószövetség, templom, áldozó papság, áldozat, 
messiás nélkül, a 16. század gyermekeire semmi vonzó erővel 
nem bir, sem veszélyt nem rejt magában. Ez egy legbensőbb 
magvában teljesen kihalt vallási alakosság, az isteni kinyi-
latkoztatásnak idejét-nuilt alanti foka, túlélt szellem, tisztes 
ugyan még mindig, de Krisztus által eltörölve s reánk nézve 
kötelező erejétől megfosztva. Vallási jelentőségre nézve a 
reform zsidóság még csekélyebb. Se nem zsidóság se nem 
kereszténység, hanem a felvilágosodás' korának sovány 
maradéka, melynek hiu gondolatai nem zsidó talajból szár-
maztak, hanem a keresztény egyházban eredtek, de ugyanott 
már le is győzettek. Mind a két zsidó párt azzal dicsekszik, 
hogy a zsidók az emberiségre nézve a legfőbb vallási és er-
kölcsi eszmék hordozói, hogy a zsidóság küldetése most és 
a jövőre nézve abban áll, hogy ezen eszmékhez csökönyö-
sen ragaszkodjék, azokat fejleszsze és terjeszsze A zsidó 
sajtó jobbról és balról ebben teljesen megjegyezik ; azon 
tömjénfüst, mely e fölött mindkét irány zsinagógáiból föl-
emelkedik, mondhatni, kábitó és részegitő. Midőn nemrég a 
nemeslelkü Mendelsohn Mózes százados évnapja tartatott, az 
ünnepi gyülekezet előtt következő sorok voltak olvashatók : 
„Mózestől Mózesig senki olyan mint ez." Erre a szeretetre-
méltó aggastyánra, a ki pedig az emberiség fejlődésére bi-
zonyára semmi nagyobb befolyást nem gyakorolt, kiváló 
szeretettel hivatkoznak. Halála napjának emlékünnepén 
1870-ben dr Adler országos rabbi lelkesedve igy szólott : 
„Megdőlt ugyan a zsidó állam, de a zsidóság él, küldetése 
még fennáll, léte fontos tényező az emberiség fejlődésének 
történetében, a haladó ember képződésében. A mi hivatásunk 
volt és lesz : a haladó emberi szellem győzelme, az emberiség 
(des Menschenthums) győzelme. Az eltörölt zsidó állam is 
reánk nézve nem holt. Ö csak külső boritéka volt az elnem-
mulható életnek, egy nagy világtörténelmi missióval meg-
bízott néptörzs életének." íme itt látják önök egyúttal, hogy 
az emberiség mégis tulajdonképen csak talapzat, hogy a 
zsidók ,elnemmulható' törzse raj ta fenmaradjon. Igy tesz-

nek majdnem mindnyájan a zsidók közöl, kik népök fölött 
elmélkednek. Philippson írja, midőn a monotheismus terje-
désében, a világforgalom közvetítésében, a vállási egyenlő-
ség és szabadság kivívásában Izrael nagy missiójat látja, a 
következőket: „A minden téren folyó harezok jelentős jövőt 
biztosítanak a zsidóságnak ugy követőire mint az egész 
küzdő emberiségre nézve, épen ugy mint hogy minden za-
varok közt végre is egyedül a zsidóság nyúj t oly eszmetar-
talmat, mely az emberiség történetével, az észszel s a szív-
vel öszhangban van." "És ezen képzelődéssel teljes öszhang-
ban az orthodox izraelita igy szól: „A zsidó az egész em-
beriség öszfogalma, azért is minden haladás az emberiség 
körében Izraelért történik, minden fölfedezés, minden fej-
lődés első sorban a mi népünk javára történik." „Izrael 
hivatva van az emberiségnek üdvöt hozni ; mert a kereszt 
széttörik, a félhold kialszik, és Ázsia, Afrika pogány népei 
már régen elhidegültek örökölt bálványaik iránt." „Azon a 
napon, melyen a templom elpusztíttatott született a messiás; 
ekkor kezdődött Izrael fölvilágosító körútja, mint a világot 
minden ábránd és tévelytől nagyszabaditó megváltójáé." Ezt 
prédikálta egész naivan dr Levin rabbi Nürnbergben a zsi-
nagóga felavatásakor a város keresztény képviselői előtt s 
kiterjesztve karjait azt kiáltá a hallgatóság szemébe : „I t t az 
egész világ csókja !" Ez mégis egy kicsit már sok ! — Meyer, 
a , Jüdische Presse' szerkesztője í r j a : „Nem szabad kétségbe 
vonni engednünk, hogy valamennyi magas eszme, melyeken 
az erkölcsi világrend alapszik, melyek a modern cultura és 
civilizatiónak értelmiségi tartalmát és az igazi emberszere-

o o 
tet alapját képezik, a zsidóságtól származik." — „Minden jó 
az evangéliumokban nem uj, hanem a zsidóságból ered; 
a mi pedig uj, az nem jó." (Folyt köv.) 

IRODALOM. 
= Pályázati értesités. A budapesti kir. magyar tud. 

egyetem hittudományi kara által a Horváth-féle alapítvány-
ból 600, illetőleg 500 ftnyi jutalomdijjal f. évi april-hó 30-ig 
mint határidőig kitűzve volt következő két pályatételre : 
1) „Ecseteitessék IX. Pias pápának, mint az egyház fejé-
nek és tanítójának működése oly módon stb." 2) „Fejtesse-
nek k i . . . a keresztény hit- és erkölcstannak és a keresz-
ténységgel öszhangban fejlődő társadalmi tudományoknak el-
vei az emberi munkáról stb.", —éspedig az elsőre: „Stabunt 
iusti in magna constantia adversus eos, qui se angustiave-
runt et qui abstulerunt labores corum" ; a másodikra: „Ora 
et labora" jelige alatt, — egy-egy pályamű érkezvén be, a 
hittudományi kar f. évi október-hó 11-én tartott ez évi 
I. rendes Ü3ésében, a bírálók egyező véleménye alapján, a 
jutalmat ugy az egyik mint a másik pályázó részére ki nem 
adhatónak Ítélte. Ennek következtében a jeligés levelek fel-
bontatlanul elégettettek, a pályaművek pedig a hit tudomá-
nyi kar dékáni hivatalában átvehetők. 

Kelt Budapesten, a hittud. kar 1879. évi októberhó 
11-ikén tartot t ezé vi I . rendes üléséből. 

Dr Breznay Béla, e. i. dékán. 

— „Az egyetemes egyháztörténetem kézikönyve" 
czim alatt megjelenendő műre jeles készültségü és szorgalmas 
munkatársunk, Kazaly Imre, váczi hittanár, következő meg-
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rendelési felszólítást küldött be hozzánk, melyre t. olvasóink 
figyelmét el nem mulaszthatjuk különösen felhívni. 

„Midőn két évvel ezelőtt, úgymond,,, A kath. egyházjogtan 
kézikönyve" ezimü munkámat közzé tettem, több oldalról egy 
hasonterjedelmü és irányú egyháztörténelem megírására 
szóiitattam fel. Én ugyan csekély erőim és tehetségeim ér-
zetében eleve jól tudtam, mily nehéz feladat vár rám, lia e 
felszólításnak engedek ; de meggondolva, hogy a 40-es évek 
óta kath. szellemben irt egyháztörténelem nem jelent meg, 
s arról sem lévén tudomásom, hogy talán más, nálamnál hi-
vatásosabb tehetség fog a hiányt pótlandó mű kiadásra vá-
lalkozni : még a mult év folyamában hozzáfogtam, a sokak-
tól ajánlott munka szerkesztéséhez. Ámde szintén a mult év 
utolján Dr Rapaics Raymund egri hittanár egy kitűnő, s 
minden tekintetben a kor színvonalán álló egyháztörténelem 
első kötetének közrebocsájtásával lepvén meg a magyar kö-
zönséget : az általam megkezdett művet fölöslegessé váltnak o ö o 
tartva, — annak folytatását egy időre abbahagytam. Később 
azonban fontolóra véve, hogy az emiitett nagyszabású egy-
háztörténelem mellett, egy kisebb terjedelmű hasontárgyu 
dolgozat is, — mint a minőnek az enyémet terveztem, — 
megállhatja a maga helyét ; sőt remélve, hogy a lelkes ma-
gyar közönség, mely a legközelebbi években a dr Csiky, dr 
Szeredy és általam rövid időköz alatt kiadott három egy-
házjogtant egyaránt buzgó pártfogásban részesité : a puszta 
véletlenségből egymást gyorsan követő két egyháztörténelem 
mindketteje iránt is érdekeltséget tanusitand ; — megfon-
tolva s remélve ezeket: újra folytattam a félbeszakított 
munkát, — melylyel már annyira haladtam, hogy annak 
sajtó alá rendezését is megkezdhetem. — Szerény munkálatom 
megírásánál főleg ama czélt tartam szem előtt, hogy a mo-
dern tudományosság igényeinek megfelelő s oly alakba ön-
tött egyháztörténelemmel gazdagitsam hazai irodalmunkat, 
mely esetleg a theologiai előadásoknál kézikönyv gyanánt 
is használható legyen. Ugyanazért a történelem anyagát, 
bár hiven, de akkép igyekeztem feldolgozni, hogy előadá-
som se tulterjedelmesnek, se pedig tulrövidnek ne legyen 
mondható. Rendszer tekintetében arra ügyeltem, hogy ugy 
az összes történelemről, mint különösen az egymással össze-
függő történeti eseményekről könnyű áttekintést nyújthas-
sak. Felölelni s lehetőleg természetes sorrendben előadni 
igyekeztem mindazt, mi a legujabbkori történetírók véleke-
dése szerint a történelem körébe vág. Nagy figyelmet for-
dítottam arra is, hogy művemben a legújabb történeti bú-
várlatok eredményei, valamint a modern kritikai vélekedé-
sek is előtüntetve legyenek. Végre egyszerű, világos nyel-
vezet s tetszetős előadási modor által munkámat nemcsak 
alkalmas iskolai könyvvé, hanem élvezetes olvasmánynyá is 
tenni iparkodtam. — A körülbelül 60 — 65 nagy 8-ad ivre 
terjedendő, csinos kiállitásu művem könnyebb megszerez-
hetés tekintetéből hat külön, — egyenkint 10—12 ivnyi, — 
füzetben fog mejelenni. — Egy-egy füzet árát 80 krajczár-
ban állapitottam meg, mely összeg minden egyes füzet meg-
jelenésekor utánvét mellett lesz fizetendő s azért az előleges 

fizetést mellőzni kérem. — Az első füzet (mely Krisztus 
születésétől a milanói rendelet kibocsátásáig terjedő korszak 
történelmét tárgyalandja) folyó évi november közepe táján : 
a többi (szintén egy-egy korszak eseményeit felölelő) füze-
tek 3—4 havi időközben a jövő 1880-ik év végéig; legké-
sőbb 1881-iki márczius utoljáig fognak nap világot látni.— 
Hogy a nyomatandó példányok száma felől tájékozhassam 
magamat : a legczélszerübben levelező lapon eszközölhető 
megrendeléseket, folyó október 31-ikéig kérem nevemre 
czimezve (Vácz, papnövelde) beküldeni. — Kilencz egyszerre 
megrendelt példányhoz a 10-iket tiszteletpéldány gyanánt 
csatolandom. — Vácz, október 5-én 1879. —Kazaly Imre, 
hittanár. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Liehtensleiger Ferencz kalocsai főszékesegyházi 
éneklőkanonok, czimzetes apát, érseki helynök és főügyhall-
gatónak, a driveszti püspöki czimet adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1879. évi október hó 6-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A Vatikán és Berlin közti tárgyalásokra vonatkozó-

lag a berlini ,National-Zeitung' figyelmeztet, hogy eddig az 
e tárgyban közlött hirek rendesen messze elejébe vágtak a 
valóságnak. Eddig constatálható tény, hogy Stolberg gróf 
baden-badeni tartózkodása alatt más politikai megbízatás 
mellett a bécsi nuntiussal folytatott tárgyalásokról is jelen-
tést tett. Az is ténynek bizonyul be, hogy a bécsi nuntius a 
tárgyalásokról szintén jelentést küldött Rómába. Ekként a 
további lépés ez ügyben csak azután várható, lia a Vatikán 
nyilatkozott. Igy a ,N. Zeitung'. 

— Vatikáni allevéltárnokká a szent atya Balan Péter 
hírneves történészt nevezte ki. 

— Berlinben a zsidóság igen feltűnő módon grassál-
ván, e napokban zsidó-ellenes társulat alakult. 

— Belgiumban általános öröm uralkodik a katholikusok 
közt, mert az állami, szabadkőmives szellemű iskolák üresen 
maradtak, a kath. iskolák pedig nagyon megteltek. Sz. Ni-
kolasban p. a kath. iskolákba jár 2000 tanoncz, az államiak-
ba 33, sz. Huberten az állami iskolába csupán 7 gyermek 
jelentkezett. I t t a tanitói kar 7000 frank évi fizetést huz, 
tehát egy-egy államiskolai gyermek 1200 —1509 frankba 
kerül. Némely helyen valamennyi gyermek átment a kath. 
iskolába s mégis a szülők köteleztetnek az üres állami iskola 
fenntartására is költekezni . . . Ilyen a liberális szabadság ! 

— Velenczében ,istentagadók társulata' keletkezett, 
melynek első teendője volt Garibaldit tiszteletbeli elnökké 
választani. Összeillenek. 

— Egyle t iek . Kath. jogtudósok eongressusa ült össze 
f. hó 1-én Angersben mgr Freppel püspök elnöklete alatt. 
A lángszellemü főpásztor megnyitó beszéde után Lucien 
Brun előterjeszté a kath. jogtudósok programmját az egy-
ház és keresztény család mostani helyzetére nézve. Utána 
egy spanyol jogtudós jelentést tett a spanyol jogtudósok 
törekvéséről, hogy hazájokban az egyház szabadságát meg-
védjék. Erre a congressus négy bizottságot választott, me-
lyek közöl az első sajtó, a második közoktatási, a harmadik 
az egyház és állam viszonyára vonatkozó, a negyedik a há-
zassági ügyekkel bizatott meg. A franczia bírói kar több 
előkelő tagjai részt vett a gyűlésben. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : A vasárnap megszentelésének nagyfontossága socialis szempontból. — Az eretnek keresztelés feletti vita. 
— Egyházi tudósítások : Budapest. Liberális lamentatió. A győri egyházmegyéből. Templomok fölszenteléséről. Németor-
szág. A választások utáni helyzetről. München. Düllinger a keleti kérdésről. Berlin. Követeléseink a modern zsidóság-

hoz. — Vegyesek. 

A vasárnap megszentelésének nagyfontossága 
socialis szempontból. 

„Ecclesia namque Dei vivi, quae est columna et firma-
mentum veritatis, (Tim. I. 3, 15.) eas doctrinas et praecepta 
tradit, quibus societatis incolumitati et quieti apprime pro--
spicitur, et nefasta socialismi propago radicitus evellitur." 
(Encycl. Leonis P P . X I I I . d. 28". Dec. 1878.) 

„Napjainkban — mondja Stöckl legújabb mun-
kája bevezetésében1) — igen sok az úgynevezett 
„égető kérdés", mely a kor szükségeinek megfelelő 
megoldást kiván. Az élet minden pontjain-wieriil-
nek fel ilyen kérdések s a szakértők minden oldal-
ról sietnek, hogy megpróbálják bölcseségöket azok 
megoldásában. Minden elő vetetik, mi a felállított 
problémákat megvilágítani s azon utat kijelölni 
képes volna, melyen a zavarokból kiszabadulni le-
hetne. Csupán egy tényező mellőztetik közönségesen 
ezen kérdések megoldásánál — evvel a korszellem 
nem akar számolni, s ez — a kereszténység. Pedig a 
legtöbb ezen kérdések közül nem is merülne fel, ha 
a keresztény szellem, a ker. hit, amint az egyház ta-
nítja azt, fel nem adatnék; mások ismét oly neműek, 
melyek megoldása kevesebb nehézséggel járna, ha a 
keresztény szempont nem mellőztetnék, s valóban 
csupán emiatt nem oldhatók meg szerencsésen. In-
nét van azután, hogy már annyi az égető kérdés 
napjainkban, miszerint ina-holnap minden kérdé-
sessé fog válni; s hasztalan lesz minden fáradozás 
mindaddig, mig a kereszténységhez vissza nem tér 
nek. Hiába ! nincs máskép ; az emberiség a keresz-
ténységhez van utalva, ha százszor tagadja is ezt 
valaki, egyedül ott az üdv. Csupán a keresztény hit 
fényében és szellemében fejthetök meg szerencsé-
sen azon talányok, melyek az emberiség előtt, annak 

Das Christenthum und die groszen Fragen der Ge-
genwart, von Dr Albert Stöckl. I. Band. Mainz. 1879. 

szellemi, erkölcsi és socialis életében felmerülnek ; 
csupán a. kereszténység elvei nyújtanak biztos mér-
leget ama sok és különféle problémák igazi meg-
fejtése- és megoldásához, melyekkel földi életünk 
minden mozzanataiban találkozunk." 

Ama számos kérdések között, melyek napjaink-
ban egész Európát feszült figyelemben tartják, ta-
lán nincsen fontosabb s életbevágóbb, az úgyneve-
zett socialis kérdésnél. Korunk vészterhes sötét képe 
komolyan és sürgetően int bennünket, miszerint 
az4n eszközökről gondoskodjunk, melyek a társa-
dalom regenerálását s fenállását biztosítani képe-
sek. Szentséges atyánk, a dicsőén uralkodó XIII. 
Leo pápa, fentebb idézett magasztos encyclikájában 
rámutatott azon forrásra, melyből a társadalom ba-
jainak orvoslásához szükséges, hathatós eszközök 
meríthetök, tudniillik a kath. egyházra, mely az 
igazság oszlopa és erőssége, s mely Roszbach sze-
rint: „Minden égető életkérdéseinknél ama világító 
torony, melynek fényénél az élet tévutait felismer-
het jük; és a keresztény szeretet ama örökkétartó ha-
talom, mely a világot legyőzi." 

Azon számos eszközök közül, melyeket a ke-
reszténység nyújt e czélra, ha nem is egyedüli, de a 
l eg je lentékenyebbek e g y i k e : a vasárnap kellő meg-
szentelése. 

Senki sem vonhatja kétségbe, hogy erkölcsiség 
nélkül az állam fenn nem állhat, a társadalom föl-
oszlik. De az erkölcsiség a valláson alapszik : vallás 
és erkölcsiség feloldhatatlan összeköttetésben áll-
nak egymással ugy, hogy az egyiknek megsértése a 
másiknak romlását vonja maga után. A legbölcsebb, 
legnagyobb államférfiak minden korban bevallot-
ták, hogy a vallás alapja, talpköve az államnak. Wa-
shington szerint a vallás és az erkölcsiség két nél-
külözhetetlen oszlopa a társadalomnak; nem hazafi 
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az, ki az emberi boldogság e két támaszát aláássa. 
Maga Hegel sem tagadhatá, hogy a törvények leg-
főbb igazolásukat a vallástól nyerik. Ezek oly igaz 
ságok, melyeket már a pogányok bölcsei, Cicero, 
Plutarch, Aristoteles sat. elismertek. 

Már pedig dr Hergenröther Fülöp szerint, ki-
nek jeles müvét2) jelen fejtegetésemben leginkább 
követtem, lia azt óhajtjuk, hogy a népben a vallás 
megőriztessék, fenmaradjon, ennek egyik lényeges alap-
föltétele: a vasárnap kellő megszentelése ; enélkül csak-
hamar kivész a köznépből a vallás iránti érzék, ki-
hal az erkölcsiség. „Megtartottátok-e a vasárnapot?" 
kérdék az egyház első üldözői a zaklatott kereszté-
nyektől? S helyesen, mert a vasárnap megszentelése, 
a ker. név- és viseletnek nyilvános bevallása; az a 
legerősebb külső kapocs, mely az embert Istennel 
összeköti ; s azért az egyszersmind a társadalom 
egyik lényeges kapcsát képezi annyira, miszerint Gau-
me nem kételkedik állitani : „hogy a vasárnap meg-
szentségtelenitése a társadalom vesztéhez vezeti 

Minden társadalom, a tekintély, a rend és az 
engedelmesség elvein nyugszik ; de ezek szükség-
kép — dogma gyanánt — föltételezik az ember ter-
mészeti méltóságát, ennek pedig a vasárnap meg-
szenteléséről szóló törvény képezi egyik leghatal-
masabb oltalmát; mert ez óvja leginkább természet-
fölötti méltóságát s szabadságát. Itt is valósul az, 
hogy amely ember, természetfölötti méltóságát, mint 
Isten gyermeke, nem becsüli, az elveszti egyszers-
mind természeti méltóságát, s mint a zsoltáros mond-
ja: „Az oktalan állatok sorába sülyed." (48. zs. 15.) 
S vájjon nincs-e ugy? Nem sülyed e igavonó mar-
hává a szegény munkás ember, ha a vasárnaptól 
megfosztatik? Vájjon a folytonos szolgai munka 
közben találhat-e időt fensőbb hivatásáról elmél-
kedni? „A hitetlenségtől megmételyezett modern 
népgazdászati iskolák'-' — mondja Pecci bibornok-
püspök, a mostani XIII. Leo pápa, egyik föpásztori 
levelében — „a munkát az ember legfőbb czéljának 
tekintik, s az embert magát csak nagyobb vagy ki-
sebb értékű gép gyanánt becsülik, a szerint, a mint 
több vagy kevesebb keresettel felér. Innen ered, 
hogy az embernek erkölcsi becse semmibe sem vé-
tetik, innét ama borzasztó visszaélés a szegény 
munkással azok részéről, kik csupán azon vannak, 
miszerint ö saját hasznukra, nyereségökre kizsák-

2) Die Sonntagsheiligung vom religiösen, socialen und 
hygienischen Standpunkt. Dr Philip Hergenröther, Profes-
sor der Theologie am bischöfl. Lyceum zu Eichstätt . Würz-
burg 1878. 

mányolják." Ugyanő mondja továbbá a vasárnap-
ra nézve: „Ekkor rázza le vállairól a szegény em-
ber a szántóföld s a műhely porát s könnyebben 
lélekszik ünnepi ruhájában. Megemlékezik, hogy 
nem egyedül azért teremté öt Isten, miszerint 
örökké csak az anyag igáját huzza, hanem hogy ur 
is legyen fölötte." S ismét az emiitett hitetlen is-
kolákra czélozva, ezt mondja: „Mialatt pedig az em-
bert teljesen az anyaghoz kötik s abban elmerülve, 
eltemetve tartják, addig a szellemi élet végkép el-
fojtatik benne. Mindaz, ami az embert fölemelni s 
azzá, mire az Istentől hivatva van, t. i. Isten gyer-
mekévé, a mennyország örökösévé tenni képes, el-
homályosul szemei előtt s feledésbe megy; ellenben 
mindaz, mi állati, testi ösztönében rejlik, féktele-
nül magára hagyatik." Hasonló lesz az oktalan álla-
tokhoz. Ki nem ismeri el ezek után, hogy a vasárnap 
inegszentségtelenitése által megfosztatik a szegény 
munkás nép emberi méltóságától ; s viszont, ki nem 
látja be, hogy a vasárnap méltó megiilése, valamint 
az ember fensőbb rendeltetése-, hivatása- és szabad-
ságának, ugy emberi méltóságának is egyik hatal-
mas és lényeges oltalmazója. Igenis, a vasárnapnak, 
az egyház által előirt módoni buzgó megülése által 
vezéreltetik leginkább a köznép az Isten megisme-
résére és imádására, fensőbb rendeltetésének, em-
beri méltóságának s egyszersmind földi hivatásá-
nak s kötelességeinek megértésére. Ekkor állítja az 
egyház szemei elé isteni Üdvözítőnk magasztos pél-
dáját, ki a legalacsonyabb munkát sem veté meg, 
hanem saját maga is végezvén kézi munkát, meg-
szentelé, inegáldá azt ; s ki örök nyugalmat igért 
becsületes, szorgalmas rövid földi munkálkodásunk-
ért, mely örök, boldog nyugalom feltételéül s élő-
képéül a vasárnap megszentelését rendelé az Ur. 
Ekkor hallja, a templomban, hirdetni mindenkinek 
a szeretet nagy parancsát, mely szegényt és gazda-
got egyesit, összefűz, mely a legkisebb, legszegé-
nyebb emberben magát Krisztust szeretni és be-
csülni tanitja, s örök büntetéssel fenyeget, ha va-
laki a legkisebb embertársát is elnyomja. Valóban, 
mi fejezheti ki szebben s legszegényebb, legalacso 
nyabb sorsúnak emberi méltóságát, mint isteni Üd-
vözitönk ama szavai: „Bizonymondom nektek,amit 
egynek ezen legkisebb atyámfiai közöl cselekedtetek, 
nekem cselekedtétek." (Máté 25, 40.) Itt tanulja a 
szegény munkás bizalommal emelni fel szivét a 
mennyei Atyához, itt nyerni el, a szentségek méltó 
fölvétele által, ez élet nehéz küzdelmei közt az annyi-
ra szükséges lelki eröt, önmegtagadást s áldozatkész-
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séget; itt könyiil meg szive a hatnapi terhes munka 
után egy örömnapot élvezvén, s egyszersmind testi 
erejében is megujul a jövő hét munkájához. Vasár-
nap hoz hétről hétre a ker. családok körébe uj örö-
möt, vidámságot, közlékenységét, az tartja fen és 
erösiti általában az emberek közötti kapcsot. Ekkor 
lép ki minden egyes az ö magánköréből s részvét s 
szeretettel közeledik embertársaihoz, örülvén, ha 
jót tehet másokkal. 

Az eddig felhozottakból is kitűnik, mennyire 
emeli és elömozditja a vasárnap megszentelése a 
közművelődést is a nép között. — ^Népnevelés jöjjön 
el a te országod /•' Ezt hangoztatják szüntelen a libe-
rálisok s mégis annak egyik leghathatósabb segéd-
eszközét, a vasárnapot, el akarják venni tőle. Miben 
áll a valódi nevelés, nemde, ha kikerülni akarjuk, 
nehogy a nevelés egyoldalúvá, veszedelmessé vál-
jék, annak az egész embert kell felölelnie. Az igazi 
műveltség, az ész és a sziv kiképzésében áll, s aki 
igy müveit, az külsőleg, tettekben is megmutatja 
azt. Vallás nélkül igazi erkölcsi műveltség nem lé-
tesithetö; csupán az ész kiképzése, a sziv nemesítése 
nélkül a köznépnél inkább veszedelmes, mint hasz 
nos. S mi által nemesittetik inkább az emberi sziv, 
mint vallás által? Vallás nélkül tehát nincs valódi 
műveltség, minden jó nevelésnek alapföltétele a vallás. 
S minthogy a köznép, mint fentebb kimutattam, 
leginkább a vasárnap kellő megiilése által vezérel-
tetik a vallásossághoz; tehát a vasárnap megszen-
telése képezi a népnevelés és műveltség egyik lé-
nyeges eszközét és feltételét. Valóban a világi isme-
retek és tudományok, melyekkel napjainkban a köz 
népet is boldogitani akarják, ha vallásossággal nem 
párosulnak inkább vesztére, mint hasznára és meg-
elégedésére fognak válni. Jól mondja Hettinger, 
hogy az ily nevelés csak növeli a nép szükségeit s kü-
lönféle vágyait, és hogy vallás nélkül az nem fog birni a 
bűnnek ellenállani. A tapasztalás tanusitja, hogy val-
lásos alap nélkül az értelem kiképzése csak a gőgöt 
s szenvedélyeket költi fél, s hajlandóbbá s ügyeseb-
bé teszi a népet, mindenféle kihágásokra s bűnökre. 
S nem ily vallásnélküli nevelést akarnak-e a libe-
rálisok? S ha sikerül nekik valamennyi népiskolát 
elközösiteni s a vallásoktatást onnét kiszorítani, 
marad-e egyéb tere és ideje az egyháznak a reábí-
zott nép keresztény, vallás erkölcsi neveléséhez, az 
Isten igéjének hirdetéséhez, mint a templom és va-
sárnap ? S lia még a templomtól is sikerül a hitetlen-
ségnek elvonni a népet a vasárnap megszentségtele-
nitése által, akkor nemsokára az elvadulás, erkölcs-

telenség pusztításai annyira lábra kapnak a nép 
között, miszerint az állam semmi világi hatalma 
sem lesz képes a népet fékentartani. Mily jól mondta 
minap is Trefort miniszter ur ö nmga : „ Társadalom 
vallás nélkül, vallás egyház nélkül, felfogásom szerint, 
nem képzelhetőVajha e nagy igazságot mindenütt 
megszívlelnék az elíiljárók s a magokat népboldo-
gitóknak hirdető honatyák. Valóban leverő s majd-
nem kétségbeejtő azon látvány, melyet hazánk na-
gyobb-kisebb, különösen számosb zsidók által lakott 
városaiban már is tapasztalhatni, mikép szentség-
telenittetik meg a vasárnap s elvonatik a nép a tem-
plomtól, az isteni szolgálattól, s daczára az 1868-ik 
évi 53. tvcznekés a legújabban hozott büntető codex 
parancsainak, nem találkozik szolgabíró vagy pol-
gármester, ki az ily áthágásoknak útját állaná s 
kötelességét teljesítené. Ha valahol, bizonyára itt 
van helyén, ama komoly figyelmeztetést hangoz-
tatni: „Videant consules" stb. (Vége köv.) 

Gyurikovits Mátyás. 

Az eretnek keresztelés feletti vita. 
(Mutatvány Kazaly /mré-nek „Az egyetemes egyháztörténe-

tem kézikönyve" czimű, sajtó alatt levő művéből.) 

Az apostoli időkből származott ösi hagyomány 
szerint, a keresztség szentségét, a Krisztus Urunk 
által rendelt anyag és alak megtartása mellett bár-
ki, tehát nem csak az egyház közösségében levők, 
hanem az eretnekek, sőt a pogányok is érvényesen 
kiszolgáltathatják. E hagyomány a két első század-
ban mindenütt hiven megőriztetett, s ezért az eret-
nekségből a kath. egyház kebelébe visszatérőket se-
hol sem volt szokás újra keresztelni. Azonban a 
3-ik század első félében az afrikai és némely kis-
ázsiai püspökök, valószínűleg Tertullián után in 
dúlva,1) azt kezdték tanítani, hogy a keresztség 
csupán a kath. egyházban, mint Krisztus egyedül 
üdvözítő igaz egyházában szolgáltathatik ki érvé-
nyesen, s hogy ennélfogva a megtérő eretnekek, 
mint a kik érvénytelenül lőnnek megkeresztelve, 
újra megkeresztelendök. Jelesül ily értelmii határo-
zatot hoztak Agrippin karthágói püspök alatt 218 — 
222 közt tartott karthágói s Firmilian cappadocia-
caesareai püspök alatt 230 — 235 közt tartott iconi-
umi és synnadai zsinatok. 

Minthogy azonban a római egyház, mint min-
denben, ugy az eretnek keresztség érvényére vonat-

1) Non idem Deus est nobis et haereticis, nec unus 
Christus i. e. idem ; ideoque nec baptismus unus, quia non 
idem, quem cum rite non habeant, non habent, ita nec pos-
sunt accipere, quia non habent." De bapt. c. 15. 

32* 
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kozólag is a régi hagyományhoz változatlanul ragaszkodott. 
I. István pápa 253-ik év körül a ciliciai és cappadociai 
püspököket a római egyház szokásának követésére intette, 
de szavai sikertelenek maradván, őket az egyház közössé-
géből kizárni készült, mind az által e szándékától valószí-
nűleg alexandriai sz. Dénes közbenjárása folytán elállott.2) 
Két évvel később sz. Cyprián karthágói püspöknek a vitás 
kérdésben való fellépése még hevesebb jelenetekre adott 
alkalmat. Történt ugyanis, hogy Numidiában egy Magnus 
nevű laicus egyén, a tartomány püspökei előtt azon véle-
ménynek adott kifejezést, hogy a megtérő novatiánusokat, 
miután egészen a kath. egyház szertartásai szerint keresz-
teltettek meg, szükségtelen újra megkeresztelni. A numi-
diai püspököket Magnus nyilatkozata zavarba hozván, az 
ügyet a 255-ik évben sz. Cyprián elnöklete alatt tar tot t 
karthágói zsinat elé terjesztették ; mire a zsinati atyák azon 
határozatot hozták, hogy miután a^keresztség a kath. egy-
házon kivül érvényesen ki nem szolgáltathatik, általán véve 
minden megtérő eretnek újra keresztelendő.3) E határozat 
több oldalról ellenmondásra találván, sz. Cyprián a követ-
kező évben (256) ismét zsinatot hitt egybe Carthágóba, a 
melyre megjelent 71 püspök, újra kimondá, hogy az eret-
nekek által kiszolgált keresztség érvénytelen. Sz. Cyprián a 
két zsinati határozatot megerősítés végett I. István pápá-
hoz Rómába küldé, honnét azonban a kért megerősítést 
meg nem nyeré. Sőt ellenkezőleg a pápa a megtérő eretne-
kek újra keresztelését határozottan kárhoztatá. Szent Cy-
priánhoz intézett válaszában a többi között ezen emlékeze-
tes szavakat mondá : „Si quis a quacunque haeresi venerit 
ad nos, nil inovetur, nisi quod traditum est, ut manus ei im-
ponatur ad poenitentiam,"4) I logy I. István pápa a „qua-
cunque haeresi" általános kifejezés daczára, a kellő alak és 
anyag mellett kiszolgáltatott keresztségről szól, sz. Cyprián 
és Firmilián is elismerik.5) 

A pápa válasza korántsem volt képes Afr ika főpász-
torait téves nézetük elhagyására birni, sőt sz. Cyprián a 
pápai irat ellen Pompejus6) és Jovian7) püspökökhöz irt le-
veleiben élesen kikelt s még ugyanazon év őszén Kar thágó-
ban egy ujabb zsinatot tartott, melyre kettő kivételével az 
afrikai püspökök mind megjelenvén, (számszerint 80-an), 
ugy együttesen, mint egyenkint kinyilatkoztatták, hogy az 
előbbi két zsinaton hozott határozatokhoz továbbra és tánto-
rithatlanul ragaszkodni akarnak. Ugyanezen zsinat alkal-
mával az ellenmondás hevében magáról megfeledkezett car-
thágói főpap, a római egyház elsőbbségével kevésbbé össze-
egyeztethető nyilatkozatokat is tett. Még szenvedélyesebb 
hangon szólt a pápáról Firmilián, ama levelében, melyet ez 
idő tájban Cypriánhoz intézet.9) Yajjon a pápa sz. Cyprián 
és püspöktársainak e makacsságával szemben minő maga-
tartást tanúsított? Intézett-e ujabb választ hozzájuk ? — 
mind azt biztos történeti adotok hiányában eldöntenünk nem 

2) Euseb. VII. 4. 
3) Cypr. ep. 70. 
4) István pápának e levele elveszett s csak Cyprián s Firmilián 

leveleiben birjuk annak némi töredékét. 
5) L. Hefele, Conciliengesch. I. 126—130. 
s) Ep. 74. 
') Ep. 73. 
8 )Car thag. concil. sub Cypr. septim. torn. III . 1051 —1078. 
9) In ter ep. Cypr. 75. 

lehet. Bizonyosan csak azt tudjuk, hogy a nemsokára kitört 
valeriáni üldözés, — mely alatt mind István pápa (257), 
mind pedig sz. Cyprián (258) vértanúi halált szenvedett — 
az egyenetlenségnek véget vetett. De talán nem tévedünk, 
ha azt állítjuk, hogy sz. Cyprián, kit a túlságos hév egy 
időre elragadott, később tévedését belátva püspök társaival 
együtt alá veté magát a pápa Ítéletének. Eme véleményün-
ket megerősítik sz. Jeromos és sz. Ágostonnak szavai. Sz. 
Jeromos ugyanis határozottan azt állítja, hogy sz. Cyprián 
257-ben egy negyedik zsinatot tartott, melyen ugy ő, mint 
az afrikai püspöki kar kinyilatkoztatták, miszerint az eret-
nek keresztség ügyében tévesen vélekedtek, s elismerték, 
hogy a megtérő eretnek újra keresztelése szükségtelen,10) Sz. 
Ágoston pedig ezeket mondja: „Arra nézve, hogy sz. Cy-
prián téves állítását visszavonta volna, nincsenek ugyan bi-
zonyítékaim, de azért erősen hiszem, miszerint e visszavo-
nás valósággal megtörtént. Meglehet, hogy a bizonyítékok 
azok által lőnek megsemmisítve, kik ugyanazon tévedésben 
voltak, melyben sz. Cyprián, s kiknek ennélfogva érdekükben 
állott, hogy ily hatalmas védőtől meg ne fosztassanak. Egyéb-
iránt az is bizonyos, hogy az afrikai püspököknek minden 
cselekedetei nincsenek megirva; valamint, hogy azt is meg 
kell vallanom, miszerint mind azt, mi róluk feljegyeztetett, 
nem ismerem."11) 

Különben, ha talán sz. Cyprián nem vonta volna is 
vissza téves véleményét, —jóhiszeműleg tévedett. O ugyan-
is azt tartá, hogy a megtérő eretnekek újra keresztelése 
nem dogmaticus, hanem fegyelmi ügy, melyre nézve min-
den részletes egyháznak szabadságában áll saját szokását 
követni.12) A hév és szenvedélyesség pedig, melylyel sz. 
Cyprián saját nézetéhez ragaszkodott, onnét magyarázható 
meg, mert I. István pápa erélyes hangon s részletes indoko-
lás nélkül utalá őt a római egyház szokásának követésére. 
A hibát, melyet az egyébként szentéletű karthágói főpap el-
követett, vértanúi halálával hozta helyre,13) s ugyanazért a 
a római egyház iratait mindenkor nagyra becsülé, s névét a 
sz. mise kánonába iktatá. 

Az eretnek-keresztség érvényéről szóló vita végleg az 
arlesi zsinaton (314)-ben döntetett el, hol is kimondatott, 
hogy az eretnekek keresztelése, ha az a sz. Háromság nevében 
történt, érvényesnek tekintendő ; az I-ső nicaeai zsinat pedig 
pótlólag azt határozá, hogy csupán samasatai Pá l követői, 
s a sz. Háromságot tagadó eretnekek keresztsége tartandó 
érvénytelennek. 

Jegyzet. A legújabb időben Tizziánu) bebizonyítani 
igyekvék, hogy az István pápa és Cyprián közti vita nem 
történeti tény, hanem a római egyház tekintélye ellen áská-
lódó donatisták koholmánya. — Molkenbuhr15) és Alber16) 

'») Adv. Lucif. c. 23. 
11) Contr. Donát. 1. II . n. 4. 
12) Csakis azon feltevés mellett, hogy sz. Cyprián az eretuek ke-

resztség ismétlését fegyelmi ügynek tar tot ta , ér thet jük meg, mikép állít-
hat ta 6 a kérdéses ügyben ta r to t t harmadik zsinaton, hogy a püspökök 
mindenkitől függetlenül intézkedhetnek s Is tenen kivül senkinek száma-
dással nem tartoznak. 

Is) „Sí (Cyprianus) de baptismo aliter senserat, quam Veritas 
posceret, id charitatis ubertate pensatum et passionis falce purgatum 
est." Aug. de Bapt. donat. 1. II . 

14 ) La célébré contenza fra S. Stephano c. s. Cypr. Roma 1862. 
>5) Disser. de Firmil Patr . T. I I I . p. 1357. 
l s) Dissert. V. de dissidio inter Cypr. et Steph. Dissert, torn. I . 

pag. 134. 
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pedig Firmiliánnak sz. Cypriánhoz intézett levelének hiteles-
ségét vonták kétségbe. — Ezen irók törekvését mi helyeselni 
nem tudjuk, mert az a meggyőződésünk, hogy számos hi-
teles adatokkal szemben e történeti tények valóságát meg-
tagadni nem csak hogy nem lehet, de nem is szabad. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 17. Liberalis lamentatió. — E v e k hosz-

szu sora után, mely a liberalismusnak csupa örömvirágokat 
termett, megértük valahára, hogy az ő csillaga hullani kezd. 
Öröme szomorúságra változik és jajkiáltásákban tör ki, ha-
bár még azon súlyos csapások egyikét sem érezte, melylyel 
ö sújtotta a társadalmat, sújtotta az egyházat, és igy a val-
lásosságot, az erkölcsiséget. Előre lehetett ugyan minden-
kinek, és igy a liberálisoknak is látni, hogy az emberek 
majd csak megunják egyszer az ő garázdálkodásaikat; előre 
lehetett látni, hogy azon rettentő szédelgés után, melyet a 
liberalismus maga hasznára kizsákmányolt, első izben is a 
porosz nép fog a lefolyt választások alatt kárhoztató Ítéle-
tet mondani a liberalismus felett. Hiszen Bismarck maga-
viselete a liberális párt tal szemben, elég biztosíték volt 
arra nézve, hogy minden józaneszü ember tudja, hányat 
ütött az óra a liberalismusra nézve, mindamellett is a libe-
rálisokat az események sokkal jobban meglepték, hogy sem 
azt előre gondolták volna, és igy a választásoknál szenve-
dett veszteségek nemcsak a német sajtó, hanem az összes 

« európai liberális napi irodalom j a j kiáltásait is, igy a miein-
kéit is, maguk után vonták. 

Egyetlen egy lap sem tesz ki a liberalismusért e te-
kintetben hazánkban jobban, mint a ,P. Napló'. Azon czikke, 
melyet a porosz választások után közölt, a jeremiádok be-
cses, habár nem épen tiszteletre méltó példánya, és habár 
szenvelgi is, hogy őtet kevésbbé érdekli X I I I . Leo szövet-
sége Németországgal, mint a védvámosok és agrariusok 
szövetsége Németországban a kormánynyal, a franczia ipar 
és a keleti nyers termények ellen, mégis tagadhatatlan az, 
hogy kegyetlenül fáj neki a talán küszöbön álló kulturharcz 
megszüntetése, mely a választásoknak bizonyára leglénye-
gesebb eredményét képezi. A kinek e kulturharcz befejezése 
inye szerint van, az bizonyára nem ir ugy, mint a ,Pesti 
Napló', mely e pontról következőleg emlékezik meg : „Nem 
régen volt, úgymond, hogy a vallás nevelt és felvilágoso-
dott emberhez nem méltó felfogásnak, az egyház pedig el-
avult s eltörlendő intézménynek, a népet butitó s államot 
veszélyeztető szervezetnek tekintetett ; ma ismét erős fele-
kezetiség uralkodik és az államok keresik az egyház szö-
vetségét és a vallástalan nevelésben vélik (?) feltalálhatni 
forrását az u j társadalom sokféle erkölcsi fogyatkozásának." 

E nyilatkozat, valamint a ,Napló' azon gúnyos meg-
jegyzése, hogy a protestáns konservativek is hivei a christ-
lich-germanischer Staat eszméjének, azt hisszük, hogy nem 
oly értelemben veendők, mintha a kulturharcz beszüntetése 
szerencsés volna a ,Pesti Napló' tetszését megnyerni, nem 
azt jelentik, mintha a ,Napló' örvendene azon eseménynek, 
ha az államok a keresztény alapra ismét visszatérnének, ha-
nem igenis, azon jajkiál tást jelzi, hogy mi lesz ily körül-
mények közt a liberalismusból? A ,Napló'-nak fá j a kiegye-
zés az egyházzal, mert ez a liberalismus vesztét jelenti. Ö 

kész lenne inkább feláldozni a népek, az államok jólétét és 
boldogságát a liberalismusnak, csak az államok ne békül-
jenek ki az egyházzal ; kész inkább megengedni, hogy a 
nemzetek a liberalismus által készített erkölcstelenség mély-
ségében fetrengjenek, mig elvesznek, hogysem helyeselje az 
állam kiegyezését, szövetségét az egyházzal. Szerinte, ha a 
liberalismus bukik, bukjék minden, hogy sem az az állam 
az egyházzal szövetségben segitse a nemzeteket anyagilag, 
erkölcsileg felemelni, hiszen az u j társadalom sokféle erköl-
csi fogyatkozásának forrása nem a vallástalan nevelésben 
rejlik, ez csak puszta vélemény, és igy nem igazság (?). 

A kifejtett jeremiádokkal szemben a világnak csak 
egy szerencséje van, az t. i. hogy nincsen szükség a ,Pesti 
Napló' beegvezésére, hogy a béke és szövetség az egyház 
és állam közt helyreálljon. Azok a könyek, melyeket a libe-
ralismus hullat saját veszte felett, a világ, a társadalomra 
nézve csak egy jobb jövő hajnalát képezik. A világnak, az 
emberiségnek e bukás felett csak örvendeni lehet, és csak 
azok sirnak, a kik biztos öntudatában élnek annak, hogy 
kezd bekövetkezni a korszak, midőn a népet corrumpálni nem 
lehet, mely corruptiónak a liberalismus főhősei vették hasz-
nát, mert ez uton kizsákmányolták a népeket. Vagy kér-
dezzük, e liberális korszak alatt, hol kezeltetett becsülettel, 
hol lelkiismeretesen a közvagyon ? Nem mindenki felhatal-
mazva érezte-e magát a közvagyonból ugy és akként gaz-
dagodni a nemzetek terhére, a mint épen alkalma volt töb-
bé vagy kevésbbé e vagyonhoz hozzá nyúlni ? Vagy egye-
sek vagyona talán ne nyúlj hozzám virág volt? A magán 
vagyonnak hűtlen kezelése és elsikkasztásáról nem megren-
dítő példákat közölt-e maga a ,Pesti Napló' is ? Az igaz-
ságszolgáltatás e liberális korszakban oly példányszerii 
volt-e, hogy semmi kivánni valót nem hagyott maga után, 
vagy nem épen számtalan panaszszal találkozunk-e épen a 
,Napló'-féle napi sajtóban a kirivó igazságtalanság felől? 
Ki képes leirni a szegény nép nyomorát, melyet a liberális 
korszak alatt tűrni kénytelen volt? Ki képes felszámlálni a 
corruptió eseteit, melyek törvényszékeinket foglalkoztat-
ják stb.? Van-e tehát oka valakinek nem örvedeni, egyese-
ket kivéve, ha ez a lelkiismeretlen eljárás megszűnik, me-
lyet, ismételjük, a liberalismus az ő vallástalan elveivel ala-
pitott meg s nevelt nagyra? Nem kétszeres örömmel kell-e 
inkább üdvözölni azt a perczet, mely a világnak meghozza 
a hirt, hogy e lelkiismeretlen viszonyok immár gyökeresen 
fognak átváltozni az által, hogy az állam az egyházzal ismét 
szövetségbe lép? 

Mi megbotránkozással veszünk tudomást a ,Napló' 
nyilatkozatáról, a nélkül, hogy tartanánk attól, miszerint 
jeremiádja a dolgok rendes folyamát csak egy perczig is 
akadályozhatná. Az egyház és állam közti békének, minden 
liberális jajgatás daczára, be kell következni ; és mi, habár 
nem ringatjuk is magunkat csalódásokban, habár egyálta-
lában nem vagyunk azon nézetben, hogy egy pillanat alatt 
mintegy varázsütésre minden baj meg fog szűnni, — hiszen e 
föld a siralom völgye és az a paradicsomi boldogság, mely 
egykor létezett, e földön létezni többé nem fog ; — de azt bi-
zonyosnak tart juk, hogy mihelyt a nemzeteknek tudtára fog 
jutni az állam és egyház közti jó viszony, annak meg lesz 
hatása az emberekre is. Az egyház és állam közti jó vi-



' 2 5 4 

szonyt ugyanis mi nemcsak abba helyezzük, hogy az egy-
háznak az őt megillető szabadságot, szabad tevékenységet 
az állam meg fogja adni, hanem, hogy maga az állam is 
keresztény alapra fog lépni, ker. elvek által fogja magát 
vezéreltetni mindennemű intézkedéseiben, hogy a törvény-
hozás, az igazságszolgáltatás, az iskola, a mennyiben az is 
bizonyos viszonyban van az állammal, azon magasabb rend-
nek lesznek alávetve, mely alól a törvényhozók, a birák, a 
tanulók sem vonhatják ki magokat, és igy kötelmeik lelki-
ismeretes teljesitése által a közönségben is bizalom ébred 
irántuk. Az államnak az egyházzal való szövetsége lehetet-
len, hogy a figyelmet annak tanitmányára is ne vonja, mely 
épen azért, minthogy az emberiség testvériségét hirdeti a 
legmagasztosabb értelemben, a leghathatÓ3abban képes köz-
reműködni azon czélra, hogy a fenyegető társadalmi kérdé-
sek a lehető legjobban megoldassanak és a nép boldogsága 
előmozditassék. Párhuzamot vonva az egyház és állam közti 
ellenségeskedés és barátságos viszony közt, az előny mindig 
e jó viszony részére esik, és igy nemcsak óhajtanunk, ha-
nem tettel előmozdítanunk is kell, hogy e jó viszony mennél 
elébb létesüljön, azután — hadd jajgassanak a liberálisok. A 

A győr i egyházmegyéből, oct. 13. Örvendetes mozga-
lom észlelhető a templomok megujitása körül. Sok helyen 
egész ujak épültek. Ez évben hármat szentelt föl ünnepélye-
sen ő exja, a megyés püspök. Első volt (aug. 31.) a lébenyi 
országos hirű régi román templom, mely kivül belül gyöke-
resen megujit tatott , ide értve a sekrestye fölszerelését is, 
amennyiben minden ruha és sz. edény a román régi alak 
szerint lett megszerezve. Következtek sept. 14. a sz. mártoni 
(Sopron m.), mely tetemesen megnagyobbítva a fölszentelés 
által nyerte legszebb diszét. A harmadik volt a röjtöki (So-
pron m.) oct. 13. Ez csinos román stilben emelkedik ki az 
egyszerű falu házai közül ; épitésze volt ifj. Handler So-
pronból. 

Ha jól emlékszünk, ő exja 12 évi kormánya alatt már 
12 templomot dedicált. Azonfölül mintegy 18 lett ezen idő 
alatt gyökeresen restaurálva, nem számítva a kisebb nagyobb 
javitást, melylyel az Ur házait ékesitik itt is ott is, látva a 
buzgó szomszédok önföláldozó áldozatkészségét. 

E mozgalom okait, ha kutat juk, egyrészt abban talál-
juk, hogy ő exja megyéjét eanonice meglátogatta v. meglá-
togattatta. Ekkor sokra rájöttek, amit javítás által meg le-
hetett menteni, sokra, aminek helyébe ujat kellett terem-
teni. Hány helyen van rom és romlás, de mivel tüzetesen 
nem nézik, nem ju t senkinek eszébe azt bolygatni, s igy 
marad, hogyan volt. Továbbá püspökünknek szokása minden 
3—4 év alatt beutazni egész megyéjét. Alig van falu, mely-
ben ily módon meg nem fordult volna. A legindolensebb s a 
legtehetetlenebb pap és nép mozgalomba jön, ha főpásztora 
hozzájok beköszönt ! Tudunk olyan példákat is, hogy a plé-
bánosok népmissiókat készülvén tartani, könnyű szerrel 
megszerezhették jótevőktől a költséget a templom megtisz-
títására s fölszerelésére. A missionariusokat márcsak nem 
illik poros, kopott templomban fogadni, és dísztelen ruhába 
öltöztetni, mikor az oltárhoz lépnek, — ezt mindenki érzi. -(-

Németország. A választások utáni helyzetről igy ir a 
.Germania' : A centrumpárt helyzetére a következő két pont 
bír jelentőséggel. Minekelőtt : a conservativ pártok önmaguk-

ban nem képeznek többséget; másodszor,hogy a liberálisok 
szabadconservativekkel sem érhetik el a többséget. Az egyesült 
jobboldalnak, melyet egy kis csoportot kivéve joggal a kor-
mány párt jának szabad nevezni, még 50 szavazatra van szük-
sége, hogy a 217 szónyi többséget elérje. Bismarck herczeg-
nek tehát ezt az 50 szavazatot vagy a nationalliberalisoknál 
vagy a czentrumpártnál kell keresnie. Azonban a national-
liberalok maradéka, mely megmentett csónakon evez a 
révbe (a kormányhoz,) nagyobbára a jobboldalhoz látszik 
tartozni ; a tényleges ellenzéket alig számithatni húszra. Igy 
tehát valószinüleg az általunk már ismételten fejtegetett 
eshetőség áll be, hogy a liberálisok a birodalmi kanczellár-
nak gazdasági elvei elleni 0p2)0SÍtiójuk daczára és az isszonyu 
„reactió" fölötti még iszonyúbb lármájuk ellenére, mégis a 
kanczellár rendelkezésére fogják bocsátani a szükséges sza-
vazatokat. A liberálisok rajnai föközlönye, a „Köln. Ztg." 
mindjárt a választások után Bismarck lábaihoz tette le a 
liberális pártot ; a lábrugások és fulmináns beszédek mind 
,,pro nihilo" voltak; a liberális párt ismét szolgáló (Mädchen 
für Alles) akar lenni — azon föltét alatt : hogy „a cultur-
harcz" folytattatni fog. A „Köln. Ztg." ezen submissionalis 
ajánlata sokat igér látszólag csekély árért. Bismarck her-
czeg bizonyára igyekezni fog kizsákmányolni az ajánlatot 
és mi (a centrumpárt) természetesen nem fogunk concurren-
tiát csinálni a liberalismus heroicus önmegtagadásának.iíeV-
dés azonban, vájjon megfizetheti-e a kanczellár a „culturharcz11 

folytatásának teljes árát? Mi nem birunk elég képzelő tehet-
séggel, hogy az officiosus beszédmodort a Rómával és a 
katholikus állampolgárokkal való békekötés iránti hajlam-
ról készpénznek vehetnők ; más részről azonban tudjuk, 
hogy egy gyakorlati államférfiú a néhány törvényhatározat 
és nyolcz millió állampolgár lelkiismerete közti viszály 
megörökítését nem óhajthatja ugyanazon lelkiismeretlenség-
gel, mint a képviselők oly conteriája, mely nem bír felelőssé-
gének tudatával. De ez nem dönt, hanem azon körülmény, 
hogy az evangelikus egyház és evangélikus iskola érdekei a 
porosz országgyűlésen kivül oly támogatásra találnak, hogy 
Bismarck berezegnek nem lehet meg továbbra is teljesíteni 
egészen a liberális „culturharczosok" kivánságait, és a legu-
tóbbi választások által az érdekek annál inkább előtérbe 
nyomulnak, a mennyiben az országgyűlésen többséggel is 
birnak, ellenben a „culturharczosok" nem mutathatnak föl 
többséget. Az egyesült ó- és uj-conservativek ugyanis a 
centrummal és a lengyelekkel összesen 231 szavazattal bír -
nak, ellenben a liberálisok még a szabad-conservativek se-
gélyével sem birnak 200 szavazattal. A tényállás tehát az, 
hogy Bismarck herczeget nem akadályozza semmiféle tekintet 
a parlamentre, abban, hogy a „culturharcznak" véget vessen, 
O tehát jóváteheti a Falk-féle törvényhozás hibáit, mihelyt 
akarja. 

Vájjon akarja-e? Már föntebb emiitettük, hogy mily 
képviselettel birnak az evangelikus érdekek, és világos, hogy 
azoknak következményei a katholikusok javára is kell, hogy 
váljanak, kivált az iskola terén. S ez az egyedüli tér, melyen 
a „culturkampffal" szemben „reactio"-t észlelhetünk. Ami 
azonban a Rómával való megegyezés kérdését illeti, még 
mindig puszta Ígéretekre vagyunk utalva. Ha mi minda-
mellett nem vesztettük el a türelmet és bátorságot, ez nem 
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az ígéretek iránti bizalomban találja okát, hanem az Isten 
és az apostoli szék iránti bizalmon kivül a katholikus nép 
hajlithatlan szilárdsága és az ebből ész szerint a lelkiis-
meretetes államkormányzatra önmagától folyó következmé-
nyek azok, melyeken reményeink alapulnak. A katholikus 
nép az uj választásoknál nyolez kerületet nyert :ezenkivül 
figyelemreméltó, hogy a katholikusok szavazatai sok conser-
vativ képviselőt segítettek diadalra, és hogy a katholikus 
választó polgárok száma ismét tetemesen növekedett. Már 
pedig ily eredmények után joggal szinte lehetetlennek, sőt 
nem is gondolhatónak lehet mondani, hogy egy néposz-
tály nagyobb egyetértéssel, erélylyel s kitartással viseljen 
harczot egy elviselhetetlen törvényhozás ellen, mint azt a 
katholikus nép a májusi törvényekkel szemben eddig tette. 

A porosz választók elitélték a liberalismust s vele az 
utolsó évek törvényhozásának quintessentiáját ; most Bis-
•marck herczegen áll ezen Ítéletet foganatosítani. Az ő kö-
zeledését a liberálisokhoz 18C6 után esetleg mentegetheti a 
politikai szükséggel; ha azonban most újból beleesik a li-
berálisok hálójába, akkor nem fog találni mentséget egy tör-

téneti pillanat elszalasztásaért, amilyennél kedvezőbb bel-
politikai üdvös reformok létrehozására nem is gondolható. 
A csodálat és birálat még vitatkoznak afölött, vájjon a 
kanczellár a külpolitika iránti kitűnő tehetségei mellett bir-e 
•elégséges tehetséggel a belpolitikára. Most itt a fontos pilla-
nat, midőn a döntő próbát kell letennie tehetségéről, egész-
séges állami állapotok helyreállítására. Feladatának egyik 
részét, hogy az állam szekerét az előbbi veszélyes kerékvá-
gásból kiemelje, szerencsésen hajtotta végre ; most azonban 
kérdés, vájjon az uj kerékvágást helyesen meg tudja-e vá-
lasztani és képes-e az államszekeret a helyes czélhoz, a ke-
resztény conservativ állami s társadalmi rendhez vezetni. 
Hic Rhodus, hic salta ! 

München. Döllinger a keleti kérdésről, legutóbbi beszé-
dében, melyet, mint az itteni tudományos akadémia elnöke 
mondott, oly vádat merészelt a pápaság ellen emelni, mely 
ellen maga az augsb. ,Allg. Zeitung' is kénytelen volt protes-
tálni. A hiúságában magát sértve érző agg tudós a keleti 
kérdés eredetéről szólt s azt mondá, hogy azon bajnak, me-
lyet keleti kérdésnek nevezünk, a pápaság az oka, és pedig 
a keresztes hadak meginditása, a nyugati és keleti egyház 
közti szakadás elmérgesitése s a keletrómai birodalom buká-
sának előmozdítása által. Mind oly állitások ezek, melyekre 
még gymnasialis tanuló is, ki Európa történelmének elemeit 
ismeri, mosolyogni kénytelen. Az ,Allg. Zeit', emiitett kri-
tikájában egyenesen szemébe mondja az elkapatott agg tu-
dósnak : „Sem a keresztes hadjáratok idejének jellege, sem a 
nyugati országok általános politikai és társadalmi állapo-
tai, sem a pápaság helyezete a nyugati kereszténység köré-
ben, sem a keleti egyház akkori állapotai nem jogosítanak 
fel ily következtetésre." Még protestáns történetíró sem ve-
temedett annyira, hogy azt mondta volna: „a ker. Kelet 
már régóta kellemetlen teher volt Rómára, mert kevés pénzt 
jövedelmezett",mint Döllinger mondja, ki szerint : „Incze utó-
dai Kelet keresztényesitésével egy körömnyit sem törődtek." 
Az ,Allg. Zeit.' ezekre helyettünk is megfelelt: „A pápaság 
nem szűnt meg soha, feladatának, a Kelet kereszténynyé té-
telének megfelelni, habár a legnagyobb nehézségekkel kellett 

megküzdenie ; mig maga a keleti egyház egyedül saját fenn-
tartására szorítkozott a birodalom fenmaradt részeiben. Hi-
vatását betölteni törekedett, mig egy talpalatnyi tér volt előt-
te, és csak szent kötelességét teljesítette, midőn törekvéseiben 
magát semmiféle ellenségeskedés és veszély által megtánto-
ri t tatni nem engedte." Hogy Döllinger Keletet nem ismeri 
eléggé, nagyon megmutatta az Izlamról irt röpiratában. 
Egyébiránt itt ismét más motivum is befolyásolta a hiu 
embert. Iíergenröther bibornokká lett. Ez fáj, nagyon fáj. 

Berlin. Követeléseink a modern zsidósághoz. — Ha-
sonlóan nyilatkozik dr Adler, midőn igy ir : „Izrael vallása 
az egyedül változhatlan igazság; a kereszténység és izlam 
csak lépcsők, melyeken az igazságot elérni nem lehet." Na-
scher reform-zsidó rabbinus ugyanezt hirdeti : „Izrael kül-
detése tehetséges szelleménél fogva is az emberiség gondo-
lattengerének világító tornya lenni. Ti, igy szólt a hiu em-
ber hiu hallgatóihoz, hivatva vagytok csillagok gyanánt 
ragyogni az összes emberiség előtt." Ha valaki azt hinné, 
hogy mindezek talán csak egyesek túlzásai, annak idézzük 
az 1871-iki augsburgi zsidó zsinat resolutióit, különösen a 
következő pontot : „Az igazi istenismeretnek és tiszta erköl-
csiségnek szelleme mindinkább betölti a népek összes öntu-
datát. A zsidóság ebben örömmel közeledést lát azon czé-
lokhoz, melyek történeti pályáján minden időben előtte ra-
gyogtak." 

I t t már előadjuk mi is első követelésünket, és azt 
mondjuk : jó lesz egy kicsit szerényebbnek lenni ! Nem ta-
gadjuk, hogy Izrael népe a személyes, egy Isten ismeretét 
az egész ókoron át mint szent lángot hordozta, mig Krisztus 
el nem jöt t s a teljes hitet, a gazdagabb isteneszmét s a ma-
gasabb igazságot el nem hozta. Azonban az is történeti 
tény, hogy Izrael folyton-folyvást a legdurvább bálványo-
zásba esett s hogy Isten csak hatalmas egyének küldetése 
által fojtotta el egy-egy időre az elszakadást. Bizonyára 
nem érdeme Izraelnek, hanem Isten kegyelme, hogy az igaz 
Isten hite a világon fennmaradt. Epen igy az is kétségbe-
vonhatlan, hogy a vallásszabadság, türelem eszméi, modern 
felfogás szerint véve, nem tartoznak az ószövetség jellegé-
hez. A ki a szombatot megszegte, megköveztetett; Baal 
papjai legyilkoltattak. Ez az ó törvény sajátságaihoz tarto-
zott. Távol vagyunk tőle, hogy e miatt az ó-szövetségnek 
szemrehányást tegyünk ; azonban kénytelenek vagyunk fö-
löttébb durva tévedésnek nevezni, midőn zsidók oly eszmé-
ket, melyek vallásuk előtt ennek történeti alakjában teljesen 

ismeretlenek, maguknak lefoglalnak És ha megengedjük 
is, hogy Izraelnek csakugyan ily magas hivatása van most 
és a jövendőben, — kik azok az Isten szellemétől lángoló 
gondolkodók és költők, kik az élő Istent hirdetik, dicsőitik, 
s tiszteletére az emberiséget taní t ják? Talán a ,Tagblat t ' 
szerkesztői ? vagy a ,Kladderadatsch' tudósai ? Hol van a 
szent szellemű látnoki iskola, mely i f jakat nevel e világra-
szóló hivatásban? Hol vannak a zsidó hitküldérek ? Merre 
vannak állomásaik? Talán a berlini, bécsi, párisi börzén? 
Nem. Ily ostobaságot a zsidóknak nem lehet mondani. Epen 
az az ő balvégzetők, hogy hajótörést szenvedvén Krisztus 
iránt, isteni pályájokat eltévesztették, hivatásukat elhagy-
ták és az ur Jézusnak kétélű szavai szerint : „Nem szolgál-
hattok Istennek és a mammonnak", — az aranyborjú után 



rohannak, mert Isten utairól letértek. Meghatók azon régi 
imák, melyekben a zsidóság Isten és Sión után epedez. „Bű-
neinkért űzettünk el országunkból ; kötelességeinket nem 
teljesíthetjük kiválasztott lakodban, a te nagy és szent tem-
plomodban, mely fölé Isten neve volt felhíva. . . . Engedd, 
hogy mi szétszórtak minden népek közöl összejöjjünk, gyűjts 
össze bennünket a föld határairól. Vezess vissza Sionba, u 
te városodba örömmel, és Jeruzsálembe a te templomodba, 
az örömek örök forrásához." Mind ezekről keveset akarnak 
tudni azok, kik a modern zsidóságban szerepet visznek. Ok 
szivesebben laknak holmi jeruzsálemi utezában, mint J e ru -
zsálem utezáiban. Egy keresztény hivő egyszer sajnálkozott 
zsidó embertársa fölött, hogy többé nincs főpapja és tem-
ploma. Ó, volt a felelet, a mi templomunk a zsinagóga és 
főpapunk a főrabbi. — Hanem az ó-szövetség vallása áldo -
zati isteni tiszteletet és templomot kiván. E nélkül a zsidó-
ság kiszáradt kút, kiasszot f'a. És valóban mindenfelé ter-
méketlen a zsidóság; csak árnyéka a keresztény egyháznak : 
Németországban ,felvilágosodva' és pártokra szakadva, a 
román országokban a szigorú talmudismus s a teljes isten-
telenség közt ide s tova hányatva, a szláv nemzetek közt 
külső formákba merevedve, vagy vad fanatismustól elra-
gadtatva, a félhold alatt szellem nélkül rothadva mint az 
izlam. Ez a zsidóság állapota a földön. Minden vallási terem-
tőerő nélkül egyedül képzelgéseiből él. 

Néha fel-feltünt egy fénysugár a zsidó irók szeme előtt 
megvilágítva nyomorúságos állapotukat. Ilyenkor olvas-
hatni azután p. : „A vallásos élet a mai s a növekvő nemze-
dékben fogytán van. A zsidóság érdekeiben való tevékeny 
részvétel jeleinek e tekintetben nem szabad bennünket téve-
désbe ejteni ; mert nem mindig vallási meggyőződés az 
indok és inkább külsőségekre vannak tekintettel mint a val-
lásos benső élet emelésére." Es Bécsből igy panaszkodik egy 
nemes zsidó: „A mai hitelügy mély nyugtalanságot, erköl-
csi frivolitást s vallási hidegséget terjeszt ; vallásunk taní-
tói és szónokai pedig nem birnak elég bátorsággal ezeket 
a dolgokat valódi néven nevezni." Ha kijózanodnak oly 
emberek is mint Philipson elismerik ezt . . . Az ,Izraeliti-
sche Wochenschrift ' találó gunyversben jellemzi a pénznek 
és élvezetnek élő modern zsidóságot, midőn azt mondja, 
hogy promenádokon, színházakban, concerteken, bálokon 
a zsidóság folyton szaporodik s többnek látszik a keresztény 
ellemnél, ugy hogy, ha valaki több keresztényt akar látni 
mint zsidót, akkor annak pénteken este a zsinagógába kell 
menni. „Willst du wo mehr Christen als Juden sehen, 
Muszt du Frei tag abend in die neue Synagoge gehen." Bi-
zonyos, hogy Berlinben a gymnasiumok és reáliskolák zsidó 
tanulóinak 1L sőt valószinüleg l/10 része, ha a 13-ik évet meg-
haladta, egy hangot sem hall többé a vallásról. Igy aztán 
nagyon természetes, hogy az erkölcsiség következő tétel 
irgalmára van bizva: „A mit a büntető törvénykönyv nem 
tilt és a büntető biróság keze el nem érhet, az szabad, hasz-
nos, okos dolog." 

Daczára ennek, daczára az igazi vallásos teremtő és 
alkotó szellem hiányának, a modern zsidóság abban a csa-
lódásban él, hogy ő vallási erő és hatalom. Vallástalan hata-
lom a modern zsidóság semmi egyéb, mely a kereszténység 
ellen harezol, a népek keresztény hitének és nemzeti létének 
gyökereit felszaggatni törekszik és pótlásul nem nyújt egye-
bet, mint a zsidóság imadásának követelését, azon modern 
zsidóságét, melynek nincs más tartalma mint ábrándozás 
és rajongás önmagáért. Auerbach, waldried czimű regényé-
ben igen jól mondja: „A művelt zsidók nem annyira zsidók, 
mint nem keresztények." Ezért rajongnak a felekezetlenségérr. 
Az ő hitvallásuk az ó- és uj-szövetség közti üres lapra van 

felirva. Azonban sokkal ügyesebbek, hogysem ezen lelki 
szegénységüket bevallanák, sőt a hitetlenség koldus tarisz-
nyájából királyi palástot férczelnek össze, a meggondolatlan 
olvasó tömeg pedig hasra esik előttük. Mert a zsidóságnak 
minden áron világtörténeti hivatás fénykörében kell ra-
gyogni mindenkorra. A legliberalisabb reform-zsidó is, akár-
hogy eszi a szalonnát, zsidó akar maradni. „Maradjon a mi 
zsidó szellemünk (Judenthum) nekünk és gyermekeinknek és 
gyermekeinek gyermekeinek, a mi volt atyáinknak, egy ked-
ves, drága kincs ; napról napra igyekezzünk lelkesedni ab-
ban a tudatban, hogy zsidók vagyunk, hogy oly vallásnak 
vagyunk hivei, mely az emberiség eredetét és végczélját 
magában egyesíti." Ezt irta néhány év előtt a dresdai rabbi 
a zsidó hitközségeknek. Minden áron zsidók akarnak ma-
radni. Azonban kénytelen mindenki belátni, hogy az nem 
jár ja , zsidó lenni akarni és semmi zsidódolgot nem hinni ; 
szűkkeblű, önmagának tetszelgő zsidó maradni és mégis em-
beriségboldogitó eszmékkel dobálózni. Lehetetlen, hogy en-
nek nevetséges voltát valaki be ne lássa. Igazán komikus 
dolog, midőn valami dr Berliner a franczia háború idején 
a világtörténetetet zsidó szemüvegen át nézve ezt irá : „A 
középkor vége előttem a 15. század utolsó negyede, midőn 
a zsidó sajtó tevékenységét megkezdé és Tipsiles nevű 
zsidó Augsburgban a puskaport feltalálta, melylyel a még 
mindig magasba emelkedő középkori erősség falain azután 
rést lehetett törni." Azt kérdezem: ismeri-e valaki Tipsilest, 
a ki a puskaport Augsburgban feltalálta volna ? Hiszi-e va-
laki igazán, hogy nem a renaissance, nem Amerika felfe-
dezése, nem a reforrnaczió, hanem a zsidó sajtó kezdé az u j 
kort? — A mult idők ily felfogása mellett nagyon termé-
szetes, ha a zsidóságnak a jövő időre nézve is ily ábránd 
képezi törekvéseinek czélját, azt hivén, hogy a zsidóké a föld 
most és mindörökké. Crémieux az ,Alliance israelite' egy 
gyűlésén ezt mondá : „U j messiási birodalomnak, u j J e ru -
zsálemnek kell felemelkedni a császár és pápa helyett." És 
valami dr Rosenzweig minap egyenesen azt inditványozta, 
hogy a körülmetélés általánosan kötelezővé tétessék. — 
Mindez azt eredményezte, hogy a zsidók, kivált a zsidó lap-
irók, a kereszténység megvetésében s a türelmetlenségben 
oly fokra vitték, mely már valóban elviselhetlen. Azért má-
sodik követelésünk egészen komolyan igy szól a zsidó saj-
tóhoz : egy kicsit türelmesebben ! (Vége k.) 

VEGYESEK. 
— Nina bibornok valószínűleg nemsokára leteszi az 

államtitkári hivatalt. Lapunk beavatott helyről kapott in-
formatiók alapján bőven fejtegette e visszalépés indokait. 
Két hó előtt Sangrigui bibornokot emlegették Nina utódja 
gyanánt. Az ujabb események, ugy látszik, ő emját Jaco-
binit tolták előtérbe. 

— Mgr Masella, az u j portugalliai nuntius e napok-
ban indul el Lissabonba. Portugalliában már huzamost idő 
óta heves valláspolitikai viták zavarják fel a parlament, s 
az ország békéjét. Különösen a polgári házasság az, mely 
folytonosan kisért. Mgr Masella tüzetes instructiót visz ma-
gával minden eshetőségre nézve. 

— A zsidó-kérdéssel Berlinben nagy port kezdenek 
fölverni. Dr Kalthoff, mint a ,Börs. Courier' irja, Stöckert 
és Distelkampot nyilvános vitatkozásra liivta ki, mit ezek 
el is fogadtak. A ker. társadalmi egylet folytatólagos gyű-
lést tartott a zsidó-kérdés megbeszélésére. E gyűlésre, mely 
nem nyilvános jellegű, zsidók számára 50 beléptijegy ada-
tott ki. Zsidó-ellenes egylet is alakult, melynek czéljáról 
tüzetesen egyelőre még keveset lehet tudni. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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dern zsidósághoz. — Irodalom : A patrologia alapvonalai. — Vegyesek 

A betegek gondozásáról. Egy-
Követeléseink a mo-

A vasárnap megszentelésének nagyfontossága 
socialis szempontból. 

(Vége) 

Ismeretes a hitetlen nemzetgazdászati iskolák 
azon ellenvetése, hogy a vasárnapi pihenés az or-
szág anyagi jólétének rövidséget okoz. Föltéve, de 
meg nem engedve, hogy ez való volna, még akkor 
is ezen állitólagos csekély anyagi veszteség nem 
érne fel azon nagy kárral, erkölcsi veszteséggel, 
melyet a vasárnap megszentségtelenitése von maga 
utáttyt. i. a nép elvallástalanitását, elkorcsosulását, 
erkölcstelenségét s elégedetlenségét. S valóban, 
nem a pénz, nem a gazdagság hiánya miatt, hanem 
a vallásos hit és erkölcsiség miatt jönek tönkre a 
népek, vesznek el a legrégibb családok. A leggaz-
dagabb nép is elszegényedik, ha erkölcsileg sülyed : 
már pedig, ugyhiszem, eléggé bebizonyitottam, kell, 
hogy sülyedjen erkölcsileg a nép, ha a vasárnap 
nem lesz többé szent előtte. 

A vasárnap kellő megszentelése azonban, elte-
kintve az ég áldásától is, mely pedig nem szokott 
szállani oly munkára, mely által az Isten törvénye 
megsértetik, nem hogy kárára volna az országnak, 
hanem inkább a nép anyagi jólétének és megelégedésé-
nek is hathatós oltalma. Sokan elismerik már, hogy a 
vasárnapi pihenő, mely a munkás személyi szabad-
ságának oltalmazója, egyszersmind az általa hét-
köznap végzett munkát is jobbá teszi ; ellenben a 
vasárnapokon végzett munka, eltekintve, mint mon-
dám, az isteni áldás megtagadásától is, maga ma-
gában is többnyire rosz, vagy legalább igen hiá-
nyos. A tapasztalás bizonyitja továbbá, hogy azok, 
kik vasárnap pihennek, hat nap alatt sokkal jobb 
és több munkát végeznek, mint azok, kik hét na-
pon át folytonosan dolgoznak; mibö! kitetszik,hogy 

a vasárnapi munka sem a munkásadó, sem a mun-
kásra nézve semmi előnynyel sem bir. „A vasár-
napi pihenés — mondja Niemeyer orvos — pro-
ductiv tökéket teremt, az tartja fen a munkaerőt, 
képességet, azaz egész séget és hosszú életet ; a túl-
feszített munka idő előtt megemészti a munkaerőt, 
káros az egészségre nézve s rövidíti az életet."1) S 
végre is, mi a következménye a vasárnapi munká-
nak ? Nem más, mintegy másnapnak, lehet mon-
dani, kétszeres elvesztése. Természetünk ugyanis 
akkép van alkotva, hogy hat napi folytonos munka — 
után pihenésre szorul. Innét van, hogy kik vasár-
nap dolgoznak, hétfőn akarnak pihenni; s igy, elte-
kintve a vasárnap megszentségtelenitésének egyéb 
káros következményeitől, a vasárnapi munka sem 
valamely ország jólétét, sem a munkás, vagy a 
munkaadó nyereményét elő nem mozditja. Ha a va-
sárnapi munka valamely ország vagy nemzet anyagi 
fölvirágozását elömozditaná, akkor az oly ország, 
vagy nemzetnek, hol a vasárnap nem tartatik meg, 
a leggazdagabbnak kellene lennie, pedig épen ellen-
kezőt bizonyít a tapasztalás. Gaume hiteles adatok-
kal kimutatja, hogy Francziaországban 1789 óta, 
midőn a vasárnap megszentségtelenitése kezdődött, 
egész 1850-ig a szegények száma borzasztóan növe-
kedett. S Niemeyer, összehasonlítván Németorszá-
got más tartományokkal, ezt mondja: „Valóban azt 
látjuk, hogy épen azon tartományok, melyekben a 
vasárnap szigorúan megtartatik, mint Angolország, 
s az amerikai városok, tekintve a vagyonosodást és 
jólétet, sokkal jobban állanak, mint mink, kik egész 
héten át, a vasárnapot sem véve ki, dolgozunk" ; — 
s hivatkozik Macaulay ama szavaira: „Ha a vasár-
nap, ezen utolsó három századon át, nem tartatott 

1) Die Sonntagsruhe vom Standpunkte der Gesund-
heitslehre, von Niemeyer. Berlin 1876. 
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volnameg nálunk: semmi kétségein sincs benne, mi-
szerint most sokkal szegényebb s miveletlenebb nép 
volnánk." — Proudhon is bevallja, hogy a vasár-
napi pihenő az erő szülője és a munka segédje. Itt 
is valósul Montesquieu azon mondása : „Csodá-
latos! a keresztyén vallás, mely látszólag csak a 
túlvilági boldogságot tartja czéljának, itt e földön 
a világi boldogságot is előmozdítja.íí2) 

Igy tehát minden a mellett bizonyít, hogy oly 
munka, mely az Isten törvényének megszegésével 
jár, soha sem képes akár köz-, akár magán jólé-
tet szülni, sőt épen ennek ellenkezőjét vonja maga 
után. A legújabban Bernben tartott svajczi protes-
táns congressuson a vasárnap megszentelése körül 
hozott határozatok is igazolják jelen fejtegetésem 
alaposságát és szükségét. 

Ezek után bátran visszatérhetek azon állítá-
somhoz, hogy a mai társadalmi bajok orvoslására, 
a társadalom regenerálására nézve egyik hathatós 
eszközt képez a vasárnap kellő megszentelése. A 
mi az emberi méltóság, a személyes szabadság, a 
közművelődés és az anyagi jólét és megelégedés 
oltalmának bizonyult be, az j ci társadalom oltal-
mául bizton állitható. — Végre a vasárnap meg-
szentelése még azon tekintetből is mondható a tár-
sadalom védjének, mert az a tekintélyt is védi, s az 
anarchia napról napra inkább emelkedő árjának 
gátot vet. Rendező hatalom nélkül semmi társada-
lom sein állhat fen. De honnan vegye a kormány 
hatalmi jogát, vagyis tekintélyét ? „Nincs hatalmas-
ság, ha nem az Istentől" (Rom. 13.) Ez a keresztény 
tan. Ha tehát a világi hatóság tekintélyét fen akar-
ja tartani, mindenek előtt az Isten tekintélyének kell 
elismertetni a polgárok által ; ez pedig különösen 
a vasárnapnak, úgymint az Urnák szánt napnak 
megszentelése által történik; ellenben a vasárnap 
megnemtartása, megszentségtelenitése az Isten tekin-
télyének megtagadása, az Ur egyik legrégibb tör-
vényének megszegése. lia az állam-kormány jo-
gát s hatalmát Istentől nyeri, mikép kívánhat ö 
engedelmességet a néptől akkor, ha ö az Isten ha-
talmát el nem ismeri s törvényét sérti ? Miként vár-
hatja, hogy megadassék a császárnak, mi a csá-
száré, ha ő nem adja ineg Istennek, a mi az Istené ? 
Továbbá az igazi engedelmességnek, kell, hogy lelki-
ismeret végett történjék; ilyenhez pedig csak a 
vallás vezet ; a vasárnap megszentségtelenitése pedig 
gyengíti a vallásos érzelmet, s igy az igazi engedel-
mességet is. Minden elöljáróságnak tehát leginkább 

2) Montesquieu, Esprit des lois XX ÍV, 4. 

azon kell lenni, hogy Isten tekintélyének kellő tisz-
teletet szerezzen a népnél, ha azt akarja, miszerint 
az neki engedelmeskedjék. Minő joggal kívánhatja, 
hogy az ö tekintélyét s hatalmát ismerje el a 
nép, lia ő az Isten tekintélyét és halalmát, mely 
minden más hatalomnak alapját képezi, megveti 
vagy megvettetni engedi a nép által. Nem más a 
vasárnap megszentségtelenitése, mint Isten legfőbb 
hatalmának practicus tagadása, s igy a legnagyobb 
társadalmi bűn, mely borzasztó következményeket 
vonhat maga után. A társadalom nem állhat fen, 
lia minden egyes polgárának önkényére hagyatnék 
mindenben azt, a mi neki tetszik, cselekedni vagyis ha 
csupán az ő magánérdeke volna tetteinek irányadója. 
A közjó, a társadalmi rend és béke, áldozatot, ön-
megtagadást követel egyesektől ; de erre leginkább 
a vallás vezérli a népet, a keresztény hit, mely az 
elöljáróságnak engedelmeskedni, mások jogait tisz-
teletben tartani parancsolja. Vallás nélkül az eskü 
is puszta értelemnélküli formalitás; pedig a kato 
nát, a tisztviselőket és hivatalnokokat, eskü által 
szokás kötelességeik lelkiismeretes teljesítésére in-
dítani. A vallás, mely minden önfeláldozásért örök 
jutalmat igér, egyedül képes a népet féken tartani, 
szenvedélyeinek gátot vetni. Már pedig mikép ér-
vényesíthesse a vallás ezen üdvös befolyását, ha az 
Isten és az egyház parancsai a világi hatóságok 
által semmibe sem vétetnek ? A vasárnap megszent-
ségt<íenitése, noha nem egyedüli, de mindenesetre 
egyik legközönségesebb eszköze a hitetlenségnek, 
hogy a nép szivéből a vallást kiirtsa. S mi lesz ennek 
előbb-utóbb szomorú következménye? Az, hogy ha 
a népet megfosztják vallásos hitétől, az örök juta-
lom reményétől és az örök büntetés félelmétől, ak-
kor az, itt e földön, minden vágyainak és szenvedé-
lyeinek büntetlen kielégítését fogja követelni. A 
socialdemocraták máris nyiltan hangoztatják, hogy 
miután a poklot eltörölték s mennyország nincs 
többé a más világon, a nép joggal követelheti, hogy 
itt e földön legyen mennyországa. Ime, hová vezet 
a hitetlenség! S mégis a modern liberális kormá-
nyok mily kevés gondot fordítanak arra, hogy a 
népben a hit és vallásosság fentartassék : — tanú 
erre az iskolák elközösitése, a vallástannak, közép 
tanodákban, egy heti órára való szorítása, a vasár-
nap megszentségtelenitésének büntetlen elnézése, sőt 
saját közegei s intézkedései általi előmozdítása. S 
miután ezen fejtegetésemben leginkább a vasárnap 
kellő megszentelésének nagy fontosságát a socialis 
kérdésre nézve tartottam szemeim előtt, ide ikta-
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torn még a többször idézett jeles franczia iró, Gau-
me,8) eme szavait: „Haa vasárnap megszentségtele-
nitése nem szülőanyja a socialismusnak, bizonyára 
legalább dajkája; mert misem képez gyorsabban 
és biztosabban materialistává valamely nemzetet, s 
mi sem hozza be a socialismust valamely országba 
könnyebben, mint a vasárnap megszentségteleni-
tése." S azért a tudós Niemeyer orvos is a so-
cialisticus mozgalmak elleni legjobb óvszerül a 
vasárnap szigorú megszenteltetését ajánlja. 

Soká nem akarták látni s komoly figyelemre 
méltatni a veszélyt, mely a társadalmat ezen oldalról 
fenyegeti; ugylátszik azonban, hogy a legújabb bor-
zasztó esetek már mégis felnyiták némely európai 
kormányok szemeit. Évek előtt hangoztatta már a 
ker. szellemű tudós Roszbach:4) „Ismét a tizen-
egyedik órához jutottunk, melynek utolsó ütése 
Rómának sirharang kongása lett. Sok orvos gyűlt 
össze a század betegagyához : a conservativismus 
ugy, mint a liberalismus, a socialismus ugy, mint a 
communismus orvosszerüket nyújtják a betegnek ; 
de a beteg test az orvosok súlya alatt a sírba sü-
lyed. Nincsen-e hát szabadító többé ? . . . Ki szaba-
ditá meg már egyszer az erkölcsileg elsiilyedt vilá-
got? Egy örök morális hatalom: a kereszténységS 
azért, ha egy jobb jövőt elérni óhajtunk, a mai hi-
tetlenség elvei helyébe a kereszténység régi elveit 
kell ismét visszaállítanunk; mert, mint ugyanazon 
jeles férfiú más helyen mondja : „A socialis nyo-
mornak, mely a hitetlenség és materialismus szüle 
ménye, misem válnék inkább javára, mint ha a ke-
reszténység elveit és tanait ismét visszahozni ipar-
kodnánk az életbe. Minden elfogulatlanul gondol-
kozónak el kell ismernie, miszerint ezek követése 
mindenkor biztos és kiapadhatlan forrását képezé 
a nép boldogitása és megelégedésének." 

Gyurilcovits Mátyás. 

A betegek gondozásáról. 
(TJtóhangolc.) 

Alig van hazánkban a lelkipásztorkodásnak elha-
nyagoltabb ténykedése, mint a betegek gondozása. IIa nem 
állna előttem száz és száz eset, nem mernék ily keményen 
szólani. De látom sok helyütt, hogy ha megbetegszik va-
laki, elhívják a papot, ez ellátja őt a szentségekkel, s az-
után, mintha sem előtte, sem utána több kötelezettsége nem 
volna, jó sorsára bízza a néha még két-három hétig élő 
szenvedőt, vagy átengedi őt martalékul a lélek ellenének. 

3) Gaume, Die Entweihung des Sonntags. Regensburg 
1850. — 4) Rossbach, Geschichte der Gesellschaft. IV. V. 
Thl. Würzburg 1871. 

Há t ez volna a „cura infirmorum?" Ez ugyan könnyen el-
viselhető cura, vagy inkább incuria, melyért egykor igen 
keményen fog bűnhődni a lelkipásztor. Bizony, bizony néha 
jobban gondozza a juhász kerge birkáit, mint némely köny-
nyelmü lelkész beteg hiveit. Pedig ez igen-igen fontos 
kötelem. 

Minden a jó végtől függ. Mit használ, ha gyönyörűen 
és sűrűen kikel őszi vetésem, dúsan veri ki kalászait, de az 
aratás előtt- elcsépeli azt valamely földeimen átszáguldó zi-
vatar? Mit ér az, ha telivér angol lovam kinyujtózva fut a 
gyepen, madárként repüli át az akadályokat egymásután, de 
az utolsó perez előtt kedvét veszti a lovász, hanyagul hasz-
nálja ostorát, ugy hogy ép a határnál bukik meg a neme* 
állat s a jutalomtól elesik ? Ennyit használ és ér a hivőre és 
papra nézve egyaránt a sok és terhes pastoralis ténykedés, 
ha azt, mi a sikert biztosítaná, t. i. a betegek gondozását, 
elhanyagolja. Mily világos ez, és mégis mily kevesen hord-
ják szivökön ! Nekün k tehát, kik mennyei aratásra vagyunk 
hivatva, és kik — az apostol szerint — hervadhatlan ko-
szorúért futunk, minden igyekezettel azon kell lennünk, hogy 
a lelkeket nemcsak megtérítsük, de megtérésüket biztosít-
suk is az által, hogy éber szemekkel őrködjünk azon per-
ezekben, melyek az öröklét felől határoznak, — a halál 
órájában. 

Ki azonban a czélt, a diadalt óhajtja, annak az a czélra 
vezető eszközt is meg kell ragadnia. IIa tehát hiveink szá-
mára meg akarjuk az égi babért szerezni haláluk idején, 
már akkor, midőn az kopogat, a betegség alkalmával, kell a 
munkához látnunk. 

Már azon gyöngéd viszony, mely a papot és hiveit 
összefűzi, követeli, hogy beteg hiveinket látogassuk, vi-
gasztaljuk, ápoljuk, hisz megteszi ezt még a barát is ba-
rátjával, az apa fia- és leányával, pedig a lelkipásztor sok-
kal magasztosb értelemben barátja, atyja híveinek. Azon-
felül az irgalmasság cselekedeteinek is nem legutolsója e cse-
lekmény, melyre a lelkipásztor még szigorú parancscsal is kö-
telezve van. Minden Rituale-ben olvashatók e szavak : „Paro-
chus imprimis memin isse debet, non postremas esse muneris 
sui partes aegrotantium curam habere;" s hogy itt nem csu-
pán a halálos betegek értendők, kiviláglik abból, hogy hoz-
záteszi : „Horteturque parochiales suos, ut ipsum admone-
ant, cum alíquem in Parochia sua aegrotare contigerit, 
praecipue, si morbus gravior fuerit ." Ha a baj súlyosabb, 
akkor „praecipue" : tehát egyébkor is. 

Ha a pap buzgó, és mint kell neki, gyakran forog 
nyája között, kivált a kisebb plébániákon, könnyen értesül 
egyik vagy másik hívének betegsége felől. Csúnya kissé 
a hasonlat, de reánk illik, hogy: ha baja támad tehenünknek, 
bezzeg nem várjuk, hogy invitáljanak, hanem mihelyt hir t 
vesszünk róla, lesietünk az istállóba és mindent elkövetünk, 
hogy a nagy kárt elhárítsuk zsebünktől. És ha embertársunk, 
hívünk, az édes Jézus drága vérén megváltott juhocskánk 
beteg : azt várnók, hogy hívjanak, s akkor is még, ha hínak, 
azt mondjuk, hisz nem oly súlyos az a baj, a jövő vasárnap 
már templomban lesz a beteg sat., szóval, nem akarnánk 
lesietni kunyhójába s elháritni a nagy kárt nem zsebünk, de 
le lkűnkrő l? . . . A lelkes pásztor tehát, ki nem béres, ha-
nem a juhok sajátjai, sietni fog a betegekhez és ott mindent 
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elkövet, mi azok testi vagy lelki javára szolgál. Mily sok 
haszonnal járnak az ily látogatások. Először is megnyeri a 
pap hiveinek bizalmát, mert soha sem oly fogékony a kebel, 
mint ép betegség alkalmával, és ép azért mind azon mag, 
melyet ilyenkor hullatunk el, termékeny talajra lel. Továb-
bá bővebben megismerkedünk a beteg családi és egyéb kö-
rülményeivel, mi mind arra szolgál, hogy könnyebben fér-
kőzhetünk most vagy egyébkor lelkéhez, mert a pap teen-
dőjének; legyen ő akármily anyagias és közönyös, mindig 
ezt kell czéloznia, mindig a lélekre kell irányulnia. Kikü-
szöbölhetjük lassankiut a babonát és kuruzslást is, mely né-
pünknél szélesebb körben van, mint hinnők, elterjedve, s 
mely főleg betegség idején gyakorolja káros üzelmeit. Ma-
gam hallottam nem egyszer, hogy a gyermek — úgymond — 
meg van igézve, vagy ismét, hogy elhivatjuk majd a szom-
széd asszonyt, az tud a daganatra olvasni, majd meg hogy 
ily betegségben a „Hét mennyei zárak" czimü ponyva-imád-
ság-ot kell a szenvedő mellére tenni sat. Es sok más haszon-
ról hallgatva, még csak azt emlitem, hogy ha a beteglátoga-
tást nem épen súlyos nyavalyák esetében is gyakorolnék, el-
osztatnék azon nálunk divó előítéletet, mely szerint a pap és 
halál egyértelmű a beteges háznál, s azért, lex impia mise-
ricordiae, távol is tar t ják őt mindaddig, mig a beteg eszmé-
letét vagy életét el nem vesztette, és még akkor is, mint 
történt nem rég egy társammal, ki a már meghalt beteg 
szobájában korholta a körülállókat, hogy miért nem hivták 
hamarább — igy szólnak hozzá : „Ne beszéljen kérem oly 
hangosan, mert meghallja a beteg!" Az meg velem történt 
egy helyen, hol a beteglátogatásnak hirét sem ismerik, hogy 
egy előkelő asszonyság hogylétéről tudakozódván és aztán, 
tisztán csak irgalmasságot gyakorlandó, őt meglátogatván, 
férjétől ez egészen idegesen és reszketően kérdezé : „Csak-
ugyan oly sulyos-e bajom, hogy a halálra kell készülnöm, 
mert az a pap nem ok nélkül járt i t t? !" 

Hogy hányszor látogassa meg a lelkipásztor könnyebb 
betegetét, az a beteg és saját körülményeitől függ. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 21. Liberális orgiák. — IIa az ujabb 

kor történelmén végig tekintünk és lát juk a keresztény el-
vek befolyásának csökkenését minden téren, ellenben szem-
léljük a liberalismus nézeteinek mindinkább hatványozott 
befolyását ; ha tapasztaljuk a keresztény conservativ pár-
toknak mindig kisebb és kisebb számra apadását, ellenben 
ismét látjuk a liberális pártok számának szaporodását: lehe-
tetlen, hogy mint ama csökkenést ugy e terjeszkedést a töb-
bek közt azon liberális eljárásnak ne tudjuk be, mely sze-
rint a liberalismus a maga czéljára jól feltalált gúnyos» 
megvető, vagy épen goromba szólamaival, minők csak a 
liberális szótárokban találhatók fel, a keresztény elveket, a 
keresztény conservativ pártokat ott, ahol csak lehetett, el-
árasztotta. És mi nagyon valósziuünek tart juk, hogy, lia a 
csak egy pár évtized óta feltalált, a keresztény elvek ellen 
használt, azok iránt gyűlöletet keltő szavak összeszedetné-
nek, legalább is egy jó füzetet képeznének. Győzött valahol 
p. o. a keresztény conservativ párt, a liberalismus e győzel-
met nem hagyta gúnyos, vagy goromba megjegyzés nélkül, 
a mi tudvalevőleg a nagy tömeg előtt mindig argumentum-

nak tartatik ; veszített a keresztény conservativ párt, a 
szabadkőműves liberális párt ekkor sem maradhatott el 
megvetést keltő szólamával, mert ő csak annyiban és addig 
élhet, mig épen többé kevésbbé sikerül a keresztény elve-
ket, a keresztény conservativ pártot meggyülöltetni, — a 
mint ez nem sikerül, a liberalismus azonnal meghal. 

Nem azért, mintha mi örömünket találnók a viszon-
zásban, hanem egyedül a tiszta igazság kidéritése végett , 
válaszolnunk azon állitásra, mintha egyik lapunk szerint a 
porosz conservativek a választási győzelem felett orgiákat 
ültek volna; jónak találjuk egy kis szemlét tartani a ,libe-
rális orgiák' felett, mert, ha van politikai párt, mely orgiá-
kat ül, az bizonyára nem más, mint a liberális párt, külföl-
dön ugy mint ittlionn, Amerikában ugy mint Európában, 
még pedig oly mértékben, hogy azoknak árát egész orszá-
gok és nemzetek fizetik meg, országok és nemzetek anyagi 
és erkölcsi bukása a liberális orgiák ára. 

Ime egy kis rövid illustratió. A liberális orgiák kezde-
tét a választások képezik és tartanak mind addig, mig csak 
a liberalismus uralkodik. A liberális választók többsége 
ugyanis nem a beuső meggyőződésen, hanem lélek-vásár-
láson, corruption alapszik. Mindenféle eszköz, az anyagi 
és erkölcsi megvesztegetés egyaránt jó, csakhogy a liberális 
jelölt részére a többség biztosittassék. l i a a választás követ-
keztében testvér testvérét, gyermek szüleit és megfordítva, 
gyűlöli, ha községekben az egyenetlenség magva elültetik, 
ha választások alkalmával bármennyi emberélet áldozatul 
esik, mit törődik mind evvel a liberális párt ? Győzelmét 
épen oly orgiával ünnepli meg, mintha a választás által 
épen annyi gyűlöletet szüntetett volná meg, mint a mennyit 
szült, a békét annyi községben állította volna helyre, mint 
a mennyiben megzavarta ; ő örvend, lakomákat rendez, hogy 
az ö eszközeivel sikerült a többséget biztosítani. Ki képes 
ennek ellentmondani és állítását igazolni?Ki az, ki elmond-
hatná, hogy nem a nép corruptiója felett ül orgiákat a libe-
ralismus? Talán nálnnk ily esetek hallatlanok? És ha egy-
szer igy a többség liberális képviselők részére biztosítva van, 
lia a törvényhozó teremben összegyűlnek, ha ennek követ-
keztében az országban létező liberálisok érzik, hogy az 
uralom a liberalismus részére biztosítva van, vájjon akkor 
megszűnnek az orgiák? A tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
nemcsak nem szűnnek meg, hanem még nagyobb mérvben 
folytattatnak, csakhogy áttétetnek a megyei és kerületi, vá-
rosi és falusi tanácstermekbe, áttétetnek a parlamentbe és 
szabad kéz engedtetik orgiákat ülni a sajtóban, a színhá-
zakban, az irodalomban, a tan- és szószékeken egyaránt. 
Vagy nevezhető-e más, mint orgia néven, midőn parlamen-
tekben a képviselők a parlament és sajtó tetszészaja, öröm-
rivalgása közt az egyházat megtámadják? Nem orgia-e, 
midőn tapsvihar közt hozatnak törvények az egyház leigá-
zására? Nem orgia-e, midőn színházakban az egyház intéz-
ményei, szerzetesei gúny tárgyává tétetnek, midőn tanárok 
és irók annál inkább magasztaltatnak, minél hevesebb táma-
dást intéznek az egyház ellen, habár semmit sem bizonyí-
tanak is? És ezek az orgiák a liberalismus uralma alatt 
szakadatlanok. Megszűnik egy tárgy vagy vonzerejét el-
veszti, a liberalismus talál másikat és a liberálisok mulat-
nak mellette, felette. Ily orgiák, a nemzetek szellemi, erköl-
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esi corruptiója felett csak liberális korszakban és uralom 
alat t lehetségesek, keresztény conservativ elvek uralma 
mindezt nem ismeri. 

Fájdalom, Európa ezen orgiákat már régóta sinyli, és 
hogy mily árt kellett fizetni azért, hogy aránylag véve igen 
csekély számú liberális uri ember élte jól mellette napjait, 
az ma még, midőn a liberalismusnak fénye csak kezd egy 
kissé elhalaványulni, igen-igen szerény mértékben lehet 
meghatározni, daczára azon óriási veszteségnek, mely min-
den tisztán látó ember előtt már ma is lebeg. Az erkölcsi 
veszteség óriási volta egész nagyságában majd csak akkor 
fog igazán kitűnni, midőn keresztény conservativ férfiak 
a liberalismus által összehalmozott romok elhordásához és 
a regeneratio nagy művéhez fognak hozzá. Aki tekintetbe 
veszi e még gondolatban is, alig megközelithető romok 
nagyságát; aki megfontolja azon megrendülést, m e l y e t a 
társadalom a liberalismus uralma alatt szenvedett : az tud-
hatja, hogy azon férfiakra, kik önmagukra vállalják a tár-
sadalom újjáalakítását, nem könnyű munka várakozik ; nem 
lesz módjuk orgiákat ülni, nem lesz idejök dőzsölni, mint a 
liberális uraknak, kik csak a rombolás munkájához értenek, 
de nem az épitéshez, akik e társadalmi regeneratokról is 
oly hangon beszélnek, mely csak a liberálisokat illeti meg, 
azok vagy nem tudják egyáltalában, hogy mit beszélnek, 
vagy ha tudják azt, a mit moudanak, nem más czélból 
mondják, minthogy természetükkel megegyezőleg folytas-
sák a művet, melyét uralmuk alatt megszoktak, a keresz-
tény elv meggyülöltetését, és ez uton akadályozzák, ameny-
nyire tőlük telik, a társadalom regeneratióját. Nem mond-
juk, hogy ez az akadályozás legalább egy időre nem fogja 
késleltetni a keresztény elvek teljes diadalát minden téren, 
ellenkezőleg belátjuk, hogy a küzdelem még heves jelene-
tekben fog nyilatkozui a keresztény elvek és a liberális 
doctrinák közt, mig az előbbi teljes diadalra fog jutni, de 
e diadalnak be kell következni, mert az lehetetlen, hogy a 
nép öntudatra ne ébredjen, az lehetetlen, hogy képes le-
gyen őt a liberalismus folytonos mámorban tartani. Anyagi 
és szellemi szükségei, melyeket a liberalismus kielégiteni nem 
képes, fogják e népet felébreszteni, — és ez fog véget vetni 
-d liberális orgiáknak. 

Znyovára l ja . Rózsafüzér-társulatunk életéből. — Egy 
testnek tagjai vagyunk Krisztus Jézusban. Ennélfogva kö-
teleségemnek tartom tudatni mindazokkal, kik kedves ha-
zánkban, szűz Mária kertjében, nem mint tövis, hanem mint 
rózsák akarnak létezni, kedves anyánk s királynénk oltalma 
alatt , tudatni akarom azon örömet, a melynek boldog szem-
tanúi voltunk mult vasárnapon rózsafüzér társulatunk ol-
tárképének felszentelésénél. Tudatni akarom azért, hogy 
bebizonyítsam testvéri szeretetemet s alkalmat nyújtsak lel-
kileg vigadni mindazoknak, kik lelkiöröm után vágyódnak, 
kiváltképen pedig azoknak, kik szorosabb kötelékekkel van-
nak velünk összefűzve, a kik ilyféle társulatnak tagjai, 
hogy igy közös legyen a mi örömünk. 

Bizonyos az, hogy a gonosz szellem mindent elkövet, 
hogy megakadályozza szűz Mária tiszteletét, a mi, ha 
nem sikerül neki, legalább azon van, hogy az elnapoltassék, 
tudván azt, hogy szűz Mária az ő legnagyobb és legerősebb 
ellensége, a ki még azokat is képes körmei közül kiragadni, 

kikről már biztositva érezte magát, hogyha hozzája fordul-
nak s ő érettük közbe já r Istennél. Ennek bebizonyítására 
elég, ha hivatkozom a trencséni missiókra, hol a tisztelendő 
atyák a rózsafüzér-társulatot életbe léptették azon remény-
ben, hogy csakis igy lesznek képesek a részegségbe merült 
és a zsidók uralma alá ju tot t keresztény népet ezen terhes 
iga alól kiszabadítani. Tudva van, hogyan korbácsolta föl 
zsidók által a gonoszlélek még a legfelsőbb köröket is és ho-
gyan űzette el Isten szolgáit azon környékről, a hol már ha-
talma mély gyökereket vert. De itt is csalódott. I t t is meg-
mutatta szűz Mária hatalmát azokon, kik hozzáfolyamod-
tak s kiragadta őket a ragadozó farkasok torkából. 

Znyováralján is kellett tapasztalnunk a gonosznak in-
cselkedéseit. Már két év óta vágyódtunk az után, hogy rózsa-
fűzér-társulatunk védasszonyának, szűz Máriának.tiszteletére 
társulati oltárképet emeljünk; mi azonban mindeddig meg volt 
akadályozva.Végre óhajunk teljesült ez évben, habár nem is 
kivánatunk szerint in Dominica smi Bosarii, hanem vala-
mivel később. A kép igen sikerülten van festve Klemens 
József egyetemi festész ur által. Szűz Mária kezében t a r t j a 
a kis Jézust, rózsafüzérrel körülötte pedig a 15 titok van 
ábrázolva. E kép mult vasárnapon nagy pompával áldatott 
meg s lett a társulati oltárra elhelyezve. A képnek megál-
dását főt. Leitmann Antal esperes-plebános végezte. A z 
egész ünnepély következőképen végeztetett. 

A plébániái templom, melyben társulati oltár létezik, 
a lehető legszebben volt földiszitve, kiváltképen pedig a 
nevezett oltár. A társulati szüzek, elkezdve az iskolás gye-
rekektől a meglett hajadonokig ünnepélyesen a rózsafüzér 
titkainak megfelelő, fehér, vörös és sárga szinű ruhába vol-
tak öltözve. Fehér szinű ruhában voltak az ártatlan gyerme-
kek mint az ártatlanságnak virágai, vörösben a fölnőttebbek, 
sárgában pedig a meglett hajadonok. Minden tizedik után 
állott egy társulati anya fekete ruhában. Valamennyien el 
voltak látva égő gyertyákkal, s igy voltak elhelyezve a szen-
télyben, hogy a rózsafüzért ábrázolják. Középen állott a 
megáldandó kép. Alkalmi beszédet a társulat rendezője 
mondott, melyben a rózsafüzér-társulatot egy jól berende-
zett hadsereghez, a melynek fővezére a boldogságos szűz 
Mária, hasonlította. E hadseregek, ha valaha, ugy kivált-
képen a mostani vészteljes időben, midőn a hitetlenség és 
erkölcstelenség majdnem az összes emberi nemet már hatal-
mába keritette, sokkal lelkesebben kell harczolnia, mint va-
laha a jólismert fekete sereg tette hazánkban. Mindenek előtt 
k imuta t ta : a társulati elöljáróinak jogait és kötelességeit; 
azután az ártatlan gyermekekhez fordult s oktatta őket, ho-
gyan kell harczolniok a hármas ellenség, — a test, világ és 
pokol ellen, s hogyan lesznek képesek csakis szűz Mária ol-
talma alatt megtartani azon nagy kincset, a mely angya-
lokká teszi az embereket, tudniillik a szent ártatlanságot, 
melyet igen törékeny edényben hordunk s igen könnyen 
elveszíthetünk, miután számtalan ellenségeknek vagyunk 
kitéve, kik bennünket meg akarnak fosztani ezen nagy kincs-
től, melyet, ha egyszer elvesztettük, soha többé föl nem ta-
lálunk. Buzditotta azután a fölnőttebbeket, hogy készek le-
gyenek mindenre,- mintsem ezen kincstől magokat megfosz-
tatni engedik, sőt képesek legyenek az ellenségnek életével 
is megmenteni ártatlanságukat, ha máskép nem volna lehet-
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séges ; mert a lelkiélet sokkal nemesebb mint a testi. 
Krisztus #Urunk, a ki érettünk vérét ontotta, megérdemli, 
hogy mi is inkább vérünket ontsuk érette, mintsem őt meg-
bántanánk. Végre megmutatta azon gyümölcsöt, melyet 
hozhat a jó harcz, tudniillik : az örök élet koronáját. Szent 
beszéd végeztével a kép megáldatott s a maga helyére té-
tetett, azután pedig volt az ünnepélyes szent mise, melyet 
főt. Leitmann esperes-plebános a segédlelkész segédlete mel-
lett mutatott be a mennyei Atyának. 

Midőn ezeket szűz Mária tiszteletére irom, bátor 
vagyok még egy pár sort intézni a m. tisztelt olvasókhoz. 

Sajnos tapasztalásból tudjuk, hogy kedves hazánkban 
szemlátomást hanyatlik az igaz vallás s gyarapodik a hi-
tetlenség s erkölcstelenség ép ugy, mint szent Domonkos 
idejében. A hol nincs igazi vallás, ott nincs erény. Minél 
gyöngébb az igazi vallás valahol, annál erősebb ott az er-
kölcstelenség. 

Akár hová fordulunk, mindenfelé a legdurvább erkölcs-
telenségre akadunk nemcsak a meglett embereknél, de már 
az iskolás gyermekeknél is, — expertocrede Kuperto — leg-
nagyobb mérvben pedig a fensőbb tanodákat látogató i f jú-
ságnál. Mi ennek az oka ? Bizonyára nem más mint a vallási 
buzgalomnak hiánya. 

Szégyenünkre válik az, hogy hazánkban az igazi val-
lás nem talál sehol sem, még a törvényekben sem istápolásra. 
Tapasztalásból tudom, hogy nem lehet szigorúan fogni a 
tanulókat, hogy templomba jár janak s tanulják ugy a mint 
kellene a vallástant. Már épen az ellenkező állott be, a minek 
keserű levét már isszuk s még keserűbbet fogunk inni. 

Minden jó hazafinak kötelesége hazáját szeretni ugy, 
hogy az boldog legyen. Ez szent köteleségünk. Nem elég 
azonban csak tudni, de tenni is kell. 

Nem vagyok ugyan méltó, hogy második Domonkos-
nak nevezzem magamat, de igen is követője akarok lenni, 
Isten egyháza s szegény hazám iránti szeretetből, és pedig 
abban, hogy valamint ő, ügyén is szeretnék segiteni szegény 
magyar hazánkon. 

Mindenki, aki tudja a hazai történelmet, tudja azt is, 
hogy mily gyümölcsöt aratott a rózsafüzér ajtatosság ha-
zánk részére szent Domonkos idejében. Most majdnem nyo-
morultabb állapotban vagyunk s még inkább leszünk, ha 
nem fogunk igyekezni elháritani a vészvihart. Hogyan? 
Szűz Mária, a mi királynénk, a k i elég hatalmas isteni Fiá-
nál s a ki kész raj tunk segiteni azonnal, ha hozzá fordulunk. 
O a legjobb anyánk, a ki kimondhatlan boldogságban van. 
Minden anyának szivébe van vésve azon érzet, hogy sok-
kal inkább kivánja gyermekei mint sem saját boldogságát. 
I Ia már szűz Mária a mi legjobb Anyánk, bizonyára ő is 
kivánja azt, hogy mi az ő gyermekei is boldogok legyünk. 
Csak legyünk mi az ő valódi gyermekei, nemcsak szóval, de 
tettel is. 

Ne mondjuk azt : Hisz Isten a mi jó Atyánk, meghal-
gat bennünket s megadja mindazt, a mire szükségünk van. 
Igaz, hogy Isten a mi legjobb Atyánk, de azt is kell tud-
nunk, hogy bűnös sziv bői származó ima nem kedves Isten 
előtt, miután az Ur Isten nemcsak irgalmas, de egyszers-
mind igazságos is, a ki a bűnöst kénytelen büntetni és nem 
jutalmazni. Szűz Mária azonban a bűnösök oltalma, a ki 

könyörög érettünk Istennél s kikéri számunkra azon kegyel-
met, hogy bűnbánat által Istenhez térjünk. Továbbá : szűz 
Mária nemcsak a mi anyánk, de ő egyszermind Isten anyja ; 
pedig a ki azt mondja : Tiszteljed atyádat és anyádat szin-
tén megakarja tisztelni saját anyját s kivánja azt, hogy mi 
is tiszteljük őt az által, hogy benne reméljük. O megtiszteli 
anyját az által, hogy megád neki mindent a miért esedezik. 
Nem csoda tehát, hogy a rózsafüzér ajtatosság oly hatal-
mas, Isten előtt oly kedves, s részünkre oly üdvös ; mert ezen 
ajtatósságban tiszteljük szűz Máriát, Isten pedig látva a mi 
igazi gyermeki bizalmunkat édes anyja kedveért megadja 
nekünk mindazt, a mire különben reményünk sem volna. 

Szeressük meg tehát ezen ajtatosságot mind magunk, 
mind mások által szeretessük meg. Éljünk ugy, hogy min-
denki ráismerjen bennünk szűz Mária gyermekeir.1. s meglát-
juk, hogy a vészfelhők elvonulnak szegény hazánkról s a 
boldogság napja kiderülend felettünk. 

Gregorevics Nándor, a társulat rendezője. 
Berlin. Követeléseink a modern zsidósághoz. (Vége.) — 

Nem akarjuk, mint sok mások, kik e tárgyról irtak, a tal-
mudot, az idegen népek iránti megvetésével és az emberi 
jogok gyűlöletével, idézni. Azt hisszük, hogy a mostani zsi-
dóság nem tehető felelőssé oly könyvekért, melyek századok 
s ezredek előtt írattak . . . Habár a szigorú zsidók mais 
épen oly tévmentesnek tar t ják a talmudot mint a szentírást; 
habár sokan meggondolatlanul most is hirdetik, hogy előt-
tük az egész talmud, minden embergyűlölő és bosszút li-
hegő vad helyeivel együtt, szent: mégis, a keresztényekkel 
való hosszas együttélés és a különféle ügyes bajos összekö-
tetések következtében, a zsinagóga keresztényellenes gyűlö-
lete megszelídült. A hivatalos gyűlölet, hogy ugy mond-
jam, megszűnt. Az első modern zsidó zsinat ezt határozta : 
„Az átdolgozandó és az uj imákban minden kifejezést, melyet 
bármikép az elkeseredés és bosszú kifejezésének lehetne ven-
ni, kerülni kell." Igy van ez in theoria ; in praxi máskép áll 
a dolog. A zsidó sajtó oly gyűlölettel van tele a keresztény-
ség iránt, mely valóban utálatot érdemel. Minthogy lapjaink 
czikkei aláirás nélkül jelennek meg, azt mondhatná valaki, 
nem lehet bebizonyítani, hogy a keresztényellenes czikkek 
zsidóktól származnak. Mi elismerjük, hogy sok megkeresz-
telt ember van, kik csengő érczért azon szomorú hivatalt 
válalták el, hogy az egyházat, édes anyjukat gyalázzák. 
Azonban mindez egy cseppet sem von le azon tény jelentő-
ségéből, hogy Berlinben a leggonoszabb lapok zsidó kézen 
vannak, s hogy a lapszerkesztői személyzetben általán a 
zsidó elem uralkodó szerepet játszik. Döntő bizonyíték azon-
ban az, hogy a zsidó vallási pártok czivakodása soha egy 
szóval sem említtetik, a zsidó óhit szögletessége soha nem 
érintetik, a zsidóságra árnyat vető irodalmi termékek agyon 
hallgattatnak. Az orthodox zsidóság szent a zsidó előtt, ha-
bár az a felekezetlen iskolát elveti s a vadhasságban élőket 
stb. kiközösíti. Az ilyen zsidó ,felekezeti szükkeblüségről' és 
zsidó excommunicatióról a liberális sajtó tudomást sem szokott 
venni. Ellenben, ha ilyes valami keresztény részről történik, 
a sajtó, mint egy falka kopó, rögtön dühösen megrohanja. 
Szent ügyeink folytonosan sárba rántatnak, mig a zsinagó-
gát a liberális lapirók egyetértése védi. A zsidó azért 
nem bántja a zsinagógát, mert zsidó : a liberális ker. jour-
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nalista azért, mert a ,korszellem' nem engedi az ily ,feleke-
zetességet'. Mutasson nekünk valaki csak egyetlen egy czik-
két is, mely a zsidó kiengesztelési ünnepet vagy a talmud-
•egyletet illetlen módon érintené, miként ezt a ,Tagblatt ' a 
mi bűnbánati napunkkal ez évben tette. Csak a keresztény-
ségnek kell a semmirekelőségeket megtűrni ! ? Egyházi ügye-
inkbe egész vakmerően beavatkoznak ; a keresztény feleke-
zetek közt gyűlöletet igyekeznek szítani. Micsoda jognál 
fogva teszik ezt? Ez a türelmetlenség igazán tűrhetetlen. 

Már 1873-ban irta a reform-zsidók lapja : „A zsidó 
sajtót nagyon eltorzítja Ízléstelensége és gyülölődése. Bi-
zonyos gyalázatkereső, keserű, metsző hangulat kapott e 
sajtóban minden irányban lábra. Ez a hiba routólag hatott a 
közönségre, ugy hogy most már csak felfüszerezett plety-
kákban talál élvezetet." Mennyivel lett rosszabb még a zsidó 
sajtó azóta ! . . . Az állam egyszerű szabályai t i l t ják bán-
tani azt, a mi egy egész nép előtt szent. Épen ezen folyto-
nos kísérletek valamely nemzet hite, erkölcsi és nemzeti 
űnérzete lerontására, — ez a gonoszság és utálatos eljárás a 
zsidóság részéről . . . Mig e méregforrások meg nem tisztul-O O o o 
nak, állapotaink javulásáról szó sem lehet. Benzenberg irá 
181C-ban : „Németország dicsősége talán a zsidókban fog 
lealkonyodni." Ha a keresztények igy fogják folytatni és ma-
gokat a zsidó szellem által befolyásolni fogják engedni, mely 
őket nemzeti és keresztény létöktől fosztja meg: akkor ez a 
jóslat csakugyan be fog teljesedni. Azonban reméljük, hogy 
Németország dicsősége a hanyatlás e korszaka után ismét fel 
fog tűnni. Valóban becsületérzésnélküli nemzet volnánk, ha 
az idegen szellem lánczait szét nem törnők, hanem csak-
ugyan elzsidósodnánk. 

Mindenki előtt, a kinek csak egy kis belátása van, vi-
lágos, hogy a szemita szellem uralma felettünk nemcsak szel-
lemi, hanem gazdászati elszegényedésünket is jelenti. A né-
met nagyon idealista; egy ideig csak eltűri, hogy az eszmék 
iránti hajlamát kizsákmányolják, hogy mögötte üzletet 
•csináljanak. Hanem végre is a bölcs Nathan alakja, melyet 
Lessing keresztény emberszeretettel gondolt ki, Sliylocké 
mögött el fog tűnni és jeleseinknek, Kant, Fichte, Herdernek 
intő szózata a zsidóság felett be fogja erejét bizonyítani. A 
zsidók mindig nép a népben, állam az államban, egy önma-
gának élő törzs más népfaj körében, voltak s lesznek. Min-
den bevándorlók végre beolvadnak a népbe, mely közt lak-
n a k : a zsidók nem. A germán léttel a meg nem tört szemita 
létet,a kereszténységgel a rideg törvényszerüségöket és Krisz-
tus-gyülöle'töket állítják szembe. Mi ezért felettük pálczát 
nem törhetünk ; mindaddig, mig zsidók maradnak, máskép 
nem tehetnek. Hanem nekünk igyekezni kell óvakodni azon 
veszélyektől, melyek ily öszzevegyülésből származnak. Csak 
Berlinben 45,000 zsidó lakik ; annyi, a mennyi egész Fran-
ciaországban, több, mint egész Angolországban. Ez igen 
sok. Ha csakugyan . . . össze volnának velünk kötve, e szám 
semmit sem jelentene, de minthogy e félszázezer egy elzár-
kózott, jó viszonyok közt élő, emelkedő hatalomban levő 
községet képez, igen jövedelmező értelmi erővel felfegy-
verkezve, — ebben nagy veszély rejlik. Közeledünk a 
lengyel összekeveredési viszonyokhoz. Csakhogy a berlini 
zsidók sokkal gazdagabbak, okosabbak, befolyásosabbak, 
mint a lengyel zsidók. Ok bírják a pénzereket, a bank-

ügyet és kereskedelmet; kezökben van a sajtó, és arány-
talan számban tolulnak a magasabb életpályákra.*) Ez utób-
bi mindenesetre szép vonás. Engem mindig meghatott, mi-
dőn láttam, hogyan áldozzák fel a szegény zsidók javaikat , 
h°gy gyermekeiknek jó nevelést adjanak. Hanem, ezen ala-
kulás általán véve mégis veszélyes. Nem sokára ott leszünk, 
hogy a közvéleméuy egészen zsidó uralom alatt lesz és a 
munkának hasznát egyedül ők fogják húzni. A feloszlásí 
processus folyamatban van : semmi sem tart vissza bennün-
ket tőle, ha vissza nem fordulunk s Izraelt is meo-térésre 

o 
rá nem birjuk. A modern zsidóságnak, lia törik, ha szakad, 
részt kell venni a produetic munkában. Azért, egy kissé több 
egyenlőség az, a mit tőlük kérünk. 

Ezelőtt azt mondták, hogy az emancipatio a zsidókat 
más keresetmódokra fogja sarkalni. Most már emancipálva 
vannak ; és az ellenkező történt. Jobban mint azelőtt azon 
keresetágakat folytatják, melyeken könnyen sokhoz lehet 
jutni . Legújabban, bizonyára nem hasznára az igazságügy-
nek, a bírói karba is befurakodnak. A kézműnél alig, a gyá-
ri ajtónál csak kevéssé vannak képviselve. Ebből következik, 
hogy a munkában semmi örömet sem találnak, s a nemzet 
munkájának becsülete egy cseppet sincs szivükön.,Olcsón... 
rosszat', nagyobb részt az ő jelmondatuk. Mindenütt ott 
vannak, hol másnak szüksége és a speculatio hasznot haj ta-
nak. Gründolni, uzsoráskodni, ez az ő kedvencz foglalko-
zásuk. Ott aratnak, hol nem vetettek. Ha a társadalmi nagy 
kérdés nem egyéb mint a munka jövedelme és a tőke jöve-
delme közti viszony kérdése, akkor azon eljárás és életmód, 
mely a munkát a tőke érdekében modnélkül és rendszeresen 
kizsákmányolja, a legveszélyesebb ellenne e kérdésnek. Igaz, 
a zsidóság gondoskodott róla, hogy a socialdemocratiában 
is a Marxok és Lassalleok által barátságosan képviselve 
legyen. Oroszország nihilistái jó részt zsidók. Mégis pénz-
gazdálkodásuk rájok nézve is veszélyt rejt méhében. Előt-
tem a zsidókérdés azon kérdésben központosul : vájjon a 
zsidók, kik köztünk élnek, megtanulnak-e az összes nemzeti 
munkában, a kézmű, gyáripár és földmivelés kemény és 
sanyarú munkájában is részt venni. Többet tőlük ne köve-
teljünk. De ezt követelnünk kell ; ezt tőlük elvárjuk. 

A zsidó ,Alig. Zeitung' nem mulaszthatta el, hogy e 
tekintetben intelmeket ne adjon. „Hogy a tőzsde speculanäai, 
gründerei és schwindlerei közt számos zsidó volt és pedig a 
népességi arányt meghaladó mennyiségben, megengedjük." 
Nekünk nem is kell több. „A kézmű iránti hajlam mindin-
kább fogy, még a népiskolai és árvaházi if júság is a keres-
kedői, üzleti pályára törekszik. A középkor sok üldözése 
(ime hogyan tör magának utat az igazság !) abban birta 
okát, hogy fejedelmek, nemesek és polgárok néhány zsidó-
nak eladósodtak s magokat ez iga alól felszabadítani igye-
keztek az által, hogy a hatalmuk körébe eső zsidókat ki-
pusztították." Még arra is intette e lap a zsidókat, hogy „a 
zsidó-gyülölet áramlata annál hamarább fog eltűnni, minél 
több tanulságot fognak levonni a zsidók a tanultakból s 
minél inkább fognak igyekezni solid alapon dolgozni és épí-
teni." 

A kérdés tehát most ez : mi a teendő ? Mi azt hisszük 

*) Hát még nálunk, mily arányokról tudna a statistika szólni, 
ha akarna ! Szeri. 
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zsidók és keresztényeknek azon kell működni, hogy egymás-
hoz helyes viszonyba jöjjenek. Más ut nincs. I t t -ot t a zsidók 
iránt oly gyűlölet mutatkozik, mely az evangeliummal ellen-
kezik. Ha a modern zsidóság ugy tesz mint eddig, vagyis a 
tőke és sajtó hatalmát a nemzet romlására használja, akkor 
a katasztrófa végre kimaradhatlan. Izraelnek fel kell adni 
azon igényt, hogy Németország (Majd azt irtam, hogy Ma-
gyarország. A fordító.) ura legyen. Mondjon le azon vakhit-
ről, mintha a zsidóság a jövő vallása lenne, midőn nagyon 
világos, hogy ő a múlté. Vajha bárgyú keresztények ne 
segitenék a zsidókat e képzelődésben megerősíteni. A zsidó 
orthodoxia, az ő körülmetélésével, túlélte magát ; a reform-
zsidóság pedig nem is zsidó vallás. Ha Izrael ezt belátta, 
ábrándos missióját szépen félre teszi és megszűnik a népe-
ket, melyek polgári jogokat adtak neki, keresztény vallá-
suktól megfosztani. A zsidó sajtónak türelmesebbnek kell 
lenni, ez első feltétele a jobb időknek. Azon társadalmi ba-
jokon, melyek a zsidóssággal járnak, bölcs törvényhozásnak 
kell segíteni. Nem könnyű dolog lesz a zsidó tőkét megzabo-
lázni. Ezt csak szerves törvényhozás érheti el. Mellőzése a 
földbirtok elzálogosításának, ugy hogy az eladhatlan és 
eladósithatlan legyen ; a hitelrendszer átalakítása, hogy a 
munkálkodó osztályok a nagy tőke önkényétől megszaba-
dul janak; megváltoztatása a tözsde-és részvény-ügynek; 
hehozatala a felekezeti statistikának, hogy a zsidó vagyon 
és a keresztény munka közti arány ferdesége kitűnjék ; kor-
látozása a zsidók alkalmazásának a bírói karba a népség 
aránya szerint; eltávolítása a zsidó tanítóknak népiskolá-
inkból ; mindezekhez hozzá adva a keresztény-nemzeti szel-
lem erősbitését : ezek azon eszközök, melyeket a zsidóság 
felburjánozásával a nemzeti életben szembe kell állítani. 
Vagy sikerül ez, és akkor ismét áldás lesz Németországon ; 
vagy nem, és akkor a rákfene tovább fog rágódni ; akkor 

jövőnk veszélyeztetve van, és a német szellem elzsidósodott, 
a német gazdasági élet koldusbotra jutott . Visszatérni erő-
sebb nemzeti jog- és gazdasági élethez; vissza térni a ke-
resztény hithez : ez a mi jelszavunk. Tegye meg mindenki 
kötelességét és Isten is megsegít." 

Igy beszélnek Németországban a zsidókról a zsidók-
nak és a kik gondolkozni akarnak. 

IRODALOM. 
X A patrologia alapvonalai iskolai használatra. 

Grundlinien der Patrologie, zunächst für seine Zuhörer ge-
zeichnet von Joseph Schmid, Lycealprofessor in Dillingen. 
Freiburg, Herder, 1879. 8-adrét VI I I . 100 lap. 

Czéljának megfelelő mű. Két részre oszlik. Az általá-
nos rész az egésznek körülbelül Y5-ét képezi s bevezetés 
után 5 fejezetben következő tárgyakról szól : 1. A szent 
atyák mint a hagyomány hordnokai és tanúi. 2. A szent 
atyák tekintélye. 3. Patrologiai kritika. 4. A szent atyák 
műveinek használatáról. 5. A szent atyák megértésének 
eszközeiről. — A részleges patrologiát négy korszakon át 
tárgyalja, a három utóbbi korszakot görög és latin részre 

osztva. Legterjedelmesebb a harmadik koi'szak ismertetése, 
mert az a patristikai irodalom virágzásának kora. Az atyák 
korát Nyugaton nagy sz. Gergely pápával, Keleten damas-
kusi Jánossal zárja be. Az egyes szent atyákat először élet-
rajzukban ismerteti, azután müveiket sorolja fel, végül jel-
lemző vonásokat emel ki. Az egész mű nagy szorgalomról, 
olvasottságról s írói ügyességről tanúskodik. 

= Megjelent s beküldetett Bogisich Mihály ima- és 
énekeskönyve elemi, polgári tanodák, növeldék és gymnasiu-
mok számára. A nagyméltóságú m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium szabályrendelete folytán, a fővárosi 
iskolatanács és az összes iskolaszékek helyeslő véleménye mel-
lett a főváros községi iskoláiba járó mindkét nembeli ifjúság-
nak az egyházi énekben való oktatása a lelkészkedő papságra 
lőn bizva. Az egyházi ének egyöntetű tanitása végett a bu-
dapesti egyházkerület jelen évi tavaszi gyűlésén az if júság 
számára készítendő alkalmas ima- és énekeskönyv szerkesz-
tését csekélységemre kegyeskedett ruházni. Midőn alólirott 
a már elkészült és az érsekmegyei főegyházi hatóság által 
megerősített „A gyermek szent fohászai" czimű ima- és éne-
keskönyvet főtisztelendőségteknek átnyújtom még azon 
alázatos kérésemet bátorkodom nyilvánítani, hogv a fen-
emlitett ima- és énekeskönyvet a gondjaikra bizott isko-
lákban^terjeszteni kegyeskedjenek. 

Ara a díszkiadásnak : különféle szinü franczia chag-
rinbőrbe kötve, dombornyomással, 4 szép aczélmetszetü kép-
pel, aranymetszéssel és kapocscsal, tokban 2 ft. Fekete vagy 
piros préselt bőrben, 4 szép aczélmetszetü képpel, aranymet-
széssel, tokban 1 ft. Különféle szinü angol vászonban, 4 szép 
aczélmetszetü képpel, aranymetszéssel, tokban 80 kr. — Ara 
a közönséges kiadásnak : fél angol vászonba kötve 1 aczél-
metszetü képpel, sárga metszéssel, tokban 40 1er. Csak az 
énekek, ( I I . rész) szintúgy kötve, 1 aczélmetszetü képpel, 
sárga metszéssel, tok nélkül 25 kr. — Mély tisztelettel ma-
radtam Budapest, okt. 6-án 1879. főtisztelendő lelkész urak-
nak kész szolgája Bogisich Mihály, budapest-belvárosi kápl. 

VEGYESEK. 
-— A szent atya legújabb tette a tudományok emelé-

sére. O emja Hergenröther bibornok és mgr Schiaffino, a ne-
mes egyházi férfiak akadémiájának igazgatója, tanácsára ő 
szentsége elrendelte, hogy az apostoli palotában, mint a va-
tikáni könyvtár mellé rendelt intézet, fensőbb diplomacziai 
iskola állittassék fel. a világhírű pápai könyv- és irattárban 
felhalmozott okmányok tanulmányozásra végett. 

— A belga püspöki kar erélyes fellépése következtében 
október 2-áig 1332 szabadkőműves szellemű állami iskola 
maradt tanitó nélkül, vagyis 1463 tanító és tanítónő mon-
dott Vanhumbecknek istenhozzádot. Az állami iskolák ezen 
volt tanitói a kath. magánjellegű iskoláknál nyernek alkal-
mazást. 

— Altalános megütközést okozott, hogy Grévy köztár-
sasági elnök, midőn ő emja Meglia, volt párisi nuntius, a 
biretum átadási ünnepélyére az elnöki palotában megjelent, 
az egyház bíboros fejedelmét nem, mint eddig szokás volt, 
szárnysegéde, hanem más alantibb szolgálattevő tisztje ál-
tal fogadtatta. 

— Stöckernek, ki a zsidó-kérdés szellőztetése által oly 
mélyen bele nyúlt a darázsfészekbe, szegénynek, ugyancsak 
meggyült a baja. Berlini lapok szerint, ha igaz, még a csá-
szár is megharagudott rá, és nem csekélyebbről van szó, 
mint hogy állását is elveszti. Legújabb hírek szerint még 
sajtópört is fog kapni a ,Börsen-Courier' részéről . . . Igy 
jár, a ki a zsidónak nem köszön. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köriit 10. sz. alatt. 
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LEO PP. XIII. 
YENERABILIS PRATER NOSTER 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Iampridem considerando experiendoque intel-
leximus, teterrimum, quod adversus Ecclesiam 
ipsamque humariam societatem modo geritur, bel-
lum, citius feliciusque, opitulante Deo, componinon 
posse, quam rectis sciertdi agendique principiis per 
philosophicas disciplinas ubilibet restitutis ; ide-
oque ad summam totius causae pertinere sanam so 
lidamque ubique locorum refiorescere philosophiam. 
Litteras idcirco Encyclicas ad universos catholici 
orbis Antistites nuper dedimus, quibus pluribus 
ostendimus, huius generis utilitatem non esse alibi 
quaerendam, quam in philosophia Christiana a pri-
scis Ecclesiae Patribus procreata et educta, quae 
fidei catholicae non modo maxime convenit, sed 
etiam defensionis et luminis utilia adiumenta prae-
bet. Earn ipsam, decursu aetatum, magnis fecundam 
fructibus, a S. Thoma Aquinate, summo Scholasti-
corum Magistro, quasi hereditario iure acceptam 
commemorayimus, in eaque ordinanda, illustranda 
et augenda mentis illius vim virtutemque sic eni-
tuisse, ut cognominis sui mensuram Angelicus Do-
ctor cumulate implesse videatur. Maiorem autem 
in modum Episcopos hortati sumus, ut, collatis No-

biscum viribus, excitare aggrediantur motam gra-
du et prope collapsam philosophiam illam veterem, 
scholisque catholicis redonatam, in sede honoris 
pristini collocare. 

Nec mediocrem animi laetitiam ex eo percepi-
mus, quod Litterae illae Nostrae, divina ope faven-
te, pronum ubique obsequium et singularem ani-
morum assensum nactae sunt. Cuius rei testimoni-
um Nobis luculentum impertiunt plures Episcopo-
rum ad Nos ex Italia praesertim, ex Gallia, Hispa-
nia, Hibernia, perlatae epistolae, sive singulares, 
sive plurium eiusdem provinciáé vel gentis com-
munes, egregia animi sensa praeferentes. Nec do-
ctorum hominum suffragium defuit, ultro et reve-
renter datum, cum insignes eruditorum Acadeiniae 
eumdem plane, ac Sacrorum Antistites, animum 
Nobis scripto declaraverint. — In his autem litte-
ris placet maxime obsequium auctoritati Nostrae et 
huic Apostolicae Sedi praestitum ; placent mens et 
iudicia ab auctoribus prolata. Una est enim omnium 
vox, una sententia, notari et tuto designari Litteris 
illis Nostris, quo tandem loco sit praesentium ma-
lorum radix, et unde petenda remedia. Omnes con-
sentiunt humanam rationem, si a divina fidei aucto-
ritate discesserit, dubitationum fluctibus et prae-
sentissimis errorum periculis esse propositam ; haec 
autem pericula facile evasuram, si ad catholicam 
philosophiam homines perfugerint. 

Quamobrem, Venerabilis Frater Noster, illud 
Nobis est magnopere in optatis, ut S. Thomae do-
ctrina, fidei veritati apprime conformis, cum in 
omnibus catholicis Athenaeis quamprimum revivi-
scat, tum maxime in hac Urbe principe catholici 
nominis, quae ob earn causam, quod est sedes Pon-
tificis Maxiini, debet optimarum doctrinarum laude 

3 4 
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ceteris antecellere. — Hue accedit quod Romam, 
catholicae unitatis centrum, soleant adolescentes ex 
omni terrarum loco frequentes celebrare, nullibi, 
quam penes augustam B. Petri cathedram, germa-
nara incorruptamque sapientiam satius hausturi. 
Itaque si philosophiae christianae, quam diximus, 
largiter hinc copia defluxerit, non unius Urbis fi-
nibus conclusa tenebitur, sed ad omnes populos, ve-
lut abundantissimus amnis, manabit. 

Sic igitur primo loco curavimus, ut in Semi-
nario Romano, in Lyceo Gregoriano, in Urbaniano 
aliisque Collegiis, Nostrae adhuc auctoritati obno-
xiis, philosophicae disciplinae secundum mentem et 
principia Doctoris Angelici, enucleate, dilucide, co-
piose tradantur, atque excolantur. Et maxime in 
hoc omnem vigilare curam et contentionem docto-
rum volumus, ut quas ipsi doctrinae opes ex volu-
minibus sancti Thomae diligenter collegerint, eas-
dem explicando, dilatando, suaviter et fructuose au-
ditoribus impertiant. 

Sed praeterea, quo magis haec studia vigeant 
et floreant, curandum est, ut amatores philosophiae 
Scholasticae in eius gratiam sedulo, quod possunt, 
enitantur; maxime autem in societates coëant coe-
tusque identidem habeant, in quibus studiorum qu-
orum fructus singuli in medium adducant, et in 
cómmunem afferant utilitatem. 

Haec autem iudicia memtemque Nostram Te-
cum comunicare voluimus, Venerabilis Frater Nos-
ter, qui sacro Consilio praees studiis disciplinarum 
regundis, certa spe freti, nec industriam, nec pruden-
tiam Tuam hac in re Nobis defuturam. — Te pro-
fecto non latet, doctorum hominum coetus, sive Aca-
demias, nobillissimas veluti palaestras fuisse, in qui-
bus viri ingenio peracri et doctrina praestantes cum 
se ipsi utiliter exercerent de maximis rebus scriben-
tes ac disputantes, tum adolescentes erudirent mag-
no cum scientiarum incremento. Ex hoc optimo 
more institutoque iungendi vires et intelligentiae 
lumina conferendi, extiterunt illustria Doctorum 
collegia, alia pluribus simul diseiplinis addicta, alia 
singularibus. Vivax fama et gloria eorum perman-
sit, quae, Romanis Pontificibus non uno nomine fa-
ventibus, ubique floruerunt, ut in hac Italia nostra, 
Bononiae, Patavii, Salerni, et alibi alia. —Cum igi-
tur tanta fuerit laus et utilitas in voluntariis hisce 
hominum coetibus ad excolendas perpoliendasque 
disciplinas coeuntium, cumque eius utilitatis etlau-
dis plurimum adhuc supersit, certum Nobis esteo-
dem uti praesidio, quo consilia Nostra plenius per-

ficiamus. — Scilicet auetores sumus, ut coetus Aca-
demicus in Urbe Borna instituatur, qui S. Thomae 
Aquinatis nomine et patronatu insignis, eo studia in-
dustriamque convertat, ut eius opera explanet, 
illustret ; placita exponat et cum aliorum philoso-
phorum sive veterum, sive recentium placitis confé-
rât; vim sententiarum earumque rationes demon-
stret ; salutarem doctrinam propagare, et ad gras-
santium errorum refutationem recensque inventorum 
illustrationem adhibere contendat. — Idcirco Tibi, 
Venerabilis Frater Noster, cuius perspectahabemus 
ornamenta doctrinae, celeritatem ingenii, studium-
que rerum omnium, quae ad humanitatem perti-
nent, id negotii damus, ut propositum Nostrum 
exequaris. Interim rem altius considérés ; cumque 
rationem exeogitaveris, quae consiliis Nostris op-
portune respondeat, litteris expressam Nobis inspi-
ciendam subiieies, ut probemus et auctoritate No-
stra muniamus. 

Demum quo latius spargatur ac disseminetur 
Angelici Doctoris sapientia, constituimus omnia eius 
opera de integro in lucem edere, exemplo S. Pii V. 
Decessoris Nostri, rerum gestarum gloria et vitae 
sanetitate praeclari ; cui quidem in ea re tam felix 
contiigit exitus, ut Thomae exemplaria, iussu illius 
evulgata, permagni sint apud viros doctos, summo-
que studio requirantur. Verum quanto plus editio 
ilia est rara, tanto magis alia desiderari coepta, 
quae nobilitate ac praestantia cum Piana comparari 
possit. Ceterae enim cum veteres, tum recentiores, 
partim quod non omnia S. Thomae scripta exhibe-
ant, partim quod optimorum eius interpretum at-
que explanatorum careant cornmentariis, partim 
quod minus diligenter adornatae sint, non omne 
tulisse punctum videntur. Certa autem spes est, 
huiusmodi necessitati consultum iri per novam edi-
tionem, quae cuncta omnino sancti Doctoris scripta 
complectatur, optimis, quoad fieri poterit, formis 
litterarum expressa, accurateque emendata ; iis etiam 
adhibitis codicum manu scriptorum subsidiis, quae 
aetate hac nostra in lucem et. usum prolata sunt. 
Coniunctim vero edendas curabimus clarissimorum 
eius interpretum, ut Thomae de Vio Cardinalis Ca-
ietani et Ferrariensis, lucubrationes, per quas, tam-
quam per uberes rivulos, tanti viri doctrina decur-
rit. — Obversantur quidem animo rei gerendae 
cum magnitúdó, tum difficultas ; nec tarnen deter-
rent, quominus ad eam magna cum alacritate quam-
primum aggrediamur. Confidimus enim in re tam 
gravi, quae ad commune Ecclesiae bonum magnope-
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re pertinet, adfore Nobis divinam opem et concors 
Episcoporum S tud ium, et prudentiam atque indu-
striam Tuam, spectatam iam et diu cognitam. 

Interim praecipuae dilectionis testem, Aposto-
licam benedictionem Tibi, Venerabilis Frater No-
ster, ex intimo cordis affectu impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die 15. Octo-
bris an. 1879. Pontificatus Nostri Anno Secundo. 

LEO PP. XIII. 

A szónoki dialectikáról. 
„Etenim a philosophia tamquam a mo-

dératrice sapientia sanam rationem re-
ctumque modum bonae artes mutuari , ab 
eaque tamquam vitae communi fonte spiri-
tual haurire consveverunt." Leo XIII. 

A philosophia tanulmányozásának szükségét 
azon oldalról akarjuk bemutatni, melyről azt az 
aug. 4-ikipápai encyclika érinti a jelmondatul fent 
kiirt szavakban. Az egyházi szónoklat bizonyára 
bona ars. Lássuk tehát, hogy mit és mennyit kö-
szönhet a bölcsészetnek. 

Quintilián mondá: „A sziv az, a mi ékesszólóvá 
teszi az embert, s az ész ereje."1) De miben nyilvá-
nul a szónok eszének ereje? Tán tudományában? 
Ismereteinek halmazában ? Nem, hanem dialectiká-
jában. Ez az, a mire ép oly szüksége van, mint a 
a sziv pathosára. De az nem születik a szónokkal, 
az inkább szerzett képesség. Az a philosophia tanul-
mányának és főleg a logika különféle gyakorlatai-
nak gyümölcse. A dialectika alatt pedig nem értjük 
a száraz okoskodások, haszontalan subtilitások, ször-
szálhasogatások, kisszerű fogások, vagy bármily 
sophismák használatát, hanem értjük a képességet, 
mely a czélba vett eszmét vagy igazságot minden vi-
szonylatainak, vonatkozásainak egész terjében fel-
ölelni, minden oldalról megvilágitani, természete-
sen, hűen felmutatni birja; értjük a mélyreható 
gondolkodás, a szigorú következtetés, a finom kü-
lönböztetés, az ügyes applicatio és a kifogásolhat-
lan rend és beosztás tudományát, egyszóval, a ké-
pességet helyesen beszélni, facultatem rede disse-
rendi.*) Helyesen beszélni, nagy és nehéz feladat-
nak tartatott minden korban,— a jelent kivéve. „Ma-
ius est hoc quiddam quam homines opinantur, et 
pluribus ex artibus studiisque collectum" mondá 
már Cicero. (De Orat.) Végtelenül csalódnék tehát 
az, aki azt hinné, hogy a dialectika, a „facultas re-

1) Quintilián, X . 7. 
2) „Definitur (dialectica) communiter ad mentem Aris-

totelÍ3 et D. Thomae : „facultas recte disserendi." Erber, Dia-
lectica. 

cte disserendi" fentemiitett követelményeinek a nem 
eléggé vagy bármily irányban kultivált ész is meg-
felelni tudna, vagy hogy az ész kiművelésének egy 
kis iskolai memorizálással, néhány regény vagy bár 
jó könyv és hirlapok olvasásával elég van téve. Ez 
mind nem elég a szónoki képesítéshez. Sőt összeol-
vashat valaki egy egész könyvtárt, lehet roppant 
ismeretek birtokában, — a szónoklatra mégis kép-
telen lesz, ha a bölcsészetet elhanyagolta. „Ugyan 
mily ékesszólást tehetni fel oly embernél, ki a leg-
jobb tudományban járatlan ?íC3) kérdé Quintilián. 
Hát olyat, milyennel korunk bármely szónokai bril-
líroznak. Alig jellemezte valaki találóbban korunk 
irodalmi termékeit — kivételt bizonyára a beszé-
dek nem képeznek — mint ama római praelatus e 
lapok hasábjain. Szerinte egyik föbaj a helyes Ítélet 
és józan érzék hiánya, másik pedig a felületesség. Csak-
ugyan egy kor sem volt ugy megverve felületes-
séggel mint századunknak második fele. Veteked-
nek abban egymással a hirlapirók, a tankönyvírók, 
a tribün szónokai, az oltár szolgái stb. Sokat be-
szélni, sokat irni, keveset gondolkozni, jobbra balra 
divagálni, tárgyról tárgyra ugrálni, anélkül, hogy 
egynek is mélyére hatolni akarnának ; vagyis kép-
letesen szólva : leszedni mohó kapzsisággal a virágot, 
és nem engedni időt arra, hogy a gyümölcs megér-
lelődjék :4) ez gyönge rajza korunk szellemi műkö-
désének. (Vége köv.) 

B o s s u e t l e v e l e 
sz. Ágoston művei olvasásának rendjéről. 

Uram ! 
Ön nem szerezhetett nekem tisztább és érzékenyebb örö-

met, mint az által, hogy értesített, miszerint ön teljesen áten-
gedte magát az egyháznak, hogy igy Jézus Krisztussal szoro-
sabban egyesüljön. Kérem Istent, áldja meg ezen első válal-
kozást s árassza ki az ön megtérése fölött azon kegyelmeket, 
melyek a végig való állhatatosság malasztjával végződnek. 

Igen örvendek, hogy ön sz. Tamást nagy figyelemmel 
olvassa, de kissé kételyben vagyok a fölött, hogy ön megüt-
között, különbséget találva az emberi cselekedetekre nézve 
az ő és sz. Ágoston nyilatkozatai közt. Én azt hiszem, hogy 
mégsem oly nehéz őket összeegyeztetni, mint gondolnók, s 
ön igen helyesen maga is kiemelte azon pontokat, melyek-
ben érintkeznek. Talán lesz még alkalmam önnel e tárgyról 
értekezni, mely hosszú megvitatást fog követelni s a mely, 
ha Írásban tárgyalnám, azt hiszem, kissé homályos maradna, 
mi el fog maradni, ha szerencsém lesz önt meghallgatnom s 
kérdéseire válaszolnom. 

Ha meglepte önt sz. Tamás műveinek hosszú sora, me-
lyeknek olvasását tanácsolám, se baj ; ön az ur, — elhalaszt-

3) Quintilián X I I . cap. 2. 
4) D'Aguesseau. 
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hat ja más időre, vagy nem is kell szükségképen valamennyi 
művét átolvasnia. En hiszem, hogy ön az előbbit választja ; 
ez az ön bölcseségéhez és az igazság iránti szeretetéhez mél-
tóbb eljárás. 

Ezen szent doctornak műveit bizonyára nem lehet sz. 
Ágoston műveihez hasonlítani, ki messze maga után hagyta 
tanítványát ;*) hanem, ha nem kellene olvasni, csak azt, 
mi oly tökélyes, mint a mi sz. Ágoston kezeiből kikerült, 
akkor én a hittudósok sorát igen rövidnek találnám, s nem 
tudom, kicsoda a szent atyák közöl lenne elég szerencsés, 
hogy vele párhuzamba jöjjön. 

Mily rendet kell követni sz. Ágoston műveinek olva-
sásában s mi módon kell ezt tenni, az az olvasók ezerféle 
körülményétől függ, melyeket sem előre látni, sem összefog-
lalni nem lehet ; a szükségletek, nézeteket, hajlamok vég-
telen szaporák és nincs r i tkább dolog, mint hogy az oly ta-
nácsot, mely az egyiknek használ, mások is helyeseljék. 

Sokan vannak, kik az első lappal kezdik s az utolsóval 
végzik, semmi más rendet nem tartva, mint azt, melyet a kia-
dás kiszabott, mely előttük fekszik. H a ezen módszer valaha 
jó volt, ezentúl is jó lesz, kivált miután a benczés atyák 
(a maurinusok) szorosabb viszonyuk, s a tárgy összefüggése 
szerint adták ki a szent atya műveit s kik ezen eljárásukat 
mindenütt indokolják. 

H a azonban mégis véleményt kér tőlem valaki, s ha 
szabadságában áll azt követni, azt tanácsolnám, hogy kezdje 
sz. Ágoston vallomásaival (Confessiones), összekötve ezt élet-
rajzával, legalább püspöksége koráig ; azután olvassa De uti-
litate credendi czimü kitűnő értekezését, azután jöjjenek : 
De fide rerum invisibilium, De catechizandis rudibus, De 
agone christiano, Enchiridion ad Laurentium. Ez utóbbi 
vázlat az egész vallásról, következéskép az összes hittantudo-
mányokból. Melyeket előtte felsoroltam, azok mintegy fok-
ról fokra vezetnek fel hozzá. 

Ezen általános vonatkozású művek után jöjjenek a 
manichaeusok ellen irt művek, időrend szerint, elkezdve a 
De liberó arbitrio három könyvén. Ennél nincs szükségesebb 
tanulmány, hogy Istent megismerni, a sz. irást tisztelni ta-
nuljuk, s megtanuljunk büszkeségünktől s az emberi szel-
lem merészségétől óvakodni, mely minden fölött Ítéletet 
akar mondani. 

Innen át kell térni a donatisták ellen irt művekre, hogy 
szeretni tanuljuk az egyházat, biztosítsuk magunkat a bo-
trányok ellen s felismerjük a szentségekben Jézus Krisztus 
tekintélyét, még a szakadár községben is. Csodálatos, hogy 
mióta az egyház ily istenileg lett megvédve, még találkoz-
tak eretnekek, kik tőle elváltak. Theologus, ki e műveket 
olvassa, lehetetlen, hogy meg ne győződjék, miszerint min-
den bűnök legnagyobbika az egyházat kárhoztatni s tőle el-
szakadni. 

Az ariánok ellen irt művek csekély számúak s azok 
olvasását fenn kell tartani addig, mig a sor a sz. Háromság-
ról irt művekre kerül, mit alább is kiemelni fogok. 

Illő helyükön szent Ágoston összes leveleit olvasni 

*) Ezt cum grano salis kell venni. Mindenesetre a nyelv classici-
tására vonatkozik j miben aqu. sz. Tamás csakugyan nem versenyezhet 
sz. Ágostonnal. Szerk. 

kell és erre előkészület lesz a De doctrina Christiana czimü 
mű olvasása. Nem emlitem fel mind, mert nem szükséges ; 
de nem tartóztathatom meg magam, hogy meg ne jegyez-
zem, miszerint szent Ágoston alig mutat máshol annyi mély 
belátást, méltányosságot, szerénységet, érzelmességet és 
szentséget, mint a következő értekezéseiben : De sanda 
virginitate, De opere monachorum, De cura pro mortuis, 
melyek az olvasó részéről a legnagyobb figyelmet igénylik. 

A Duo libri ad Simplicianum azon időre tartandó fenn, 
midőn a pelagiánok elleni könyvek olvastatnak ; épen igy 
a romaiakhoz irt levél igen rövid kivonata. Mindezen egye-
diratok olvasása előkészületül szolgál sz. Ágoston azon mü-
veinek olvasására, melyekben végtelen halmazu anyag 
tárgyaltatik, melyeket ennélfogva sokkal jobban meg lehet 
érteni, ha az eddigiek már ismeretesek. 

A levelek után véleményem szerint jó lesz a zsoltá-
rok felett mondott homiliáit olvasni s valamennyi besszéd-
jét, melyet a néphez intézett, kivéve a Tractatus super Joan-
nem czimű beszéd-cyclust. Az összes dogmatika és morális 
együtt van e beszédekben. És semmi sem oly fontos az egy-
házi férfiura nézve, mint ily ügyes mestertől megtanulni, 
hogyan kell a vallás ügyét méltóan kezelni ; az evangéli-
umot puszta emberi okoskodások által meg nem gyengiteni ; 
nem mutatni meg az embernek nyomorúságát soha, a nélkül 
hogy rögtön ne mutassuk meg neki egyszermind az Üdvözí-
tő t ; nem hízelegni az embernek azon képességeiért, me-
lyeket elvesztett s melyeket egyedül az alázatosság és ima 
szerezhetnek vissza; nem biztatni őt e földön más áldással, 
mint a béketürésével, sem más dicsőséggel, mint a jövő élet 
reményével ; megerősíteni őt a botráuyok ellen, melyek a 
gyengéket megdöntik, s meggyőzni őt, hogy nincs igazi jó-
ság és solid erény csak Jézus Krisztus által, ki egyedül 
gyógyítja meg a szivet és sugall jó akaratot. 

Rosszul esik, ha felgondolom, hogy sokan sz. Ágoston 
műveit olvassák, a nélkül, hogy jellemére figyelemmel vol-
nának, a nélkül, hogy arra csak gondolnának is ; és kik meg-
elégednek az irataiból vett néhány ragyogó vonással, a nélkül, 
hogy azoknak alapjára igyekeznének hatni, a nélkül, hogy 
azon forrást keresnék, melyből ezen igazságok fakadnak. 

Vannak, kiket kissé sért, hogy szent Ágoston a zsoltá-
rok értelmezésében sokat ad az allegóriára, és elhanyagolja 
vagy nem látja a betűszerinti értelmet néhány helyen. A 
nélkül, hogy igazolására akarnék itt válalkozni, csak két 
tény kiemelésére szorítkozom: egyik az, hogy dogmatikai 
műveiben soha más értelmet nem használ, mint a szósze-
rintit ; másik az, hogy senki nálánál a szent könyveket 
összességökben jobban nem értette, habár it t-ott csak alle-
gorikus magyarázatot látszik adni. Én bizonyítom, hogy 
csaknem lehetetlen a szent írás és a vallás értelmébe be-
hatni, ha sz. Ágoston nem viszi előttünk a lángot s ha őt 
nem választjuk vezérül és mesterül. 

A pelagiánok és semi-pelagiánok ellen irt műveinek ol-
vasása azon művek után következik, melyekről imént szó-
lottam. Már megtörtént az előkészület több beszéde és le-
vele által s igy minden fáradság nélkül lehet behatni e ta-
nokba, melyek már ismeretesek s melyeknek csaknem min-
den elve több helyen már előbb meg lett világítva. 

Minthogy nehezen találkozik theologus, ki sz. Ágoston 
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összes műveit kezdené olvasni a nélkül, hogy nem volna 
tudomása arról, a mit a malasztról irt, én is egész idáig ha-
laszthatónak hiszem e tárgyról irt valamennyi művének 
olvasását. Ha egészen ismeretlen volna valaki előtt e tárgy, 
akkor azt ajánlanám, hogy a levelek előtt olvassa a szent 
atya idevágó következő műveit : De correptione et gratia, 
De praedestinatione Sanctorum, De bono perseverantiae, me-
lyekben foglaltatik sz. Ágoston rendszere az isteni malaszt-
ról s melyek mintegy kulcsul szolgálnak tanához. Ezen 
fáradságnak azért jó lesz magát alávetni, hogy e könyvek 
olvasása következtében élénk emlékezetben legyenek az 
általános elvek s igy az előforduló részletességek könnyen 
reájok vonatkoztathassanak. 

De Trinitate, Tractatus super Joannem és sz. János 
első levelének értelmezése, valamint az Isten városáról irt 
nagy mű, ós mindaz, a mi eddig elő nem fordult, fogja e 
hosszú tanfolyamot bezárni. Hanem talán jó lesz a De Civitate 
Dei hat első fejezetét a levelek előtt áttekinteni, de minden 
kivonatozás nélkül, nehogy elejébe vágjunk azon időnek, 
midőn az egész művet a legnagyobb gonddal kell átolvasni. 

Midőn e hosszú levelet bezárom, magamat imáiba 
ajánlom, biztositva önt őszinte tiszteletemről, melylyel va-
gyok stb. 

M . . . rd 1701. nov. 14-én. 

A Szent-László-Társulat 
f. hó 18-ikán délutáni 4 órakor ft. Márkus Gyula kanonok 
s társulati alelnök ur ő nagysága elnöklete alatt rövid vá-
lasztmányi gyűlést tartott , melyben megállapittatott a no-
vember 6-ikán tartandó közgyűlés programmja s néhány 
folyó ügy elintéztetett. 

A társulatba ujabban beléptek mint alapítók : a kál-
mándi hivck a szatmári egyházmegyéből 21 forinttal ; Pon-
grácz Felix capistran sz. ferencz-rendi áldozár Bécsben 200 
forinttal. 

A titkár jelentette, miszerint néhai Markovics János 
veszprémi kanonok hagyatékából végkielégítés fejében még 
300 frtot kapott a társulat ; továbbá néhai Faix József volt 
hunfalvi, néhai Piller István volt tőketerebesi és néhai Zom-
bory József volt csókái plébánosok egyenkint 10 forintot ha-
gyományoztak a társulatnak. > 

Fuchs Róbert társulati pénztárnok a Szent-István-
Társulatnál viselt hivatalának megszaporodott bokros teen-
dői miatt, a mult nyáron különben is gyöngélkedvén, a 
Szent-László-Társulat pénztárnokságáról leköszönt, minek 
folytán az elnökség a pénztárnoki teendők ideiglenes vezeté-
sével még julius hóban Bach János szent-István-társulati 
ügynök urat bizta meg. A választmány az elnökség intéz-
kedését helyeslőleg fogadta s az ideiglenes pénztárnokot 
fogja a közgyűlésnek végleges megerősítés végett javas-
latba hozni. 

A segélyzések vételéről érkezett elismervények s kö-
szönő iratok bemutatása után felolvastatott a pénztári ki-
mutatás, mely szerint tagdijakban s adományokban bejött 
3783 f r t 50 kr, alapítványokban 3172 fr t 50 kr. Az ado-
mányok és tagdijak nagy része az év utolsó negyedében szo-
kott befolyni. A társulat alapítványi tökéi tesznek: értékpa-

pírokban: 21,250 f r to t ; készpénzben 17,146 fr t 49 kr t ,mely 
összeg a takarékpénztárban van kamatozásra elhelyezve. 

A folyamodások elintézése a közgyűlésnek tar ta-
tott fen. 

A társulat védszentjéuek, szent Erzsébetnek ünnepét 
a fővárosi tagok az ünnep nyolczadába eső vasárnapon, no-
vember 23-ikán a pesti szent ferencziek templomában reg-
geli 8 órakor tartatni szokott nagy mise hallgatásával fog-
ják megülni. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal kir. 
táblai bíró és dr Buzsicska János egyetemi tanár választ-
mányi tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 24 Itthonn és Angolországban. — E 

napokban, mint azt a ,Hon' és utána a többi lapok jelen-
tették, egy angolországi képviselő jelent meg a fővárosban. 
Nagyon természetes, hogy a képviselőt a képviselő collegák 
is érdekelték : minek következménye az volt, hogy az angol 
ember a magyar képviselőházat is, és pedig épen ülés alatt, 
meglátogatta. Udvarisan fogadtatván, az őt vezető magyar 
képviselőtől legelőször is azt kérdezte, hogy hol van a ház 
lelkésze ; a mi felett a magyar képviselő nagyot csodálko-
zott, kijelentvén, hogy bizony a magyar képviselőháznak 
lelkésze nincsen. E felett meg azután az angol képviselőre 
következett a sor csodálkozni, mert az angol parlamentnek 
megvan saját lelkésze, és az ülések csak akkor szoktak 
megnyittatni, miután a lelkész az imádságot már elmondta ; 
az angol képviselő ugyanis, a ,Hon' lenéző nyilatkozata 
szerint, csodálkozással, majdnem megütközéssel vette, hogy 
nálunk az ülések imádság nélkül kezdetnek meg. 

Az angol és magyar képviselőház praxisa közt tehát 
az a különbség, hogy ott imádkoznak, nálunk nem imádkoz-
nak. — Mi csak gratulálni tudunk az angol képviselőháznak, 
és nem tudjuk lenézni vagy kigúnyolni azért, mert a libe-
ralismusban még nem haladtak annyira, hogy oly fontos 
állami ténykedésnél, minő a törvényhozás, melynek hatása 
néha kiterjed nemzedékről nemzedékre, mely képes nemze-
dékeket boldogokká vagy boldogtalanokká tenni, letérjenek 
őseik hagyományától, hogy működésökre Isten áldását, 
kegyelmét, felvilágosítását ki ne kérjék. Ez mindenesetre 
nagy nyomatékkal bir akkor, ha az angol nemzet vallásos-
ságáról akar valaki Ítélni, mert napjainkban ugyancsak cso-
dálandó dolog, ha valamely állami ténykedéshez Isten ál-
dása kikéretik, mig ellenben fájdalommal kell tapasztal-
nunk, hogy politikai demonstratiókra helyül az Isten háza is 
igénybe vétetik. Hazánk már sokkal felvilágosodottabb, a 
liberalismus itt az ősi vallásos intézkedésekben is sokkal 
több pusztítást vitt végbe. Ami helyzetünkből is lehet a 
nemzet vallásosságára következtetni, csakhogy, és ezt ismét, 
sajnos, nem a nemzet dicséretére mondjuk, megfordított 
módon, mint az angoloknál. 

Egykor nálunk is másképen volt, egykor a vallásos-
ság, a mint áthatotta a családot, ugy áthatotta az állami 
élet minden ágát, és bizonyára a nemzet, a haza előnyére. 
Egykor e Mária-országban nem találkozott gunynyal a val-
lásosság, nem találtuk szégyennek a vallásosság nyílt gya-
korlását, sem a nemzet nagyjai, az ország első hivatalnokai, 
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sem a nemzet képviselői. Amint az országgyűlés ünnepélyes 
isteni tisztelettel nyittatott meg, ugy a legfőbb és alan-
tabb fokú törvényszékek is Istenhez folyamodtak, mielőtt 
működésöket megkezdték ; sőt a városi választásokhoz 
sem fogtak, mielőtt a templomban Isten áldását ki nem 
kérték. Mily változás, mily gyökeres változás állott be 
ujabb időben e téren ! Hol, mikor látjuk, hogy gyakori 
buzgó könyörgéssel járulnának Istenhez törvényhozó testü-
letünk és törvényszékeink tagjai? Az országgyűlést meg-
nyit ják ugyan a ,Szentlélek' segitségül hivásával, bezárják 
hálaadó isteni tisztelettel ; ennyi az egész ; de hány képvise-
lő van akkor is jelen ? Es az ülések folyamában, vagy egyes 
ülésszakok megkezdésénél, nagyobb szünetek után, ki hallott 
valamit arról, hogy országgyűlésünk az Istenre gondolt 
volna? Oh ! az idők nagyon megváltoztak, a liberalismus 
szelleme az éltető vallásos szellemet képviselőházunkból s 
az egész az állami életből száműzte. 

Hazánkban az állam, ugy mint legnagyobbrészt a kül-
földön, Isten helyébe önmagát ültette. Az állami mindenha-
tóság badar eszméje nálunk is gyökeret vert ; képviselőhá-
zunk vette át Isten helyett a nemzet felett a gondviselés 
szerepét s azt véli, hogy ő önmaga erejéből, Isten nélkül, sőt 
Isten ellen fogja a nemzetet boldogitani ; azt véli, hogy 
nála van a nemzet boldogságának és minden áldásnak for-
rása ; azt véli, hogy Isten felvilágosító kegyelme nélkül is 
alkothat a nemzetnek törvényeket, melyeken jövő nagysá-
gát, jólétét megalapíthatja. Ez t kell feltennünk, ha lát juk, 
hogy mily csekély, sőt mennyire semmi tér nem engedtetik 
Istennek állami életünkben. Csakis ily gondolkozásmóddal 
tudjuk megegyeztetni azt a nem-törődést Istennel, azt a 
törekvést, mely a keresztény elveket a kormányzás terén 
megtörni, onnan kiküszöbölni igyekszik ; csakis e gondolko-
zásmóddal tudjuk megegyeztetni azokat a számos, már eddig 
létrehozott, és a kereszténységet mélyen sértő törvényeket. 
Vagy kérdezzük : oly állam, mely ad még az Istenre valamit, 
mely nem önmagában képzeli forrását minden jónak, minden 
áldásnak, ily állam, mondjuk, mellőzni fogja-e, hogy műkö-
désére mennél gyakrabban kikérje Isten áldását? I ly állam 
képviselői nem éreznék-e szükségét a felvilágosító kegye-
lemnek? Nem találnák-e szükségesnek, hogy minden egyes 
alkalommal lelki erőért folyamodjanak, nehogy tetteikben 
önérdek által vezettessenek ? E kettő szoros összefüggésben 
van egymással : vagy önmagát képzeli az ember mindennek, 
és akkor nem ismeri el szükségét egy fensőbb segítségnek; 
vagy beismeri öngyengeségét, és akkor azon legfőbb hata-
lomhoz folyamodik, mely tetteinek erőt képes kölcsönözni. 
Ha tehát lát juk napjainkban Isten mellőzését minden lépten 
nyomon állami életünk minden terén, nincsen más módunk, 
mint arra következtetni, hogy nálunk is meggyökerezett az 
állami mindenhatóság eszméje, és képviselőink azt hiszik, 
hogy képesek minden erőt önmagukból meriteni, másokra 
is minden áldást terjeszteni. 

Hogy az ,emberi' gondviselés az ,isteni' gondviselés 
ellenében mivé tette a nemzetet, hogy minő áldást hozott a 
hazára, midőn az isteni áldást semmibe sem vette, azt nap-
ról napra mindig jobban tapasztaljuk azon nyomorúságban, 
melyben a nemzet sínylődik,melynek mindinkább eléje megy. 
Nincsen, nem lehet emberi mű üdvösen gyümölcsöző, ha Is-

ten áldása nincsen rajta. És mit mondjunk akkor, ha az az is-
teni áldás még gunytárgyává tétetik? Épen ugy, nem lehet 
állami, törvényhozási mű üdvös, ha arra isteni áldás ki nem 
kéretik, vagy ha ez épen feleslegesnek tartatik, mintha eső 
és napfény nélkül valaha tenyészet létezett volna, vagy 
egyáltalában létezhetnék. Isten nem hagyja el addig az em-
bert, nem vonja meg tőle áldását, mig az ember őt el nem 
hagyja. Nemzetek csak akkor lettek nyomorultakká, midőn 
Istentől elfordultak, midőn minden reményöket önmaguk-
ba helyezték; mert emiatt Isten is elfordult tőlük. És bizo-
nyos, hogy, ha a magyar nemzet őseinek vallásosságát meg-
őrizte volna, ha az állam a vallásos sphaerából nem lépett 
volna ki a liberalismus lejtőjére, bizonyos, hogy akkor e nem-
zet ma boldog lehetne ; mert, a mitől a liberalismus a nemzetet 
megfosztja, az igazság, a becsületérzés, mások jogainak tiszte-
lete, a szó szentsége és mindennemű emberi és polgári 
erénytől, — azt a vallásosság megadja ; már pedig valamely 
nemzet és ország boldogsága Isten áldása mellett csak a 
mondott alapokon virágozhatik. A nemzet sok külföldi in-
tézkedést honosított meg hazánkban ; nevezetesen ország-
gyűlésünkön többször szokott hivatkozás történni Angol-
országra. Bárcsak országgyűlésünk vallásosság tekintetében 
is hivatkoznék Angolországra és példáját követné is. Isten 
áldása bizonyára nem maradna el működésétől. 

Kóma, okt. 14. Uj kath. nagy lap. Hamis hirek. — A 
jövő év kezdetével itt egy u j nagy kath. lap fog megindulni 
,L' Aurora' czim alatt. A lap megjelenését jelentő iven ol-
vasom, hogy e lap sem jogot sem merészséget nem fog érezni 
magában arra, hogy magát az apostoli szent szék hivatalos 
közlönyének s megbízottjának adja ki ; hanem az által, hogy 
Rómában jelenik meg, az apostoli székhez közel fog állani, 
annak czélzatait külföldi elvrokonaival könnyen fogja tu -
dathatni és igy megakadályozhatni fogja a vélemények azon 
szétágazását, mely a tények és törekvések különböző meg-
ítéléséből származik és a katholikus sajtó tekintélyét és ha-
tását gyengiti. Vezérszerkesztőül Balan, a modenai jeles 
történetíró, említtetik, ki a publicistikai pályát már saját 
tapasztalásaiból ismeri, s kit, hogy Rómában legyen, X I I I . 
Leo pápa épen e napokban nevezett ki a vatikáni okmány-
tár alőrévé; miből, ha nem mondom is, mindenki beláthatja, 
hogy a ,L' Aurora' czimű uj kath. politikai napilap alapítá-
sában a nagyszabású reformokat szerető X I I I . Leo pápának 
fő része van. 

Néhány ellenséges lap azt híresztelte, hogy a szent 
atya szigorú rendelettel kötelezte a német püspököket és 
egyházmegyei kormányzókat, hogy a katholikusok által a 
vallási szabadság ügyében beadni szándékozott kérelmeket 
előbb hozzá küldjék. Ez téves. A tényállás az, hogy a né-
met katholikusok, papok és világiak, önként, minden pápai 
rendelet nélkül szokták Rómába felküldeni az egyház sza-
badságának visszaállítását sürgető kérvényeiket, hogy igy 
a szent atya lássa, mennyire igyekeznek ők is a vallási ki-
békülés művét elősegíteni. 

Poroszország. A kulturharcz és a püspöki kar. — Je l -
lemző az egyházi ügyek számára felállított kulturharcz! 
kir. törvényszék eljárása s az általa a főpásztorok ellen ho-
zott ,letevési' határozatok sorrendje és száma. Mint a ,Köln. 
Volkszeitung' összeállította, ,letétettek' : a gnesen-poseni ér-
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sek 1874 april 15-én; a paderborni püspök 1875 január 5.; 
a boroszlói lierczeg-püspök 1875 okt. 6.; a münsteri püs-
pök 1876 márczius 8.; a kölni érsek 1876 jun. 28. ; a poseni 
fölsz. püspök 1877 april 14.; a limburgi püspök 1877 junius 
13. — Az emiitett törvényszék 11 tagból áll. Legelőször 
1873 szept. 3-án ült össze. Ha t kormányzó püspök közöl 
1874—1876-ig öt ,letétetett'. Ez akkor történt, midőn a 
nemzeti liberálisok azt mondogatták, hogy a culturharcz-
ban igen jól esik nekik az élet. Midőn a kir. törvényszék az 
agg limburgi püspököt is ,letette', mindenki azt kérdezte, 
ki lesz a következő? Es ez a következő ki volt ugyan je-
lölve, de nem idéztetett meg, ugy hogy a limburgi püspök 
lett az utolsó ,letett' püspök. A törvényszéknél azóta meg-
ürült birói állomásokat ugyan mindeddig betöltötték, ha-
nem azért szünet állt be, mert két év óta püspököt nem 
idéztek s nem ,tettek' le. Nem ,tétettek le' a fuldai, trieri, er-
melandi, culmi, osnabrüclci és hildesheimi püspökök. A ful-
dai püspök épen akkor halt meg, mikor ,az egyházi ügyek 
kir. törvényszékét' megalakították, 1873. okt. 14-én. A tri-
eri püspök 1876. május 30-án szintén meghalt. Maradt te-
hát összesen négy főpásztor, kiket a halál és a kir. törvény-
szék megkímélt. Ezek közöl is az osnabrücki püspök 1878. 
jul . 30-án meghalt. E szerint összesen öt püspöki szék, u. m. 
a gnesen-poseni, boroszlói, münsteri, kölni, limburgi ,letétel'» 
három, u. m. a fuldai, trieri, osnabrücki halál, egy, és pedig 
a paderborni, ,letétel' és halál által árvult el, és csak három 
megye, az ermelandi, kulmi és hildesheimi örvendhet fő-
pásztora életének és jelenlétének. Tudvalevőleg a hesseni 
nagyherczegség az egyházi törvényhozásban szolgailag kö-
vette Poroszországot s azért az 1877. jun. 13-án megürült 
mainzi szék még mindig betöltetlen s a megye árva. 

IRODALOM. 
-(- Scriptores ord. min. S. P. Francisci Provinciáé 

Hungáriáé reformatae nunc s. Mariae. Recensuit P. Se-
raphinus Farhas, eiusdem prov. lector theologus. Posonii 
1879. 8-ad rét, X I . 191 1. 

Nem egyhamar kaptunk irodalmi újdonságon oly mohó 
kíváncsisággal és annyi előleges örömmel, mint e könyvön. 
Mindjárt meg is mondjuk, miért. Sz. Ferencz rendje oly 
messze felhat hazánk régi történetébe s a legújabb időkig 
oly széles körben van elterjedve közöttünk, szóval egyházi s 
társadalmi életünkben oly mélyen gyökerezik, hogy e rend 
irodalmi működéséről valamit hallani már magában véve 
öröm és élvezet, mert előre lehet tudni, hogy itt régi, becses 
és nagy dolgokról kell szónak lenni. Fokozza az örömet, 
melyet ezen mű megjelenése az irodalom minden barátjában 
méltán kelt, az, hogy e mű a hazánk, népünk s társadalmunk 
körül oly nagy és elévülhetlen érdemeket szerzett sz. Fe-
rencz-rendjének nálunk is pezsgőbb társadalmi és irodalmi 
életre való ébredéséről tesz szép reménynyel kecsegtető ta-
núságot. 

Kettős, irodalmi s egyházéleti tekintetben, kettős öröm-
mel üdvözöljük tehát e művet s annak két fő létesítőjét, 
főt. Farmady Martinián tart . rendfőnököt, ki e mű megírá-
sát elrendelte, és nt. Farkas Seraphin rendi theologiai le-
ctort, ki azt vas szorgalommal, finom tapintattal és Ízléssel 

megirta. Nevöknek mindketten emléket emeltek „aere pe-
rennius." 

Alkalmul e mű megírására a sz. Ferencz-rendjében 
világszerte mutatkozó felfrissült élet és u j rendi lelkesedés 
szolgált. Néhány év előtt megjelent a velenczei tartomány 
Íróinak története. A rend általános ministere a velenczei 
franciskánusok irodalmi működését feltüntető könyv élén 
azon óhaját nyilvánitá, vajha más tartományok is követnék 
a jó példát s elhalt Íróiknak életrajzát s irodalmi működé-
sét összegyűjtve kiadnák. Ezen óhajnak köszönhetjük e be-
cses művet. 

Teljesen méltányoljuk szerző aggodalmait, melyek lel-
két nyugtaianiták, midőn e munkához fogott. A tér, mely 
előtte feltárult, nagy, csaknem beláthatlan s majdnem egé-
szen műveletlen volt. Kivált a mohácsi vész előtti fényes 
kort rom és pusztulás boritja. Másrészt azonban a legmele-
gebb érdeklődéssel osztozunk szerző örömeiben, melyek a 
lelkes Ferencz-rendi szivét hevesebben feldobogtatták, mi-
dőn rendjének régi irodalmi érdemei előtte feltárultak,melyek 
közt nem legutolsó a sz. írás 14. századbeli (1383.) fordítása 
és az ő rendtársai által kezdett egyszerűbb magyar írási 
rendszer, melyről Toldy F . A magyar nemzeti irodalom 
története. Pest 1862. 2. köt. 130. 1. imígy nyilatkozik: „A 
ferencziek által megindított ujabb rendszer, az egyszeritett 
betűké, mely a régi biblia által, tehát X Y . század első felé-
ben alapitatott meg, régibb irodalmunk tekintélyes részén 
uralkodott." Az is feljegyzésre méltó, hogy szerző nemcsak 
irodalmi, hanem másnemű igen becses történeti adatokra 
is akadt búvárkodása alatt, melyekből kitűnik, hogy a ma-
gyar ferencziek közt mindenre találkozott alkalmas egyén. 
Yoltak zenészek, festészek, építészek, még hirneves orvosok 
is közöttük. Egy franciskánusnak, Tietl Lukács atyának 
(f 1815) köszönhetjük például, hogy Deák Ferencz mint 
újszülött csecsemő meg nem halt. Az orvosok kijelentették, 
hogy vagy az anya, vagy a gyermek okvetlenül elvesz. 
Tietl atya szerencsés műtéte mindakét életet megmentette. 

De lássuk már közelebbről e becses könyvet. Előszó 
után bevezetésül adatokban gazdag történetét olvassuk a 
magyar sz. ferenczi tartománynak, a belőle kiemelkedett s 
kitűnt jelesek névsorával. Ezt követi az elvesztett (64), 
azután a többnyire József császár által elvett (9) rendhá-
zak, végül a jelenlegi rendházak (20) sorozata. A 17. lapon 
szerző megkezdi a rendi írók életrajzának és irodalmi mű-
ködésöknek koszorúját P.Segösdi Lukácscsal, ki a 15. század 
végén s a 16-ik elején élt, s kinek tulajdonítja Döbrentei a 
,Góry-codex'-et. összesen 120 írót ismertet. Befejezésül a 
rendtársai által irt müveket szakok szerinti osztályozza s az 
írók névsorát kortani és ABC-rendi sorban újra összeállítja. 
Latinul irt, mert az összes rend s a világirodalom számára 
irta művét. Maga bevallja, hogy műve korántsem meriti ki 
az érdemdús rend Íróinak diszes sorát. Csak azokat ismerteti, 
kikről szorgalmas kutatás után biztos adatokat talált. Te-
hát a további kutatásnak bizonyára még sok kincset fog 
sikerülni felfedezni. Szerző érdeme, hogy az utat megtörte 
s a mozgalmat megindította. Igénytelen véleményem szerint 
Temesvári Pelbártot is kellett volna ismertetnie, mert mint 
szerző szintén felhozza, Greiderer,a német franciskánusok tör-
ténetirója, (Germania Franciscana I. 237.) őt szintén a ma-
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gyar rendtartományhoz sorozza. A magyarnak nem árt, ha 
egy kicsit jobban maga felé hajlik a keze.— A nyomás szép, 
tiszta és szorgalmasan javitott. 

X Apologetikus-bölcsészeti s társadalom-politikai 
tanulmányok. „Das Christenthum und die groszen Fragen 
der Gegenwart auf dem Gebiete des geistigen, sittlichen u. 
socialen Lebens, von Dr Albert Stöckl." I. k. Mainz 1879. 

A már több jeles irodalmi munkájáról hires eichstätti 
kanonok, Dr Stöckl Albert, legújabban ismét egy nagybecsű, 
korszerű művel gazdagitá a német kath. irodalmat, mely — 
a jelen első kötet tartalmából következtetve, Hettinger hi-
res Apologiája mellett méltó helyet fog elfoglalni. A tu-
dós szerző e művében a keresztény hit világánál azon nagy 
kérdéseket fejtegeti, melyek a mai hitetlen korban a szel-
lemi, erkölcsi s társadalmi téren fel-fel-merülnek s biztos 
megoldást követelnek. A bevezetésben, melyből minap „a 
vasárnap megszenteléséről" irt czikkemben is közöltem né-
hány szót, kimutatja, hogy csak a kereszténység szelleme-
és fényénél oldhatók meg sikeresen a legfőbb életkérdések s 
hogy az, ki csupán saját esze után indul, elvetvén a keresz-
tény elveket, soha sem fog behatolhatni azok titkaiba s ki-
találni valódi érteményöket. Mert, mint Roszbach oly szé-
pen mondá, s e szavak méltók, hogy azokat többször is ismé-
teljük : „Minden égető életkérdéseinkben egyedül a keresz-
ténység azon szövétnek, mely az élet tévutait megvilágítja, 
és a szeretet amaz örökkétartó hatalom, mely a világot 
legyőzi." Hogy a t. olvasó e műnek becséről s érdekességé-
ről meggyőződjék, ugy hiszem, elegendő lesz, ha az ezen kö-
tetben fejtegetett kérdéseket egyszerűen fölemlítem ; mert 
Dr Stöckl, kit az ezen lapokban nemrég hozott „Emlékirat" 
(1. a jelen félévi 28. sz.) nagytekintélyű szerzője is mint a 
Scholastika restauratiójának Némethonban egyik fényes 
sikerű előmozditóját dicsérőleg emlite fól — ritka, sokol-
dalú tudományosságáról, éles logicája, érvelése s világos 
szép nyelvezete s irályáról e lapok t. olvasói előtt ugy is 
eléggé ismeretes. Ezen első kötet, tiz tanulmányban — Stu-
dien — a következő themákat fejtegeti : 

1. A kereszténység általános emberiségi jellege. 
2. A kereszténység és a haladás. 
3. A kereszténység és a szabadság. 
4. A kereszténység és a munka. 

• 5. A kereszténység és a műveltség 
6. A kereszténység és a vértanúság. 
7. A csodák, keresztény- és az anyagelvi világnézletből. 
8. A ker. szentektisztelete és a modern genius-cultus. 
9. A philosophia elleni harcz az utolsó három szá-

zadban. 
10. A fájdalom apologiája. 
Mindegyik tanulmány külön önálló értekezést képez, 

és pedig amint a t. szerző mondja, részint azon czélból, mi-
szerint azok az ily themák fölött tartandó előadásoknál 
segédforrásul szolgálhassanak, részint mert a legtöbb közü-
lök csakugyan ily előadásokból származott is. S noha ezen 
tanulmányok némelyike már a mainzi Katholikban is nap-

világot látott, itt azonban vagy egészben, vagy legalább 
nagyobbrészben átdolgozva jelen meg. A munka érdekes és 
tanulságteljes, azért örömmel nézhetünk eléje a jövő kötet-
nek is. Vivat sequens ! Gyurikovits Mátyás. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a nagyváradi görög szert. kath. székeskáptalan-
nál Korhány János olvasó kanonoknak a nagy prépostságra, 
Köváry Tivadar iskolás kanonoknak az olvasó kanonokságra 
és Kuuk János irodai kanonoknak az éneklő kanonokságra 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, a megüresedett 
őrkanonokságot Vulkán Miklós nagylétai esperes-lelkész és 
tiszteletbeli kanonoknak, az iskolás kanonokságot Vela Pál 
püspöki titkár, tiszteletbeli kanonok, szentszéki ülnök és 
jegyzőnek, végre az irodai kanonokságot Laurán Ágoston 
tiszteletbeli főesperes, tanitóképezdei igazgató-tanár és tá-
pintézeti igazgatónak adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1879. évi október hó 15-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s k. 

VEGYESEK. 
— Amerikai haladás. Eszakamerikai Mansfieldben, 

egy presbyterián templomban, az urasztala közepén egy vi-
rágpohár van, melynek öblében egy telephon van alkal-
mazva. A szolgálattevő lelkész meghatározott időben e po-
hár felé hajolva elmond egy keresztelési vagy esketési 
imát s a telephon-hálózat elvezeti azt az illető helyekre, hol 
mint egy prot. lap mondja, „szent áhítattal hallgatják a lel-
kész beszédét." Más tekintetben is nagy haladást tesz az 
amerikai protestantismus. Egy new-yorki könyvkiadó Mu-
strált egyházi beszédeket adott ki. Az illustratio abban áll, 
hogy szöveg közt a szónoknak az illető helyeken levő szöve-
gek mondásakor fölveendő állásai vannak illustrálva. Kicsit 
sok a jóból ! 

— Az első rendes porosz protestáns közzsinat f. hó 9-én 
ült össze Berlinben. A zsinat 200 tagja közt csupán 9 libe-
rális, a többi orthodox. Talán épen ez a sok protestáns or-
thodoxia okozta, hogy a zsinat egy tagja, dr Brückner fősu-
perintendens, meg nem állhatta, hogy a katholicismus iránti 
protestáns türelmét be ne mutassa. A ,dóm'-ban tartott zsi-
nati beszédében a ,tévmentes pápa' és a kath. gyónás ellen 
hevesen k i k e l t . . . E nélkül nem lett volna igazán ,protestáns' 
az a protestáns zsinat. 

— Hány zsidó van a világon ? Van Berlinben egy pro-
testáns társulat, melynek feladata a zsidókat megtéríteni. 
Ez 56-ik évi jelentésében összeállította a zsidók összes lét-
számat. E szerint jelenleg annyi zsidó van, a hány Dávid 
király korában, tehát a zsidó nemzet legfényesebb korsza-
kában volt, vagyis összesen 6—7 millió, kik közül 5 millió 
Európában, 1,500,000 Amerikában, 200,000 Ázsiában, 80— 
90,000 Afrikában lakik. Európában legtöbb zsidó Oroszor-
szágot szerencsélteti, t. i. 2,621,000 ; azután következünk mi 
Ausztria-Magyarországban 1,375,000. Budapesten magában 
körülbelül annyi zsidó van mint egész Francziaországban, 
több mint egész Angol- vagy Olaszországban. 

— Szabadkőműves az ó és uj világrészekben összesen 
vagy 10,000,000 van, körülbelül 15,000 páholylyal, melyek 
közöl legtöbb, 9884, esik az Egyesült-Államokra. Valószí-
nűleg ezért óhajtották némelyek nálunk is az ,amerikai 
rendszert' behozni. Európában legjobban ínég van áldva 
páholyokkal Angolország, mert ott 1187 páholy ,dolgozik'. 
Nálunk 44 páholy van ; már több mint Svajczban. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köriit 10. sz. alatt. 
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A szónoki dialectikáról. 
„Etenim a philosophia tamquam a mo-

dératrice sapientia sanam rationem re-
ctumque modum bonae artes mutuari , ab 
eaque tamquam vitae communi fonte spiri-
tual haurire consveverunt." Leo Xl l l . 

(Vége) 

Lehet-e a szónoki beszédnek nagyobb veszedel-
me a felületességnél, annál, hogy a szónok a dolog 
mélyére hatni nem tud, hanem csak a felszinen ver-
gődik ? Ugyan mily sikere lehet az ily beszédnek ? 
Elhat-e az a szivekig és vesékig ? Meggyözi-e az 
észt ? Határozatra bírja e az akaratot? Kivált, midőn 
a felületesség- társaságában ott van a sok dialecti-
kai gyarlóság! Ki győzné mind elszámlálni ?! Mikor 
p. o. a szónok tárgyát fel akarja osztani két részre, 
és az egyik a másikban benne foglaltatik. Mikor 
bizonyitani igér valamit és semmit sem bizonyit. 
Mikor összetéveszti a való bizonyítékokat a nem 
bizonyítékokkal. Mikor beleesik az okvetési, a post 
hoc ergo propter hoc, vagy cum hoc ergo propter 
hoc, a téves analógiák, a kétértelműségek, a petitio 
principii stb. álkövetkeztetéseibe. 

Ez a gyümölcse a bölcsészi készültség hiányá-
nak egyfelől, másfelöl pedig a gyors, elhamarko-
dott munkának. Azt hiszik, minél többet írnak, an-
nál nagyobb írói érdemök. Nem igy a régiek. Mily 
roppant gonddal dolgozták, javitgatták ők világ 
elé bocsátandó müveiket ! Fénélon a Telemaquenak 
tizenegy sajátkezüleg irt és javítgatott példányát 
hagyta hátra. Bossuet, a lángeszű Bossuet, két álló 
esztendeig dolgozott a „Exposition de la doctrine 
de l'Eglise catholique sur les matieres de contro-
verse" alig pár nyomtatott ivre terjedő művén. Ezek 
a nagy emberek ugyancsak szem előtt tartották 
Quintilián utasítását: „Sequitur emendatio, pars stu-
diorum longe utilissima."1) Ök, ugylátszik, nagyon 

Quintilián, X. 4. 

komolyan vették az írói munkásságot. Ma pedig a 
legtöbben csak látszani akarnak irók, tudósok, szó-
nokok stb. lenni, mint Aristoteles mondá a sophis-
tákról : „Quoniam autem quibusdam magis operae 
pretium est videri esse sapientes, quam esse et non 
videri ( ) manifestum profecto est, quoniam 
necessarium est illis et sapientis opus videri facere 
magis, quam facere et non videri."2) Igen, ma is 
inkább látszani valaminek és nem lenni, mint lenni 
és nem látszani, — inkább látszani valamit tenni, 
mint tenni és nem látszani — elve sok embernek. A 
mi nem is különös dolog, ha meggondoljuk, hogy a 
mai világ a látszattal is beéri. Am az egyházszó-
noki hivatás nem éri be. Az egyházi szónoknak, de 
különösen azon egyházi szónoknak, ki beszédeit 
közhasználatra bocsátja, és igy azokkal nemcsak a 
templomi közönségre, de szónoktársaira is hatni 
akar, az intellectualis miveltség magas fokán kell 
állania. Nem kell ugyan neki philosophusnak lenni, 
hanem tudnia kell ugy gondolkozni és beszélni 
mint egy philosoph, egy bölcs szokott. 

Tudnia kell egy eszmét, egy igazságot egész ki-
terjedésében felölelni, minden oldalról megvilágíta-
ni ; tudnia kell szigorúan következtetni, ellenállhatla-
nulczáfolni és mindent tiszta, világos, érthető módon 
hallgatóival közölni. Birnia kell magas fokig kul-
tivált képzelemmel, melynek segélyével a tárgyakat 
ugy kezelheti, hogy a hallgatók figyelme lekötes-
sék,3) de egyszersmind képességgel az érzelmek hevét 
tetszés szerint mérsékelni, azokat az ész fegyelme 
alatt tartani. Ámde mindez csak akkor lesz lehetsé-
ges, ha a szónok az ész által kormányzott képzelem 

2) Aristot. Organum. Elenchorum. I. cap. 2. 
3) „II faut pour rendre la vérité palpable, s'adresser à 

l'imagination, qui est la faculté la plus développée de nos 
jours, et présenter son sujet sous toutes ses faces." Maximes 
du P . de Ravignan sur la Prédication. 
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birodalmát bejárja, vagyis, ha a bölcsészetben jár-
tasságot szerez. E nélkül nem fog ment lenni a dia-
lectikai hibáktól, a helytelen okoskodásoktól. Mert 
csalódás azt hinni, hogy a józan ész, rendszeres kul-
tiválás nélkül, — helytelen okoskodásokra nem ve-
temedik. Az élet, a tapasztalás ellenkezőt bizonyí-
tanak. „A helytelen okoskodás ellen szolgáló egyet-
len teljes biztosíték a helyes gondolkodás állandó 
megszokása'", mondja helyesen Mill Stuart.4) A he-
lyes gondolkodás állandó megszokásának pedig két-
ségkívül legjobb eszköze a philosophia, névszeri nt a 
logika különféle gyakorlatai. 

..Volt idő az egyházban, mondja Dupanloup, 
midőn a szónoklatnak nem volt más feladata, mint 
tanitani és inteni. Ma azonban egyéb is szükséges. 
Oly időben, mint a mienk, midőn az istentelenség 
és vallásellenes előítéletek a társadalom minden 
osztályát áthatva egész a falusi néphez eljutottak, a 
vallási tanításban az apologia nagyon is szüksé-
ges."6) Ámde az apologiával, a védelemmel együtt 
jár a szemben álló vádak és téveszmék megczáfo-
lása. Aki pedig sikerülten akar czáfolni, annak na-
gyon gyakorlott logikára és sok ügyességre van 
szüksége. Miserabilis czáfolatokat uton útfélen hall-
hatni, olvashatni, még a sándorutczai palotában is. 
Egyszer azonban Tisza Kálmán, még ellenzéki korá-
ban, a nemzetiségi ultrákat fényes dialectikával czá-
folta meg. Aki pedig remek czáfolatot akar olvasni, 
olvassa el Demosthenesnek a „Koronáért" mondott 
beszédéből, az ezen szavakkal ^Szerencsétlen ! ha a 
közveszély az, a mi léged felbátorít-1- kezdődő passust , 
melylyel a szónokkirály ellenfelét Aeschinest tönk-
re tette. 

Valóban nem lehet eléggé csodálkozni, ha azok, 
kik szónoki liirnévre akarnak szert tenni, elhanyagol-
ják a bölcsészetet. Hiszen már Athenben a szónok, 
kiről azt mondák, hogy Jupiter villámait hordta aj-
kán, t.i. Perikies, Anaxagorás tanítványa volt. Es Pla-
tó nyilván mondja, hogy szónoki hatásának titka böl-
csészeti jártasságában van. „Illarum autem scien-
tiarum adiumenta Pericles ad suae naturae bonita-
tem adiunxit." (Phoedrus). Demosthenes szorgalmas 
hallgatója volt Platónak, és bizonyára ennek kö-
szönheté szónoki hatalmának egy részét. Mert „előbb 
Platónak kellett lenni, hogy lehessen Demosthenes", 
mondá egy tudós kanczellár.6) Cicero Görögország-

4) A deduct, és induct. Logika. V. 1. 
5) Entretiens sur la prédication pop. 
6) „II a fallu un Platon pour former un Démosthène, 

afin que le plus grand des orateurs fit hommage de toute sa 
gloire au plus grand des philosophes." D'Aguesseau. 

ba utazott, hogy a dialectikát Aristoteles hazájában 
tanulja, és magáról ilyen vallomást tesz: „Fateor 
me oratorem, si modo sím, aut quicunque sim, non 
ex rhetorum officinis, sed ex Academiae spatiis 
exstitisse." (DeOrat.) A keresztény egyházi szónok-
lat nagy mesterei, a Chrysostomok, Vazulok, Ger-
gelyek mind az akadémia növendékei voltak. Naz. 
sz. Gergely, sz. Vazul és Julián együtt hallgatták a 
philosophiát Athenben. Es hogy a philosophia és 
irodalom tanulmányozása az egyházi szónoklatnak, 
és ez által a kereszténység szellemi és morális ha-
talmának emelésére rendkivüli szolgálatot tesz, ab-
ban ugy ezen kor nagy egyházi férfiai, mint a ha-
talmas ellenség Julian egy perczig sem kételkedtek. 
Ép azért ez megtiltá a keresztényeknek az akadé-
miák, a nyilvános pogány iskolák látogatását. „Mi-
enk az ékesszólás és Görögország művészete, tietek 
a tudatlanság és vadság, és — gondolom — semmi 
azon túl : ime a ti bölcseségtek", mondá kevély 
gunynyal. És a ravasz tilalmat még a pogányok 
némelyike is helytelenítette. A keresztények egy-
hangúlag kárhoztatták, sőt némelyek azt a véres 
üldözéseknél is nagyobb veszélynek tekintették, és 
csak annál jobban lelkesültek ama tudományok mel-
lett, melyektől őket Julian mint a legsúlyosabb szel-
lemi fegyverektől álnokul meg akarta fosztani. 

A XVII. század nagy egyházi szónokainál — 
mondanunk sem kell — a bölcsész.i képzettség nem 
hiányzott. Ha egyéb nem, fényes dialectikájok tenne 
erről tanúságot. E dialectikáért maga Voltaire szi-o ö 
vesén dicsérte Bourdalouet, és őt ékesszóló ész-
nek — la raison éloquente-nak — nevezte. 

A bölcsészi elem segélyére tehát az egyházi szó-
noknak nagy szüksége van. Az intellectualis mivelt-
ség ama foka mellett, melyre a philosophia tanul-
mánya nélkül eljutott, még csak középszerűségre 
sem fog vergődni soha. A szellem gyarlóságát, kép 
zetlenségét nem pótolhatják a személyi tulajdonok. 
„Positum sit igitur imprimis, sine philosophia non 
posse effici, quem quaerimus eloquentem." (Cic. de 
Orat.) Egy kassa-egyházmegyei káplán. 

A lillei sz. Pál-egylet. 
Ezen ifjú, de máris nagy érdemű ,keresztény 

irodalmi egylet' czélul tűzte ki : 1) a keresztény el-
vek győzelmét elősegíteni, különösen a régi keresz-
tény irodalom iránti érdeklődés ébresztése által ; 
2) elömozditani a keresztény latin irodalom körébe 
vágó philologiai s irodalom-történeti tanulmányo-
kat ; 3) a közoktatásba tantárgyul behozni a keresz-
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tény latin irodalom classikus remekműveit ; 4) a keresztény 
latin irodalom classicus termékeit újra kiadni s azok olva-
sását tudós körökben népszerűvé tenni. 

Látszik ezekből, hogy a lillei sz. Pál-egylet az álta-
lános keresztény katholikus restaurationalis törekvések kö-
rében nem a legutolsó helyet foglalja el. Mert csakugyan, 
ha a pogány classicusok remekmüveinek gondatlan élvezése 
a forma csábitó szépsége alatt pogány szellemet volt képes 
becsempészni az európai társadalomba : ugy, hisszük, s bi-
zonyára senki sem fogja kétségbe vonhatni, hogy a keresz-
tény latin classicus irók olvasása által viszont a keresztény 
szellem nagyon sokat fog nyerni. 

A szent atya De Luca Antonin bibornokhoz intézett, 
és csak imént olvasott levelében magasztalólag emlékezik meg 
a tudományos czélokért lelkesedők egyleti sorakozásáról, 
midőn igy ir : Te profecto non latét doctorum hominum 
coetus, sive academias, nobilissimas veluti palaestras fuisse, 
in quibus viri ingenio peracri et doctrina praestantes cum 
se ipsi utiliter exercerent de maximis rebus scribentes ac 
disputantes, tum adolescentes erudirent magno cum Scienti-
arum incremento. Ex hoc optimo more institutoque iungendi 
vires et intelligentiae lumina conferendi, extiterunt illu-
stria Doctorum collegia, aliapluribus disciplinis addicta, alia 
singularibus. Vivax fama et gloria eorum permansit, quae 
Romanis Pontificibus non uno nomine faventibus, ubique 
floruerunt, ut in hac Italia nostra, Bononiae, Patavii , Sa-
lerai, et alibi alia." 

E monumentális pápai szózat a keresztény kath. tudós 
társaságok korszerű szükséges voltáról való meggyőződést 
nagyban fogja segiteni megérlelni mindenfelé; ott pedig, hol 
a mozgalom és tevékenység ez irányban már megindult, 
Olasz-, Spanyol-, Franczia-, Német-, Angolországban, Bel-
gium és Svajczban, hol mindenütt létezik már legalább egy 
kath. tudományos és irodalmi egylet, sőt néhol már több is, — 
a virágzásnak indult keresztény szellemű tudományos és 
irodalmi restauratió férfiaiba u j lelkesedést és hatványozott 
tevékenységét fog kelteni. 

Jelenleg czélul tűzvén ki csupán a lillei sz. Pál-egy-
let ismertetését, mellőzzük az ujabb időben keletkezett ke-
resztény kath. tudós társaságok tüzetesb ismertetését, — 
mely messze elvezetne a fölvett tárgytól — s egyedül a la-
tin s később talán egyúttal a görög egyházi classieitás mű-
velésére válalkozott fentemiitett társulat iránya, szelleme és 
működéséről szándékunk tisztább s teljesebb képet adni. 

Az egylet programmja mindenek előtt kijelenti, a mi 
kath. társulatnál máskép nem is volna helyén, hogy a sz. Pál -
egylet a cambrayi egyháztartomány püspöki karának jóvá-
hagyásával szervezkedett, s megnyerte mind a b. e. I X . Pius 
mind az uralkodó X I I I . Leo pápa áldását és buzditó leg-
főbb-pásztori dicséretét. 

A keresztény restauratió minden irányban nagy ará-
nyokban tagadhatlanul I X . Pius alatt indult meg. Ö, az 
elfeledt nagy igazságok és lábbal tiport jogok hősi védője, 
többször nyilatkozott az iránt, hogy a papnevelő intézetek-
ben az egyházi classikusokat is meg kell ismertetni az ol-
tár szolgálatára készülő ifjúsággal. „Adolescentes clerici in 
vestris Seminariis, igy szólt Francziaország püspöki kará-
hoz, . . . simul humanioribus literis, recentioribusque disci-

plinis potissimum sacris . . . ita diligenter imbuantur, u t . . . 
germanam dicendi scribendique elegantiam eloquentiamque 
tum ex sapientissimis ss. Patrum operibus, tum ex clarissimis 
ethnicis scriptoribus ab omni labepurgatis addiscere valeant." 
(1853. márczius 21-én.) Es mgr Gaumehoz 1874 april 22-én 
kelt levelében ismételte a classikus nyelvek tanításában 
szükségessé vált reformot, „normás in ratione studiorum 
a Nobis probatas, nempe ut una cum classicis veterum eth-
nicorum exemplaribus, quovis labe purgatis, auctorum 
etiam christianorum opera elegantiora studiosis invenibus 
legenda proponantur." 

A Kómából jött reform-eszme élénk viszhangra talált 
a legkeresztényebb országban. A franczia püspöki kar szo-
kott lelkesedéssel felkarolta az ügyet ; miről, nem kevesebb 
mint 10 tartományi zsinat határozatai tanúskodnak. E zsi-
natok következők : az albyi, aixi, avignoni, bordeauxi, bour-
gesi, lyoni, reimsi és toursi. (Acta et décréta ss. Concïliorum 
recentiorum. Collectio Lacensis I. 4.) Mind ezen zsinatok 
a classicusok úgynevezett vegyes használatát rendelék el ; 
azaz meghagyták, hogy a papnevelő intézetekben a pogány 
classikusok megtisztított művei mellett a szent atyák jelesb 
művei is szövegül vétessenek a latin és görög irodalom ta-
nítása- és tanulásánál. Igy történt, hogy Francziaországban 
már több intézetben el van fogadva a classikusok tanításá-
nak vegyes rendszere. Hogy ez nem könnyen foglalt tért, 
mindenki elgondolhatja, kivált, ha tekintetbe veszi az elő-
ítéletek erejét és azon körülményt, hogy a keresztény latin 
és görög classikusok tanításához hiányzottak a kellő kézi-
könyvek, az iskolai használatra alkalmas szövegek, sőt ez 
az egész irodalmi ág ujabb időben úgyszólván teljesen par-
lagon hevert. 

Azért a lillei sz. Pál-egylet, habár keletkezése előtt 
már nem csekély mozgalom volt észlelhető az emiitett i rány-
ban, mégis mindent majdnem élűiről volt kénytelen kez-
deni. Első közleménye D'Avanzo bibornok levele volt, me-
lyet a tudós főpásztor a calvii seminarium tanáraihoz inté-
zett a keresztény és pogány classikus irók vegyes tanításáról. 
Ezen levelet D'Avanzo bibornok I X . Pius pápa elé terjeszté, 
ki arra 1875. april 1-én kelt levelében következőleg vála-
szolt: „Acceptissimam habemus eruditam epistolam a t e 
concinnatam de mixta latinae lingvae institutione. Scitissi-
me namque ab ipsa vindicatur decus christianae latinitatis, 
quam multi corruptionis insimularunt veteris sermonis ; 
dum patet, lingvam, utpote mentis, morum, usuum publico-
rum enuntiationem, necessario novam induere debuisse for-
mám post invectam a Christo legem, quae sicuti consortium 
humánum extulerat et refinxerat ad spiritualia, sic indige-
bat nova eloquii indole ab eo discreta, quod societatis car-
nalis, fluctuis tantum addictae rebus, ingenium diu retulerat. 
Cui quidem observationi sponte suffragata sunt recensita a 
te solerter monumenta singulorum Ecclesiae saeculorum, 
quae dum exordia novae formae subiecerunt oculis, eiusque 
progressum et praestantiam, simul docuerunt constanter in 
more fuisse positum Ecclesiae, iuventutem latina erudire 
lingva per mixtum sacrorum et classicorum auctorum le-
ctionem. Quae sane lucubratio tua cum diremtam iam disce-
ptationem clariore luce perfuderit, efficacius etiam svadebit 
institutoribus adolescentiae, utrorumque scriptorum opera 
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in eius usum esse adhibenda." Marietti a turini lelkes ka-
tholikus könyvkiadó mind D'Avanzo bibornok emiitett le-
velét mind az itt idézett pápai brevét mintegy programmul 
lenyomatta s az általa kiadni kezdett keresztény classi-
kusok gyűjteményének homlokára tűzte. A lillei szent 
Pál-egylet, mint emiitők, franczia fordításban szintén ki-
adta D'Avanzo bibornok levelét s ingyen osztogatja, bár-
ki fordul hozzá.*) Közkincscsé akarja tenni e levelet, 
mint programmot, hogy azt zászló gyanánt kövessék mind-
azok, kik az igazságot szeretik s kik a keresztény clas-
sicus irodalom tanulmányozásának befolyását a közszel-
lem keresztény szellemű restauratiójára hathatós eszköznek 
tar t ják. Nem arról van itt szó, hogy a pogány classicusok 
tanulmányozása elhanyagoltassék ; az ő örökbecsű műveik 
ragyogni fognak és vonzerővel fognak birni és csodálat tár-
gyai lesznek, mig ember leend e földön. I t t arról van szó, 
hogy mindenkinek megadassék a magáé, hogy a keresztény 
classicus régi irók szintén örökbecsű művei az előitéletek 
százados pora alól az irodalom és közélet azon előkelő he-
lyére emeltessenek ki, mely őket, mint a keresztény iro-
dalom megalapítóit teljes joggal megilleti s melytől a ke-
resztény szellem nagy kárára, a latin és görög minta-iro-
dalmak nagy hátrányára fosztattak meg. 

Czélja megvalósítására a lillei sz. Pál-egylet a keresz-
tény ókori irók műveinek kritikai és tudományos értelmezési 
apparatussal megvilágított kiadását, valamint egész ily gyűj-
teményeket szándékozik vagy maga kiadni, vagy azok ki-
adását elősegíteni. Ezen nagy publicatiókhoz vezérfonalul 
fog szolgálni az egylet által kiadott Szemle, melynek fel-
adata lesz a sz. Pál-egylet által felkarolt eszmét kifejteni, 
azt mennél szélesebb körben elterjeszteni, szóval a latin és 
görög keresztény classikai irodalom tudományos réhabüita-
tióját előmozdítani akként, mint ez századunkban a közép-
kori művészettel és philosophiával már jó részben sikerült. 
Sok előítélettel fog e téren megküzdeni kelleni, de, mint 
Montalembert 1851-ben irá, ( Université catholique, dec. füz. 
567. 1.), ezen előitéletek a középkori építészet és római l i tur-
gia rehabili tátiójaáltal , legalább elméletileg, legyőzettek; a 
practicus győzelem pedig szokás szerint nyomban követi az 
elméletit. (Vége k.) 

A c t a S. S e d i s . 
Pápai határozat 

az élő-rózsafüzér-társulat szervezetéről.*) 

P I Y S P P . I X . 

AD PERPETUAM DEI MEMÓRIÁM. 

Quod jure haereditario pluries quoque ab Apostolica 
Sede confirmato ad inclytum Fra t rum Praedicatorum Or-
dinem in Galliis etiam pertinuerat, propagare nempe pium 
exercitium cui a Rosario nomen in honorem Bmae Mariae 
Yirginis, et sodalitates a sancto Rosario erigere, postliminii 
ju re enixis precibus repetunt trium Provinciarum praedicti 
Ordinis in Galliis consistentium Praesides. 

Pietate et industria honaç. memoriae Mariae Jaricot, 

*) Megjegyzendő, hogy D'Avanzo bibornok 1858. márcz. 12-kén 
már mint castelianetai püspök ir t e tárgyban, ,Sull' insegnamento de' 
classici Autori cristiani' czim alatt mesteri levelet. Szerk. 

*) Kívánatra közöljük. Szerk. 

Lugduni ortum habuit Sodalitas a Rosario vivente nuncu-
pata, cuius sodales, in quindenas dispertiti, singulis per 
mensem diebus, mysterium ad meditandum decademque re-
citandam sibi unoquoque mense sortiuntur ; et sic reliquis 
deinceps mensibus. Hanc Sodalitatem adscriptorum numero 
auctam, laudibus prosecutus est, intulgentiisque ditavit, fel. 
rec. Gregorius X V I . Decessor Noster, qui eidem Sodalitati 
patronum dedit eminentissimum virum Aloysium Lambru-
schini tunc temporis in Galliis Nuntium Apostolicum, fe-
citque dilectum filium Bethemps Metropolitanae Ecclesiae 
Lugdunensis Canonicum eiusdem Sodalitatis Moderatorem 
supremum, cuius erat Sodalitatum huiusmodi in reliquis 
Dioecesibus Praesides deligere, ac Zelatores singulis earum-
dem Sodalitatum sectionibus praeficere. Iamvero, uno et al-
tero, quibus Sancta Sedes huiusce Sodalitatis patronatum 
et regimen ut supra, demandaverat, vita functis, et restituta 
in Galliis F ra t rum Praedicatorum familia, cuius très ibidem 
Provinciáé constitutae sunt, quum praefata Sodalitas non 
sine periculo iacturae Indulgentiarum, primaeva constitu-
tione et ordinatione sua destituta videatur, dilecti filii ho-
dierni trium Dominicani Ordinis Provinciarum in Galliis e-
xistentium Praesides, enixe a Nobis postulant, ut supremam 
Rosarii viventis moderationem Magistro Generali Ordinis 
supradicti, singularuin autem sodalitatum seu societatum 
huiusmodi regimen et curam Moderatoribus Confraternita-
tum a S. Rosario quae in locis singulis erectae sunt, de auc-
toritate Nostra committamus. 

Nos igitur, hisce votis obsecundare, omnesque et sin-
gulos, quibus Nostrae hae litterae favent, peculiari benefi-
centia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis 
et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ac 
poenis, quovis modo vel quavis de causa latis, si quas forte 
incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, absolutos 
fore censentes, Auctoritate Nostra Apostolica, perpetuis 
futurisque temporibus, munus supremi Moderatoris Rosarii 
viventis dilecto filio Magistro Generali Ordinis F ra t rum 
Praedicatorum demandamus, regimen vero et curam Soda-
litatum seu Societatum a Rosario vivente Praesidibus seu 
Moteratoribus Confraternitatum a S. Rosario, quae in sin-
gulis locis institutae sunt, Auctoritate item Nostra, et per-
petuum in modum, committimus. 

Decernentes has litteras Nostras firmas, validas et 
efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effec-
tus sortiri et obtinere, dictisque in praemissis per quoscum-
que Iudices ordinarios et delegatos etiam causarum Palat t i i 
Apostoliéi Auditores, Sedis Apostolicae Nuntios, et S. R. E . 
Cardinales etiam de latere legatos, et alios quoslibet, qua-
cumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, 
sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter indicandi et in-
terpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri de-
bere; ac irri tum et inane, si secus super his a quoquam, 
quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit a t -
tentari. 

Non obstantibus Nostrae Cancellariae Apostolicae re-
gula de iure quaesito non tollendo caeterisque, quamvis 
speciali atque individua mentione ac derogatione dignis, in 
contrarium facientibus quibuscumque. 

Volumus autem ut praesentium litterarum transump-
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tis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii 
publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica di-
gnitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur 
quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae 
vel ostensae. 

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris 
die X V I I Augusti M D C C C L X X V I I . Pontificatus Nostri 
anno trigesimo secundo. 

Loco f Sigilli F . Card. Asquinius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 28. Válasz a ,Protestáns Hetilap'-nalc. 

— A ,Religio' I I . f. é. folyamának 24-dik számában emlitést 
tettünk azon beszédről, melylyel Radvánszky b. ur felügye-
lői állását elfoglalta és az 1848. X X . tvcz. életbeléptetését 
és a házasságkötés szabadságát követele. E czikkünkre most 
a ,Prot. Hetilap' közli megjegyzéseit, melyekre épen azért, 
mivel bennünket oly közel érintenek és mivel szeretjük a 
dolgok tisztábahozatalát, annál is inkább kötelezve érez-
zük magunkat válaszolni, minthogy a debreczeni protestáns 
lappal egy pontban megegyezünk, abban t. i., hogy vala-
mint mi nem óhajtjuk, hogy az országgyűlés zsinattá vál-
tozzék, ugy a debreczeni prot. lap is kijelenti, „mi protes-
tánsok — úgymond — nem óhajt juk, hogy az országgyű-
lés zsinattá váljék, mert a hitelvek feletti döntés minden 
egyháznak saját benső ügye nézetünk szerint is". Ezután 
pedig igy folytatja : „De hiszen nem is akar az országgyű-
lés zsinattá lenni és hitigazságokat bonczolgatni és megál-
lapítani, hanem igenis, joga és kötelessége az államnak 
egyik felekezetet a másiknak túlkapásai ellen védeni, ez 
által a békés együttlakás feltételeit megállapitani, mert a 
felekezetek közti súrlódások magának az államnak békéjét, 
szabad fejlődését, sőt létét is veszélyeztetik. E nézetből ki-
indulva, óhajtjuk, sőt követeljük, hogy a házasságkötésének 
szabadsága biztosittassék, de nem ugy, hogy az állam a 
felekezeteknek a házassági ügyről alkotott dogmáit boly-
gassa, hanem oly intézkedések által, melyek lehetővé teszik, 
hogy a felekezeteknek a házassági ügyről alkotott s oly 
különböző hitelveik a házasságkötés szabadságát ne veszé-
lyeztessék s e házassági ügyeknek társadalmi kihatását 
illetőleg, egyik felekezet a másiknál több jogot ne élvezhes-
sen." Es más helyen: „Mi is tagadjuk, tagadtuk is mindig 
az állam competentiáját arra nézve, hogy hitelvek felett 
döntsön, de, hogy az egyházak jogviszonyát rendezze, a sza-
badság és jogok egyenlősége alapján, ezt követeljük, vár-
juk, reményijük." 

Szóról szóra idéztünk, és ha az idézet lényegét tekint-
jük, azt hisszük, hogy a ,Prot. Hetilap' szerkesztősége nem 
fog ellenmondani, ha azt mondjuk, hogy az idézet lényegé-
ben teljes jogegyenlőséget követel a vallásfelekezetek részére 
az államtól, nevezetesen pedig, hogy a házasságkötés sza-
badsága mellett szólal fel. Lássuk ezeket a dolgokat és min-
denekelőtt a teljes jogegyenlőséget. Lehet-e t. i. a teljes jog-
egyenlőséget megállapitani anélkül, hogy, mint azt a ,Prot. 
Lap ' követeli, egyik vagy másik felekezet dogmája meg ne 
sértessék? Mi azt hisszük, hogy, aki a különféle vallásfele-
kezetek különféle, sőt egymással ellentétes vallási elveit is-
meri, az e kérdésre tagadólag fog válaszolni. Teljes jogegyen-

lőség e tekintetben sérelem nélkül nem képzelhető a mo-
dern állam részéről. Es e sérelmet mindig az a vallásfelekezet 
fogja szenvedni, mely szigorúbb elvekkel bir, nevezetesen 
pedig a kath. egyház. Mihelyest az állam a vallásfelekeze-
tek közti viszony jogegyenlőségi rendezéséhez (?) fog, azon-
nal bizonyos vallási elvvel áll szemben, mely egyik feleke-
zetet a másiktól elválasztja : hogy tehát az állam a jogegyen-
lőséget, ugy a mint azt nálunk és a liberális államban egyál-
talában felfogják, a mit kérünk különösen megjegyezni, 
létesithesse, okvetlenül sérelmet kell neki elkövetni egyik 
vagy másik vallási felekezet elvén, mert e nélkül az olyan 
jogegyenlőségig, minőt, — mint azt ismerjük, — létesí-
teni akarnak, meg nem történhetik. Ne mystificáljuk a 
dolgot, hanem mondjuk ki világosan, hogy az, a mit ma 
jogegyenlőségnek neveznek, a mit e néven követelnek, az 
nem jogegyenlőség, hanem szándékos, vagy nem szándékos 
megtörése, az mindegy, a kath. vallási elveknek ; hiszen, ha 
akarnák az igazi jogegyenlőséget létesiteni, annak módját 
már régen megtalálhatták volna, benne rejlik az minden 
egyház természetében. E természet tekintetbevételének kel-
lene lenni az irányadónak a kölcsönös viszonyok meg-
állapításában, és akkor e kérdésen már régen túl lennénk. 
De a gyakorlati életterére átlépve kérdezzük, hol az az álla-
mi rendezkedés, mely e jogegyenlőséget igyekezett megál-
lapitani és megállapította volna anélkül, hogy p. o. a kath. 
egyház hitelvet nem sértette volna ? Vegyük p. o. a házas-
sági perek elintézését vegyes vallásfelekezeti házastársak 
közt ; ez is egyik gravamenjét képezte a protestantismus-
nak. Az állam közbelépett, rendezte (?) ezt az ügyet, de a 
katholikusok ugyancsak nem köszönik meg ; megalkották a 
jogegyenlőséget, de ugy, hogy a kath. hitelvet megsértet-
ték. Ott van az áttérési törvény, evvel egyenesen meg van 
támadva a kath. egyház isteni missiója. És ezt jogegyenlő-
ségnek, jogviszonosságnak nevezik. Szóval a modern állami 
felfogás a jogegyenlőségről vallási téren egy nagy igazság-
talanság a katholicismus ellen, mert a modern állam soha 
sem tekinti azt, hogy mit tanit a katholicismus egy vagy 
más pontra nézve, hanem azt, mi kedvező a protestantismus-
ra, és törvényeit e szerint alkotva meg, elmondja, hogy e 
vagy ama tekintetben a jogegyenlőséget katholikusok és 
protestánsok közt megállapította, holott igaz nevén nevezve 
a gyermeket, az nem más, mint jogsérelem, — jogsérelem a 
katholicismus ellen. 

Ami már a házasságkötés szabadságát illeti, e tekin-
tetben igazán nem tudjuk, mi kivánni való van még hátra ; 
hiszen leszámítva azon egyetlen egy körülményt, hogy há-
zasság nálunk csakis keresztények és wem-keresztények közt 
lehetetlen, a keresztény vallásfelekezetek közt a legnagyobb 
szabadság uralkodik. Ugyan mi kivánni való van még e te-
kintetben hátra ? A kath. papok a vegyes házasságot kihir-
detik, a hirdetési bizonyítványt kiállítják, a kalvinista vagy 
lutheránus tiszteletes a feleket összeadhatja. Mi kell még 
több ezen kivül? Vagy nem elég, hogy bizonyára a legcse-
kélyebb kivétellel a vegyes házasságok protestáns templom-
ban adatnak össze ? Minő nehézség, minő akadály áll még a 
házasságkötés útjában ? Mi gátolja a jegyesek szabadságát ? 
Lehet, hogy egy körülmény bánthatja a protestánsokat, de 
azon semmiféle állami törvény sem fog segiteni, mert az a 
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kath. egyház missiójába rög és azt minden becsületes kath. 
jjap teljesíteni fogja, hogy t. i. a kath. félt figyelmezteti a 
vegyes házasság veszélyeire vallási tekintetben ; sőt a ve-
gyes házasság épen azért, mert nem alapszik egy valláson 
önmagában rejti a könnyen bekövetkező súrlódásokat is. Ha 
ez a figyelmeztetés is baj a házasságkötés szabadságára néz-
ve, akkor bizony e bajon segitve, mint mondtuk, nem lesz, 
mert az egyház missiójáról lemondani nem fog. A házasság 
felszabadítására nézve az állam tehát többet nem tehet, mint 
tett, ha csak — a polgári házasságot behozni nem akar ja ; 
de e pontnál ismét ott vagyunk, amit már mondtuk, hogy 
az állam ismét sérelmet követ el a katholicismus hitelve 
ellen, mig a protestantismust ismét nem sérti elvi oldaláról. 
És igy ismét nem lesz jogegyenlőség, hanem lesz a protestan-
tismus uralma a katholicismus felett, a kisebbségé a többség 
felett, és akkor, akkor talán meg fognak szűnni a protestáns 
gravamenek is a jogegyenlőségről, melyek ma napi renden 
vannak. 

Kóma, okt. 14. A szent atyáról mindenki tudja, hogy 
különös gondot fordit, mióta csak a pápai széken ül, a né-
metországi ügyekre s legfőbb vágya s törekvéseinek egyik 
főczélja, hogy Németországban a vallási béke helyre álljon. 
Általában pápaságát a béke-pápaság neve fogja jellemezni. 
Er re törekszik mindenütt. És csakugyan béke nélkül vagy 
semmi haladás sem lehetséges, vagy nagyon nehéz minden 
lépés. Az egyház békéje, ez X I I I . Leo kedvencz eszméje. 
Ezért imádkozik, ezt emlegeti ezt ajánlja, sirgeti minden 
alkalommal ; s ha azt visszaállíthatná, az volna az ő legna-
gyobb öröme. Épen ilyen szellem hat ja át a bibornoki col-
legiumot. — A mi ő szentsége egészségi állapotát illeti, sa-
já t látásom után mondhatók el egyet-mást. Mult hó 22-én 
szerencsés voltam a nyilvános consistoriumban jelen lehet-
ni s ez alatt a szent atyát teljes 3/4 óráig éber figyelemmel 
szemlélni. O szentsége pápai öltönyben trónon ült. Tekintete 
tiszta volt, hangja jó erős. Ellenben feltűnt azon sajátságos 
mód, melyen lélekzetet vett. Felső testének mozgásából 
azt következtethetné az ember, mintha lélekzési nehézségek-
ben szenvedne. Ha igy állna is a dolog, egy cseppet sem le-
hetne csodálkozni raj ta, mert a hőség és nehéz ruhák, na-
gyon természetesen, a legegészségesebb embernek is meg-
nehezítik a légzést. Ily légzési nehézségeket más alkalom-
mal csakugyan nem tapasztaltam a szent atyán, midőn mult 
hó 29-én audientián voltam. Ivörülbelü 20 perczig közvet-
len közelében voltam és figyelmesen szemléltem. X I I I . Leo 
igen barátságos volt és teljes jó egészségben látszott lenni. 
Ismételve kérdezősködtem e napokban azoknál, kik épen au-
dientián voltak, vagy a Vatikánba gyakran járnak, a szent 
atya hogyléte felől, és mindig igen megnyugtató választ 
kaptam. Nincs tehát ok a pápa egészségi állapota miatt 
nyugtalankodni, mert minden ellenkező bir légből kapott 
koholmány. Ne feledjük azonban, hogy ő szentsége jövő évi 
márczius-hóban hetvenegyedik évébe lép, nem valami nagy 
testi erő fölött rendelkezik és terhes hivatalának önfeláldo-
zólag szenteli magát. 

Berlin, okt. 21. Tévutak. — Még korántsem vagyunk 
tul a nehézségek alpesein. Az ügyek itt, daczára a választá-
sok kedvező eredményének, az egyházi békére nézve kedve-
zőtlen fordulatot vehetnek. És e fordulat már meglepő sem 

volna, hiszen valamennyi háztetőről hirdetik a fecsegő ve-
rebek. A ,szabad-conservativek,' mint par excellence kul-
turharczos párt, különösen örülnek, hogy a centrum állító-
lag bolonddá tétetett ; és conservativ-liberalis középpárt 
alakításról beszélnek, melynek reményében a liberálisok is 
feledni hajlandók a szenvedett vereségeket. A ,Post ' em-
bereinél nincs ravaszabb leselkedők, kik legügyesebben tud-
ják a vezérférfiu szeméből kinézni szivének rejtelmes terveit. 
Főleg, mióta Bennigsen ismét előtérbe lépett, napról napra 
bizonyosabbá válik, hogy a valódi conservativ elemek, a cen-
trum és az ó-conservativek, az uj képviselőházban csupán a 
néző vagy a meddő oppositió szerepére lesznek kárhoztatva, 
ha a kormány oly állást foglaland el az elvi kérdésekkel 
szemben mint eddig. 

Egyébiránt, bár mily nagy baj volna ez, nem volna 
egyéb mint rég ismeretes dolgok ismétlődése. Azon ténye-
zőktől, melyek közéletünk előterében mozognak, soha mé-
lyebben látó elmék nem várták, hogy ők, kik a harczban 
felülmulhatlanok, a békeadományainak osztogatásában épen 
oly páratlanok legyenek. Hatalmas jellemek számos fényes 
tulajdonságot egyesítenek magokban, csak olyanokat nem, 
melyek legbensőbb valójukkal ellenkeznek. 

Sokkal fájdalmasabbnak tar t juk mi az egyház nyílt 
és titkos ellenségeinek törekvéseinél azt, ha azok, —kik , bár 
más tekintetben más meggyőződésben vannak,de Krisztusban 
mint Istenben együtt hisznek, — ha ezek a helyett, hogy a 
békét s az erre vezető utat keresnék, mindig előrántani sze-
retik azt, a mi a vallási teljes egyesülésnek útjában áll. Ezt 
tette az imént tartott porosz protestáns zsinaton Brückner, 
berlini fősuperintendens, ki zsinati beszédében a pápai szent 
szék tévmentességet oly szavakkal támadta meg, melyek oly 
művelt férfiúnál, mint ő, még az önmagának tetszelgő rus-
ticitás enyhítő körülményét sem vehetik igénybe. A ,Ger-
mania' által teljes joggal adott rendreutasitás élénk polé-
miát keltett a katholikus és protestans-conservativ lapok 
közt, mely a két fractio egymáshoz való viszonyára nem fog 
minden rosz hatás nélkül maradni, hacsak a liberális pár t 
örömujongása a kath. és protestáns conservativek viszály-
kodása fölött mind a két fél előtt világossá nem teszi azt, 
hogy az ő ellenségeskedésök csakis a liberalismus, illetőleg 
u j pogányság malmára haj t ja a vizet. Feltűnt, és ez vigasz-
taló, hogy a főváros nem valamennyi protestans-conservativ 
közlönye fogta párt ját a fősuperintendensnek. A ,Reichs-
bote', a hivő protestantismus legelterjedtebb közlönye, 
egyenesen kimondja, hogy dr Brückner üstökénél fogva 
rántotta elő az alkalmat a katholikusokba való belekötésre. 
Ha e lap nem fél a katholikusokkal való viszályt megbé-
lyegezni, ez azt jelenti, hogy protestáns körökben mély 
meggyőződéssé érlelődött már a békés közreműködés szük-
sége. A császár személyes lelkületét tekintve, e békülékeny 
szellem látszik hivatalos jelleggel bírni ; csakhogy Bismarck 
azt hiszi, hogy könnyű a császárnak békét akarni, mikor a 
kudarczos kulturharczba nem ő keverte a német népet, tehát a 
kibékülésnél is nem reá, a császárra, esnék a sikertelen,sőt ká-
ros harcz szégyenfoltja,hanem ő reá, Bismarckra. Ez az óriási, 
legyőzhetlen büszkeség, mely mindent feláldoz önmagáért, ez 
oka minden bajnak, ez kényszeríti Put tkamer kultusminis-
tert, hogy kétszínű szerepet játszék s más mértékkel mér-
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jen a katholikusoknak, mással a protestánsoknak, azaz a 
münsteri katholikus papságnak adott válaszában Fa lk sze-
lemében beszéljen, a protestáns elbingi iskola-ügyben pedig 
épen az ellenkezőt tegye. 

Nem kellene, csak, hogy megtörténjék a mit a császár 
akar, és ha Bismarck csak egy kicsit kisebb istennek tar -
taná magát , — a kul turharczuk rögtön vége volna. 

Kopenhagen. A Icath. egyház Dániában jelenleg 3000 
lélekből áll 10 templommal, illetőleg kápolnával és a kopen-
geni apostoli praetectus kormánya alat t áll. Kopenhagenben 
van a sz. Anszgár-templom és sz. József és sz. Kund kápol-
nája, valamint a sz. Józsefről nevezett apáczák vezetése 
alatt egy kath. kórház. A fővárosból nem messze fekvő Ord-
rupban van szintén templom sz. András tiszteletére össze-
kötve egy felsőbb iskolával, hol a papi pályára lépő i f jak a 
külföldön végezni szokott theologiai tanfolyamra készülnek. 
Odenseeben, Fünen szigetén van egy kápolna szűz Már ia 
tiszteletére; Fr ider ikában ( Jü t l andon) van egy templom sz. 
Kund tiszteletére, Horsensben egy sz. József-kápolna, A r -
liuusban egy Mária-kápolna. Ugyan i t t nemsokára templom 
fog épülni. Végre Rundersben van egy szép templom Jézus 
legszentebb szive tiszteletére. • 

Valamennyi templom mellett iskola is van, melyben a 
hi tküldér lelkipásztor egyszermind tanitó. Valamennyi tem-
plom önkéntes adakozásból épült s mondhatni valamennyi-
nél az illető hi tküldér minden : épitő-tulajdonos, épitész, 
festő, asztalos, mázoló, lakatos, ablakos és egyszersmind 
sekrestyés — egy személyben. Ok is mind önkéntes adomá-
nyokból élnek, melyhez néha jólelkű protestánsok is hozzá-
járulnak valamivel. 

Vallási tekintetben a dánok általán véve közönyösek ; 
inkább a pillanat élveire gondolnak, mint arra, hogy van 
még sirontul is élet. Különösen a felsőbb körökben van e 
könnyelmű világnézlet és élvvágy elterjedve. Mindent meg-
magyaráz, hogy a szabadkőmivesség igen el van terjedve. 
Divat , bon ton szabadkőművesnek lenni. 

Kopenhagen, a főváros, kicsiben az egész országot jel-
lemzi. Hanyat lás fölött a legkiáltóbb luxus uralkodik. Hosz-
szu utczák romladozó házakkal és palotákkal a 14. század 
styljében. A mi nagy, mind régi nemesi birtok, vagy kirá-
lyi, országos intézet. Bent a város élettelen ; de köröskörül 
a sok kirándulási mulató hely muta t ja , hogy i t t az élet 
szórakozásból és mulatságból áll. I t t van a nép, i t t van Dá-
nia menyországa. 

Ezen országon is bebizonyul, hogy az evangelium elő-
ször a szegényeknek és szenvedőknek hirdettet ik. Az újon-
nan alapitott kath. hitközségek alapját rendesen kézi s 
gyári munkások képezik. A jobbmóduak szintén megjelen-
nek a kath. isteni tiszteleten, meghallgat ják énekeinket és 
sz. beszédeinket s mindezt igen szépnek és épületesnek ta-
lálják. Azonban ezen gyönyörködéstől, melyet a színházi s 
báli mulatsághoz hasonló egy érdekes és változatos szórako-
zásnak tar tanak, még igen messze van azon elhatározás, 
hogy hát a kath. egyházba be is kellene ám lépni. Az elité-
letek majdnem áthidalhatlanná tették a katholicismus és 
protestantismus közti ürt . Legjobban elijeszti az élvsovár 
dánokat a kath. egyháztól a bűnbánat szentsége, a gyónás. 
Ok rendesen azt ta r t ják , hogy a ki nem lop, nem gyilkol, az 

nem bűnös. A protestáns papok igyekeznek minden áron 
fenntartani ezen előítéleteket, melyek a katholicismust oly 
szinben tüntet ik fel, hogy az u. n. műveltek közt komoly 
áttérési gondolatokkal foglalkozni, vagy plane magát vala-
mely hitküldér által a katholikus hitről felvilágosit tatni , 
egynek vétetik az ostobasággal, nevetségessel és közbotrány-
nyal. A mi vallásunk, mely szigorú kötelességek közé szo-
r í t ja az önkényt, mely különösen a 6. parancsot sürgeti , a dá-
nok előtt elavult dolog ; még csak talán a buta népnek való 
szerintök. Igy beszél a .közvélemény' Dániában, — a hol a 
német közmondás szerint mindig volt valami ro thadt szag. O O 

Minthogy azonban a katholikus hitküldérek mindnyá-
jan igen buzgó, jeles képzettségű férfiak és kitűnő tanitók 
s hozzá igazán önfeláldozók, nem ri tka eset, hogy vagyo-
nosabb protestáns családok gyermekei is ka th . iskolába j á r -
nak. Ez uton nyilik aztán fel sok embernek a szeme, nyilik 
meg sok dánnak háza az igazság előtt. 

Az az agyarkodás a katholicismus ellen, mely máshol 
napi renden van, i t t nem észlelhető. I t t nem annyira gyűlö-
lik a katholicismust, mint sajnálják a katholikusokat, hogy 
még oly erősen ragaszkodnak vallásukhoz. Ez t a dánok fel 
nem foghat ják. A hitküldéreknek ezen óriási előítélettel 
kell megküzdeniük mindenekelőtt. Es meg kell vallani, küz-
denek is, és pedig sikeresen. Utódaiknak el lesz készítve a 
talaj , meg lesz müveive a termő föld, csak bele fog kellene 
vetni a jó magot. 

Minthogy a protestantismus i t t a 16. század közepe 
óta állam-vallás, nem lesz érdektelen egyetmást e czikk 
záradékául elmondani azon utakról és módokról, melyek 
a protestantismus megállapítására használtat tak. — Már 
1520-ban Fr igyes jüt landi herczeg alatt betolakodott a 
protestantismus Dániába. Habár I I . Keresztély koronázása 
esküjében a kath. vallás fentartását hit alatt megfogadta, 
mégis 1526-ban maga is át tér t Lu the r tanára, s a kathol iku-
sokat üldözni kezdte, Rómával minden közlekedést elt i l tott , 
megengedte a kolostorok elhagyását, a püspökök kinevezését 
magához ragadta. I I I . Keresztély folytat ta a mit elődje 
megkezdett. Elvet te az egyházi j avaka t s a nemesség közt 
szétosztotta. 1527-ben Bugenhagen u j egyházi alkotmányt 
dolgozott ki, mely szerint e püspökök helyébe hét superinten-
d e d lépett, kik egészen a király alá rendeltettek, minthogy 
a király let t a dán egyház feje. „Fölöt te csak Isten áll." Ö 
nevezi ki a superintendenseket, kiket ,püspökök'-nek nevez-
nek s kik egészen a király önkényének vannak alávetve. 
Igy lett i t t a protestantismus állam-vallás ; tiszta csupa 
,keresztyéni türelemből' a katholikusok az országból halál-
büntetés terhe alat t kizárattak. Idővel, kivál t legújabban, 
kissé türelmessebbek lettek dán protestáns atyánkfiai ; de 
azért vegyes házasságoknál valamennyi gyermeknek luthe-
ránusnak kell lenni. 

Ma már a kormány semmi akadályt sem gördit a h i t -
küldérek működése elé. Leginkább gondolkozóba ejt i a 
protestáns népet a kath. hi tküldérek élete, ha azt saját dús-
gazdag lelkészeik tunya életével összehasonlítja. A kath. 
hi tküldérek földönfutók és mégis sok alamizsnát tudnak 
adn i ; a protestáns papok jól b í r ják magokat, de azért meg 
nem nyi t ják szivöket a szegények számára. 

Ezen ország élő példa arra, hogy az igazságot nem 
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lehet agyon fojtani, hogy az állam vallást nem alapithat, 
különösen nem alapithat erőszakra s a katholicismustól el-
rablott javakra. Raj ta van az ily kísérleteken a sikertelen-
ség átka. 

IRODALOM. 
X A szekszárdi apátság története. Szekszárdi czim-

zetes apáttá kineveztetése alkalmából irta Fraknói Vilmos. 
Budapest. Franklin-társulat bizománya. 1879. ívrét 92 lap. 
Ára a pazár fénynyel és számos illustratióval kiállított mo-
numentális műnek 1 f t 50 kr. 

E mű, teljes törteneti igazsággal, a sz. Benedek-rend 
elogiumával kezdődik. Ha ki nem mondta is nagynevű tör-
ténetírónk, de a sorok közt ott olvasható, hogy e rend mél-
tán honalapító rendnek volna nevezhető, mert „szent István 
király- és első utódainak nehéz feladataik megoldásában . . 
a sz. Benedek-rend szerzetesei legbuzgóbb s legtevékenyebb 
munkatársaik valának. . . A közigazgatás és törvénykezés u j 
intézményeinek meghonosításában nagy x'észök volt. A leg-
első oklevelet és nyelvünk legrégibb emlékét, mely reánk 
maradt, nekik köszönhetjük." Ezen érdemekben dúsgazdag 
rend egyik előkelő apátságának történetére vet szerző több, 
számra nézve 18, eddig kiadatlan okmány,és e tárgynak mesz-
szeterjedő kutatásokra alapított tanulmányozása alapján vi-
lágosabb fényt. Alapító I. Béla király. A mohácsi vész 
után a szerzetesek szétfutottak s mondhatni, hogy az apát-
ság is ekkor szűnt meg reális lenni, mert javait a török ura-
lom alatt világiak foglalták el. Csakis az 1693-ban apáttá 
kinevezett Mérey Mihálynak, ki különben is derék ,kurucz' 
ember volt, sikerült egy két birtokot visszaszerezni, de csak 
rövid időre, mert Mária Terézia 1777-ben az apátságot el-
törölte s javait a Pázmány által alapított tudomány-egye-
temnek adományozta. Azóta itt vannak az apátság javai. 
Czimét viselték a legutóbbi időben gr Nádasdy Ferencz, 
Bonnaz, Pauer és most Fraknói, ki e mű által szegszárdi 
apátságát fényesen inaugurálta. 

= Megrendelesi felhívás a „Gyakorlati Hitelemzések" 
a róm. kath. népiskolák I . osztályában czimü módszertani 
segédkönyv második kiadására. Az első kiadás fogyatékán 
levén, ujabb kiadás válik szükségessé, hogy a folyton érkező 
megrendeléseknek tovább is elleget tehessek. Tartalmáról 
legyen elég megemlítenem, hogy 30—30 órára osztottam be 
a tananyagot, s óráról-órára, hónapról-hónapra és felévrői-
félévi'e pontosan meg van határozva, mit és miképen kell 
az 1876. évi püspöki tanterv értelmében előadni. A „Beve-
zetés" és a gyakori „jegyzetek" gyakorlati útbaigazításokat 
és rövid módszertani utasításokat tartalmaznak. Minő siker-
rel állítottam össze óráról-órára az egyes előadásokat, ta-
núskodjék arról azon körülmény, hogy művem eddig is 
tizenöt egyházmegyei hatóság kegyes ajánlatát birja ; — 
Szent-István-Társulat meleg ajánlás mellett vette föl a nép-
iskolai segédkönyvek közé : rövid néhány hó alatt az első 
kiadás elfogyott s épen onnan jöttek és jönnek ujabb meg-
rendelések, hová a mű megjelenésekor meg volt rendelve, 
és az összes szakirodalom nevezetesen a „Religio", „M. 
Állam," „M. Sión," „M. Korona," „Irodalmi Szemle," „Ha-

vi közlöny," „Közmivelődés," „K. Hitszónok," „Népiskolai 
Tanügy," úgyszintén a „Bácska" stb. vidéki lapok is egy-
hangúlag a legkedvezőbben nyilatkoztak a kidolgozásról. 
A mű terjedelme 19 ív : megrendelési ára 1 fr t 25 kr, s kik 
ez összeget előre beküldik, a művet keresztkötés alatt bér-
mentve fogják megkapni. — Gyűjtőknek minden 10 példány 
után tiszletpéldánynyal szolgálunk. A megrendelési határ-
idő november 15-ig tart, mely határidőig az egyes gyűjtő-
ivek szives beküldése kéretik. A mű deczember-hóban fog 
megjelenni, — akiknek azonban sürgős szükségük lenne a 
műre, azoknak a még készletben levő 30—40 példány I. ki-
adásból szolgálunk. Megrendelésnél az utolsó posta és megye 
pontos kiirását kéri : Baján, 1879. october-hó 15-én. Keletéri. 

= Beküldetett : Társulati értesítő mint Jézus sz. szi-
vének hírnöke. Kiadó s felelős szerkesztő : Kubinszky Mihály 
1879. október-hó. Tartalom-. Az október havi általános szán-
dékhoz. — Loyolai szent Ignácz élete (folytatás). — Schau-
enberg Ferencz S. J : „Jézus szeretetre legméltóbb Szive" 
(folytatás.) — Bucsáimák. Közli : Intay Yazul. — A szent 
Szűz fátyola (legenda Rosty Kálmántól. Részletes jó szán-
dékok október hóra. — Tudósitások a L. sz. A. ima-egylet 
ügyeire. Kuncze Leótól. Melléklet: „A keresztényeknek és 
tökéletességnek gyakorlása." Ir ta Rodriguez, Jézus társasá-
gabeli áldozár. Fordította Tóth Mike, S. J . I I I . kötet 26. iv. 

V E G Y E S E K . 
— Modern ! Az ,Unità Cattolica' jelenté, hogy Olaszor-

szág egyetlen egy városában egy hó lefolyása alatt 6 párbaj 
volt nők között. Valamennyien állami iskolákban nevekedtek 
fel, és egy ily pisztolyos vérengző párbajnál két állami ta-
nitónő assistált mint secundansnő. 

— 300,000 bucsiís volt Czenstochauban Lengyelország 
hires kegyhelyén. Az 1862—65-iki lázadás óta tiltva volt e 
zarándoklat. Mult évben már némi engedményeket kapott 
a papság. Ez évben végre teljesen szabad lett a búcsújárás. 

— Ez is a modern nevelés köréből való. Aargau kanton 
egyik községében az iskolás gyermekek egy része, mikor az 
iskolai évet bevégezték, minden iskolaszert, könyveiket, tol-
laikat, irkáikat dalszó mellett megégette, hogy semmi se 
emlékeztesse őket a gyűlölt iskolára. 

— Még egy jó hir érkezett Muszkaországból. A kor-
mány megengedte, hogy egy pétervári dömés kolostorba, 
mely 25,000 lélekből álló plébániával van összekötve, Bécs-
ből mehetnek dömések. Csak azt kötötte ki a czár kormá-
nya, hogy az illetők lengyelek ne legyenek. 

— Mit tehet egy pap ? Ebben a drága időben fényes 
templomot épithet semmiből, ha fáradságot nem ismer. 
Igy tett Bécs ötödik kerületében Willim János, ki a lelki 
vezetésére bizott ,jó pásztor'-ról nevezett apáczáknak nem 
csak alkalmas zárdát alakított, hanem szép, kéttornyú tem-
plomot is épített semmiből, azaz pusztán kéregetésből, me-
lyet nagyrészt maga végzett. A bázeli dómra, jegyzé meg a 
,G. Z.', ezt irta fel építője : „Mach's nach !" I t t is elmond-
hatja paptársainak Willim : „Tedd utánam !" 

— A kölni megyében, a legújabb haláleset következté-
ben, az elárvult plébániák száma 149. Nyolcz plébános el 
van ti l tva hivatalának viselésétől. 

— A zsidó fanatismusnak áldozatul esett Litvánia po-
neveschi kerületében egy megkeresztelkedett zsidó leány, ki 
keresztsége óta Linkowban tartózkodott. F . hó 13-án isme-
retlen zsidók elrabolták és egészen más kerületbe hurczol-
ták. Hul lá já t e hó 19-én találták meg egy erdőben. Fogai 
mind ki voltak verve, szemei kiszúrva, nyelve kiszakítva, 
körmei lehántva. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köriit 10. sz. alatt. 
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Budapesten, november 1. 36. II. Eélév, 1879. 

T A R T A L O M : A számok mythologiai, bibliai és Symbolik us jelentményeiről. — A lillei sz Pál-egylet. Acta S. S' Ms. 
— Egyházi tudósítások : Budapest. A főváros művelődési csarnokai. Modena. A pápa és az olaszországi Y. kath. c -

gressus. Modena. Az olasz katholikusok Y. congressusáról. — Irodalom : Jelentés. Vegyesek. 

A s z á m o k 
mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről.*) 

Midőn a számoknak mysticus, vallási jelenté-
séről értekezem, ne gondolja valaki, hogy üres, ér-
telmetlen és czéltalan zsidó kabbalistikával foglal-
kozom és foglalkoztatom az olvasóközönséget. A kit 
nem érdekel e száraznak és czéltalannak vélt ismerte-
tés, ne mélyedjen el benne; de a ki érteni kivánja a 
régi mythologicus könyveket és mindkét szövetség 
szent könyveit még azon helyeken is, melyek az 
előforduló számoknak kétségkívül gyakran nem 
reális, hanem mysticus jelentései miatt a herme-
neutika minden szabályainak legügyesebb alkalma 
zása mellett is homályosak és egyáltalán meg nem 
fejthetők, se meg nem magyarázhatók „sensus eorum 
locorum nec inveniri, nec exponi potest" : az meg-
győződésem szerint ez értekezést a ,Religio' hasáb-
jaiba tökéletesen beillőnek**), sőt a dolog újszerűsége 
miatt szükségesnek fogja találni. 

A mystica, mely sz. Pál apostol a rómaiakhoz 
irt levelének I. fej. 20. v. e szavaira: vMert ami 
benne (Istenben) láthatatlan, úgymint örökkévaló ereje 
és Istensége, világ teremtésétől fogva munkáiból megért-
hető és láthatóLL — támaszkodva, az egész teremtést a 
láthatlan és isteni világ végtelen jelképezésének, 
symboluinának tartja; a számokban is, mint melyek 
a teremtés minden törvényeit és lényeit magokban 
foglalják, mysticus értelmet és jelentést fedez fel ; mit 
a sz. atyák is elismernek, mint sz. Ágoston, alexan-
driai Kelemen (Stromata) és Isidor (Origenum lib. 
III. Mathemat.). Ha valaki azt képzeli, — mondja 

*) Források : Nork, Etymol. symbol, mythologisches 
Wörterbuch; Bahr, Symbolik; a Migne-ïéle Dictionnaire 
d'ésthetique chrétienne ; Dictionnaire de Mystique ; Diction-
naire des Mystère; Dictionnaire des sciences occultes stb. 
hasonirányu mű. 

**) Minden esetre. Sserk. 

egy tudós franczia iró, Gottelier, (t. I. 3, 30. note 
32.) — hogy a számok mysticus értekezésnek tudo-
mánya nevetséges gyermekesség, kérdezze meg sz. 
Ágostont (lib. II. De doctrina Christiana, cap. 16.) 
és meg fogja tőle hallani, mily nagy befolyással 
van e tudomány a szent könyveknek értelmezésére. 

Ismeretes, hogy már jóval Pythagoras előtt a 
chaldaeusok és aegyptomiak titokzatos jelentménye-
ket fűztek a számokhoz. Pythagoras kifejtette e tant, 
Plato elterjesztette, és az „aera vulgaris" kezdeté-
vel behozva látjuk azt, és alkalmazva a zsidóknál 
és a keresztényeknél még inkább mint a pogányok-
nál. Virgilius, Vitruvius és Macrobius irataiban is 
nyomát leljük. Plato e tanban lelte alapját a világ-
egyetem systemájának, és csakhamar a számoknak 
természetfölötti tana a rabbik kezében rejtett, mys-
teriosus tudományuknak legtermékenyebb talaja 
lett. Alexandriai Kelemen és sz. Ágoston szintén be-
hatoltak az e nembeli eszmélkedések világába, anél-
kül azonban, hogy mint a rabbik az eszmezavar 
tömkelegébe jutottak volna; és vezérfonalat szol-
gáltattak az utókor tudósainak, kik nyomukat kö-
vetve a számok rejtélyes jelentőségének kifürkészé-
sével foglalkoztak. Hogy csak néhányat emlitsek az 
ujabbkori számmysticisták közöl, ilyenek voltak : 
Odon Morimond, Auberive Vilmos, Geofroi, Thibaut 
és mások. 

A párisi császári könyvtárban 3352. sz. a. egy 
kézirat van — vAnalytica numerorum" — felosztva 
10 könyvre, következő tárgyakról : előzetes fogal-
mak, a számok jelentései, alakjai, nevei, a jegyek 
mysteriumai, származási szabályok, a számok egy-
máshoz való viszonya, az egység és dualitas jelen-
tősége. Szerzője: Morimond Odon. 

Ugyanazon könyvtárban még más két hason-
tartalmu kézirat van elrejtve a 2583. és 3011. sz. a. 
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A két utolsó Guillaume d'Auberivenak tulaj-
doníttatik; de csak a 3011. sz. a. kézirat lehet övé, 
mert a 2583. sz. a. 14-ik századból való. 

Kár, hogy e müvek nem bocsájtatnak nyilvá-
nosságra. 

A 3011. sz. a. kéziratban Guillaume d'Aube-
rive, — hogy csak valamit ismertessek e kézirat-
ból — megjegyzi a 3-as számról, hogy ennek négy-
zete: 9 nagyobb mint 2-nek köbe = 8; mig a 4-es 
és minden más számok alávetvék azon állandó tör-
vénynek, hogy egyiknek négyzete mindig kisebb, 
mint a közvetlen megelőzőnek köbe. Igy pl. 16 
négyzete a 4-nek sokkal kisebb, mint 27 köbe a 
3-nak. 

E körülményből azt a következtetést vonta le 
nevezett szerző, hogy a hármas szám az isteni há-
romegység jegye végtelenül külömbözik a többi 
számjegyektől, mint melyek a véges teremtmények 
symbolumai és hogy végtelenül fölülmúlja azokat. 

Bizonyos István nevü szerzetes tudni vágyott, 
miért kell a nagyböjtnek épen 40 napig tartania. Krisz-
tusnak és Mózesnek példája, valamint az egyház 
intézkedésének tekintélye elég fölvilágositással szol-
gáihatott arra nézve, miért kell a keresztény világ-
nak 40 napi böjttel előkészülnie a Megváltó dicső 
föltámadásának megünneplésére; de ő e számtüne-
mény benső okát kivánta tudni. Guillaume d'Aube-
rive figyelmessé tette őt arra, hogy a 40-es szám 
nem egyéb, mint az idő számának sokszorozása azon 
számmal, mely az embernek Istennel való egyesülését 
jelenti. Ám az idő lényegében négyszeres : négy ré-
sze van a napnak, négy évadja az esztendőnek; az 
istenség számjegye 3, az emberiségé 7 (négy elem 
élteti az ember testét: tüz, viz, föld, levegő; 3 tehet-
sége a léleknek: képzelem, értelem, akarat); 3 + 7 
= 10; tehát 4 X 10 = 40. 

Még máskép is kimutatta benső okát annak, 
hogy a böjt 40 napig tart. Ekképen: A böjt czélja 
és vége a malasztnak a boldogságnak elérése, ennek 
pedig az 50-es szám, a pünköst (nevrexoarti = 50) 
nyilvános és világos jegye. Ámde az 50-et megta-
láljuk, ha a 40-nek osztóit össze adjuk; ezek pedig 
a következők : 20,10, 8,5, 4, 2 és 1. Ugyanis 20 + 10 
+ 8 + 5 + 4 + 2 + 1 = 50. 

Ugyanő egy más müvében : „De creatione et 
mysterio numerorum perfectorum" kimutatja, hogy a 
szent evangéliumoknak magasztosabb érielmét csak 
a tiszta szivüek foghatják fel. Ugyanis tökéletesek-
nek csak azon számok mondatnak, melyeknek osz-
tói összeadatván, összegükben magát az illető szá-

mot adják. Ilyenek pl. 6 és 28. — 6-nak osztói: 1, 
2, 3; 1 + 2 + 3 = 6; 28-nak osztói : 1, 2, 4, 7, 14 ; 
1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28. 

A tökéletes számok, mondja, oly ritkák mint a 
tökéletes emberek : az emiitett két számon kivül (6 
és 28) a legközelebbi tökéletes szám 496 azután 
8128. 10,000-töl 100,000-ig egy sincs; 100,000-töl 
egy millióig csakis a 130,816-ik szám tökéletes, és 
minél magasb számsorozatot veszünk, annál keve-
sebb tökéletes számot találunk. A tökéletes számok 
osztóiknak egymással való szorozása által még i*it-
kábban keletkeznek ; igy pl., hogy az emiitett töké-
letes számot 28 kapjuk, csak két osztójának 4- és 
7-nek egymással szoroztatása elégséges. 

Ámde 4 = négy evangeliuin, 7 = tisztaság. 
(Erről majd később, midőn a számokról egyenkint 
értekezem). Hogy tehát tökéletes számot (28) nyer-
jek, vagyis hogy symbolice szólva tökélyre emel-
kedjem, kegyelmet nyerjek, 4-et kell szoroznom 7-el 
vagyis az evangéliumot csak tiszta kézzel, szivvel 
és észszel szabad érintenem. 

Thibaut de Langres ama körülményt, hogy a 
tökéletes számok oly igen gyérek a tökéletlenek 
pedig, mind a hiányos (defectio), mind pedig a fölöző 
(superabundans) számok gyakoriak összehozza a sz. 
irás azon helyeivel, hol mondatik : „Sokan a hívot-
tak, de kevesen a választottak" (Máté XX, 16.) és ..Az 
eszteleneknek végtelen száma vagyoníc (Eccl. I, 15.) 
Hiányos számoknak azok mondatnak, melyek osztói-
nak összege kisebb, mint maga az osztandó, pl. 
9-nek osztói 1 és 3, ezek összege csak 4. Fölöző szá-
moknak pedig azok neveztetnek, melyek osztóinak 
összege nagyobb, mint maga az osztandó, pl. 12-nek 
osztói 1, 2, 3, 4, 6, ezek összege = 16. 

Mindeddig csak lényegtelen, nem épen fontos 
symbolumát ismertettem a számoknak ; de van azok-
nak magasb jelentősége is, és a szent iratok értel-
mezésében nagyobb szerepük, mint ez jelen érteke-
zésem későbbi részletező folyamában világossá leend. 

A számnak latin elnevezése numerus származik 
ettől numen, istenség, mert miként az istenség lét-
oka minden egyéb létezőnek, anélkül, hogy velők 
egy lényegü volna, ugy az egység alapja minden 
számnak, anélkül, hogy maga az egység a számok 
sorába esnék. 

Az egység kétféle értelemben vehető, t. i. matlie-
matikai és ontologiai értelemben. Mindkét értelemben, 
amennyiben mind a multitudót, mind a divisiót kizárja, 
egyszerű, de csak negative meghatározott fogalom. 

Itt az ontologiai egységgel nem foglalkozunk. 
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A mathematikaiegység ismét kétféle, úgymint 
az absolut egység (unicitas) és a relativ egység. Az 
absolut egység a többszöritést, sokasitást absolute 
és minden tekintetben kizárja, ugy pedig, hogy még 
önmagának többszöritését sem engedi meg. 

Absolut egység vagyis unicus tehát csak oly 
lénynek tulaj donitható, mely lényegében csak egy 
lehet, ugy hogy annak kettőzése vagy többször te-
vése önmagában, bensöleg lehetetlen. Ily lényt uni-
eus nak nevezünk; ez csak Isten lehet. 

Az absolut mathematikai egység tehát az Isten-
ségnek nem ugyan száma, — (mert mint már meg-
egyeztük es mindjárt okadatolva látni fogjuk, még 
a relativ egység sem szám), — hanem jelképe, le-
nyomata. 

Isten maga a lét, az ő léte lényege, és lényege 
léte. Mint ilyen önmagától való; — változatlan jó-
ság és szépség, mert egy. Mi a szépség, nem más,mint 
az igaznak fénye. Mi az igaz ? Ha nem az, a mi szük-
ségképen létezik, maga az Isten. 0 az igaz, mert 
szükségképen, mert egyedül ő létezik szükségképen. 

A mathematikai relativ egység pedig a több 
séget csak annyiban zárja ki, amennyiben önmagá-
ban nem több; de önmagának többszöritését meg-
engedi, amennyiben többször vehető. Tehát csak 
relatíve vagyis a többséghez viszonyítva mondatik 
egységnek, mely többség amaz egységnek többször 
tevéséből resultál s melynek az egység mint prin-
cípium szolgál alapul. Innen már világossá lesz a 
számnak fogalma (numerus). A többség t. i., mely 
az egységnek többször tevéséből (poniren) szárma-
zik, számnak neveztetik. Azért tehát az egység, mi-
ként a többségnek, ugy a számnak is princípiuma. 
Az egység maga még nein szám; de nélküle szám 
nem lehetséges. A szám maga nem más, mint össze-
foglalása, hogy ugy mondjam, totalitása azon egy-
ségeknek, melyek bármely tekintetben hasonnemüek 
és hasonnevüek. 

Most áttérünk tulajdonképeni tárgyunkra a 
számok symbolumára. Sorba vesszük az egyeseket, 
melyek mind meg annyian mély jelentésűek, végül 
pedig értekezésünk keretébe foglaljuk a tízesek és 
százasok közöl a legjelentösbeket, legérdekesbeket 
és azokat, melyek a sz. iratokban előfordulnak. 

Kezdjük tehát a 2-ős számmal. (Folyt, köv.) 
Dr Kanyurszky György. 

A lillei sz. Pál-egylet. 
(Vége) 

Egyletünk eredeti és fóczélja lesz, igy szólnak az ala-
pítók programmjokban, a római kath. egyház nyelvének phi-

lologiai és e nyelv irodalmának aesthetikai tanulmányozása. 
Hogy erre válalkoztunk, ugy hisszük, nincs okunk pirulni. 
Söt ellenkezőleg, épen azért mert ez oly nehéz feladat, önér-
zettel kezdünk a munkához. Az előttünk elterülő téren alig 
van még egy kis rész átkutatva. Ha Isten segítségével czélt 
érünk s ez elhanyagolt irodalmi ágat kiműveljük, ez bizo-
nyítékul szolgáland egyletünk hasznos voltáról. Megalkotni 
az egyházi latin nyelvnek s irodalmainak történetét; kiku-
tatni, összehasonlító és leszármaztató módszer által, átalaku-
lásainak elemeit és törvényeit, — azon szabályokat, melyek 
fölötte uralkodnak, jellemvonásait és szellemét.; nyomról 
nyomra követni átváltozásait 18 századon át anyi különféle 
nemzetek közt ; bebizonyítani, hogy e nyelv nem barbár 
megrontása Latinum nyelvének, hanem a napi szükségletek 
befolyása alatt tovább fejlődött nyelve Cicerónak és Virgil-
nek ; tanulmányozni az egyházi latinság nyelvtanát, az 
egyházi latin ékesszólás remekeit, a szent atyák műveit, 
az egyházi latin ódák és énekek aesthetikai méltatásával 
összekötve, kimutatva valódi, sokszor páratlan szépségöket, 
tisztán irodalom-szépészeti szempontból is ; kiadni a kiadat-
lan kéziratokat, a kiadottakat birátilag összehasonlitani, a 
szövegeket kijavítani, eredeti tisztaságukba lehetőleg visz-
szaállitani : — ez azon merész válalat, melyre magunkat el-
tökéltünk. 

Hogy az egylet által megindítandó Szemle egymaga 
nem lesz képes az imént kifejtett programmot megvalósí-
tani, az nagyon világos. Szerencsének fogja magát érezni a 
sz. Pál-egylet, ha általa meg fogja törni az utat s meg fog-
ja indítani és szélesebb körökre kiterjeszteni a mozgalmat. 
És az egylet máris oly szerencsés, hogy számos pártoló és 
buzditó szózatokat kapott Francziaországból, Belgium, Spa-
nyol,- Német,- Angolországból és Ausztriából, és hogy 
most már anyagilag is oly segélyforrások felett rendelke-
zik, melyek lehetségessé teszik a munka megindítását. 
Minthogy az egyházi latin irodalom széptani méltatása mái-
megindult, — például emlitve csak Erancziaországban Gau-
tier Leo tanulmányát Adamus de S. Victore költeményeiről 
és abbé Pimont kitűnő művét a római Breviárium hymnu-
sairól, — a lillei sz. Pá l egyletnek mindenekelőtt a sz. atyák 
műveinek nyelv- és mondattani kritikai méltatása fekszik 
szivén, mely tér eddig a legelhanyagoltabb volt. Azért is a 
sz. Pál-egylet 1879 — 1880-ra a következő tételt tűzte ki : 

„ Philologiai tanulmányok szent Cyprián müvei fölött. 
Pályázóknak tanulmányozni kell azt, mi sz. Cyprián 

latinságában a classikai szótár- és nyelvtantól elütő, ki-
emelve azt, a mi ezen szent atya nyelvében a classikai iro-
dalom alakjaitól többé kevésbbé külömbözik. Ki kell ku-
tatniok ezen sajátságos alakok eredetét és leszármazását ; 
be kell bizonyitaniok, mily viszonyban vannak azon okok-
hoz, melyek a keresztény latinságnak létet adtak. 

Meg kell vizsgálniok, vájjon sz. Cyprián neologismusa 
nem megy-e néha egészen a classikai syntaxis törvényeinek 
megszüntetéseig ; és ha ugy van, vájjon ezen eltérések (de-
rogations) csupán esetlegesek-e, vagy elég gyakran ismét-
lődnek ugyanezen írónál arra, hogy nála szabálynak lehes-
sen őket tartani. Mindenesetre ki kell magyarázniok és mél-
tatniok kell ezen eltérések (dérogations) okait."*) 

*) E tárgy nagy és széles körű érdekénél fogva s ha ne-
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Pályadíj 1200 frank és aranyozott ezüst érem. 
A pályaművek franezlául vagy latinul lehetnek irva. 

Határidő 1880 november 15-ike. 
1880—1881-re a sz. Pál-egylet következő tételre hir-

detett pályázatot : 
„Philologiai, történelmi és archaeologiai tanulmány 

Prudentius fölött. 
Pályázóknak a sz. Cyprián latinságát illetőleg adott 

utasításokat kell követniök. — Ezen u j munkálathoz kell 
csatolniok Prudentius verselésének mélyreható tanulmányo-
zását. Ki kell fejteniök, mely esetekben és mi módon tér el 
a régi metrikától ; kutatni és igazolniok kell ezen újdonsá-
gok okait. — Fel kell kutatniok, mily befolyással volt a 
keresztény költők ezen fejedelme a középkori irodalomra. — 
Végül ki kell mutatniok, mely segédforrásokat szolgáltat 
a történelem és archaeologia Prudentius műveinek magya-
rázatához, és viszont, mily segélyt nyújtanak e művek az 
első századok eretnekségeinek megismeréséhez, a keresz-
ténység és pogányság közti harcz történelméhez, a keresztény 
régiségek megértéséhez, a keresztény symbolikához, és kü-
lönösen ahhoz, a mi a vértanuk tetteire és tiszteletére vo-
natkozik."**) 

Pályázó nyelv a franczia vagy latin. Határidő 1881. 
november 15-ike. 

A pályaműveknek fűzve kell lenniök és következő 
czim alatt küldendők be : Au Secretariat de la Société de St. 
Paul, 15 rue des Pas à Lille (Nord) France. Minden kéz-
iraton jeligének kell lenni, és ezen jeligének kell a szerző 
nevét rejtő levélben lenni. 

talán nálunk is akadna pályázó, közöljük a tétel kifejtését 
francziául is : „Les concurrents devront étudier ce qui dans 
la latinité de saint Cyprien diffère du lexique et de la gram-
maire classiques, c'est-à-dire : 

„Ils signaleront ce qui, dans la langue de ce Père, con-
stitue des formes plus ou moins étrangères à la littérature 
classique; ils rechercheront la filiation, la provenance de ces 
formes nouvelles, ils essayeront de déterminer en quelles 
proportions elles découlent des diverses sources qui ont 
donné naissance au latin chrétien. 

„Ils auront à examiner si le néologisme de saint Cy-
prien va quelquefois jusqu' à déroger aux lois de la syntaxe 
classique ; et, dans 1' affirmative, si ces dérogations sont pu-
rement accidentelles, ou si elles se reproduisent assez fré-
quemment chez lui pour y passer à 1' état de régie. En toute 
hypothèse, ils expliqueront et apprécieront les causes de 
ces dérogations." 

**) Szintén közöljük a franczia szöveget : „Iis ajou-
teront à ce nouveau travail une étude approfondie de la ver-
sification de Prudence. Ils devront dire en quels cas et de 
quelle manière elle divorce avec 1' ancienne métrique, re-
chercher et justifier, s' il y a lieu, les causes de ces nou-
veautés. 

„Ils devront rechercher quelle influence a exercée le 
Prince des poètes chrétiens sur la littérature du moyen âge. 

„Enfin, ils montreront quelles ressources offrent 1' hi-
stoire et 1' archéologie pour 1' interprétation des oeuvres de 
Prudence, et réciproquement, quels secours fournissent ces 
oeuvres pour la connaissance des hérésies des premiers siè-
cles, pour 1' histoire de la lutte du christianisme et du paga-
nisme, pour 1' intelligence des antiquités ecclésiastiques, du 
symbolisme chrétien, et particulièrement de tout ce qui se 
rapporte aux actes et au culte des martyrs." 

A c t a S. S e d i s . 

A papság zöldcsütörtöki áldozásáról róm. határozatok.*) 

1. Az áldozás kötelező voltáról. 
A. Pro parte Episcopi Civitaten. a sacra Rituum Con-

gregatione quaesitum fuit : An omnes dignitates, Canonici 
portionarii, et alli sacerdotes Ecclesiae cathedralis feria 
quinta Coenae Domini debeant non celebrare, sed sacram 
Communionem sumere de manu Episcopi vel alterius cele-
brantis, prout ordinatur in libro Caeremoniali Episcoporum, 
et prout in dicta Ecclesia servabatur, licet postea per con-
suetudinem seu potius desuetudinem consueverint singuli 
presbyteri, Dignitates, Canonici et mansionarii per seipsos 
dicta die missas celebrare? 

Eadem S. R. C, respondit: Servandam esse regulám 
praescriptam in libro caeremoniali, quae universalis Eccle-
siae consuetudini conformis est, ut scilicet, feria quinta in 
Coena Domini, in memóriám quod D. N. Jesus Christus 
inanu sua propria omnes Apostolos comunicavit, omnes pre-
sbyteri tam Dignitates quam Canonici et Mansionarii com-
munionem sumant de manu Episcopi vel alterius celebran-
tis et prout etiam antiquitus in dicta Ecclesia Civitaten. ser-
vabatur. E t ita censuit et declaravit. 

Die 27 septembris 1608. 
B. Episcopus potest et debet cogéré clerum Cathedralis 

ad sumendamex eius manibus in Coena Dni infra Missarum 
solemnia Sacram Communionem et quoscunque Sacerdotes 
in benedictione Oleorum ministrantes. Ad 1-um die 10 
Mart. 1657. 

C. Sacerdotes vocatos ad ministrandum in Consecratione 
Sanctorum Oleorum in Coena Dni teneri Sanctam Commu-
nionem accipere e manu Episcopi celebrantis. Die 15 
sept. 1657. 

D. Ad dubium: An feria V. Coena Dni, canonici, qui non 
celebrant, possunt cogi ad susceptionem S. Eucharistiae de 
manu Episcopi ? — S. C. resp : Debent. ad 16 die 10 sept. 1701 

E . Ad dubium : An simplices clerici, quamvis beneficiati 
sed nullum ab Ecclesia cath. recipientes emolumentum, te-
neantur in feria V Coenae Dni adimplere praeceptum pa-
schale recipiendae SS. Eucharistiae sacramentum per manus 
Episcopi pontificaliter celebrantis, iuxta edictum publica-
tum ab Episcopo die 3 apr. 1735. Sive potius possint supra-
dicti clerici dictum praeceptum paschale adimplere in pro-
priis parochiis in casu? S. C. C. resp.: Ad mentem et ara-
plius. Die 14 januarii 1736. 

F . Ad dubium : An omnes Dignitates, Canonici, Port io-
narii et alii Sacerdotes Cathedr. Fer. V. in Coena Dom. de-
beant non celebrare, sed S. Comunionem sumere de manu 
Episcopi vel alterius Celebrantis prout ordinatur in Caer. 
Ep. ? S. C. resp : Servandam esse Caer. Ep. regulám, quae 
universalis Ecclesiae consuetudini conformis est ; ut scilicet 
feria V in Coena Dni in memóriám, quod, D. N. J . C. manu 
sua propria omnes Apostolos comunicavit, omnes presbyteri, 
tam Dignitates quam Canonici et manisionarii communio-
nem suam de manu Episcopi vel alterius celebrantis. (Die 
27 sept. 1608) És ismét die 22 decemb. 1770. 

*) Egy vitatkozás alkalmából felvilágosításul a ,Can. cont.' ntán. Sz. 
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Clement P P . X I V . 
G. Ad futuram rei memóriám. 

§. 1. Pajtoralis romani Pontificis vigilantia ad omnes 
Christi fideles paterna charitate sese extendit omnemque 
curam ac Studium adhibet ut ubique ecclesiasticae disci-
plinae nitor, mores ritusque Ecclesiae sarta tectaque serven-
tur et religiose custodiantur. Cum itaque, sicut nuper acce-
pimus, licet Canonici et omnes de Clero in feria quinta ma-
ioris hebdomadae S. S. Eucharistiae Sacramentum de manu 
Sacerdotis missam conventualem nuncupatam celebrantis 
sumere teneantur, idque tam Concilium Compostellanum 
anno 1565 celebratum et a sa. mo. Pio P . P. V. praecessore 
Nostro confirmatum praescripserit, quam Congregatio tune 
existentium Sanctae romanae Ecclesiae Cardinàlium sacris 
ritibus praepositorum die 27 sept. 1608, in una Civitatensis 
peragendum esse decreverit, atque hoc pariter dispositum 
reperiatur in caeremoniali Episcoporum, quod felicis recor-
dationis Innocentius P . P . X I I I Praedecessor Noster per 
alias suas in simili formaBrevis de 13 martii 1723 expeditas 
litteras in regnis praesertim Hispaniarum observandam et 
ex8equendam esse constituit, ac alias prout in iisdem suis 
litteris quarum tenores praesentibus pro plena et sufficienter 
expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, 
uberius continetur, his tamen omnibus posthabitis capitu-
lum et Canonici cathedralis Eccesiae Civitatensis feriae Y 
maioris hebdomadae praedictae missas privatas celebrare 
posse ac S. S. Eucharistiae Sacramentum de manu Sacer-
dotis celebrantis missam conventualem ipsos sumere minime 
debere contendebant. 

§. 2. Qua de re venerabilis Frater Caietanus Antonius, 
Episcopus Civitatensis, statim ac in eiusdem Ecclesiae pas-
torem praefectus fuit vigilantia ac sollicitudine quidem pas-
torali primum Capitulum et Canonicos praedictos semel ac 
iterum super praemissis monitos reddidit, po3tmodum vero 
generali suo edicto die 4 apr. 1770 in tota dioeces. Civita-
tensi publicato mandavit ne missae privatae feria Y maio-
ris hebdomadae celebrandae essent, sed omnes de Clero SS. 
Eucharistiae sacramentum de manu Sacerdotis celebrantis 
missam conventualem sub poena suspensions ipso facto in-
currendae sumere tenerentur. 

§. 3. Nos igitur ipsius Caietani Antonii Episcopi zelum 
pietatem, et in sacris Ecclesiae ritibus conservandis curam 
atque diligentiam plurimum in Dno comendantes omnibus 
et singulis dignitatibus, Canonicis aliisque de clero tam 
Cathedralis Ecclesiae Civitatensis quam aliarum Ecclesiarum 
civitatis et doecesis Civitatensis virtute sanctae obedientiae 
sub indignationis Nostrae aliisque arbitrio Nostro impo-
nendis poenis auctoritate apostolica tenore praesentium prae-
cipimus ac mandamus, ne ipsi privatas missas in feria 
V majoris hebdomadae praedictae celebrare audeant seu 
praesumant, sed omnes juxta ritum Ecclesiae praedictae 
SS. Euharistiae sacramentum de manu sacerdotis missam 
conventualem celebrantis eadem die sumere omnino debeant 
ac teneantur. 

§. 4. Decernente8 ipsas praesentes litteras semper fir-
mas, validas et efficaces existere ac fore suosque plenarios 
et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quod spec-
ta t et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et 

per omnia plenissime suffragari sicque in praemissis per 
quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam causarum 
palatii apostoliéi auditores iudicari et definiri debere, ac 
irritum et inane si secus super his a quavis auctoritate 
scienter vel ignoranter contigerit attentari. 

Datum Romae apud sanctam Maram majorem die 30 
januarii 1771. 

H.Revera omnes de Clero inservientes missae pontificali 
et praesertim sacerdotes, Diaconi et Subd. SS. Oleorum con-
secrationi assistentes teneantur S. Comunionem sumere de 
manu celebrantis. N. 4815 ad 1 die 22 sept. 1837. 

J . Potestne fieri consecratio sacrorum Oleorum in feria 
hebdomadae majoris ante missam conventualem? In casu 
negativo rogo, ut Sanctitas Sua dignetur mihi concedere 
gratiam consecrandi memorata Olea sacra et dandi commu-
nionem in meo sacrificio omnibus sacerdotibus alliisque ec-
clesiasticis non solum propter maiorem facilitatem inveni-
endi numerum sufficientem sacerdotum, qui debent assistere 
consecrationi iuxta Pontificalis rubricam, sed etiam ob 
commoditatem cleri communicaturi, quia ecclesiastic! indi-
genae sunt debilis stomachi, et major etiam eorum pars non 
potest, nisi valde difficulter, manere ieiuna, usque ad finem 
divinorum officiorum. S. C. resp. : Negative in omnibus. 
Die 9 maii 1857. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 31. A főváros művelődési csarnokai. — 

Mióta a nemzet alkotmányát visszanyerte, az ország fővá-
rosa is u j arczulatot nyert. U j élet pezseg benne. E g y évti-
zed alatt egész u j alakot öltött magára. E tekintetben, 
ugy egyesek, mint maga a főváros, sőt az egész nemzet 
meghozta áldozatát. Magányosok palotái mellett, ott díszle-
nek a tudománynak, a művészetnek szentelt paloták, olya-
nok, minőkre egy vagy két évtizeddel ezelőtt még álmá-
ban sem mert volna gondolni a magyar ember. Arról ez 
ízben nem szólunk, hogy mennyibe kerültek különösen köz-
intézeteink, most csak azt tekintjük, hogy léteznek és hoz-
záadjuk, hogy bárki tekintse is meg fővárosunkat, bárki 
szemlélje is meg tudományos intézeteinket, a legkisebbtől a 
legnagyobbig, és a művészetnek emelt csarnokainkat, leg-
alább a mi a kűlrészt illeti, ha magyar ember, ugy örvend-
het, ha nem, ugy nincsen nekünk, mint kis nemzetnek, előtte 
miért szégyenkednünk; fővárosunk e rövid idő alatt, bizo-
nyos, hogy minden reménységen felül emelkedett, és ha csak 
a külső jelenségek után volna szabad megitélni mindazt, a mi 
történt, ugy — meg is elégedhetnénk a haladással. 

Midőn azonban mi a külsőket figyelembe vesszük, 
nem mulaszthatjuk el megfigyelni a belsőket sem, azon 
irányt tudniillik, mely tudományos és művészeti intézeteink-
ben uralkodik, sőt előttünk ez többet nyom, minden külső-
ségnél. Ami már ez irányt illeti, fájdalom, de sem örömün-
ket, sem megelégedésünket nem'fejezhetjük ki e tekintetben, 
hanem határozottan kárhoztató Ítéletet kell felette monda-
nunk, — kárhoztató Ítéletet önmagában véve, mert a fővá-
rosi nép a legroszabb iránynak lesz áldozatává, művelődése a 
legrosszabb irányban és szellemben vezettetvén ; de kárhoz-
tató Ítéletet amiatt is, mivel a főváros ugy tekintetik, mint 
az ország szive, honnan a szellem, az ott uralkodó szellem az 
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országban elterjed és az egész ország megmételyeztetik. Ál-
dás lehet egy jó irányú főváros valamely nemzetre, de átok 
is lehet, ha a főváros szelleme meg van mérgezve, mint azt a 
mi fővárosunkról is, fájdalom, be kell vallani. 

Tekintsük legelőször is a főváros tudományos intéze-
teit a legfelsőbbtől a legalsóig. Felsőbb intézeteink, mint a 
művelődés főcsarnokai, egyet kettőt kivéve, a materialis-
musnak hódolnak, hol a kereszténység tanait az ifjak nem 
megszeretni, hanem megvetni és kigúnyolni tanulják, hogy 
lerázva egyszer magukról az iskolaporát, a világban a hi-
tetlenség apostolai legyenek, folytatva a művet, melyet ta-
náraik megkezdtek. Vagy kérdezzük: ha az ifjú szive és 
elméje az iskolában a materialismus tanaival megméte-
lyeztetik, lehet-e reményleni, hogy az iskolából kikerülve, 
saját tanulmányai által győződik meg a materialismus té-
vességéről? Az if jú korban beszívott elvek nem sokkal na-
gyobb hatalommal uralkodnak e fölötte, hogysem azoktól 
megmenekülni képes volna? Százak és ezrek közül csak 
itt-ott ju t egynek a szerencse, hogy belássa, mily veszedel-
mes elvet szívott magába azon tanteremben, hova szellemét, 
lelkét kiképezni küldetett. Nem tudjuk, gondolkoztak épen 
azok, kik a materialismusnak hivei, azon számtalan öngyil-
kossági esetek indokai felett, melyek a fővárosban müveitek 
közt előfordulnak ; de annyi bizonyos, hogy, ha gondolkoz-
tak volna, az összefüggést saját tanitmányuk és ama fájdal-
masan megrendítő események közt könnyen feltalálnák. Ez 
az irány, ez az eredmény, melyet fővárosunk tudományos 
intézeteinek köszönünk. Ha pedig a felsőbb regiókból az 
alsóbb osztályokba leszállunk, épen nem mondhatunk job-
bat. Sokat i t t beszélni egészen felesleges is, ha elmondjuk, 
hogy a zsidó és protestáns felekezeti /wiskolákon kivül, a 
többi fitanodák mind közöseit. Evvel, azt hisszük, elmond-
tunk mindent, a miből megérthető, hogy minő irányban 
műveltetnek a még mindenre fogékony gyermeki elmék és 
szivek. Közösiskola és oly műveltség közt, minőt a keresz-
ténység követel, áthidalhatlan mélység létezik. A közös-
iskola eszméje nem keresztény talajon termett, gyümölcse 
sem felelhet meg a keresztény műveltségnek. Mily szel-
lemű generatiót várhat tehát a főváros a közösiskolás tani-
tástól, mindenki elképzelheti. A főváros itt emiitett művelt-
ségi csarnokaitól minden más eredmény várható, csak nem 
keresztény műveltségű városi polgárság. 

A szorosabb értelemben vett, itt felemiitett iskolák 
mellett, vannak még a fővárosnak más művelődési csarno-
kai is, melyeket azért emeltek, hogy ott is, mint tágabb 
értelemben vett iskolákban, a főváros lakossága oktattassék 
és műveltessék. Ezeket, mert a többiekről hallgatunk, szín-
házaknak nevezik. Mi nem vonjuk kétségbe a színházak 
nemesítő hatását, ellenkezőleg szívesen elismerjük, hogy a 
színházak, ugy nemzeti, mint művelődési szempontból, sok 
üdvöset eszközölhetnek, és ha azt tennék is, örvendetes je-
lenségnek lehetne mondani, hogy a főváros rövid idő alatt 
egy bevégzett u j népszínházzal dicsekedhetik, egy másikkal 
pedig nemsokára dicsekedhetni fog. Szerencsétlenségre azon-
ban színházaink sem felelnek meg azon feladatnak, melyet 
azoktól jogosan követelni lehetne ; nem nevelői azok a szó 
nemes értelmében a fővárosi közönségnek, hanem szivben 
lélekben megrontói. Ha nyújtanak is itt-ott a közönségnek 

valami nemeset, százszorosan lerontják ugyanazt frivol, 
minden szemérmet levetett más előadásaikkal. Ha csak mi 
nyilatkoznánk igy, talán azt mondhatnák, hogy mi az egész 
világot apácza és szerzetes kolostorrá akarnók átalakítani. 
De mit mondanak ahhoz, hogy a frivolitás népszínházunk-
ban, tehát épen ott, hol a népet kellene nevelni, igen, mit 
mondanak ahhoz, hogy a frivolitás e színházban is már any-
nyira ment, hogy e felett már a liberális lapok is megbot-
ránkoztak ; és ha már ezek is megbotránkoztak, pedig tud-
valevőleg ezek igen engedékenyek, ugy minő fokra mehet már 
itt a szemérmetlenség, ki tudná megmondani ? Minő szelle-
mű lehet az oly intézet, mely ellen már liberális lapok is 
kikelnek ? És azért még az ily helyet is a művelődés csar-
nokának nevezik, a főváros lakosságának azon műveltsé-
get, melyet modern iskoláiban szerzett, e helyen kell be-
tetőzni. Amott megtanítják hitetlenkedni, a vallásból gúnyt 
űzni : itt megtanítják erkölcstelenkedni, szemérmetlenkedni. 
Amott előkészítik a színházi oktatásra, hogy itt az oktatás 
iránt annál fogékonyabb legyen. Szegény fővárosi lakosság, 
ki fog viszonyaidon segiteni ; ki fog neked más iskolákat 
nyitni, hogy az légy, a minek lenned kellene, keresztény la-
kosság ! Vajha akadna, ki rád gondolna, mert ha igy ma-
radsz, Sodorna és Gomorha sorsára fogsz jutni. Q 

Modena. A pápa és az olaszországi V. kath. eongres-
sus. — A pápa levele : X I I I . Leo pápa az olaszországi kath. 
congressusok állandó bizottsága elnökének, alelnökének és 
a bizottság valamennyi tagjának Bolognában. 

Szeretett Fiaink, üdvöt és apostoli áldást. Mily nagy 
örömmel vettük hirét leveletekből a congressusnak, melyet 
közelebb fogtok tartani, azt megítélhetitek, szeretett fiaink, 
azon számos előnyből, mely az ilyen congressusokból a ka-
tholikus ügyre háramlik ; különösen pedig a tartományi, 
egyházkerületi és községi bizottságok intézményéből, me-
lyek nagy bölcseséggel szervezve s tapintatosan vezetve, 
amint napró-napra szaporodtak, azonképen inkább és inkább 
egyengették út já t ezen u j általános congressusnak, a mely-
től a legörvendetesebb eredményeket várjuk. Vallásos buz-
galmatok által vezetve, az egyházi tekintély igazgatása alatt 
összegyülekezvén, hogy előmozdítsátok Isten dicsőségét, az 
egyház győzelmét és a lelkek üdvét : szükségszerűen arra 
lesztek utalva, hogy azt, amit eddig létrehoztatok, megerő-
sítsétek és kibővitsétek ; továbbá, hogy a népet a vallásért 
minél buzgóbb harczra tüzeljétek. A nép bizonyára föl fogja 
ismerni, hogy sz. Péter székében birja legfőbb támaszát, s 
minél seorosabban ragaszkodva hozzá, nagyobb egyetértés-
sel fogja kibontani szent zászlaját, s minden tisztességes, a 
törvény által nem til tott és a pápa által jóváhagyott esz-
közzel arra fog törekedni, hogy a Szentszéknek régi jogai 
visszaadassanak, melyek segítségével Olaszország sebeit 
begyógyithatja. — Mindnyájan tudjuk, hogy hazánk a pá-
pai Szék dicsőségénél fogva mennyire fölötte áll a többi 
nemzeteknek, miután e Szék isteni joghatóságának határain 
kivül nem ismer más határokat, s ezek az egész föld kerek-
ségét átölelik, s tényleg nincs semmi, mi vele mérkőzhetnék. 

Továbbá mindenki, hacsak nem egészen járatlan a 
történelemben, tudja azt is, hogy az egész föld kereksége 
milyen hatalmas védelmet talált a pápákban a legnehezebb 
körülmények között is, s hogy e jótétemények milyen elő-
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nyére váltak a műveltségnek, a törvényhozásnak, a földmü-
velésnek, a tudományoknak, a művészeteknek és minden 
közhasznú intézménynek. Tehát a dicsőség és a hála érzete 
egyesül, hogy az olaszokban fölébreszszék a becsvágyat, — 
hogy buzdítsák őket azon hatalomnak, azon vallásos és 
polgári szabadságnak teljes visszaállítására, amelyre Krisz-
tus helytartójának föltétlen szüksége van a ezélra, hogy 
legfőbb hivatalának minden tekintetben eleget tehessen, és 
hogy gondoskodhassék a népek valódi jóllétéről. Ugyanis a 
szabadságnak amaz üres álarcza, melyet a ravasz emberek 
mutogatnak, nem egyéb mint ármányos leplezése a legdur-
vább szolgaságnak, melynek súlyát már érzik a népek, és 
még roszabbtól is kell tartaniok. Azért is, szeretett fiaink, 
bizva abban, hogy ti ezt jól megfontolva, olyan határoza-
tokat hoztok, melyek a congressust hasznossá teszik Ola-
szországra nézve, melyek nemcsak a multat illetik, hanem 
például szolgálnak a jövőre is, és nem csak fölelevenítik az 
egyháznak és az olasz névnek dicsőségét, hanem egyszers-
mind a polgári társadalomnak hathatós segélyt nyújtanak 
jelen bajainak enyhitésére. Mi mindezt kérjük Istentől, és 
kegyelmének jeleül, nemkülönben atyai jóakaratunk zálo-
gául egész szivünkből apostoli áldásunkat adjuk rátok, sze-
retett fiaink, és a congressusra, melyet legközelebb össze-
hívtok. 

Rómában, Szent Péternél, 1879 szeptember 18-ikán, 
pápaságunk második évében. 

X I I I . LEO.« 
A congressus felirata a pápához viszont igy szól : 

„Szentséges Atyánk ! 
Áldott azon atyai szó, mely leszállott hozzánk, Szent-

séged legutolsó, de leghűbb fiaihoz ! Él bennünk emléke 
azon jóságnak, melylyel Szentséged congressusunkat hely-
ben hagyta és buzdította már akkor, midőn még csupán Pe-
ruggia nevezhette Szentségedet főpásztorának és atyjának. 
Most, midőn az isteni gondviselésből mindnyájunk pásztora 
és atyja, Szentséged nem kevesebb jóindulattal viseltetik 
csekély művünk iránt, s igy helybenhagyása Jézus Krisz-
tus helytartójának helyeslésévé vált. 

Szent atyánk lábaihoz borulunk és kérjük : jelölje ki 
nekünk az igazság és az élet útját . Ránk nézve minden szó, 
mely Szentséged ajkairól leszáll, törvényerővel bir ; mert 
mint tanitványok kötelezve érezzük magunkat a mester 
bölcs tanításait elfogadni, s mint fiai, szivünk szerint cselek-
szünk, a szeretet parancsát követjük, midőn atyánk óhaját 
megelőzzük és tanácsa után indulunk. 

Szentséges atyánk azt kivánja, hogy minden törvényes 
és helyben hagyott eszközzel iparkodjunk a szentszék jogait 
viszaszerezni, hogy igy Szentséged szegény Olaszország 
annyi sebét orvosolhassa. Mi magassan fogjuk hordani a 
e zászlót, melyet atyánk adott kezünkbe és fáradhatatlanul 
hangoztatjuk, hogy Olaszország jéléte, nagysága, függet-
lensége nem a pápaság elleni háborúban, a pápaság kifosz-
togatásában áll, hanem igenis abban, hogy tiszteljük ós sze-
ressük azon isteni intézményt, melynek Róma és Olaszor-
szág minden dicsőségét köszöni. Mi, hogy a gyűlölet és 
igaztalanság lecsilapodjék, nem hagyuk helyben azt, mi 
igazságtalanul végrehajtatott , hanem hirdetni fogjuk, hogy 
.az igazság érdekében mit kell végrehajtani. 

Szentséged emlékeztet azon elsőségre, melylyel Olasz-
ország a többi népek fölött bir annak folytán, hogy terü-
letén van sz. Péter utódjának székhelye. Mi büszkék va-
gyunk rá, mély hálát érzünk azon isteni kegyért, hogy ma-
gunk körében birjuk a hivők közös atyját . A forradalmi 
Olaszország, mely a szentszéktől elpártolt, tényleg elszige-
telve van a világon ; nem dicsekedhetik egy baráttal se. A 
katholikus Olaszországnak, mely hű maradt Szentségedhez, 
a földkerekségén több mint kétszáz millió barát ja és szö-
vetségese van. 

Arra is figyelmeztet Szentséged, hogy a forradalom 
csak álarcz, mely elrejti a leggyalázatosabb szolgaság lán-
czait. Szent Atyánk ! mi nem keressük a szabadságot elle-
neink intézményeiben, mert tudjuk sz. atyánk tanításából, 
hogy az ilyen szabadság nem méltó, hogy egy katholikus 
nép zászlajára Írassék. Mi a szabadságot Isten örök törvé-
nyei, a pápa és határozatai iránti törhetetlen engedelmesség-
ben keressük. Olaszország akkor lesz független, midőn Jé -
zus Krisztustól és Szentségedtől fog függeni ; akkor lesz 
egyesült, midőn Jézus Krisztus és Szentséged körül egyesült. 

Végül Szentséged kegyeskedik kifejezést adni a con-
gressus iránti bizalmának és a congressustól hasznos és ör-
vendetes eredményeket vár. De vájjon mit tegyünk gyönge-
ségünkben, hogy atyánk reményét meg ne hiusitsuk ? 

Az oltár zsámolyánál Isten és a Szent Szűz segítségé-
ért esedesve, szorosan egyesülve jeles püspökeinkkel, le-
borulunk Szentséged előtt és kérjük apostoli áldását. Áldása 
legbiztosabb zálogául szolgál az égi malasztnak, — mely 
egyedül teheti hasznossá fáradozásunkat, melynek czélja 
Isten dicsősége és a lelkek üdve. 

Modena, 1879. okt. 22." 
Modena, okt. 22. Az olasz katholikusok V. congressu-

sáról.*) — „Összegyűjteni az olasz katholikusokat a pápa 
köré a lehető legnagyobb számmal, hogy loyalis és nemes 
elszántsággal készen legyenek tisztelt intézkedésének enge-
delmeskedni ; egyúttal jelezni buzgóságuk előtt a reparatio 
és actio leghathatósabb eszközeit, melyeket Olaszország sze-
rencsétlen állapota kíván." Ez czélja a Modenában ülésező 
V. olasz kath. congressusnak, melytől a politikai nagy jelen-
tőséget eltagadni nem lehet. — Az első ülés óta látni lehe-
tett, hogy az isteni malaszt segélyén és az egyházi hatósá-
gok hathatós pártolásán kivül a fentebbi programmnak erő-
teljes keresztülvitele képezi a siker legjobb biztositékát. 
Valóban, a szent szék világi fejedelemségének visszaállí-
tása, Olaszország katholikusainak hatalmas szervezkedése 
vidéki egyházmegyei, plébániai bizottságok által, ezeknek 
érdeklődése az if júság szentszellemü nevelése, a munkás 
osztályok felsegélyezése, az egyház jogainak, a municipalis 
választások, petitiók, és egész a törvényszékig vit t polgári 
védelem utján való biztosítása iránt, — ez mind fel van ölel-
ve a congressus programmjában, mely ily magas közérde-
kű ügyek által kezdet óta felvillanyozva tartá az össze-
gyűlteket. 

A congressus székhelye Modena egyik legszebb tem-
ploma, a S. Maria del Paradiso templom. Szövetekkel gaz-
dagon feldi'szitve a templom benseje a körülményeknek 

*) A modenai congressuson képviselt freiburgi sz. Pál- társulat 
közbenjárásával a ,Religio' eredeti tudósítása. Szerk. 
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megfelelőleg, ülésteremmé van átalakítva. Egyetlen egy 
oltárt hagytak benne befedetlenül, a B. Szűz oltárát a mel-
lékhajóban. I t t tar tá mgr Guideiii gróf, modenai érsek, teg-
nap reggel az ünnepélyes megnyitó szent misét nagy és fé-
nyes közönség jelenlétében. 

Jelenleg 400-ra lehet tenni a congressus tagjainak 
számát. Tiszteleti elnök a modenai gróf-érsek, vezető elnök 
Salviati herczeg, római főpatricius, ki már a velenczei, fló-
renczi és bolognai congressusokon is elnökölt. A püspöki 
karból már többen megjelentek, számosan még ezután fognak 
megérkezni. A katholikus congressusi bizottságok alelnökei, 
t i tkárai és más jeles tagjai közöl itt láthatók már : d'Ondes 
Reggio Palermoból, Scotti herczeg és Belgioioso gróf Milá-
nóból, Castellaneta herczeg Nápolyból, Yespignani gróf 
Rómából, Casoni és Paganuzzi ügyvédek Bolognából, Me-
dolago gróf Bergamóból, Manna Roncadelli gróf Cremoná-
ból, Lavagna gróf Genuából, Bottini őrgróf Luccából, Bo-
schetti és Tarabini grófok Modenából. 

Számtalan csatlakozási nyilatkozat érkezett be. A fő-
pásztori karból csak Parocchi, di Canossa bibornokét, 
mgr Agostini velenczei patriarcha és mgr Sanfelice nápolyi 
érsekét említem. S hogy a felemlitéseket lehetőleg teljessé 
tegyem, ide csatolom azon lapok névsorát, melyektől képvi-
selők jelentek meg. Ilyenek : a római Voce délia Verità, a 
milanói Osservatore Cattolico, a velenczei Veneto Cattolico, a 
parmai Luce, a bolognai Unione, a nápolyi Eco Cattolico, a 
cómói Ordine, a perugiai Paese, a párisi Monde, a Courrier 
de Bruxelles, a lillei Vraie France, a toulousei Messager du 
Sacré-Coeur, a madridi Fé, a freiburgi Liberté, képviseli 
egyszersmind a sz. Pál-társulatot, a Courrier de Genève, a 
bécsi Vaterland, a berlini Germania, az uj-orléansi Propa-
geteur catholique stb. (Folytatjuk.) 

IR0DAL01. 
= Jelentés. A magyarországi róm. és gör. katholikus 

papság egyetemes névtára 1880-ra. Eddigelé több, inkább 
vagy kevésbbé sikerült kísérlet bizonyítja, hogy ily egye-
temes névtár szükséges, és szükségét sokan érzik, ámbár nem 
lehet tagadni, hogy az eddigi kísérletek nem felelnek meg 
teljesen minden igénynek, melyet egyetemes név- és czimtár-
hoz csatolunk. 

Nem egyszerű schematismust szándékozunk nyújtani 
a papság és a javadalmak neveivel ; hanem olyan könyvet 
mely a magyarországi kath. egyház teljes, kimerítő statis-
t ikája mellett mindazt adja, a mit az úgynevezett adresz-
könyvek szoktak tartalmazni. 

Könyvünk tartalma következő : 
I . Az egyház központi kormánya. A bíbornoki colle-

gium, a római congregatiók és központi hivatalok személy-
zete, a szerzetrendek elüljárói ; végül a nuntiaturák. 

I I . A magyarországi papság érseki tartományok és 
egyházmegyék szerint. Minden egyházmegye rövid statis-
tikai összeállítása után következnek a központi összes hiva-
talok és személyzet, a szentszékek illetékességük meghatá-
rozásával stb. Minden plébániánál külön meg lesz nevezve 
a vármegye, utolsó postai, vasúti, gőzhajózási, távirdai állo-

más, ugy hogy ezen tekintetben a legkielégitőbb tájékozást 
adja minden irányban. Az összes papság hivatala vagy ja-
vadalma mellett teljes czimével, azonkívül pedig rögtöni 
feltalálás végett egy általános betűrendes névjegyzékben 
fog foglaltatni. 

I I I . A katonai és szerzetes papság és női szerzetek 
statistikája szintén teljes és kimerítő lesz. 

Végül az összes plébániák betűrendes nézjegyzéke 
következik. 

Gondoskodtunk, hogy könyvünket kizárólag a legú-
jabb adatok szerint állítsuk össze, ugy hogy névkönyvünk 
valósággal az 1880-ik évre szóljon, s általában arra töre-
kedtünk, hogy e névkönyv minden igényt kielégítsen, me-
lyet egyetemes név- és czimtár iránt támasztani lehet. 

A könyv diszes nagy formában, szép papíron, világos 
nagy betűkkel mintegy harminc ivre fog terjedni ; megren-
delési árát a tömeges pártolás reményében csak 4 f t ra tet-
tük. Bolti ára 5 ft. lesz. A megrendelések beküldésének ha-
tárideje f. évi deczember vége; a könyv 1880 márcz. elején 
okvetlenül meg fog jelenni, s bérmentesen szétküldetni. Az 
utánvétellel történt megrendelések rendes szokás szerint 
bérmentetlenül küldetnek. 

Temesvárott, 1879. október 20. 
Tokody Ödön, papneveidei aligazgató. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a nagyváradi latin szertartású székeskáptalannál : 
Racsek János olvasó-kanonoknak a nagyprépostságra, No-
gáll János éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra, 
Winkler József őr-kanonoknak az éneklő-kanonokságra, 
Treleszki József székeszegy házi főesperesnek az őr-kanonok-
ságra, báró Bémer Pál krasznai főesperesnek a székesegy-
házi főesperességre, Zajnay János középszolnoki főesperes-
nek a krasznai főesperességre és Kiimmer János Henrik leg-
idősb mester-kanonoknak a középszolnoki főesperességre 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, a megüresedett 
utolsó mester-kanonokságot Flóra Ferencz pecze-szőlősi es-
peres-plebános, tiszteletbeli kanonok és szentszéki ülnöknek 
adományozom. 

Kelt Bécsben, 1879. évi október-hó 21-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s . k. 

VEGYESEK. 
— Pápai kitüntetés. X I I I . Leo pápa ő szentsége főt. 

Császka György szepesi püspök ur ő méltóságát és főt. Bol-
tisár József fölsz. püspök és érseki vicarius ur ő méltóságát 
a római gróf, pápai trónálló s házi praelatus czimével d i -
szíté fel. 

— A párisi kath. ssabad iskolák fentartására az ottani 
bibornok-érsekhez eddig 320,000 frank gyűlt össze. Eddig a 
párisi községtanács 35 iskolából űzte ki a szerzetes tanító-
kat és tanítónőket. 

— A münsteri és paderbomi papság együttes válasz-
feliratot intézett b. Put tkamer cultusministerhez 1130 alá-
írással. Az u j felirat, mi a barátságos hangot illeti, egy csep-
pet sem enged Put tkamer leiratával szemben ; de annál ha-
tározottabban fenntartja az egyház jogait. 

— Az üvegfesztésset 9 százados jubilaeumát mult hó 
28-án tartották Tegernseeben, Bajorországban. Épen 900 
éve, hogy a tegernseei benczések a művészet ezen ágának 
kezelési módját feltalálták. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznaif Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köriit 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Havi szemle. A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — Acta S. Sedis. — Egyházi 
tudósitások : Budapest. A porosz trónbeszéd. Bukovina. A kath. csángó magyarok hitélete köréből. Modena. Az olasz ka-
tholikusok V. congressusáról. Németország. A münsteri és paderborni papság válasza. — Irodalom : Stöckl bölcsészeti tan-

könyvének magyarítása ügyében. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Szeptemberben látta a világ, miként ment egy 

teljesen kifejlett, hatalmas eredményeket, legalább 
az önvédelem terén, felmutató, virágzó politikai 
élet, támaszt keresni és eröt meríteni, egy katholi-
kus cóngressushoz, melynek czimében soha sem volt 
felírva a politika. Ez Németországban történt. A 
centrum, melyen Bismarck s a liberalismussal szö-
vetkezett orthodox protestantismus agyarkodásai 
hajótörést szenvedtek, Aachenben, a katholikus csá-
szárok városában gyűlésező kath- congressusnál ke-_ 
resett támaszt a Berlinben székelő protestáns csá-
szár nevében Róma s a katholicismus ellen megin-
ditott óriási tusa tovább vívására. Itt mondta Wind-
horst, a politikai vezér, amaz emlékezetes szavakat, 
melyeket nem lehet elégszer ismételni mindaddig, 
mig nem lesz fölösleges ismételni. Nunquam enim 
satis dicitur, quod nunquam satis dicitur. „Uraim, 
igy szólt Windhorst, én nem azon szándékkal jöt-
tem ide, hogy beszéljek, hanem hallgatni jöttem 
ide, és hogy magamat tájékozzam Németország és a kül-
föld annyi kitűnő férfiúval való érintkezés által. Én fő-
leg azért jöttem ide, hogy lássam, vájjon elvbarátaim és 
én teljesen öszhangban vagyunk-e a katholikus nép ér-
zelmeivel és nézeteivel... Beszélik a régi hősökről, 
hogy midőn kimerülve érzék magokat, visszatértek 
a földre, hogy uj erőt merítsenek. Ezen hasonlatot 
lehet alkalmazni azokra, kiknek oly harczokat kel-
lett kiállniok, minők a mieink a parlamentben."1) 

Hasonló dolog történt a lefolyt október hóban 
Olaszországban, — csakhogy megfordított irányban. 

Németországban a katholikusok politikai élete 
ki van fejlődve, fejlődése be van tetőzve, a német 
katholikusok millióihoz méltó parlamenti képvise-

!) Beligio, 1879, I I . félév, 30. sz. 236. 1. 

letben, mely ritka s valóban utánzandó példaszerű 
finom politikai tapintattal, — hogy neve által is 
kizárja még csak gyanúját is annak, a miről vádol-
tatott, mintha t. i. a protestáns és katholikus két 
félre oszlott német nemzet ujabb politikai egységé-
nek kiengesztelhetlen ellensége volna, —magát nem 
politikai és polgári viszálykodásokra emlékeztető 
katholikus politikai párt-nak, hanem, egyszerűen s 
az igazságnak teljesen megfelelőleg, csupán a német 
meifizet katholikus /racfao-jának nevezte ; azonban ne-
hogy az ellenfél e szerény név hallatára azt higyje, 
liogfcf a német katholikusokban nines, .meg .sgjn. az 
erő, sem a czél világos tudata, a német katholiku-
sok parlamenti képviselete a szerény katholikus fra-
ctio nevet egyértelműnek jelenté ki a német politi-
kai élet központjának, centrum-áriak fontosságával, 
megmutatva ez által, hogy a német katholikusok 
nagyon is jól tudják, miszerint Németországban 
akár jobbra, akár balra billen a politika mérlege, 
a mérleg egyensúlyának támpontja a katholikus 
centrumban fekszik. 

Olaszországban a katholikusok politikai élete 
eddig nem volt ennyire kifejlődve, sőt mondhatni, 
hogy még csak bölcsejében ringódott. — Ma már erő-
teljes életjelt ad magáról. Olaszországban nagy czél 
lebeg a katholikusok előtt; czél, mely egyszerre po 
litikai, vallási, társadalmi jelleggel bir; melytől 
függ Olaszország jóléte, Európa, sőt az egész ke-
resztény világ békéje, mindannak, mit civilisatió-
nak nevezünk, ép fennmaradása, vagy romba dő-
lése. E czél a pápai legfőbb lelki hatalom szabad 
gyakorlásának, a kereszténység, a katholicismus e 
létföltételének, egyedül megnyugtató garantiája, — a 
világi fejedelemség. Ettől a pápaság barbár jogtip-
rással megfosztatott s egész a mai napig meg van 
fosztva. Tehát vissza kell állítani, mert addig, mig 
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ez meg nem történik, kétszáz millió katholikus meg 
nem nyugszik, mivel a katholikusok nem tűrhetik, 
hogy a legszentebb, legvilágosabb jog ravaszul ki-
gondolt ,római kérdés' alakjában tartsa Damocles 
kardját folyton fenyegetőleg a pápa feje, — bizton-
sága és lelki hatalmának szabad gyakorolhatása 
fölött. Az Istentől, vallástól, egyháztól elrugaszko-
dott liberalismus, mely a diplomacziában is irány-
adó, kivált ha vallási ügyről van szó, a ,római kér-
dést' tisztán olasz belügyi kérdésnek szereti tartani 
és — bármennyire mutassa, a katholikusok félreve-
zetésére és elaltatására, miszerint sajnálja, hogy 
nem segithet, vagyis mint Andrássy gróf egy sötét 
pillanatban mondá, hogy hadat nem üzenhet Olasz-
országnak, — a non interventio elve szerint sze-ö -1 

retné a felforgatás által létrehozott állapotok sta-
tus quo-ját fenntartani, — azaz teljes szivből óhajt-
ja, hogy a pápa ezután is meglegyen fosztva fejede-
lemségétől és arról végkép maga is lemondjon, az 
ó jogainak letiprásával összeerőszakolt olasz király-
ság pedig fennálljon. Ez az uj keletű olasz conser-
vativismus, mely a katholikusok körében is kezdett 
kisérteni; de szerencsére csakhamar felismerték az 
illetők, hogy veszélyes útra tértek. 

Egy imént megjelent figyelemre méltó mű szer-
zője nagyon igazán mondja, hogy a modernnek 
nevezett szellem harcza a pápaság ősi intézménye 
ellen nem a legújabb korban keletkezett. Aznap, 
melyen Luther szent háborút kezdett prédikálni a 
római pápák ellen, aznap veté fel a lázadás szelle-
me előtt a római kérdést, a forradalomra, melyet 
kezdett, hagyva a gondot, hogy azt megoldja.2) Hogy 
tehát a pápáktól elrabolták a világi fejedelemséget, 
az a protestantismus initiativájára s az ő szellemében 
történt. Hanem ez igy a világtörténelem egyik legna-
gyobb anomaliájával történt, melyhez a ker. idöszá-
mitás csak azon korszakának anomaliája hasonlít-
ható, melyről sz. Jeromos azt mondá, hogy az egész 
világ csodálkozott, hogy arianussá lett. Oly annyira 
tisztán katholikus nemzet, milyen az olasz, csak a 
legkiáltóbb contradictio és anomaliával szervezked-
hetik katholicismusával ellentétben, a protestantis-
mus szellemében, s ennek igényei és háromszáz év 

2) „La lutte de l'esprit prétendu modern contre l 'anti-
que institution de la Papauté ne date pas de l'époque con-
temporaine. Le jour même où Luther prêcha la guerre sainte 
contra les Pontifes romains, il posa à l'esprit de révolte la 
question romaine, en laissant à la Révolution qu' il inaugu-
rait le soin da la résoudre." Rome et le second empire. E tu -
des et souvenirs (1848—1858) par Clément Coste. Paris. 
1879. X I . 1. 

előtt megindított initiativája szerint. Testestől lel-
kestől katholikus nemzet, melynek legnagyobb di-
csősége, hogy a pápaság az ő földjén birja székhe-
lyét, melyet ezen székhely a szellemi világuralom 
központjává teszen, csak saját éltető örlelke elfoj-
tásával szervezkedhetik ugy, hogy a pápaság ha-
talma gyakorlásának szabadságában kárt szenved-
jen. Olaszország nemzeti egységéhez a pápaság leg-
szentebb jogainak és érdekeinek megsértését, a pá-
pápai világi fejedelemség elrablását szükségesnek 
tartani, s azt végre is hajtani, egyike a 19. század 
legnagyobb logikai baklövéseinek, sérelem a nem-
zet geniusa ellen, nem egyszerű politikai tévedés, 
hanem valóságos politikai absurdum; mert, ha a 
politika az exigentiák tudománya, akkor az olasz 
országi exigentiák legfőbbikének akár vak, akár 
szándékos megsértése Olaszországban, a legnagyobb 
politikai hiba, — több, — politikai halálos bűn. 
Eleget figyelmeztette erre jó előre az olasz forrada-
lom intézőit és külföldi pártolóit a szent szék; de, 
sajnos, süket, vagy jobban mondva, szántszándé-
kosan bedugott füleknek beszélt. Most már, mi 
dőn az olasz királyság, alighogy megszületett, vég-
eigyöngülésben senyved, kezd a dolog világosabb 
lenni ; igen, kezd utat törni magának szélesebb körben 
azon eszme, hogy a pápaság ellen mégis sehogy sem 
megy az olasz egység eröszakolása. Egy nemrég nap-
világot látott olasz röpirat sajátságos fényt vet az 
olasz nemzeti szellem hangulatában történt válto-
zásra. E röpiratban szóról szóra a következő mea 
culpát, illetőleg tua culpát mond az olasz szel-
lem az olasz forradalmárok szemébe. ..A tévedés, 
úgymond, ott van, hogy mig a nemzeti egység kára 
nélkül fenntarthatni hitték a s. marinói köztársa-
got és a monacói fejedelemséget, valamint idegen 
uralom alatt hagyhatni véltek nem kevés szigetet 
és tartományt, addig ezen nemzeti egységre elke-
rülhetlennek tartották a pápának kifosztását be 
egész székvárosáig, melyet minden nemzet századok 
óta isteni és világuralmi hatalom szent székhelyéül 
tekintett, 

La quale . . . . a voler dir lo vero 
Fu stabilita per lo loco santo, 
U' siede il successor del maggior Piero. 

{Dante, Inf. c. 2.) 

Azért is ezen tényben logikai hiány mutatkozik és 
megsértése az ország vallásának és igen nagy poli-
tikai hiba. Es ezt a tett elkövetése előtt és után sok 
nevezetes férfiú belátta Italián belül és kivül. III. 
Napoleon exaministerének, Olliviernek, legújabban 
megjelent művében L'Elise et VÉtat ou Concile du Va 



íican czim alatt, igen hosszú fejezet van (XI, vol. 11.), 
melyet a Gazetta d'Italia újra közölt, s mely nagyon 
szembetűnővé teszi forradalmáraink ezen politikai 
hibáját, melyet a forradalom tudva s akarva köve-
tett el, minthogy ö, nem egyedül olasz, hanem cos-
mopolita levén, Rómába nem Italia egységeért tö-
rekedett, hanem törekedett ugy mint az árián csá-
szárok mindig törekedtek. A forradalomnak koránt-
sem fekszik szivén Olaszországunk becsülete és jó-
léte: elég kinyitni szemeienket, hogy erről meggyő-
ződjünk ; hanem igenis neki szivén fekszik tehetet-
lenné tenni a pápaságot, ezen egyedüli és leghatal-
masabb akadályt, melyet Isten ellen kezdett harcza 
útjában talál."8) 

A ,római kérdés' tehát az által, hogy a forra-
dalom a pápát világi fejedelemségétől megfosztotta, 
s Rómában az ,olasz királyságot' felállította, még 
korántsincs megoldva. Ez a merénylet csak egy 
phasis, egy sötét részlet az olasz félsziget történe-
tében, — egy felvonás, melyben a dráma csomója 
nemcsak megoldást nem nyert, sőt még inkább ösz-
szebonyolódott, csakhogy egyszersmind a megoldás 
hoz közelebb jutott. Az olasz királyság oly helyzet-
ben van, mint Mohamed koporsójáról beszélik. Függ 
a levegőben. A pápaság el nem ismeri; a forradalom, 
mely megalkotá, kezd tőle elfordulni a köztársa-
ság felé. (Vége k.) 

A s z á m o k 
injthologiai , bibliai és symbolikus je lentménjeiröl . 

(Folytatás.) 

Kett ő. 
A kettős számjegy egyhez való viszonyában 

szakitást, ellentétet, meghasonlást jelez. Mindenne-
mű szakadás pedig vagy megtörés hiánya lévén az 

3) L'errore sta qui riposto, signor Marchese, che men-
tre si è creduto poter r ispettar la reppublica di S. Marino ed 
il principato di Monaco senza detrimento deli' unità nazio-
nale, e di lasciare sotto il dominio straniero altre non poche 
isole e provincie, si è iudicato poi indispensabile ail' unità 
nazionale lo spotestamento del Pontefice fino nella sua resi-
denziale città, r iguardata da tut te le genti per lunghi secoli 
corne residenza sacra di una potestà divina e mondiale . . . . 
Onde in questo fa t to si scorge difetto di logica, oltraggio 
alla religione del paese e gravissimo errore politico  
Errore scientemente commesso dalla rivoluzione, perciocchè 
essa, che non è unicamente italiana ma cosmopolita, non mi-
rava a Roma per l 'unità d'Italia, ma vi mirava come sempre 
vi mirarono gl'imperatori ariani. Alla rivoluzione non pre-
me l'onore e la prosperità d'Italia nostra: basta aprire gli 
occhi per convincersene ; ma le preme per altro ridurre ail' 
impotenza il Papato, unico e potentissimo ostacolo che essa 
incontra nel far guerra a Dio." A. Bocci, I complici del re-
gicidio e i conservatori in Italia. Lettera al Marchese CT. 
Ugo Spinola. Pistoia. 1879. 107, 108. 1. 

egésznek, a tökélynek, azért a Jcettö (Bähr, Symbo-
lik I. Bd. S. 140) jelképe a tökéletlennek, bevégzet-
lennek, a romlásnak, enyészetnek. 

Ugyanazért kettő az Istenséggel szemben az 
anyagot jelenti. Ez alapon, minthogy a sz. irás eredeti, 
héber szövegében a héber alfabét második betűjével 
kezdődik — a rabbinusok azt következtetik, hogy 
SÍD HiTO egy második — anyagi — teremtésről 
értendő, melyet a szellem-világ keletkezése előzött 
vala meg. 

Az istenséget a kettővel — az anyaggal szem-
ben az egység, vagy jobban, a zero jelképezi, nem 
mint merő tagadás, hanem amennyiben zero (&óValak-
jával,kezdetésvég nélkül) az egész számsorozatot ma-
gában rejti s igy magában foglaljamindenség-et. Kettő 
ellentétbehelyezi a nőt a férfival, az alvilágot azélök 
hónával, az éjt a nappallal; — innen a második hét-
köznap az éj csillagzatának, a holdnak szentelve 
(Dies lunae) ; — a nedvességet a melegséggel, a 
mulandót az örökkel. Az eszme világában kettő el-
lentétbe állitja a hamisat az igazzal, a gonoszat a 
jóval. Bähr figyelmessé tesz a chinaiak Lo-schu 
táblájára, melyet hitök szerint Yu császár égből ka-
pott vala, s mely kétféle, fehér és fekete golyókkal 
vala ellátva. A páros számú golyók 2, 4, 6, 8 feke-
ték; a páratlan számúak pedig 1, 3, 5, 7, 9 fehérek 
voltak. A párosak (feketék) mindennemű tökélet-
lenséget, úgymint: hideget, éjet, holdat, vizet, föl-
det, nöt, betegséget, szerencsétlenséget stb. ; a pá-
ratlanok pedig minden tökélyt: fényt, nappalt, na-
pot, tüzet, eget, férfit, egészséget, szerencsét stb. 
jelentének. Ugyanezt tünteti elő a nyelvészeti szó-
eleinzés, mert (téhocv fekete, származik ebből /"é/lw = 
SiQ (mul), a mi annyit jelent, mint osztani és rokon 
az egyjelentésü í'«í>w-val = n a (mur) vagy hoqo? = 
mors; mint a niger rokon f£Jt()os.al; és (jaschan), 
lévén a gyök ]XÓ (schan) (Sccq&ccvm = -d-ávu ebből 
t9-«Wroe), rokon evvel : (sehne) =» duo kettő ; de 
evvel is "j'ü — óSvoöouai. 

T I 
A sanskritban kai annyit jelent, mint számlálni 

és mint szétrontani. 

Ebben látjuk okát annak, hogy az ó-szövetségi 
sz. Írásban a népnek fejenkinti számlálása tiltatik, 
nehogy döghalál következzék be (2. Mos. 30, 12.), a 
mi tényleg bekövetkezett, midőn Dávid á parancs 
ellenére tön. (2. Sam. 24, 1 — 10.) 

A miért is a Talmud szerint, midőn a nép szám 
összegét tudni kelle, nem az egyes fejek, hanem a 

37* 
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szent siklusok bptii számláltattak össze, melyeket 
minden izraelita évenkint a templomnak adóza. 

Egy kabbalistikus könyv Sohar (Exodushoz) 
állítja, hogy a sátánnak minden megszámlált dolog 
fölött hatalma van. Midőn a rabbinusok az 5. Mos. 
25, 3. foglalt parancsot, mely szerint a vétkes legfö-
lebb 40 botcsapásra Ítéltessék, akként módosítják, 
hogy 40 helyett 39 botot olvastatnak, teszik ezt nem 
annyira szánalomból, mint inkább a kerek szám-
tóli félelemből. (V. ö. sz, Pál megbotoztatását : qua-
draginta una minus accepi). Viszont, midőn az in-
diaiak 101 csapást mérnek a bűnösre (Holwell, Hin-
dostán, német forditás 138 1.) a 100 kerek számhoz 
nem kegyetlenségből adják azt az egyet, hanem a 
kerekszám elkerülése végett ; e népnél ugyanis a 
kerek számoktól való félelem még a közéletben is 
nyilatkozik. Mint Holwell beszéli id. hely 285 1. 
senki sem ad, vagy fogad kerekszámu összegért kö-
telezvényt; hanem, ha 100, 1000 vagy 10,000 ru-
piet ad, vagy vesz kölcsön, a kötelezvényben min-
dig 100, 1001 vagy 10,001 áll. 

A mohamedánok ugyan e szokást követik. Kon-
stantinápolyban máig is nagyobb ünnepélyek alkal-
mával nem 100, hanem 101 taraczk süttetik el. 

Dr Kanyurszky György. 
(Folyt, köv.) 

A c t a S. S e d i s . 
A papság zöldcsütörtöki áldozásáról róm. határozatok. 

(Folytatás.) 

2) As oltárhos járulás rendjéről. 
Feria V in coena Dni eos Pi-esbyteros ac Diaconos, 

qui sacris indumentis amicti in consecratione SS. Oleorum 
ministrant, tametsi iidem non fuerint de gremio Cathedralis 
in communione aliisque actibus praeferendos esse reliquis 
sacerdotibus ac Diaconis, qui sacris nullatenus induti, de 
gremio tamen Cathedralis existunt N. 1852 die 27 nov. 1657. 

In comunione, quae inter missae sacrificium peragitur, 
ministrum sacrificii non ratione praeeminentiae sed minis-
terii praeferendum esse caeteris quantumvis dignioribus. N. 
197 die 13 Jul i i 1658. 

(Ad dubium, cui incumbat onus communicandi omnes 
de Capitulo in missa solemni in coena Dni, si forte Episco-
pus esset impeditus ? S. C. resp. : Servari Caeremoniale. N. 
1046, ad 2, die 6 sept. 1636). 

Ad dubium : Ut rum 7 Subd. Diaconi, 12 Presbyteri 
qui feria V in Coena Dni in consecratione SS. Oleorum in-
serviunt, . SS. Eucharistiam debeant sumere ante Cano-
nicos . . . . in habitu clericali e choro egredientes, an post 
Capitulum? S. C. resp. ; Omnes paratos ratione paramento-
rum debere refici SS. Eucharistia ante omnes de choro non 
paratos. die 8 apr. 1690. 

XIII. Leo pápa levele lig. ss. Alfons müveiről.*) 
Dilectis Filiis Leopoldo Josepho DU JARDIN et Julio JACQUES, 

Presbyter is e Congregatione sanctissimi Eedemptoris 

LEO PP. XIII. 
DILECTI FILIJ, SALUTEM ET APOSTOLICAM BEtfEDICTIONEM. 

Licet universum iam orbem pervaserint, non sine am-
plissimo christianae rei emolumento, scripta Santi Doctoris 
Alphonsi Mariae de Ligorio, Dilecti Filii, ea tamen magis 
adhuc magisque vulgari desiderandum est et ad manus om-
nium traduci. Scitissime nam Ille catholicas veritates om-
nium captui accommodavit, omnium morali regimini pro-
spexit, mirifice pietatem omnium excitavit, et, „in media 
saeculi nocte errantibus viam ostendit," qua, eruti de po-
testate tenebrarum, transire possent in Dei lumen et reg-
num." E t sane firmissimis argumentis divinam revelationem 
munivit contra Deistas ; veritatem fidei nostrae strenue dé-
fendit ; efficacissime asseruit immaculatum Deiparae con-
ceptum ; nervosissime propugnavit Romani Bontificis prima-
tum et infallibile magisterium; divinae Providentiae con-
silia in comparanda per Iesum Christum hominum salute 
docte pieque illustravit; psalmos et cantica aptissimis ad 
fovendam Clericorum pietatem commentariis exposuit ; Ec-
clesiae gloriam ostendit in triumphis martyrum ; editis his-
tória haeresum et opere dogmatico acriter perstrinxit liaere-
ses omnes, sed praesertim iansenianos et febronianos pro-
fligavit errores tune maxime gliscentes, et monstrosarum 
illa opinionum segete graves, qua nunc religiosae civilisque 
societatis fundamenta quatiuntur : et quam ipse iam tunc 
ea perspicacia fuit insectatus, ut pleraeque e propositionibus 
post saeculum in Syllabo damnatae ab eius scriptis nomina-
tim refutatae conspiciantur : imo „praedicari verissime pos-
sit, nullum esse nostrorum temporum errorem, qui, maxima 
saltern ex parte, non sit ab Alphonso refutatus." E t ne quid 
dicamus de Morali Theologia ubique terrarum celebratis-
8Íma tutamque plane praebente normáin, quam conscientiae 
moderatores sequantur, frigescentem Ipse caritatem per cre-
bras doctasque lucubrationes asceticas, veluti subditis igni-
culis, fovit, aluit, provexit; ac praesertim erga Dominum 
Nostrum Iesum Christum eiusque dulcissimam Matrem, 
quorum amore, miro cum fidelium profectu rigentia quoque 
corda succendit. E t in hisce omnibus „illud in primis notatu 
dignum est, quod, licet copiosissime scripserit, eiusdem 
tamen opera inoffenso prorsus pede percurri a fidelibus 
posse, post diligens institutum examen, perspectum fuerit ." 
Gratulamur itaque, Dilecti Filii, vos dogmatica omnia et 
ascetica sanctissimi et doctissimi Parentis vestri scripta, sive 
latine sive italice édita, in gallicam vertisse linguam, tum 
quia haec omnibus ferme populis nota latius proferre poterint 
fructus laborum egregii Doctoris, tum quia vobis potissi-
mum arduum id munus demandatum fuit, qui et alias iam 
de indole, doctrina, sanctitate corumdem operum scribere 
debuistis, et, uti filii, facilius et plenius aliis assequi potera-
tis spiritum Parentis. Imo ipsi quoque gratulamur incepto 
vestro, eo nomine, quod cum Sanctus Auctor saepe in scri-
ptis suis Angeli Scholarum doctrinam se sequutum fuisse 
glorietur ; ex huiusmodi recentioris Ecclesiae Doctoris erga 

*) Tudományos becse miat t eredetiben is közöljük e pápai nyilat-
kozatot. Szerk. 
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ilium obsequio nova Sancti Thomae doctrinae laus acccedat 
el gloria, quae gravius etiam commendet instaurationem 
illam christianae jjhilosophiae, quam Nos studiosissime per 
recentes encyclicas litteras Nostras ad Angelici Doctoris 
mentem exigendam suasimus. Successum itaque nuperae isti 
operum Sancti Alphonsi editioni ominamur amplissimum, 
Nostrisque et votis vestris plane respondentem ; ac interim 
superni favoris auspicem vobis, Dilecti Filii, ac toti San-
ctissimi Redemptoris Congregationi Benedictionem Aposto-
licam pateruae Nostrae benevolentiae testem peramanter 
impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die 28 Au-
gusti 1879, Pontificatus Nostri anno secundo. 

L E O P P . X I I I . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 4. A porosz trónbeszéd. — A po-

rosz országgyűlés a legközelebbi választások által uj alakot 
nyert. Azon elemek, melyek eddig a többséget képezték és 
a birodalmi kanczellár hűséges eszközei voltak azon körül-
mény miatt, hogy a kulturharczot a legvadabb módon léte-
siteni nekik megengedtetett, igen, ezen eleinek ma kisebb-
ségben vannak és túlsúlyra azok jutot tak, kik a kultur-
harcznak véget vetni akarnak, a liberálisok legnagyobb lelki 
fájdalmára. Ezek a centrum tagjai és a conservativek. Az or-
szággyűlési pártok számának ily átalakulása következté-
ben, de tekintettel azon körülményre is, hogy a tárgyalá-
sok Róma és Berlin közt már oly hosszú időn keresztül 
folytattatnak a kulturharcz megszüntetése érdekében ; tekin -
tettel továbbá azon körülményre is, hogy épen e tárgyalá-
sok következtében nem egyszer felmerült a hír, hogy a 
megegyezés már létrejött, és csak az országgyűlés megnyi-
tása váratik, midőn is a kormány a már megtörtént meg-
egyezést az országgyűlésnek bejelentendi : mindezekre te-
kintettel, bizonyára az eseményeket nem vérmes felfogás-
sal, hanem a leghiggadtabban megitélő elmék is, habár 
nem is a teljes megegyezés létrejöttét, de annyit min-
denesetre megvártak a trónbeszédtől, hogy legalább emlí-
tést tegyen a Rómával folyamatban levő tárgyalásokról és a 
belbékének felemiitett pontozatánál a kulturharcz beszünte-
tését különösen felemlítve megnyugtassa ugy a poroszor-
szági, mint a külföldi katholikusokat, kik nem kevesebb 
érdekkel tekintenek e harcz megszüntetése elé, mint a po-
roszországi katholikusok. 

A körülményeket tekintetbe vevő e jogos várakozás 
bizonyára nemcsak a katholikusok, hanem a liberálisok 
meglepetésére is, mert ilyes nyilatkozatot ezek is vártak, fáj-
dalom, nem teljesedett be. A porosz trónbeszéd minden 
egyébről beszél, csak nem a kulturharcz beszüntetéséről. Be-
szél ugyan a belbéke helyreállításáról is. Hogy a belbéke 
mi által sincsen annyira megzavarva, mint a kulturharcz 
által, azt minden józaneszü ember belátja ugyan ; de hogy a 
kormány is a belbéke helyreállítása alatt csakugyan a kul-
turharcz beszüntetését érti, az egy szóval sincsen a trónbe-
szédben érintve, és igy legalább is jogos kételyt támaszt, 
főleg, ha a porosz protestantismus ellenszenvét tekintetbe 
vesszük a katholicismus iránt, igenis, jogos kételyt támaszt 
azon komoly szándék iránt, melyre okvetlenül szükség van 

a kulturharcz beszüntetésére nézve. Legalább ez idő szerint 
nem a vérmes reményüeknek, hanem azoknak szolgáltat 
igazat a trónbeszéd, kik nem akarnak elhamarkodva itélni a 
megkezdett tárgyalások és azoknak gyors sikere felett, vá-
rakozó állást foglaltak el a tárgyalásokkal szemben, kije-
lentve, hogy majd a bevégzett tény után fogják örömüket 
kifejezni, annyival is inkább, minthogy ily hosszú idő után, 
lia a kormánynak őszinte szándéka volna a katholikusok-
nak igazságot szolgáltatni, azon engesztelékeny szellem mel-
lett, mely Rómában uralkodik, azt már régen valósítani 
lehetett volna. 

A porosz trónbeszéd hallgat. E hallgatás, ha nem vesz 
is el minden reményt arra nézve, hogy a megegyezés Rómá-
val mégis létrejön, de bizonyos, hogy a katholikusokat fá j -
dalom- és aggodalommal tölti el, ugy az egyház, mint az 
állam szempontjából. Alig hisszük, hogy valamely trónbe-
széd a porosz országgyűlésen zajosabb örömkiáltásokkal fo-
gadtatott volna, mint ez, ha abban a kulturharcz közeli 
megszüntetésére nézve nyilatkozat történt volna, mert ennél 
biztosabb jel a belbéke, az ország jólétére nézve, képzelhető 
nem lett volna. De igy a katholikusok és az ország minden 
békés elemei a legnagyobb aggodalomnak vannak kitéve a 
trónbeszéd után is, annál nagyobbnak, minthogy jogos re-
ményeikben csalatkoztak. Nem méltán aggodalomba ejtő-e a 
katholikusokra nézve, hogy bizonytalanságban, teljes bi-
zonytalanságban hagyattak épen legfőbb vágyaik és óhajaik 
teljesítésére nézve?Lesz-e és mikor lesz vége a kulturharcz-
nak? Vissza fogják-e nyerni püspökeiket, lelkészeiket, szer-
zeteseiket, szerzetesnőiket ? Eljön-e az idő és mikor, midőn 
a katholikusok vallási vigaszaikban, a vallási kegyszerek-
ben részesülhetnek, anélkül, hogy félniök kellene, miszerint 
emiatt lelkészeik megidéztetnek, pénzbírság, fogság, szám-
űzetésre Ítéltetnek, és igy ismét megfosztatnak az alkalom-
tól, hogy vallásukat szabadon gyakorolhassák? Eljön-e és 
mikor az idő, midőn a katholikusok is részesülhetnek azon 
szabadságban, melyet bármily vallásfelekezetüek élveznek ? 
E kétség, e bizonytalan helyzet sokszor sokkal roszabb a 
legszomorúbb valóságnál. E vallási aggodalom azonban nem 
magában áll, hozzájárul ehhez az állam miatti aggodalom, 
mert bizonyos, hogy a vallási béke visszaállítása nélkül az 
állami consolidatióról, a belbékéről, és igy az állami jólét-
ről szó sem lehet. A porosz katholikus épen ugy szereti ha-
záját, mint a porosz protestáns, épen ugy fá j neki látni, 
hogy mióta a kulturharcz dühöng, azóta az állam nemcsak 
nem gyarapodik jólétben, hanem ellenkezőleg rettentő mér-
tékben alábbszállt, a biztonság megszűnt, azon elemek, me-
lyeknek czélja az állami rend felforgatása, nagyon sok hivet 
toborzottak. A katholikusok ez állapoton segiteni óhajtaná-
nak, de kezeik kötve vannak a kulturharcz által, mert épen 
azon tanok vannak a kulturharcz által megtámadva, melyek 
nélkül az állami jólétet megalapítani, megerősíteni lehetet-
len. Es igy a trónbeszéd, ahelyett, hogy egy jobb jövő fel-
emlitésével a vallási szabadság terén a katholikusoknak 
örömet szerzett volna, hallgatása által vallási és állami te-
kintetben aggodalmukat nevelte. 

E kettős aggodalom mellett is mi sohasem kételked-öö 
tünk, hogy valamint az eddigi események a birodalmi kan-
czellárt a tárgyalás ösvényére vezették, ugyanily természetű 
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események kényszeríteni fogják előbb-utóbb a teljes béke 
megkötésére. Mert az állam azon harczot, melyet a katholi-
cismus ellen folytat, sokáig ki nem bírhatja. A makacs foly-
tatás csak az állam tönkre menésére vezetne. Mindemellett 
is a helyzet tisztázására, épen a trónbeszéd hallgatása miatt, 
nagy szükség van. Nem csak a katholikusoknak, hanem a 
porosz állam minden békés elemeinek tudniok kell, mily 
irányban szándékozik a kormány haladni, mit szándékozik 
a belbéke megalapítására nézve tenni, vájjon a ,belbéke' 
fogalma alatt a culturharcz megszüntetését is érti-e, vagy 
sem ? És mi azt hisszük, hogy valamint a centrum mind ez 
ideig is megtett mindent, hogy a kormányt a kulturharczra 
nézve nyilatkozatra b i r ja ; valamint egyrészt a centrumnak 
köszönhető, hogy a kormány nem egy izben kényszerítve 
érezte magát fontos nyilatkozatokat tenni : ugy e kérdésben 
is a centrum lesz az, mely az által fog az államnak nagy 
szolgálatot tenni, hogy a kormánytól nyilatkozatot fog kö-
vetelni arra nézve, hogy mit értett, midőn a ,belbéke' meg-
alapításáról szóló passust a trónbeszédbe felvette? Ertette-e 
ez alatt a culturharcz megszüntetését vagy sem ? E válasz-
tól fog függni, hogy van-e ok még a további aggodalomra, 
vagy nem inkább egy örömteljes aera következik-e a porosz 
katholikusokra és igy az államra nézve is? Adja Isten, hogy 
ez utóbbi következzék be. Ennek nagyon örülnének nemcsak 
a porosz katholikusok, hanem velők az egész kath. világ. & 

Bukoviua. A kath. csángó magyarok hitélete köréből 
egy baloldali lap következő jelentést közölt: Bukovinából 
a jó öreg Drusbáczky György józseffalvi plébános köszöne-
tet mond a magyar közönségnek, mely a templom fölépíté-
sét adakozásaival lehetővé tette. A templom alapköve 1869 
sept. 13-án tétetett le, s a fölszentelés ez idén Szt. István 
napján történt. E nap, mint a meglehetősen elkésett tudósí-
tásból látjuk, ünnep volt nemcsak Józseftálvára, de az egész 
vidékre is. Bukovinában 80,000 katholikus van, kik a lem-
bergi érsek alá tartoznak, — ez azonban soha felé sem néz 
a tartománynak ; a templomszentelésre sem ment el, hanem 
Nistenberger Ede radai plébánost hatalmazta föl a szertar-
tás végzésére. Az ünnepre egybegyűlt 25 r. kath. 2 görög 
kath. 4 görög nem egyesült, 1 lutheránus (az illiseszti) és 1 
kálvinista (az andrásfalvi) pap. Jelen volt számos világi hi-
vatalnok. Először ruthenul, azután oláhul, végül magya-
rul szónokoltak a templomban. A magyar beszédet Petrás 
Incze klési (moldvai) magyar plébános tartotta. A roppant 
számmal jelen volt nép, mely a templomba be sem fért, vé-
gezetül elénekelte az „Isten áldd meg a magyart" hymnuszt. 
Az ünnep végeztével Drusbáczky megvendégelte a jelenlevő 
vendégeket. A templom díszesen van fölszerelve, egy oltár 
képét tudvalevőleg az esztergomi érsek adományozta; or-
gona azonban még nincs a templomban, valamint nagy baja 
az egyháznak az is, hogy a szintén magyarországi adomá-
nyokból épült iskola költséghiány miatt nem volt egészen 
elkészíthető, s csak ha ujabb adakozások érkeznek, lehet 
teljesen bevégezni. Maga a bukovinai csángó nép sokkkai 
szegényebb, hogysem iskoláját saját költségén felépíthetné; 
a plébános fizetése, mindent fölszámítva, alig megy föl 400 
írtra. A többi bukovinai magyar falvakban különben még 
sokkal roszabbul áll az egyház és iskola ügye, s Józsefíalva 
e tekintetben még az első helyet foglalja el. — Moldvából 

ír ják, hogy az ott élő csángók sorsában alig történt válto-
zás a lefolyt fél század alatt egyéb, mint hogy az eloláhoso-
dás óriási mértékben halad, s a szegény nép nemzetiségével 
vállását is elveszti s minden tekintetben beleolvad az óhitű 
oláhságba. Magyar pap alig van néhány faluban, 50-nél 
több parochián most is magyarul nem tudó olasz minorita 
papok végzik az isteni tiszteletet. A hol van is magyar pap, 
mint Klézsen, Bakón, s még egy pár helységben, az, egyhá-
zával együtt, a legszegényebb körülmények közt él. 

Modena. Az olasz katholikusok V. congressusáról. (F.) 
— A megnyitó ünnepélyes ülés tegnap (21) reggel 10 órakor 
volt. Első szónok maga a modenai érsek vala, üdvözölve 
és lelkes tevékenységre buzdítva a gyülekezetet. „Önök 
segítségül hivták, úgymond, az isteni malasztot ; jól van ; 
hanem az imának összekötve kell lennie cselekedetekkel és 
az áldozat szellemével, a küzdő egyház zászlajára irt követ-
kező jelmondat értelmében: Orare, laborare, pati." Buzdítá-
sul felemlité IX . Pius és XIII . Leo levelét és áldását. En-
gedelmesség az egyház és szelídség a tévelygők iránt, ez a 
legbiztosabb kezesség a sikkerre. Különösen szivére köté a 
lelkes főpap a szegények ügyét. 

Utána felszólalt a congressus vezérelnöke, Salviati 
herczeg, rá mutatva az útra, melyen legbiztosabban lehet 
haladni, a mely ut nem más, mint a melyet IX. Pius és 
XIII . Leo kijelöltek. Bebizonyitá, mennyire veszélyes lenne 
a két pápa által formulázott programmtól eltérni s ez 
által az olasz katholikusok egyességét megbontani. „Ma-
radjunk, igy szólt, Ephata csataterén ; itt Dávid egyetlen 
dobással s igen egyszerű fegyverrel leterité Góliáthot." 
Ezen szentírási hasonlatból kiindulva a nagynevű szónok 
kiemelé, hogy Dávid ellenfelét egyenesen fején találni igye-
kezett. „Épen igy, folytatá, XIII . Leo, az u j Dávid, a for-
radalomnak épen fejére talált, midőn istentelen tanítósko-
dását és romboló elveit megtámadta. A bölcsészet restaura-
tiójáról szóló magasztos cncyclikája által a fa gyökerére 
tette a fejszét." Ezután kijelenté Salviati herczeg, hogy a 
congressus a fősúlyt a nevelés- és tanügyekre fogja fektetni, 
arra törekedvén, hogy a kath. iskolák emelkedjenek, az 
ifjúságra vonzerővel bírjanak s hogy a kath oktatás min-
den jogos eszközzel felszabaditassék s a kath. tanügy fel-
virágoztatása által a hit és tudomány közt a legbensőbb 
egyetértés helyreálljon. Végül szónok emlékeztette a con--
gressust, hogy ülését azon városban és épen azon hónapban 
tart ja , melyben 7 század előtt egy másik hires congressus 
tartatott , mely a Lombard-szövetség neve alatt ismeretes. 
„Akkor arról volt szó, hogy az olasz községek szabadsága 
megmentessék ; és III. Sándor pápa vezérlete alatt a lom-
bard szövetség csakugyan megtörte rőthszakálu Frigyes 
büszkeségét. Az ellenség jelenleg sokkal hatalmasabb. Neve: 
forradalom, vagyis azon világszellem, mely mindent meg-
támad, mindent felforgat. Azért is most sokkal szükségesebb 
mint valaha azorosan összetartó és harczra jól begyakorolt 
szövetségben egyesülni, s erősen eltökélve lenni, egy haj-
szálnyit sem tágítani, ha ez az egyház iránti köteles enge-
delmesség rovására történnék." Ezen szövetség szervezését 
megkezdte, két év előtt, a bergamói congressus a tarto-
mányi, egyházmegyei és plébániai bizottságok alakítása 
által. Két év óta 11 tartományi, és 66 egyházmegyei bizott-
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ság alakult, nem emlitve a plébániai bizottságokat, melyek 
igazán számtalanok. A modenai congressus feladata lesz e ö D 
nagyszerű válalatot befejezni. 

Mielőtt e megnyitó ünnepélyes ülés befejeztetett, fel-
kéretvén d'Ondes Reggio, hogy szintén szóljon, rövid elvi 
kijelentést közlött, ajánlva azt a Congressusnak elfogadás 
végett, melyet az lelkesedéssel magáévá tett.*) 

Németország. A münsteri és paderborni papság vá-
lasza Put tkamer báró vallás- és közoktatásügyi minister 
leiratára a ,AVestph. Merkur 'szerint következőleg hangzik : 

Münster 187.9. okt. 6. 
Nagyméltóságod barátságos jóindulattal fogadta a f. évi 

aug. 13-án kelt feliratunkban előadott s a katholikus egy-
házi közegeknek a nyilvános népiskolákhoz való viszonyára 
vonatkozó óhajokat és panaszokat. Azon válasz, melylyel 
nagyméltóságod mult hó 8 án kelt leiratában bennünket 
megtisztelt, azon kellemes meggyőződést kelti fel bennünk, 
hogy excellentiád intentióinak jobban nem felelhetünk meg, 
mint ha megtartjuk azon bizalmat, melyet f. é. aug. 13-án 
kelt beadványunkban kifejezni bátorkodtunk. 

A porosz monarhia keresztény szellemű népe azon biz-
tonságot merítette a mult hó 8-án kell nyilatkozatból, hogy 
az egyház működése az iskola terén állami részről akadá-
lyoztatni nem fog, sőt hogy az egyháznak, „mint keresztény 
üdvintézetnek" gondjai alá kell vennie az iskolát.Nagymél-
tóságod továbbá valamennyi hivő keresztényre nézve nagy-
becsű vallomást tett, midőn azon meggyőződést nyilvánitá, 
hogy „azon a napon, melyen megszűnnénk a népoktatás szá-
mára az alapot az evangelium kiapadhatlan üdvforrásából 
meríteni, összes nemzeti, culturalis életünk hanyatlását meg-
pecsételnők." 

Ily érzelmek mellet mi is nagyméltóságoddal fenn-
tarthatni hisszük reményünket az iránt, hogy az állam és 
egyház üdvös közreműködését, a még mindig szembeálló elvi 
nehézségek daczára is, sikerülni fog visszaállitani. Ha mind-
azáltal mi az állam és egyház viszonyának felfogására vo-
natkozólag még mindig fennálló elvi különbözetre visszaté-
rünk, ez csak azért történik, mert a mult hó 8-án kelt magas 
leirat oly kijelentéseket tartalmaz, melyeket a tényleges 
közeledés érdekében válasz nélkül nem hagyhatunk. Ez utób-
bira nézve annál kevésbbé tartóztathatjuk meg magunkat, 
minél inkább szivünkön kell hogy feküdjék még egyszer je-
lezni a határvonalakat, melyeken belül a királyi államkor-
mány a közoktatás feladatainak megoldásában odaadó rész-
vevésünkre mindenkor számithat. 

Nagymóltóságod m. h. 8-án kelt leiratában azon nézet 
mellett szól, miszerint az 1872. márczius 11-iki törvény a 
népiskolát illetőleg u j jogállapotot nem létesített. Excellen-
tiád utal arra, hogy már az általános porosz Landrechtben, 
az 1765 és 1801. sziléziai iskolai szabályzatban, és az 1845. 
deczember 11-iki porosz iskolai rendtartásban teljes elis-
merést és praegnans kifejezést nyert az állam joga az isko-
lára „mint az állam egyik intézményére." Kénytelenek va-
gyunk itt is újra hangsúlyozni, hogy az egyháznak isteni 
joga van az if júság nevelésére s hogy az egyház ezen jogról 
soha le nem mondhat. Más tekintetben nem vonakodunk 
elismerni, hogy az emiitett törvények és rendeletek magu-

*) Melyet más helyen fogunk ismertetni. Szerk. 

kon hordják azon törekvés jeleit, hogy az állam hatalma 
az iskola terén lehető szélesen kiterjesztessék. Azonban kie 
gészitőleg bátorkodunk liozzáteni, miszerint ugyan azok 
épen oly határozottan a mellett is tanúskodnak, hogy az 
államkormány magát kötelezettnek érzé a kath. egyház 
jogát az iskola feletti coordinált felügyeletre nézve elismerni 
és megengedni. 

Következik ezután a bizonyítás az általános Land-
ívchtből, az 1765. és 1801. iskolai szabályzatból, az iránt, 
hogy az egyház együttes felügyeleti joga el volt ismerve, 
hasonlókép a münsteri iskolai rendszabályzatból és más or-
szágos részek iskolai viszonyainak törvényes szabályzatai-
ból. A porosz államkormány mindenütt mint történetileg 
megtámadhatlant és törvény által védettet elismerte az egy-
ház jogát az iskolára. Azután igy folytatja a fel i rat : 

Csak az 1872. márczius 11-iki törvény az iskolai fel-
ügyeletről törte meg ezen jogállapotot az által, hogy az ok-
tásügyi kormányzatnak tetszésére hagyta, vájjon és mily 
terjedelemben akarja az egyházat az iskolai vezetés és fel-
ügyeletbe bevonni. Ennek megfelelőleg nagyméltóságod hi-
vatalbeli elődje az iskolai felügyeletről szóló törvény értel-
mét oda magyarázta, hogy „az államkormány az iskolai 
felügyelők megválasztását illetőleg többé nem akar szük-
ségképen a katholikus elüljárók határozataihoz és választá-
sához kötve lenni." Az 1872. márczius 11-iki tv. az egyház 
iránt azon szándékot foglalja magában, hogy ha egyáltalá-
ban részt akar venni az iskolaügyben, akkor tevékenységét 
„C3upán mint az állam megbizottja" irányozhatja az isko-
lára. Ennek megfelelőleg az állami iskolai kormányzásnak 
azon jogot akarja tulajdonítani, hogy „az egyházi részvevés 
módja, mértéke és terjedelme iránt egyoldalulag intézked-
hessék". Poroszország püspökeinek tehát alapos okuk volt 
és a történeti fejlődést egészen helyesen fogták fel, midőn 
kijelentették, hogy „az iskolai felügyeletről szóló törvény 
által azon szerves összefüggés, mely a népiskola és az egy-
ház közt fennállt, elvileg felbontatott", s igy ezen törvény 
által u j jogi állapot jöt t létre. 

Nagyméltóságod velünk együtt el fogja ismerni, hogy 
az egyház, bármennyire kész legyen állami kívánalmak iránt 
békés közreműködés érdekéből előzékeny lenni, mégis saját 
hitéletében gyökerező alapelvek szerint kénytelen megítélni, 
vájjon közreműködését az állam által vont határok közt az 
iskola gondozását illetőleg megadhatja-e és szabad-e azt 
megadnia. Poroszország püspökei ennek megvizsgálását 
minden egyes esetben magoknak tartották fenn. Egyébiránt 
kijelentették, hogy „az egyháztól most már elvileg elszakí-
tott iskola iránt is, ugy mint ez előtt, föpásztori kötelessé-
güket hiven fogják teljesíteni, a mennyiben és a meddig ez 
reájok nézve lehetetlenné nem lesz téve". A kir. államkor-
mány ellenben a porosz népiskolák igen nagy részére nézve 
a kath. egyház jótékony működését egyenes titalom által 
kizárta. Most szívesen elállunk ez iránti óhajainkat és pa-
naszainkat "ismételni, melyeket nagyméltóságodhoz f. évi 
aug. 13-án kelt feliratunkban ugy is előterjesztetni bátor-
kodtunk. 

Mi ragaszkodunk azon bizalomhoz, miszerint nagy-
méltóságod mindenütt segíteni fog. E mellett nem titkol-
hat juk magunk előtt, hogy egyes esetekben a segély ú t jába 
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nehézségek fognak gördülni, melyeknek rögtöni elmozdítása 
nem álland nagy méltóságot hatalmában. Ellenben f. évi 
aug. 13-án előadott indítványunkat hódoló tisztelettel kö-
telességünknek tar t juk ismételni. Mi azt kértük, hogy nagy-
méltóságod kegyeskednék azon akadályokat elhárítani, me-
lyek katholikus közegek elé a vallástanítás megadásában 
gördittetnek." Excellentiád ezen indítványra vonatkozólag 
a nyilatkozatot még viszatartotta, de figyelmeztetett arra, 
hogy az ok, mely miatt az államkormány kényszerítve érezte 
magát, megszorító rendeleteket „hozni a vallásoktatás meg-
adása iránt, a katholikus lelkészeknek az államtörvények 
iránti csaknem egyhangú és rendszeres eílanállásában ke-
resendő." 

Ezen meg nem szoritott váddal szemben azon köteles-
ségszerű nyilatkozatot véljük teendőnek, hogy azon ellenál-
lás az államtörvények iránt, melyről a papság vádoltatik, 
egyedül az utóbbi évek egyház-politikai törvényei iránt 
mutatkozott. E tekintetben azonban más magatartást a kath. 
papság részéről jövőre sem Ígérhetünk. Azon kísérlet, hogy 
az állam és egyház közti viszony egyoldalulag, állami tör-
vényhozás által szabályoztassék, minden körülmények közt 
az egyháznak maga Isten által adott alkotmánya megsérté-
sének tűnik ki. A porosz egyházügyi törvények egyébiránt 
az itt egyedül irányadó pápai széki nyilatkozatok szerint 
oly határozatokat foglalnak magokban, melyek egyházi 
hitelveket sértenek. Ennélfogva az egyház tagjainak lelki-
ismeretük miatt lehetetlen ezen törvények foganatosításában 
közreműködni. Ha a kir. állam kormánynak, a mint óhaj t juk 
és reméljük, sikerül az apostoli székkel egyességre jutni az 
ama törvények által teremtett bajos állapotok megszünteté-
sét illetőleg, akkor többé a kath. egyházi közegeknek nem 
lesz alkalmuk a további ellenállásra, a katholikus nép pedig 
ki lesz békitve. Minden esetre és minden körülmények közt 
az apostoli szék határozata lesz magunktartásának zsinór-
mértéke. 

Azalatt a kath. vallásoktatás elébe gördített akadályok 
megszüntetése iránti javaslatunkat azon esetre is bátorko-
dunk fenntartani, ha az apostoli szék és a királyi államkor-
mány közt egyetértés, várakozás ellenére, nem jönne létre. 
A vallás-oktatatás és annak vezetése az egyház ügye, s kell, 
hogy az maradjon. Ezen általánosan elismert, kétségbevon-
hatlan elvből szükségkép következik : vagy megegyzésre kell 
jutni a kir. állam-kormánynak az egyházi közegekkel a val-
lásoktatásnak az iskolai tervbe való beosztása iránt ; vagy 
kénytelen lesz, minthogy vallásoktatás nélkül az iskolák az 
államra és egyházra nézve egyiránt károsak, a katholikus 
gyermekek részére az iskola-kényszert beszintetni és a ka-
tholíkusoknak megengedni, hogy gyermekeik számára saját 
iskolákat állithassanak fel. Nagyméltóságod, a monarchia 
keresztény népének nagy megelégedésére, a vallásos neve-
lést jelölte ki az iskola alapjául. Azértis erősen reméljük, 
hogy excellentiádnak sikerülni fog az egyházat jogos és el-
vonhatlan birtokjogába az iskolára vonatkozólag még akkor 
is visszahelyezni, ha az egyházpolitikai törvényhozás által 
teremtett kimondhatlanul szomoritó állapotok még tovább 
is találnak tartani." 

Végül kijelentik e fontos okmány aláírói, hogy ez 
irányban kérvényt fognak a monarchia országgyűlésének 
mindkét háza elé terjeszteni, s kérik a mínistert, hogy ez 
alkalomból az egyház jogai mellett foglaljon állást. 

IRODALOM. 
X Ajánljuk az alább következő szózatot m. t. olvasó kö-

zönségünk különös figyelmébe. A Üeligió'-Dak a bölcsészet 
keresztény szellemű restauratíója körül igen tetemes, mond-
hatni fő-fő rész jutott Magyarországban. Mennyire felelt 

meg e kötelességnek, kivált a nagy jelentőségű pápai ency-
clika után, a m. t. olvasó közönség tudja. Am az általunk 
leghangosabban sürgetett restauratio tényekben kezd mu-
tatkozni. A magyar kath. közönségen a sor megmutatni, 
hogy a pápai szózatot, korunk egyik legnagyobb szükség-
letéről, megértette és . . . követni kész. Ennek jelét fogja 
adni a következő felhívásban előadott ügy felkarolása által. 

Dr Stöckl Albert „Lehrbuch der Philosophie" czimü 
műve magyar kiadásáról. Örömmel ragadom meg a kínálkozó 
alkalmat, hogy a philosophia terén e német irodalomnak 
mondhatni századunkban egyik legkitűnőbb termékét magyar 
fordításában kiadhatom. X I I I . Leo pápa szentséges atyánk 
ajkairól hangzott el a jelszó : Állítsuk vissza a „Doctor An-
gelicus" által alkotott philosophiát. E jelszó arra buzditott 
engem, hogy e philosophiába dr Stöckl Albert müve nyomán 
a magyar olvasóközönséget bevezessem. Miután a szerző 
által fel vagyok hatalmazva arra, hogy művét a könnyű 
megérthetés tekintetéből legjobb belátásom szerinti felosz-
tásban dolgozzam át, egész lelkemből arra törekedtem, hogy 
az úgyis világos, könnyed irályban irt műbe, valódi magyar 
szellemet lehelljek. A mű 5 ives füzetekben fog megjelenni. 
Az első sorban a philosophiába való bevezetést tartalmaz-
ván, világos átnézetet nyúj t az olvasónak az összes tudo-
mányok fölött és körvonalozza a philosophia helyzetét ezek-
kel szemben és megjelöli az álláspontot, melyet a bölcselés 
megkezdésénél el kell foglalnunk. Már ezen aránylag kis 
részlet is megérdemli, hogy mindazok, kik a „tudományos" 
névre igényt tartanak, e füzet tartalmával megismerked-
jenek. A többi füzetek a körülményekhez képest gyor-
san fognak egymásután megjelenni. — Egy-egy füzet ára 
60 krajczár. Minden nyolcz egyszerre megrendelt példány-
ra egy tisztelet-példánynyal szolgálok. Akik a pénzt elő-
legesen beküldik, azok a füzetet bérmentve kapják. Az 
első füzet f. évi deczember második felében fog megje-
lenni. Nélkülözhetlen művelési tényező e m ű ; azért nem 
habozom azt a t. növendékpapságnak és fiatalabb paptársa-
imnak kiváló figyelmébe ajánlani. A tudomány idősb baj-
nokait pedig, a főt. esperes és lelkész urakat, a valódi tu-
domány szent érdeke, melynek eddig is adóztak filléreikkel, 
buzdítsa arra, hogy hathatós befolyásukkal e műnek minden 
irányban utat törjenek; hadd jusson el a valódi tudomány 
fénye oda is, ahol azt még nem ismerték! Ha oly hévvel 
karolják fel buzgó törekvésemet az érdekeltek, amily odaa-
dással szentelem annak életem minden szabad óráját , ugy 
nemsokára egy befejezett művel állunk szemben, melynek 
horderejét csak Az képes a maga teljében belátni, aki nekem 
e mű létesítésére kedvet és erőt adott ! A katholikus lapok 
szerkesztőit pedig tisztelettel kérem, közöljék e felhivást 
ajánlatuk kiséretében ; és ha a megjelent első füzetet való-
ban ajánlásra méltónak találják, ami iránt a már eddig 
közlött mutatványczikkek több olvasójának buzditó elis-
merése kezességet nyújt , ugy ajánlják e müvet a kath. hír-
lapirodalom magasztos hivatásához hi ven opportune, im-
portune ! Hogy a nyomatandó példányok száma iránt kel-
lő időben tájékozni tudjam magamat, kérem az érdekelteket, 
legyenek szívesek az előfizetést, illetőleg megrendelést, leg-
később f. évi november 20-ig megtenni. Szatmár, október 
26. 1879. Dr Zafféry Károly, áldozár, a philosophia tanára. 

VEGYESEK. 
— A monacói fejedelem házasságának ügyét illetőleg a 

sz. atya azt határozta, hogy az további discussio tárgya 
ne legyen s az eldöntést neki magának legyen fentartva, — 
vagyis minden marad a réginél, s a husz éves házasság nem 
fog felbontatni, mert az egyház a házasság felbonthatlansá-
gát kivált napjainkban szent tiszteletben akarja tartatni. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köriit 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Havi szemle. — A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — Egyházi tudósitások : 
Budapest. A Szent-László-Társulat X I V . rendes közgyűlése. Budapest. Humanismus és barbarismus. A győri egyházme-
gyéből. Egynek esete soknak története. Modena. Az olasz katholikusok V. congressusáról. — Irodalom : Az apostoli szent 

atyák műveinek legújabb kiadásáról. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége) 

Néhány hó előtt Grandlieu, ki legalább is oly 
távol van a clericalismus gyanújától, mint az ,olasz 
királyság', — meglátogatta Olaszországot s erről kö-
vetkező rajzot közölt a ,Figaro'-ban : „Egy Vulkán-
tól jövök, mely bensejében titkosan forrong. Nem 
az Etna, nem a Vezúv ez : ez maga Olaszország egé-
szen, melynek elég földjére lépni, hogy néma és 
mély inogásait észrevegyük. Victor Manó halála óta 
nem láttam Olaszországot. Mily változás történt 
azóta! A király mellszobrai ugyan ott állnak a vas-
úti indóházakban, arczképei még mindig kivannak 
téve a fényképészek és könyvkereskedők üveg alatti 
kirakataiban ; de mindez többé nem egyéb hiu láto-
mánynál és élettelen (inerte) emléknél. A monar-
chiái egység mesterséges ereje eltiint azon fejedelem-
mel, ki azt létrehozta, azon vadkanhoz hasonlitó 
káplárral (avec ce caporal aux apparences de sang-
lier), kiről Thiers 1870-ben Európába visszatérte 
után mondá : „Ez a legravaszabb róka, kivel valaha 
találkoztam.'' Fia nem lett utódja csak a trónon ; 
más tekintetben sehol sem foglalja el az ö helyét; 
és midőn minden estve, hat óra tájban, sápadt, be-
teges alakjával a Corsón megjelen, az egykedvű sé-
tálók alig vetnek egy kósza pillantást az elszigetelt 
fogatra, melyet sugáralaku szolgák vezérelnek, ve-
resbe öltözve, mint az az angol hadsereg katonái. 

' O Ö 
Erzi mindenki, hogy a mi itt megy, az csak egy ár-
nyék, roskadozó, melancholikus árnyék, melyet a 
forradalom első szele el fog fújni Talán már 
nem elég azt mondani, hogy a köztársaság Olaszor-
szágban közel _van; majdnem azt lehet monda-
ni, hogy az már meg van (qu' elle est fait.) Nem 
is szükséges már valóban egyéb, mint kikiáltani, a 

mi oly formalitás, mely könnyen megtörténik, mi-
helyt a baloldal, a helyzet ura, akarja."1) 

Igy lebeg tehát az ,olasz királyság', mint Mo-
hamed koporsója, a levegőben, elhagyatva egyfe-
lől a forradalom részéről ; másfelől a pápaság 
s vele a katholicismus s maga a tősgyökeres ró-
mai nép szintén eltaszítja s távol tartja magá-
tól mint idegen, betolakodott eszmét, az ,olasz 
királyság' eszméjét. Ugyanazon franczia író e te-
kintetben mint szemtanú igy nyilatkozott : ..A 
magas római patriciatus nem fogadta el a pápa 
kifosztását és a piemonti bitorlást. A Quirinált foly-
tonosan vesztegzár alatt tartja a nemesség 3/4 ré-
sze ; és hogy csak egy példát emlitsek, de olyat, rnelv 
ezen érzékeny faj körében sensatiót okoz, Massimo 
berezeg, ki hazájában a legmagasabb társadalmi 
állások egyikét birja, egyenesen mutogatja (affecte), 
mintha nem is ismerné azon palotát, melyben király 
lakik, kit ö ismerni sem akar, mig az alatt a Vati-
kánba nagy gálában megy, mint igazi souverainjé-
hez. A magas aristocracziának ezen tartózkodása, 
melyhez a bourgeoisie elkedvetlenedése, és az alsóbb 
osztályok ellenséges, mindinkább a köztársaság felé 
hajló indulata járul, ezt a szerencsétlen királyságot 
a levegőben hagyja, mint támpont nélküli intéz-
ményt. Flórencz és Nápoly, tönkre menve, most lát-
ják csak, mit vesztettek, midőn egy csinált állam 
szolgálatába szegődtek, mely agyonfojtja terhei-
vel a nélkül, hogy az igért jólétet megadná; Róma 
kereskedelme pedig látja, hogy a pápaság nélkül 
az örök város vérszegénysége halálos lehet. Egy ma-
gában bolygó bérkocsira, mely kérvényt visz a 
Quirinálba, kétszáz fogat robog sz. Péter baziliká-
jába, a Vatikánba, a Propagandába, a pápai kan-
czelláriába, a templomokba, mindenüvé, hol a ka-

') Courrier de Bruxelles, 1879. aug. 18. 
3 3 
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tholikus élet központosul s fenntartj hit elfőjt-
hatlan mozgalmával, az ügyek termékeny fejlődé-
sét Máris látszik a politika némely magasabb 
köreiben felderülni egy eszme, mely később az ese-
ményekkel utat törhet magának: s ez,áramlat a pá-
paság, mint az olasz haza központja és palladiuina 
felé. Hanem ezen eszme még csak hajnalderengés-
ben rejlik a láthatáron. Időt kell engedni a szelle-
meknek, hogy szemlélgessék s elmélkedjenek fölötte. 
Jelenleg a zavar uralkodik, a titkos társulatok mű-
ködése ragad mindent magával, még a falvakat is, 
minden lépten nyomon összeesküvéseket hintve a 
király útjára, melyek fölött az olasz Opportunismus 
uralkodni végre is képtelen lesz."2) 

Igy itélt egy részrehajlatlan szemtanú, kiről 
bátran el lehet mondani, hogy inkább kevesebbet 
mond, mint többet a valónál, kivált midőn a pápa-
ság iránti rokonszenves vonzalom emelkedését csu-
pán kezdetleges, hajnalderengéshez hasonló állapot-
ban lenni állitja. Ha az épen most tartott V. kath. 
olasz congressuson történtek után ir, bizonyára nem 
mondja vala, hogy a pápaság eszméjét, mint az olasz 
haza központja- és palládiumáét, még csak a felkelő 
hajnal derengő homályában contemplálják „némely 
emelkedettebb körökben". Ezt az eszmét nem csu 
pán ,némely emelkedettebb körök' contemplálják a 
pium desideriumok messze esö homályában, mert 
hiszen a pápaság olaszországi hegemóniájának esz-
méje népszerű eszme volt s az maradt folytonosan 
s fényesen ragyog Italia szép egén a forradalom 
által felvert porfelleg daczára még most is, és pe-
dig, most épen, annál fényesebben, minél inkább el-
homályosul az ,olasz királyság' bolygó csillagának 
néhány év előtt még csalfán csillogó ragyogása. 
Csak figyelemmel kell kisérni, a mi a modenai con-
gressuson a pápaság, mint Olaszország üdvének 
palladiuma érdekében történt, s lehetetlen meg nem 
győződni, hogy ez az eszme ott megfogyatkozatlanul 
teljes fényében ragyog, s arra, hogy ismét tényleg 
elfoglalja Olaszország politikai életében azon he-
lyet, mely megilleti csupán a forradalom „bevég-
zett tényei" által felhalmozott romokat kell útjából 
eltávolítani. S erre a pápaság folyvást készen áll s 
előkészíti az olasz nemzetet is, várva az alkalmas 
pillanatot. S a pápaság eljárása, melylyel Olaszor-
szág politikai regeneratióját előkészíti, több tekin-
tetben érdekes és tanulságos. Látván, hogy hiába 
fordulna a hatalmakhoz, magában Olaszországban, 
az olasz népben, mely testestől lelkestől katholikus, 

2) Courrier de Bruxelles, i. sz. 

újítja fel politikai hegenoiniájának gyökereit, fel-
használva erre a nagy czélok elérésére legalkalma-
sabb s legbiztosabb eszközt, a kath. egyleti életet. A 
katholikus congresstisokhoz intézett pápai levelek 
valóságos politikai programmok, sőt mondhatni 
igazi trónbeszédek, melyekre ezen gyűlések hasonló 
horderejű feliratokban válaszolnak. Nagyon jellemzi 
az olaszországi állapotokat s elpalástolhatlanul mu-
tatja, mily magas fokra emelkedett már ,a pápai 
áramlat' s mily messze lehanyatlott az ,olasz király-
ság' szerencsecsillaga, az, hogy még csak egy pár 
évvel is ezelőtt a forradalmi kormány közegei pacz-
kázni mertek a katholikusok congressusával, s azt 
rendőrileg feloszlatni merték, ez évben azonban már 
túlszárnyalta bátorságuk hatáskörét a katholikus 
szellem ébredésének hatalma. A pápa és az olasz 
katholikusok lelkesei nem titkolják czéljokat. XIII. 
Leo a lefolyt hóban ülésező modenai congressus 
előkészítő bizottságához intézett levelében világo-
san kimondja, mire törekszik az apostoli sz. szék. 
„A nép, úgymond, bizonyára fölfogja ismerni,hogy 
sz. Péter székében birja legfőbb támaszát, s minél 
szorosabban ragaszkodva hozzá nagyobb egyetér-
téssel fogja kibontani szent zászlaját, s minden tisz-
tességes, a törvény által nem tiltott és a pápa által 
jóváhagyott eszközzel arra fog törekedni, hogy a 
szent széknek régi jogai visszaadassanak, melyek segít-
ségével Olaszország sebeit begyógyíthatja." Igy a pá-
pai leirat.A congressus feliratában viszont lelkesedve 
kibontják az olasz katholikusok e pápai zászlót és 
azt bátran és magasan lobogtatják. „Szentséges 
atyánk azt kívánja, hogy minden törvényes és hely-
ben hagyott eszközzel iparkodjunk a szent szék jogait 
visszaszerezni, hogy igy szentséged Olaszország any-
nyi sebét orvosolhassa. Mi magasan fogjuk hordani 
e zászlót, melyet atyánk adott kezünkbe és fárad-
hatlanul hangoztatjuk, hogy Olaszország jóléte, 
nagysága, függetlensége nein a pápaság elleni harcz-
ban, a pápaság kifosztogatásában áll, hanem igenis 
abban, hogy tiszteljük és szeressük azon isteni in-
tézményt, melynek Róma és Olaszország minden 
dicsőségét köszöni. Mi, hogy a gyűlölet és igazság-
talanság megszűnjék, nem hagyjuk helybe azt, mi 
igazságtalanul végrehaj tátott,hanem hirdetni fogjuk, 
hogy az igazság érdekében minek kell történnie." 
Igy szól a pápai szózat, és reá a modenai congressus 
viszhangja, mely a congressusnak harmadik ülését, 
mint Salviati herczeg, az elnök megjegyzé, valósá-
gos pápai üléssé ,sessione papale' tette, a melyen mgr 
Balan, kit XIII. Leo nem régen nevezett ki a vatikáni 
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levéltár alörévé, mint egy szemtanú állítja3), „le-
írhatatlan lelkesedés és hetvenszer megujuló taps-
vihar közt beszélt a pápaságról és Olaszországról, 
oly erővel és emelkedettséggel, hogy lehetetlen volt 
a szent szék jogairól és Olaszországnak azok tiszte-
letben tartását parancsoló kötelességéről szóló bizo-
nyításnak következetessége elöl kitérni. Miután fel-
sorolá mindazon jogczimeket, melyeknél fogva Ró-
ma a pápákat illeti meg, szűnni nem akaró helyeslés 
közt kijelenté, hogy Olaszország csak lealacsonyul-
hat és szerencsétlenségbe merülhet, ha a szent szék 
szabadságában nem tiszteli önnön szabadságát és 
legszebb dicsőségét.íU) 

Igy szól, nyilt sisakkal, az Olaszország poli-
tikai és társadalmi restauratiójára törekvő pápai 
politika. Egyenesen kimondja, hogy ő épen az olasz 
félsziget politikai és társadalmi tönkrejutásának ki-
kerülése és az olasz nemzeti lét felvirágzásának elő-
mozdítása érdekében szükségesnek látja, hogy a 
szent szék souverain jogai ismét érvényre emelked-
jenek. Ez által, ki ne látná, mily világosan ki van 
mondva a jogtiprás és bitorlás biinös volta fölött a 
megsemmisítő ítélet? És a bitorló ,olasz királyság' 
mégis hallgat, és nem meri sem a pápának megtil 
tani, hogy Olaszországhoz, mint a félszigetnek po-
litikailag is első tekintélye, ne szóljon, és nem meri 
a pápai zászlót lobogtató congressust sem, mint ez 
előtt, önkényiileg feloszlatni. Miért? Mert már inog 
lába alatt a föld és látja, hogy ha van még Olasz-
országban hatalom, mely magát a savoyai dynas-
tiát is megmenteni és visszasegíteni képes oda, a 
honnan soha sem kellett volna magát kiragadtatni, 
Turinba, — az egyedül a pápaság, mely az általá-
nos szétmállás vizözöne közepett mint szikla áll, 
rendületlenül beigazolva, a 19. század előtt is már 
nem először, hogy még a pokol kapui sem vesznek 
diadalt rajta. 

Azt a nagy jövőjű eredményt pedig, melyet a 
pápaság eddig Olaszországban elért, ismételjük, az 
egyleti élet erőteljes felvirágzásának köszöni. Nem 
is mulasztja el az apostoli szent szék az olasz ka-
tholikusokat ez irányban minden illő alkalommal 
serkenteni, buzditani, lelkesíteni. 

Es igy, hogy már végezzünk, összevetve a mik 
a német és olasz katholikusok congressusain tör-
téntek, a lefolyt őszi hónapok örökké emlékeze-

3) La Liberté, okt. 28. 
4) ,,L' Italie ne peut être qu' avilie et malheureuse si 

elle ne respecte pas dans la liberté du Saint-Siège sa pro-
pre liberté et sa plus belle gloire." Lásd : La Liberté, i. sz. 

tes tanúságot lesznek hivatva tenni azon hatalmas 
regenerationalis szerepről, mely századunk eme 
második felében az egyleti életnek jutott. Német-
országban az 1848 óta minden irányban kifejlesz-
tett katholikus egyleti élet tette lehetségessé, hogy 
a német katholikusok, a veszély perczében, a poli-
tikai képviselet terén is, imposans erővel léphet-
tek fel jogaik védelmére: és viszont most, midőn 
a parlamenti kiizdtéren a hatalmas ellenfél huza-
vonája kifárasztani akarja a német katholikusok 
összetartását s a centrum törekvéseinek látszólagos 
eredménytelensége által port akar hinteni szemök-
be, a németországi kath. egyleti élet koronája, a né-
met katholikusok parlamenti képviselete, a kath. 
egyleti élettel, az Aachenben tartott congressussal 
való érintkezésből uj, friss erőt sietett meriteni. 
Olaszországban a politikai regeneratio ugyanezen 
processuson megy keresztül. Nagy politikai czél el-
érésére az egyleti életet most fejlesztik ki minden 
téren, minden irányban. A két ország közt csak az 
a külömbség, hogy Olaszországban e processusnak 
még csak első, fejlődési stádiumában vannak, Né-
metországban pedig az egyleti és politikai élet com-
penetratiójának, kölcsönös egymásrahatásának vér-
keringéshez hasonló körforgása már teljes erővel mű-
ködik. Mélyebbreható vizsgálódás azonban a két or-
szág ker. kath. szellemű politikai alakulásaiban még 
egy meglepő hasonlatosságot talál. Valamint Német-
országban a katholikusok a parlamenti élet terén a 
divatos politikai pártalakulások egyikének jelsza-
vával, t. i. sem a liberális, sem a conservativ zász-
lóval nem azonosították zászlójokat : épen igy Olasz-
országban, a lefolyt modenai congressus lelkese-
déssel tette magáévá a d'Ondes Reggio által indít-
ványozott kővetkező elvi proclamatiót : „A congres-
sus katholikus és semmi más mint katholikus. A 
katholicismus ugyanis tökéletes mű, tökéletes tan, 
az egész emberiség nagy tana. Ezért a katholicis-
mus se nem liberális, se nem zsarnoki, se nem va-
lami más jellegű. Minden uj jelző, melylyel meg-
toldatik, igen nagy tévelyt rejt magában ; mert föl-
tételezi, hogy a katholicismusból hiányzik valami, 
mivel ki kell egészíteni, vagy valami van benne, a 
mitől meg kell szabadítani. Ez pedig igen nagy té-
vedés, mely nem szülhet csak eretnekségeket és 
szakadásokat."5) 

5) La Liberté, okt. 26. 
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A s z á m o k 
mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiröl. 

(Folytatás.) 

H á r o m. 
A tulajdonképeni isteni szám, az isteni három-

ság lenyomata. „Terqarium numerám — mondja 
Servius, Comm. ad Virgil. Eclog. 8, 75. — perfe-
ctum, summo Deo assignant, a quo initium et me-
dium et finis est .'•'•Minden a mi bármi módon az isten-
séget tükrözi vissza, vagy avval közvetlen viszonyban, 
érintkezésben van, a hármas számjegy képével bir. Azért 
minden isteni, teljes egész, (lévén a kettő, mint meg-
osztás, a tökéletlennek jele) a hárommal jeleztetett. 

„Omnium prope deorum potestas triplici signo 
ostenditur, ut Jovis fűimen trifidum, Neptuni tridens, 
Plutonis canis triceps omnia ternario numero 
continentur, ut Parcae, Furiae etc." (Servius, i. h.) 

Igy oszlott meg a háromszemü Scliiba Máltádé-
ba (vagyis Deus maximus) a háromfejű, hármastagu 
Trimurtira. A háromszemü Jupiter, ter maximus, mint 
Z e u s i"£/ t<rros , hármas testvéregységgé, a három Cyclops-
sá, kiknek mindegyike Jupiter egy szemét kapta. A 
vad természet is három óriás egységgé oszlék. Enak 
három fia, kiket (Józsue 15, 14. Birák k. 1, 20.) Ka-
leb irtott ki. 

Budha három lényeggé oszlott : egy létezett, 
egy levő és egy leendővé, mely tulajdonságok a Jeho-
vában is föllelhetők : "> (je) = futurum ; Hin (hóve) = 
participium — praesens; Hin (havah) = praeteritum. 
(V. ö. Titk. jelen, 1, 4.) Áldás rátok attól, a ki volt, 
van és lesz. Ádámnak az emberinem ősatyjának há-
rom fia (Kain, Abel és Szeth), Noahnak vizözön után 
az emberinem ősatyjának szinte három fia volt, (Sem, 
Cham, Japhet). A görögök theogoniájában, Uranus, 
Saturnus, Jupiter, egymásután fejei az Olympus 
isteneinek. 

A női természet-elem nem kevésbbé hármas, 
mert Hekate háromfejű : ÇExârt) a hold istennője uj-
holdban, novi luniumban, midőn a hold fénye a 
földtől távol van = Artemis TQixécpaXog, Diana terge-
minia, mert a hó végén Luna a harmadik változatot is 
mint növekvö, fogyó és teli hold, megkapta), A szemé-
lyesített viz-elem : Sphinx,hármastestü. (Sphinx : embe-
ri fő, sas szárnyakkal, oroszlán derékkal és hátsótest-
tel). Chimera, a tüzokkáó szörny, majd háromfejű, 
egy kecske , egy oroszlán- és egy kigyófejjel; majd, 
mint Flórenczben egy Chimera kép látható, hármas-
testü: oroszlán fővel, kecske háttal és kigyófarkkal. 

A Gratiak ; Freia, Aphrodite, Venus, ép ugy hár-

masak, mint a rút Grüak, a kor istennői. A három 
Gráa — Hekate ; mint a három Parca = Nemesis ; a 
három Kora — Here. 

A harmatos Athene (holdistennö), AQ-i\vt\ TQivoye-
vela, Cekropsnak a vizes természetelem személyesi-
tőjének három leányává, a három harmattestvérré 
(Aglauros, Herse és Pandrosos) — a három hold-
változattá oszlott. 

Ezért az alkotás és nemzés mind him, mind női 
princípiumának jelképe vala a háromszög ; azon kü-
lömbséggel, ha az ék felfelé volt fordítva A, a há-
romszög (mint a felfelé törekvő láng symboluma), a 
forró Schibát (tüz-férfi), — ha pedig lefelé volt for-
dítva V, (mint a lefolyó viz jelképe), a nedves Visch-
nut (viz-nö) ábrázolá. 

A görögöknél azonban a háromszög mindig 
csak a női istenségeknek jelvénye maradt. Apollóé 
a háromláb (tripos) volt. 

Miként hármas az idő : mult, jelen, jövő, és a hó, 
mint fentebb jelzők, három holdváltozattal bir, (azért 
Selene tqitomviç, Here : szűz, feleség és özvegy), — 
ugyanap is (Iliad. 21, 111.) háromrészból (napkelte, 
delelése és nyugta), az éj pedig (Iliad. 10, 251. Odyss. 
14, 483.) három vigiliából, szakból áll. Ezért hárma-
sult Jupiter Hereje és Apolló Múzsája, (eredetileg 
csak h á r o m M á z s a vo l t ) . H á r o m e s z m é n y i térvi-
lág vala (alvilág == pokol, közép = tenger és fel-
világ = menny) Yama, Vischnu és Schiba ; Pluto, 
Neptun és Jupiter birodalmai. 

Három a valődi isteni jegy, azért kell minden 
szent ténykedésnek háromszor történnie. 

A titokszerűségekben (mysteriumokban) három 
tisztulási fok külömböztetett meg: lég-, viz- és tüz-
tisztulás. 

A zsidók 10 parancsainak három elseje főparan-
csok, Jehovára vonatkozván. 

Az ószövetségi sz. irás három részből áll : Thora 
(törvény), Nebiim (propheták) és Ketubim (hagio-
graphák). 

A jeruzsálemi templom, — mint sok pogány és 
a keresztény templomok mind, — háromrészból álla: 
atrium (előcsarnok), sanctum és sanctissimum (szen-
tély és szentek szentje). Az első ismét három részre 
oszlék : a papok, köznép és pogányok udvarára. A 
választott nép, világiakból, levitákból és papokból 
álla (fokonkinti szentség). 

Az aegyptomi istenségeknek három foka (osztály-
zata) volt. Az első a teremtő Trias: Kneph, Phthas 
és Ammun; a második a 7 bolygó szellem; ezek után 
a 12 hónapistenek, kik közt Isis és Osiris. (Folytkor . ) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , november 6. A Szent-László-Társulat XIV. 

rendes közgyűlése, melyet kegyes megjelenésökkel szerencsél-
tettek a főpásztori védnöki karból nm. és főt. Peitler Antal 
váczi, m. és főt. Pauer János székesfehérvári s mgs és főt. 
Kubinszky Mihály fölsz. püspök urak, nagyobbszabásu üd-
vös actio tényleges megindítása által előkelő helyet van hi-
vatva elfoglalni a társulat történetében, és pedig több te-
kintetben. Mindjárt a keresztény társadalmi culturalis esz-
mék magas hivatásu fejtegetőjének, a társulat jelenlegi el-
nökének, mgs és főt. dr ScMauch Lörincz szatmári püspök 
urnák megnyitó beszéde a társulat ügyei iránt meleg érdek-
lődéssel egybegyűlt lelkesek figyelmét oly magasztos esz-
mék körébe emelte fel, melyek lapjaink által az ország min-
den részében kihirdetve minden önérzetes katholikus, min-
den magyar hazafi szivét élénkebben fogják feldobogtatni, 
de egyszersmind hatványozattabb tevékenységre fogják buz-
dítani az Isten, vallás, egyház, trón és haza veszélyeztetett 
ügyeinek védelme és megmentésében. O méltósága figyel-
meztetett a hazafiúi erényeket, sőt magát a hazaszeretetet 
is pusztító cosmopolitismusra, melynek legnagyobb ellen-
sége és leghathatósabb ellenszere a katholicismus, mely 
még a haza földjét is megáldja és megszenteli s intézmé-
nyeit, — kezdve a legutolsó pór családi szentélyétől fel 
egész a szent koronával felavatott király szent személyeig, 
— a vallási sanctio szent és sérthetetlen jellegébe öltözteti s 
ez által a divatos cosmpolitikus eszmeáramlatok felforgatá-
sai ellen saját anyai keblével védi. Vannak, kik e hazában 
a hazafiságra különös előjogot, kiváló igényt vélnek tar t -
hatni, s kik a katholicismusnak itt csak mintegy másod-
fokú hazafiságot hajlandók engedélyezni. Ezek, ha a haza, 
a magyar haza, az ősöktől átöröklött haza conservatióját 
veszélyeztető cosmopolita divat-eszméket szolgálják, haza-
ságot épen a katholicismustól tanulhatnak, melynek egyik 
sarkalatos társadalmi eszméje a haza, s mely a keresztény 
erények koszorújába befoglalva őrzi, ápolja, támogatja és 
megszenteli a hazafiságot, a polgári erények vezércsillagát, 
a hazaszeretetet. De nem részletezzük tovább e nagyszabású 
beszéd-remeket, mert abban a hazafiság philosophiájának 
vezéreszméi oly tömör érveléssel vannak feltüntetve, hogy 
kötelességünknek tar t juk mi is azt a legjelentősebb pápai, 
primási, főpásztori s katholikus társulati nyilatkozatok 
helyén, lapunk élén, mint vezér-szózatot hanyatló hazánk 
regeneratiójára, teljes szövegében közölni. 

További kiemelkedő jelenség volt a közgyűlés folya-
mában Lonkay Antal indítványa, a sz. atyához 1500 arany 
frank péterfillér kíséretében küldendő hódolati feliratról, 
mely lelkes indítvány, mindnyájunk szivéből fakadván, a 
közgyűlés által örömmel határozattá emeltetett. A titkári 
jelentésből, melyet tüzetesebben fog ismertetni a közgyűlés-
ről szóló bővebb jelentésünk, szintén kiemelkedett egy moz-
zanat, annak jelzése, hogy a mult közgyűlés által elrendelt 
Szózat a magyar néphez csángó-magyar testvéreink érdekében, 
elkészült, 6000 példányban kinyomatott és szétosztásra 
kész. E lelkesedéssel irt szózat gyújtó hatással lesz az olva-
sókra. Ajánljuk buzgó lelkipásztoraink figyelmébe. — Dr 
Czobor Béla értekezése az egyházi művészetekről hazánkban, 

kiindulva a mgs és főt. Ipolyi Arnold püspök, mint még 
egri kanonok által, 12 év előtt a Sz. László-Társulatnak 
Esztergomban tartot t közgyűlésén mondott „az egyházi mű-
vészeteknek hazánkban emeléséről" szóló beszédéből, — tör-
téneti áttekintést adott az azóta mutatkozott haladásról, és ki-
fejté, mik lennének e téren a legszükségesebb teendők. Ezen 
értekezés fonalán bátorkodunk azon igénytelen véleményt 
nyilvánítani, hogy az emelendő „egyházi művészetek" kere-
tébe az egyházi zene is be volna foglalandó, annál is inkább, 
mert az egyházi művészetek ezen ága talán még több kí-
vánni valót hagy hazánkban, mint más ág. — A közgyűlés 
meghatva hallá a további társulati ügyek között elnöke aj-
kairól, hogy mgs és főt. Pauer János székesfehérvári püspök 
ur 14 évig lelkesen viselt alelnöki állásáról leköszönt, kegye-
sen megígérve azonban, hogy a társulat ügyeit ezentúl is, fő-
pásztori magas tisztjéhez képest, melegen fogja pártfogolni. 
Az elnök-püspök ő mga által a társulat nevében a lelépő 
alelnök ur előtt kifejezett hálás köszönet, mely a közgyűlés 
szívből fakadó éljenzésébe olvadt be, viszhangzani fog az 
egész országban s kisérni fogja Székesfehérvár apostoli lel-
kű főpásztorát mindenha. U j alelnökké lelkes éljenzés közt 
egyhangúlag mgs és főt. Kubinszky Mihály fölsz. püspök 
ur választatott, kire a társulat nagy reményekkel tekint. — 
A csángó-magyarok ügyében tett indítványokról és a mult 
közgyűlés határozata folytán a társulat emelése ügyében 
kiküldött bizottság jelentéséről jövőre bővebben szól lapunk. 
Ma csak azt jegyezzük meg, hogy e két ügy a Sz. L . T. 
ezévi közgyűlését a nagyobbszabásu actiók terén haladás-
ban és emelkedésben tüntette fel. Az idő, érett megfontolás 
és buzgó kitartás meghozza a többit. Az ülést a főt. püs-
pök-elnök ő mgának főpapi áldása zárta be. Mi pedig azzal 
fejezzük be tudósitásunkat, a mivel Dr Balogh Sándor a 
társulat buzgó világi elnöke püspök-elnök ő mgához inté-
zettköszönő beszédét végzé: Vajha az elnöki szózat, bejárva 
az egész országot, vallási és hazafias fenkölt szelleméhez 
méltó gyümölcsöket hozzon ! = 

Budapes t , november 7. Humanismus és barbarismus.— 
Ha van szó, melyet korunk hősei úgyannyira ajkaikon hor-
danak, hogy azt már-már elkoptatták, ugy e szó bizonyára 
a humanismus. Sajtóban, törvényszéken, törvényhozó testü-
letben csak e szó hangzik. Fegyházaink berendezésénél, kis 
és nagy bűnösök iránt tanúsított eljárásban a humanismus 
az irányadó, vagy legább, ha nem is az, de állítják, hogy az. 
Mi sem volna szebb, a világhoz, mely már a 19. százada él-
vezi a kereszténység áldásait, mi sem volna méltóbb, mintha 
ez az annyiszor emlegetett humanismus nemcsak szó lenne, 
hanem tény is. A liberalismus azonban, mely a szavakkal 
csak játszani szokott, nagyhangú phrasisokat használ, a 
nélkül, hegy azon csekély jót, mely phrasÍ3aiban létezik, va-
lósítani képes volna. A humanismussal is csak játszik, csak 
port hint az együgyüek szemébe, hogy észre se vegyék, mi-
szerint az ő humanismusa alatt legnagyobb részt barbaris-
mus rejlik, mely, a minél gyalázatosabb levén, annál bizo-
nyosabb, hogy eljárása által az emberiségnek kimondhatat-
lan károkat okoz. 

Most csak egy liberális humanismusról emlékezünk 
meg, mely azonban kellő világosságot vet azon humanis-
musra egyáltalában, mely korunkban uralkodik. Néhány 
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szót szólunk ugyanis az úgynevezett, ,vivisectió'-ról, melyet 
a modern tudomány fanatikusai, a tudomány (?) nevében, a 
legnagyobb lelketlenséggel űznek. Ez a vivisectió, mely a 
ezélból gyakoroltatik, hogy az emberi betegségek annál biz-
tosabban és sikeresebben gyógyíttathassanak, nem egyéb, 
mint valóságos vér-és fájdalomteljes kinos dráma, annál bor-
zasztóbb, minél bizonyosabb, hogy a valóságos orvosi tudo-
mány édes kevés positiv és biztos eredményre juthatot t 
mindeddig a lassan halálra kinzott élő állatok felbonczolá-
sából, szétdarabolásából, egyes részeinek kitépéséből, kiirtá-
sából, kiégetéséből, stb. ; másrészt pedig mivel bizonyos, hogy 
daczára ezen eredménytelenségnek, a vivisectiói kísérletek ki-
lencz tizedrészben mégis ismételtetnek hiúságból, emberi kí-
váncsiságból, és arra való törekvési szellemből, mely fárad-
hatlanul az u j felfedezés dicsősége után vágyik. 

De vizsgáljuk a dolgot, csakugyan igaz-e, hogy oly 
döntők azok a bizonyítékok, melyek a tudomány fanatikusai 
által a vivisectió mellett felhozatnak ? Vagy nem inkább 
igen kevés jelentőségűek ezek a ,döntő' bizonyítékok ? Csak-
ugyan, (ezt mondja saját józan eszünk) ha az emberi testen 
történt bármily nevezetesebb sérelem, egy mélyebb bevágás, 
valamely tagnak összezuzása, hosszabb vagy rövidebb idő 
múlva, a többi különben sértetlenül maradt testrészt mégis 
annyira érinti, hogy az egész test lázas állapotba jön, álta-
lános fájdalmat érez, egyszóval önmagát beteges állapotban 
érzi és ezen állapot tartalma alatt, a respiratio, a vérforgás 
stb. lényegesen alterálva van : ugy kétségtelenül hasonló je-
lenségek fognak felmerülni, valamely élve felbonczolt állat-
nál is, p. o. kutyánál, ugyanazon irányban, a respiratio, a 
circulatio alterálva lesz, és a bonczoló mást nem constatál-
hat, mint beteges jelenségeket és tüneteket. Es az ily ered-
mény hasznot hozna a tudományra ? Nem szükségképen té-
veseknek kell-e lenni mindazon következtetéseknek, melyek 
e kegyetlen bonczolásból levonatnak? Kinek jutna eszébe 
egy őrültnek össze-vissza hadart szavaiból, önmaga, vagy 
más részére, gondolkozási szabályt felállitani ? És feltéve, 
hogy a vivisectió kisérleteiből nyert eredmények absolut 
igazak és helyesek, tehát hogy azokból helyes következtetést 
lehet vonni az emberi test hasonló tüneményeire, vájjon p. o. 
egy kutyának teste, tekintettel annak összes életnyilatkoza-
taira, tökéletesen egyenlő-e az emberével ? Pia p.o. az idegek, 
vagy a kutya agyának substantiája, az emberi ideg és agygyal 
külsőleg tökéletesen egyenlő volna is : benső lényege mégis 
a teremtő által bizonyára a kutya, hogy ugy mondjuk, lel-
kének megfelelőleg van alkotva ; mig itt az emberi ideg és 
agy a halhatatlan léleknek megfelelőleg van alkotva. 

Mint ezekből látható, a liberalismus humanismusa 
nem humanismus, hanem barbarismus, mert az állatokon 
oly kegyetlenséget követ el, minő nem a 19-ik század mű-
veltségéhez, hanem a legbarbárabb kezekhez illik ; és mégis 
a hirdetett tudományos előhaladásra vagy épen semmi, vagy 
csak kevés befolyással van. Azonban egy eddigi talányos és 
megfejtetlen kérdés, most ugy látszik, hogy mégis meg van 
fejtve. Aesculóp fiainak u j generatiója legnagyobbrészt a 
legszomorúbb materialismus áldozatává lett ; iskoláinkban 
nevezetesen pedig az orvosi karokban tudvalevőleg legna-
gyobb részt a materialismus uralkodik : miértis az iskolából 
kikerült orvosok az emberi élet iránt oly megvetést, oly 

megkeményedett szivet, oly érzéketlenséget tanusitanak, 
hogy az ember borzad tőle. Lehet-e ez máskép ? Aki életé-
ben ötvenszer, százszor, vagy többször vivisectiónál jelen 
volt, vagy azt épen önmaga hajtotta végre, abban szükség-
képen lassankint minden nemesebb emberi érzelemnek ki 
kell hallnia. Ha kezdetben a jobb érzelmű ember természete 
fellázad is e véres dráma ellen, mely szemei előtt lefoly, las-
sankint mégis hozzá szokik és csaknem életszükségletté vá-
lik. Önmagától támad tehát a kérdés : nem társadalmi ve-
szély-e az az érzéketlenség és részvétlenség, melyet az i f jú 
orvosokban a vivisectió nagyra nevelt? És nem ezerszer jobb 
lenne-e, nemcsak legnemesebb állatainkra és egyáltalában az 
állat-világra, hanem magára az emberi társadalomra nézve 
is, ha egyik, vagy másik, önmagában véve jelentéktelen 
physiologicus tény felfedezetlenül maradna is, ha azt, csak 
ily nagy áron, a legnemesebb érzelmek elvesztése árán lehet 
megszerezni ? 

Angolországban e barbarismusnak a parlament egy-
részt már ú t já t állotta, mert egyes állatoknak, ugy mint lo-
vak, kutyáknak stb. vivisectióját megtiltotta és ez által bi-
zonyára nem csekély szolgálatot tett a keresztény morálnak, 
a keresztény érzelem fenntartásának az orvosi testületben is. 
A vivisectió azonban általános szokás minden országban ; 
azért minden országban a kormányoknak volna feladata, 
hogy e barbarismust megszüntessék. A liberalismus uralma 
alatt azonban ilyesmi alig várható, mert az valamint más té-
ren, ugy e téren sem törődik a keresztény morállal, a keresz-
tény érzelemmel ; azért tapasztaljuk, hogy a liberalismus 
uralma óta, a helyett, hogy az emberiség nemesedett volna, 
inkább elvadult ; aminek oly korban, midőn csak az anyag és 
az élvezet a főczél, a túlvilág pedig nevetség, okvetlenül be 
kell következni. E téren is csak a kerésztény érzületű em-
berek segithetnek, ha t. i. a keresztény morál és a keresz-
tény humanitás érdekében a nyilvános lelkiismeretet féléb-
resztik, hogy tiltakozzék e kegyetlenség folytatása ellen, 
mely állítólag a tudomány (?) nevében a szegény állatvilá-
gon elkövettetik, mely kegyetlenség azonban terméketlen-
ségre van kárhoztatva, mert az élet titkát hasztalan törek-
szik kimetszeni. Q 

A győri egyházmegyéből, nov. 8. Egynek esete sok-
nak története. — Mindenszentek napján Mecséren (Mos. vm.) 
a kath. templomnak kétszázados jubileuma volt. Ez alka-
lomra a templom csinosan restaurálva lett ; az oltárok me-
garanyozva, a szentély kiföstve ; a győri oltáregylet u j pa-
ramentumokat, női kezek oltárteritőket, vánkosokat, egy 
helybeli gazda 2 zászlót adott s igy sok szépet és u ja t lát-
tunk. A restauratio a templom költségén történt, melyhez 
egy birtokos akkép járult , hogy a mellékoltár és uj oltár-
lámpa költségét magára válalta. 

Az ünnepi sz. miseáldozatott mlgs és ft. Wintert Antal 
győri nagyprépost és pralatus mutatta be a Mindenhatónak, 
a szentbeszédet egy kíséretében lévő győri áldozár tartotta. 
Kedves egy ünnep volt ez ; jól esett látni, mint örül a nép 
örege apraja a kétszáz éves u j templomnak. 

Hanem tulajdonképen nem is erről akartam én írni. A 
templom sorsa az, mely figyelmünket igénybe veszi, mert ab-
ból a reformatio történetére némi fény derül, kimutatja annak 
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terjedését.*) A mohácsi vész előtt volt már Mecséren tem-
plom. A lébenyi sz. Benedek-rendiek tartották i t t az isteni-
tisteletet. De midőn a mohácsi gyásznapok után a lébenyi 
apátság elpusztult, Mecsér is árvaságra jutott . Könnyű volt 
ekkor a protestantismusnak az elárvult hiveket elcsábítani ; 
Mosonymegyében is mint egyebütt, a németség Luthert , a 
magyarság Kálvint „a magyar h i t" ( ! ! ) szerzőjét követte. 
A kath. templomokat elfoglalták és Ferdinánd és Miksa prot. 
katonáinak ótalma alatt jól érezték magukat. Ekkor Mecsé-
ren is volt prot. prédikátor. Midőn a 16. század közepe tá-
ján a győri püspök meglátogattatta megyéjét, a vizitáló 
kanonok panaszkodott, hogy minden helyen ú t já t állják a 
prot. prédikátorok. Ezen oknál fogva be se ment Me-
csérre, mint a mely hely majd egészen protestáns volt. De 
helyre állván a törvényes rend, 1674-ben már a katholiku-
sok kezében volt a templom, tehát ugyanakkor, mikor a 
soproni sz. Mihály-templom is visszakerült. 

A protestánsak elfoglalni tudtak, de conserválni nem 
igen ; a mecséri templom is ekkor igen szánandó állapot-
ban volt, csak a szentély volt boltíves, a hajó gerendás. 
Amiért is az akkori földesúr, gr. Zichy István, és neje Amadé 
Magdolna, amint azt a főbejárat fölötti fölirat mutatja, a régi 
helyett a mostani templomot építette. „Deo omnipotenti in 
hon. 0 0 . SS." A templom fölszentelésére meghivta Széche-
nyi Pált, pécsi püspököt később kalocsai érseket, ki kevés-
sel ezelőtt még győri nagyprépost volt, s valószinüleg a grófi 
családnál jó barát. 

Mint a lébeny sz. miklósi matrikulákból kitetszik, Me-
csér mint filia az 1745. évi apr. haváig sz. Miklóshoz tar-
tozott ; akkor azonban plébánost kapott s azóta fogyott a 
protestánsok száma annyira, hogy az egész községben jelen-
leg egyetlen egy sincsen. 

Mecsér esete soknak története ; csakhogy nem mind volt 
oly szerencsés, hogy visszakerült volna az édesanya ölébe ; a 
protestáns prédikátorok befolyása alatt pedig a szegény nép 
megcsontosodott az eretnekségben, s most is bolyong a tév-
tan meddő tarlóin. -f-

Modena. Az olasz katholikusok V. congressusáról. (F.) 
— Bevonom vitorláim és sietek a tárgyözön tengeréről tu-
dósításom befejezésének révpartjára, egy futó pillantást vet-
ve vissza a congressus összes működésére. — Összesen 
nyolcz ülés tartatott . Az első, megnyitó ülésről már kime-
rítő tudósítást küldtem. Ismeretes d'Ondes Reggio báró elvi 
kijelentése a congressus tisztán kath. jellegéről minden más 
politikai vagy más irányú jelző nélkül. — A második ülés 
ugyanaz nap (okt. 21.) tartatott délután. Ez mintegy befe-
jezése volt az elsőnek. D'Ondes Reggio báró elragadó be-
szédben kifejté Olaszország katholikusai actiójának pro-
grammját, ellentétben azon bizonyos conservativekkel, kik, 
hogy a közéletben azonnal részt vehessenek, készek volná-
nak a bevégzett tényeket elfogadni. A nagy tudományu 
báró ékesszólása, gunyorának finomsága és érveinek hatal-
mas ereje, melyeket ezen álconservativek ellen tűzbe vitt, 
viharos tapsokra ragadták a gyűlést, melynek tetszésnyil-
vánatásai egész Olaszországban viszhangra találnak, hatá-
rozottan elitélve az alakoskodó conservativismust s hango-

*) A tör ténet i adatokat a ménesi plébánostól b i r juk, ki azokat a 
tör ténet tudó megyés püspöknek köszöni. 

san jelezve, hogy az olasz katholikusok nem szándékoznak 
letérni a pápaság által kijelölt egyenes és biztos útról. 

Utána Manna Roncardelli gróf olvasta fel jelentését 
a francziaországi kath. munkás-körök szervezetéről. Paga-
nuzzi az ülés végén azt indítványozta, hogy az olasz kath. 
congressusok ügye s a vele összefüggő egyleti élet Jézus 
legszentebb szive és a szeplőtelen Szűz tiszteletére szentel-
tessék s ezen consecratio minden évben Jézus sz. szivének 
és a szeplőtelen fogantatásnak ünnepén megujittassék. 

A harmadik ülés október 22-én reggel tartatott. Ez t 
Salviati herczeg az elnök méltán pápai ülésnek nevezte, mert 
az egész ülés a pápaságnak volt szentelve. Először is Aqua-
derni lovag felolvasta Nina bibornok táviratát , melyben 
értesiti a congressust, miszerint a szent atya megelégedéssel 
fogadta a congressus hódolatát s az egész gyülekezetre lelke 
mélyéből apostoli áldását adja. Ezután Sacchetti ügyvéd 
felolvasta a congressusnak a szent atyához intézendő fel-
iratát, melynek szövege már ismeretes. Nagy tetszéssel elfo-
gadtatván a felirat, mgr Balan Péter, vatikáni allevéltárnok, 
lépett a szószékre és egyikét tartá azon gyújtó beszédeknek, 
melyeknek hatása maradandó szokott lenni és tettekben 
nyilvánul. Es csakugyan az utána szóló Cherubini határo-
zati javaslatait a péterfillérek gyűjtésének egyházmegyék 
és plébániák szerinti szervezését illetőleg (14 pontban) a 
gyűlés nemcsak elfogadta, hanem a péterfillér-gyüjtést a 
congressus saját körében azonnal meg is kezdte. Maga a 
modenai gróf-érsek elhagyva elnöki széket vezette a gyűj -
tést, melynek eredménye 3616 lira 30 centesimi volt. 

A negyedik és ötödik ülés a munkás kérdésnek és az 
iskola-ügynek volt szentelve. Az ötödik ülésben tették egy-
szersmind a tutományi congressusi bizottságok jelentéseiket, 
melyek a katholikusok által kifejtett, a társadalom minden 
rétegét s az ember minden szükségletét, a vallást, tanü-
gyet, tudományt művészetet stb. felkarolják. Az ötödik 
ülésben szólt még De Esseiva Leon freiburgi áldozár Svajcz-
ból, ismertetve az ottani sz. Pál-egyletet, melynek czélja a 
kath. sajtó emelése. Miután beszédjéből kitűnt, hogy Mer-
millod genfi püspöknek a kath. sajtó emelése, különösen a 
nevezett egyletnek felvirágoztatása körül mily ri tka érde-
mei vannak, a congressus a milanói Osservatore Cattolico 
szerkesztőjének indítványára, távirati lag hodoló üdvözletet 
küldött a nagynevű püspöknek. 

A hatodik, hetedik és nyolczadik ülésben a congres-
sus a még elő nem került ügyek tárgyalását folytatta. Szó 
volt a legvitalisabb kérdésekről : a sajtó ügyről, a katholi-
kusoknak a közigazgatási választásokban való részvevéséről 
és a kath. egyház jogainak és érdekeinek egész a törvény-
székekig vitt védelméről. A közigazgatási közegek válasz-
tásában való részvevés azért oly fontos, mert ez által a ka-
tholikusok megmenthetik, a mi még megmenthető, különö-
sen a kegyeletes alapítványokból, és az atheus állam rom-
bolását némileg feltartóztathatják. Mi a katholikus ügyek 
jogi védelmét illeti, a congressus figyelmébe ajánltatott a 
katholikus ügyvédeknek már fennálló sz. Péter-egylete, 
melynek terjesztését az egyházmegyei bizottságoknak mele-
gen szivére köté a congressus. Ajánltatott továbbá, hogy a 
katholikusok szent érdekeik és jogaik védelmére a tömeges 
tiltakozásokat és kérvényezéseket is igénybe vegyék, mert 
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ez uton már eddig is több sikert lehetett felmutatni, pl. a 
clerus u. n. visszaélései ellen és a kötelező polgári házas-
ság behozataláról szóló tvjavaslatok megbuktatását s ille-
tőleg határozatlan időre elnapoltatását. Végül a kath. saj-
tóra kiváló gondot fordított a modenai congressus. Üdvös 
határozatok hozattak az iránt, hogy egyfelől a nép a rosz 
sajtó termékeinek olvasásától elvonassék, másfelől pedig a 
jó sajtó terjedjen és erősbödjék. 

Bármennyire rövid e jelentés, annyit belőle mégis ki 
lehet venni, hogy az olasz katholikusok V. congressusa ál-
tal felkarolt ügyek kimeritik Olaszország bajai, szükségletei 
orvoslásának eszközeit és a hozott határozatok oly pro-
grammot képeznek, melyben a forradalom által ejtett min-
den sebre feltalálható az alkalmas és hathatós gyógyszer. 

IRODALOM. 
X Az apostoli szent atyák müveinek legújabb ki-

adásáról következőket irják Rómából okt. 17. a ,Germania'-
nak ; Dr Funk tübingai tanár az utóbbi négy hét alatt az 
itteni könyvtárakban különösen a vatikániban kézirati ta-
nulmányokkal foglalkozott az apostoli sz.-atyák müveinek 
általa eszközlendő kiadásához. Az ő kiadása, a tübingai egye-
tem történelmi tanszéken elődjének, a mostani rottenburgi 
püspöknek, főt. Hefelenek kiadásához csatlakozik és ezt czi-
mén is viseli, editio post Hefeleinam quartam quinta kije-
lentéssel. Másrészről azonban az uj kiadás önálló műnek is 
bizonyul be, azon sok felfedezés felhasználása miatt, me-
lyek a legutóbbi 25 év alatt napvilágra jővén, az apos-
toli sz. atyák műveinek eddigi kiadásait antiquálták. Mig 
ugyanis ezekben Hermas Pastorja és Barnabás levelének 
eleje csupán egy régi ugyan de hibás latin forditásban ol-
vashatók ós a két Kelemen-féle levélből 17 fejezett teljesen 
hiányzik, az alatt e jelenleg már ismeretes részek Funk ki-
adásában mind meglesznek. Ezen részek az utóbbi évek alatt 
egyszerre több alakban, részint eredeti szövegben részint 
régi fordításokban, feltaláltatván a kritika hasonlithatlanul 
gazdagabb anyag fölött rendelkezik a szöveg megállapítására 
mint ez előtt. Midőn igy az apostoli szent atyák műveinek 
tübingai kiadása u j művé fejlődött ki, természetesen terjedel-
me s a kötet vaskossága is növekedett. Csak a görög szöveg 
120 lappal szaporodott, és az u j kiadó e tekintetben még egy 
lépéssel tovább is ment. A már megjelent kötetben megtar-
totta ugyan az előbbi kiadások keretét és benne, habár ja-
vított szöveggel, csak azon iratokat ölelte fel, melyek előbb 
is benne voltak. Hogy kiadása mégis teljesen kielégitő le-
gyen és a tudományos igény jelenlegi színvonalán álljon, és 
egy más teljesebb kiadást feleslegessé tegyen, elhatározta 
magát egy külön pótfüzetben sz. Ignácz leveleinek u. n. liosz-
szabb recensióját s más ily okmányt összegyűjtve közölni. 
Es e czélból utazott Olaszországba. A mennyire társalgásá-
ból ki lehetett venni, kutatásait jó siker koronázta s igy a 
patristikai irodalom és szöveg-kritika általa lényeges gya-
rapodást fog nyerni. 

X Értesítés . ,A keresztény egyház ösi zenéje' czimü ze-
netörténelmi művem — nagy nyolczadrész, szép kiadás, 

X X I I . X . 596 lap — az egri érseki nyomdában elkészült. 
A könyvkötési munka után, mely 6 — 7 napot veend igénybe 
művem a t. c. megrendelőknek Egerből utánvét mellett, az 
előfizetőknek pedig Budapestről bérmentve fog megküldet-
ni. Bolti ára 4 frt . Segédlelkész, kántortanító uraknak, pap-
növeldék, tanítóképző intézetek s zeneiskolák részére 3 í r tér t 
utánvét mellett megküldöm. A szives megrendelések hozzám 
intézendôk. Budapest, nov. 5. 1879. Bogisich Mihály, bel-
városi káplán. 

= Figyelmeztetés. Azon t. cz. urakat, kik deczember 
1-ső felében megjelenendő nagyböjti beszédeimet megrendelni 
szándékoznak, tisztelettel arra kérni bátorkodom, hogy e 
szándékukat — a mennyiben még nem történt volna — ve-
lem mielőbb közölni szíveskednének, minthogy a nyomatást 
legközelebb foganatosítani akarom. — A beszédek ára : 65 
kr., növendékpapoknak : 50 kr. Győr 1879. november 5-én. 
Dr Balits Antal, papneveidei hittanár. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a gyulafehérvári gör. kath. főkáptalannál: Mánfi 
István tanoda-kanonoknak, az őrkanonokságra ; Antonelli 
János theologus-kanonoknak, a tanoda-kanonokságra; Mol-
dován Micu János theologus-kanonoknak a kanczellár-ka-
nonokságra leendő fokozatos előléptetését jóváhagyom. 

Kelt Bécsben, 1879. évi október-hó 22-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
-f- A zirczi örömteljes ünnep alkalmából következő em-

léksorok küldettek be hozzánk, melyeket midőn sietünk kö-
zölni, szivünk legmelegebb érzelmeivel csatlakozunk az u j 
apát, ngs és főt. Supka Jeromos ur számtalan tisztelőinek 
üdvkivánataihoz. 

ECCE HIERONYMVS, 
A N T E A , 

TRJCOLLIS SACRI T I R O : 
ALCVINVS, 

A B B A S ZIRCENSIS, 
INSTALLATVR. 

G A V D E T E T EXVLTAT THEODORVS,*) 
A SACRO TRICOLLE 

ALCVIN1 
SINCERVS CONFKATER, 

E T 
CONNOVITIVS. 

— A történeti igazság érdekében. Utolsóelőtti (36) 
számunkban az üvegfestészet feltalálásának 9 százados ün-
nepélyéről mondtunk, hogy az multhó-28-án tartatott Te-
gernseében. E kis közlemény épen november 1-én kiadott 
lapszámunkban jelenvén meg, ámbár mult oktoberhóban 
Íratott, azon tevés feltevésre adhat és adott is alkalmat, 
mintha e jubileum októberhó 28-án lett volna, holott az 
szeptemberhó 28-án tartatott . Két laptársunk, egy bécsi és 
egy budapesti, amaz szóról szóra lefordítva, ez ,átdolgozva', 
bár nem idézték a forrást, átvette e közleményünket, és igy 
minthogy az ő közlésök még beljebb esett novemberbe, mint 
a mienk, még inkább megerősíthették a közönséget azon 
hitben, mintha az emiitett jubileum oktober 28-án tar ta-
tott volna. Ennyit a történeti igazság érdekében. 

*) Zimándy Ignácz (egykoron mint benczésnörendék Tivadar.) 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köriit 10. sz. alatt. 
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Tisztelt Közgyűlés ! 
Minden becsületes keresztény katholikus tevé-

kenységének a közéletben két iránya s végczélja 
van; anyaszentegyházának dicsősége s hazájának 
boldogsága. Az elsőhöz lelkének minden ereje, az 
utóbbihoz szivének egész telje vonja; vonja a harni-
sithatlan érzelem tisztaságával; vonja ellenállhat-
lanul s önfeláldozással. E két fogalom oly annyira 
nem zárja ki egymást, hogy inkább egyik a másika 
nélkül nem is képzelhető; s akik vagy tévedésből, 
vagy rosz akaratból az egyiknek a másik ellen ki-
záró értelmet, vagy bénitó hatást tulajdonítanak, 
azok époly igazságtalanok, mint akik katholikus 
meggyőződésünket nem osztván, nagyobb öntelt-
séggel, mint történelmi hűséggel, a hazafiúi eré-
nyek kiváltságával kérkedni nem szűnnek. 

Őseink a hazaszeretet nevével s érzetével min-
dent összefoglaltak: a népénekekben, az irodalom-
ban, a politikában, a nemes gerjedelmekben, a ma-
gasztos gondolkozásban, a népies ösztönökben, a 
hősies önfeláldozásban a jóért, némelykor a szenve-
délyes aberratiókban is, mindenütt ez tünt elő. S 
emellett a szavak egyszerűségében, a sziv nyíltsá-
gában, a tettek őszinteségében, a becsületességben 
oly öszhangzás uralkodott, mely őseink emlékét ma 
is előttünk oly tiszteletreméltóvá teszi. 

Ma, ugy látszik, ez irányban sok változott. 
Mert, aki az idők jeleire figyel s a szellemi és erköl-
cs' áramlatot alapjában vizsgálja, nem fog elzárkóz-

hatni annak észlelésétől, hogy a szavakban és tet-
tekben bizonyos sajnálatraméltó kétszinüség ural-
kodik. 

Ma a hazafiúi és polgári erényekben nagy a 
pharisaeismus. A hazaszeretetről szónokolnak, de 
cosmopoliticus velleitásokat táplálnak ; közjót em-
legetnek és párt- vagy személyérdeket követnek ; 
felekezeti békét hirdetnek, s minduntalan a harczi-
kürtbe fújnak ; az igazságot nyilvánosan hangoztat-
ják — alattomban azonban az igazság rovására 
vétkeznek; a jog szentségét in thesi magasztalják, a 
gyakorlatban mellékutakon jogfosztogatásra törnek; 
szeretetet hirdetnek, de csak azért, hogy mások el-
aludjanak. 

Tán túlzott e kép ? — A szinfalak mögött tán 
még sötétebb volna. 

E tünemény nem esetleges, és nemzetünknek 
dicsőségére legyen mondva, nem sz. István birodal-
mának talajából növekedett. A baj társadalmi baj, 
socialis betegség, melynek csirái az erkölcsi világ-
rend örök törvényei elleni lázadásban, elterjedése 
pedig abban keresendő, hogy eszmék, melyek még a 
hypothesis magaslatát sem érték el, mint dönthet-
len igazságok a még fejletlen elmék közé dobatnak 
s népszerüsittetnek. A decomponáló eszmék gyor-
sabban terjedvén, mint a teremtő eszmék, a gya-
korlati ügyesség hamar értékesiti az elméletet. A 
skepsis, mely a tudományos kutatásokban és fölfe-
dezésekben tán hasznos lehet, a vallási, erkölcsi s a 
közéletnek valódi átokává váhk. A vigyázatlan 
sajtó, a közönség könnyenhivöségét s tanulatlansá-
gát kiaknázó vándortudós, s — a mit tagadni nem 
lehet — sok lelkiismeretlen tanár ezen eszméknek 
buzgó apostolaivá szegődnek. A réginek meggon-
dolatlan lerombolása s azon eszméknek elforgácso-
lása, melyek az eddigi társadalmat egy compact 
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egészszé tették, maga után vonja az elméknek inga-
dozását s az érzelmek inegmételyezését. A hazafiúi 
erények, a hit, az igazság, a jog, az áldozatkészség 
csak alkalomszerű tényezőkké siilyednek. 

A materialisticus irányú culturbölcsészet s a 
természettudomány azon elméletei, melyek kizárva 
minden magasabb befolyást, az erőben s anyagban 
keresik a létnek kutforrását, a létérti küzdelemben 
pedig minden létezőnek fejlődését, ez irányban mint 
a választóvíz hatottak. Nagyszámú közönség olvassa 
az e tárgyakra vonatkozó munkákat. Éretlen része 
nem érti, de utániinádkozza ; az érettebbek könnyen 
assimilálják ; mert a rendszer tetszetős és uj, maga-
sabb színvonalra állit, tágasabb látkört nyit, szik-
rázó érveket nyújt, általánosít mindent, s evvel le-
rontja a korlátokat, melyeket hagyomány, hit, val-
lásfelekezet, nemzetiség, hazaszeretet évszázadokon 
át emeltek. Analytice szétszed mindent, a mit a ke-
gyelet együttesen megőrzött ; synthetice összefoglal 
mindent, a mi egy szivfagyasztó nyers erőre vissza-
vezethető. 

Ez a cultur-bölcsészet ! 
S ha ma ezen cultur-nézet alapján az ősi eré-

nyek mindinkább tünedeznek ; ha azon kegyelet, 
melylyel a magyar ezelőtt minden dicső, minden 
nemes, minden nagy iránt viseltetett, a szivekből 
tán kihalna : mondjátok meg a nemzetnek, hogy 
egy vas, egy kérlelhetlen szigorú természettörvény 
kényszeritette őt ez utra, s hogy nincs egyéb teen-
dője, mint tompa egykedvűséggel e törvény előtt 
meghajolni; mondjátok meg a nemzetnek, hogy 
nem az isteni gondviselés az, mely öt azon veszély-
nek, melyben forog, öntudatára ébreszti, mely öt 
felhívja, hogy ősi erényeihez visszatérve a vallásos-
ság, a régi becsületesség, a tiszta hazafiúi önfelál-
dozás s lelkesedés zászlója alá gyűljön; hanem hogy 
egy természeti kényszerítő törvénynyel áll szem-
ben, s nincsen más feladata, mint ölbe rakott ke-
zekkel nyugalommal bevárni : mint teljesül egy 
borzasztó törvény azon a nemzeten, melyet az Isten 
annyi szép, annyi nemes tulajdonnal megáldott. 

Ez a materialisticus cultur nézlet szigorú lo-
gikája ! 

Hogy milyenek lehetnek az erő- s anyag-, vagy 
a létérti küzdelemből fejlődött hazafiúi erények, 
meggyőzödhetik mindenki, aki valamely felállított 
elvből a következtetéseket húzni képes. — Ha 
ugyanis az erkölcsi törvények létalapja az állati 
socialis ösztönben van ; ha az erkölcsi törvény pusz-
tán anyagi fejlemény, mely a természetes kiválás és 

tenyésztésen — (Zuchtwahl) épült; ha szemérem, 
szerénység, nagylelkűség, önmérséklet (Selbstbe-
herrschung) a kutyáétól csak fokozatban különbö-
zik ; ha a méhnek kis gyarmata iránti ösztöne az 
embernek ideális hon- s emberszeretetétöl csak egy 
korlát által választatik el; ha a hazaszeretet csak 
rokonszenv, mely ugyanegy nemzetnek tagjai közt, 
bár ismeretlenek legyenek is ezek, létezik; s ha ezen 
rokonszenv ismét csak arra való, hogy természetes 
kiválás s tenyésztés (Zuchtwahl) által általános 
ember- s világszeretetre felküzdje magát : akkor a 
hazaszeretet és minden neines érzelem, mely hozzá 
fűződik, nem egyéb szükkeblüségnél, mely még nem 
volt képes magát felküzdeni azon magaslatra, ahol 
a felvilágosodott cosmopoliták állanak; nem egyéb 
hiúságnál, mely csak kiskorú nemzetekben ment-
hető, egészben azonban vak ösztön, mely fokozatosan 
kiművelve, általános ember- s világszeretetté lesz. 

Ezen elméletek s eszmék mozditották elő azon 
határozottan gyakorlati anyagi irányt, mely a nem-
zetek érdeksolidaritását tűzte ki jelszóul. Ezen érdek-
közösség, mely az anyagi jólétet helyezi mindennek 
föléje, csak a szabad forgalom által mozdittathatik 
elő; leront minden korlátot; a vagyonosodás és él-
vezet utáni törekvés a főezél ; hazát ott keres, ubi 
bene, elhamvasztja az összetartozandósági érzetet, 
közönyössé teszi a polgárt tulajdon hazája iránt, 
ugy, hogy, ha szegény a haza, kész azt odahagyni, 
ha gazdag, kizsákmányolja, ha absolut kormánya 
van, oda szegődik, ha alkotmányos, kiaknázza, ha 
anarchicus, a zajongásban is önérdekét, önmagát 
keresi; igy szülemlik azután azon vallásnélküli cos-
mopolitismus, mely mindenkor ellentétben álland a 
hazaszeretettel. 

Mily hasonlithatlanul magasabban áll mind-
ezeknél a katholikus felfogás! 

Krisztus nem akarta az egész emberi nemet 
egy politikai nemzetté tömöriteni, a nemzetek jogait 
nem bántotta, az országok határait nem rontotta el; 
hanem alapitott egy életrendet, mely távol minden 
politikai vagy államgazdászati hullámzásoktól, a 
nemzetek legszentebb javait átszellemitse; a hazafi-
ságot nem teremtette, — meg volt ez a görögöknél 
és rómaiaknál, — de könyeivel megszentelte. 0 
nem volt monarchista, sem democrata, de kimutatta 
az erkölcsi alapot, melyen a monarchia vagy demo-
cratia nyugodjék; a nemzetközi jogokat nem hatá-
rozta meg, a forgalmat, a kereskedelmet nem sza-
bályozta, — de odamutatott a törvényre, mely az 
embernek embertársai iránti viszonyaiban határozó 
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legyen; a munkának theoriáját nem magyarázta, 
— de az „ora et labora" parancscsal kijelentette, 
mily magasztos a munka, mily tiszteletreméltó a 
munkás. 

A kereszténység tehát egy általános szellemi 
törvény, mely mindenütt az embert mint embert 
tartja szem előtt, hogy lelkét, szivét, érzelmeit ne-
mesítse; hogy belőle az államférfi, a katona, a ma-
gasra törő ész, a fenségesre irányzott sziv legneme-
sebb sugallataikat merítsék. 

Az anyaszentegyház küldetésénél s általános 
(katholikus) jellegénél fogva, eredetéhez, nevéhez 
hiven mint egy nagyszerű eszme, mint az erkölcsi 
világrend hordnoka isteni erejével ugy hatott a tár-
sadalmi fejlődésben, mint a természetnek általános 
törvényei az emberi nein physical életében. Átha-
totta erejével az egészet, nem nyomta el az egyént; 
társadalmi s nem politikai elv lévén, befolyásolta 
az erkölcsöket s képezte a jellemeket. Szellemi élet-
törvény ez, mely nem akadályozza a szabad akarat 
tevékenységét. A civilisatióra reányomja bélyegét, 
de a népek kormányzatában theokraticus szerepre 
nem tör. Átalakítja a népeket, de nem alapit orszá-
gokat; odaállítja a nagy társadalmi elveket, — de 
ezeknek valóságát a nemzetekre bizza, kik területi, 
éghajlati befolyás szerint, a műveltségben fokról 
fokra haladván, valósítani hivatvák a jog és igaz-
ság eszméit. Á haladás elvét soha sem tagadja meg; 
fejlődött ö s fejlődtek vele a népek. 

De azért a katholicismus nem cosmopolitismus. 
— Vak hatalom emez, — éltető, erkölcsi törvény 
amaz. A cosmopolitismus nem eszme — az egy vak 
törekvés, mely a fokozott szerzési ösztönt általáno-
sítja. A nyers erőknek szövetkezete s egyensúlya a 
cosmopolitismus végczélja; a testvéri szeretet nem 
ideál, hanem útlevél, hogy a meztelen érdek lelep-
leztetvén, a korlátok lerontassanak, melyek nemze-
tet nemzettől elválasztanak, s a hazaszeretet meg-
semmisíttessék. A népek általános szövetkezése az 
ürügy, az anyagi érdekek s az élvezetek közössége 
a valódi czél. A létérti küzdelem az erösebbnek adja 
a jogot, s ha majdan nem az egyén lépend sorom-
póba az egyén ellen, hanem nemzet küzdend nem-
zet ellen : a kimenetel nem lehet kétes, — az erö-
sebb s tán nem a legműveltebb győzni fog. Brasi-
liát soha sem lehet a civilisatió ama magaslatára 
emelni, ahol ma Európa áll; mert — azt mondják 
a cultur bölcsészek — ott a természet oly hatalmas, 
hogy az embernek lehetetlen vele megküzdenie, a 

természet nyers ereje hatalmasabb, mint az ember-
nek akár physicai, akár szellemi tehetsége ; — s a 
cosmopolitismus nivellirozó hatása ellen van-e 
óvszer ? 

A katholikusnak a hazaszeretet nem pusztán 
természeti ösztön, nem pusztán polgári erény, nem 
külső diszitmény, mely különleges érdekeket takar; 
nem nagyhangzásu szójárás, mely a nagy semmi-
nek leplezése, hanem Istentől s az anyaszentegy-
háztól megszentelt érzelem, mely mindennel össze 
van forrva, ami a haza szent érdekeivel azonos ; 
nem geographicus fogalom, nem ethnographicus 
ábránd, hanem szent kötelesség, mely az Isten aka-
ratában gyökeredzik. A katholikusoknak hazaszere-
tetét hite védi s erösiti, s ez képezi amannak leg-
erősebb panaceáját; mert a vallás nélküli hazafi-
ság non sens, hiányozván benne a kötelesség érzete 
s a magasabb sanctio. 

A Sz.-László-Társulat nagyszellemü alapitója 
az egyháznak s hazának szeretetét egybekapcsol-
ván, mindkettőnek szellemi érdekeit tűzte ki műkö-
dési czélul; s mi intentióihoz hiven e kettős alapon 
folytatjuk — eddigelé még szerény — tevékenysé-
günket. S ha alapitónk szellemén tul még a multat 
is felidézzük emlékünkbe, tiszta lélekkel mondhat-
juk, hogy a nemzeti traditiók ösvényén haladunk. 
Mert valamint nemzetünkben mindenkor erősen ki-
fejlett önérzet honolt: ugy csak a rosz akarat ta-
gadhatja, hogy nemzeti önállóságunkban, függet-
lenségünkben, fennállásunkban a katholikus egyház 
mindig hatalmas tényező volt, ugy, hogy ősi hitünk 
s hazaszeretetünk mindig egy vonalon állottak. 

Ismerjük azért kötelességünket ma is. Megerő-
síteni azon köteléket, mely bennünket s hitsorso-
sainkat az egyházhoz fűz ; megszilárdítani azon 
kapcsot, mely bennünket s polgártársainkat a ha-
zához köt. Hódolat az anyaszentegyház magasztos 
feje iránt ; törhetlen hűség a magas uralkodó csa-
lád iránt; a hazaszeretet tiszta érzete, teremtve, fen-
tartva, szentesítve, megkoszorúzva szent s változat-
lan hitünk által; — hazánkban a nevelés s műve-
lődés elömozditása, hazánk határain tul szegény 
vérrokonainknak vallásukban nemzeti öntudatuk-
ban és sajátságaikban való fenntartása : ezek ké-
pezik törekvéseinknek czélját, s igy rójuk le egyhá-
zunk s hazánk iránti kötelességünket. (Hosszantartó 
éljenzés.) 
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A s z á m o k 
mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. 

Ráró m. 
(Folytatás.) 

Három a tökély, s a teljesség száma a roszban 
ugy mint jóban. 

A háromegy Istennek mindentudását a földön 
három tanú képviseli : in ore trium testium statomne 
verbum, és az utolsó fórumnál mi (betli din) há-
rom biró dönt. Plútó birodalmában liárom biró (Mi-
nos, Radamanthus, Aeacus) hoz végitéletet. 

Háromszor imádtatik napjában az Ur neve (Zsol-
tár, 55, 18. Daniel, 6, 10.). A kiengesztelés napján, 
die expiationis, háromszor ment a főpap a szentek 
szentjébe. 

A pap három verssorban áldja a népet (4. Mos. 
6, 22.); az angyalok dicséneke Jehova trónjánál 
háromszori Tszent" kiáltásból áll. (Isaias, 6, 3.) Há-
romszor imádkozik Dávid (1. Sám. 20, 41.); három-
szor sz. Pál, hogy a gonosz kisértö távozzék. (2. Cor. 
12, 8.) Háromszor áldozott évenkint Salamon (I. 
Kir. 9, 25.); háromszor kelle az izraelitáknak Je-
hova előtt évenkint megjelenniök. (2. Mos. 23, 14. 
17. 34, 23. 5. Mos. 16, 16.) Három napon át készül 
a nép a törvény elfogadására (2. Mos. 19, 11.), vagy 
a szent földre való visszatérésre (Esdr. 10, 9.). Álta-
lában a harmadik nap mindig szent nap (4. Mos. 
19, 19.) ..atque hoc modo mundus lustrabit immun-
dum die tertio et septimo." V.ö. Josua, 1, 11. „har-
madnapon át fogtok menni a Jordánon." A Jordá-
non való átmenés a szent föld elfoglalására előké-
szítő tisztulás. 

Ábrahám három állatfajt hozott áldozatul, me-
lyek mindegyikének három évesnek kelle lennie. (1. 
Mos. 15, 9.) 

Az el nem fogyasztott áldozati hus harmadna-
pon megégetteték. (3. Mos. 19, 5.) 

A fák három első évi gyümölcsei Jehovának va-
lának szentelve, nem vala tehát szabad azokat el-
költeni (v. 23.). 

A bélpoklosságtól megtisztultnak áldozata há-
rom bárányból és három mérték finom lisztből (si-
mila) álla. (3. Mos. 14, 10.) 

De a büntetés, bűn és megszentségtelenülés 
állapota is három napig tart, mint p. o. az egyip-
tomi sötétség ; vagy az ily állapot három nap alatt 
készíttetik elő (v. ö 1. Mos. 40, 18. és 2. Mos. 15, 
22 — 26.) vagy három évvel előbb hirdettetik. (Isaias, 
16, 14.) 

Dávid vérengző tette miatt az éhség 3 napig 
tart (2. Sam. 21, 1.); s mert Dávid a hadsereget 
megszámlálá, mi kevélységet árult el, haragra gyul 
az Ur, de mégis megengedi, hogy válaszszon Dávid e 
három büntetés közül: három évi éhséget, vagy há-
rom hónapi üldöztetést, avagy három napi dögvészt 
népe között (I. Chron. 21, 12.)— (Ezechiel, 21, 14.) 
jövendöli, hogy a kard három éllel fog dühöngeni és 
5, 2. háromszoros büntetést hirdet. (V. ö. 17. v.) 

Miként a teljes bűnbánat három részből, három 
cselekvésből áll (alamizsna, ima, böjtölés): ugy a 
tökéletes böjtölésnek három napig (Eszt. 4, 46. Tob. 3, 
12.) és a teljes gyásznak három hétig kell tartania. 
(Dán. 10, 2.) 

Három a pogányságban is a tökélynek, a foga-
lom megerősítésének jelvényeül szolgált; mert Bra 
min annyit jelent, mint háromszor szülött. Hercules a 
halandók leghatalmasbbika fogantatásához három 
éjet igényelt. Mint Jonas három nap a hal gyomrá-
ban, Jézushárom nap volt a koporsóban. Igy Hercu-
les is három napig láthatlanul eltűnik. 

A 3-szor 3 = 9 a pogányok legszentebb száma 
(lásd majd 9). A négy világrész (Jer. 49, 36.) és 
négy évszak háromszorosan véve adja a minden 
népnél jelentős 12-es számot. 

Ha az 5 (pentas), mint már neve is mutatja, 
minden régi nyelvben a kövérség, az egészség, a 
physikai jólét, az élet száma (lásd majd 5) : ennek 
háromszorosa bizonyára jelentményteljes, midőn 
Jehova a halál ágyán küzdő Ezechias királynak éle-
tét még 15 évvel megtoldja. (2. Kir. 20,6. Isai. 38, 6.) 

Minthogy a 6-os szám (lásd hat) a bűnnek és 
büntetésnek száma, ennek háromszorosa == 18 e fo-
galomnak legmagasbb fokozatát jelenti. 18 évig szol-
gáltak az izraeliták Moab kiralyának (Birák 3,14.); 
ugyancsak 18 évre veti őket Isten a philistaeusok és 
ammonitak jármába (Birák 10, 8.); a benjaminiták 
18 ezer izraelitát hánynak a kard élire (Birák 20, 
25.), miután már 22 ezer embert lekaszaboltak volt 
(u. o. 21. vers); a mi együtt véve az ismert 40-es 
büntetés számát adja. (Lásd majd a 4-es számot.) 
2. Sam. 8, 13. szerint Dávid 18,000 syrust, l.Krón. 
19, 12. szerint pedig Abisai 18,000 idumeit gyil-
kol le. 

Nabuchodonosornak 18 ik évében ostromolta-
tott Jeruzsálem (Jer. 32, 1.) és hurczoltatott a nép 
fogságba. (Jer. 52, 29.) — Siloe tornya 18 embert 
temet romjai alá. (Luc. 13, 4.) A sátán 18 évig tartja 
súlyos betegségben az evangeliumi asszonyt (Luc. 
13, 14.). mignem öt Krisztus meggyógyítja. 
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A rabbinusok k ö v e t k e z ő l e g m u t a t j á k ki, h o g y 
18 a bűn s z á m j e g y e : S'ún = 1 8 , mert s = 1 "û — 9 

n = 8, ezek ö s s z e g e 1 + 9 4 - 8 = 1 8 . 

Miként a hetes s z á m a szentség- és k e g y e l e m -

nek, u g y e g y s z e r s m i n d ezek e l l enkező jének a bün és 
b ü n t e t é s n e k is s z á m j e g y e . H á r o i n s z o r o s i t v a p e d i g a 
g o n o s z s á g o t és a boszút j e l ent i . A r a b b i n u s o k szer int 
a 7- ik h ó n a p 2 1 - i k e a nap, m e l y e n az é g b e n az e 
hó e l s e jén f e l n y i t o t t s o r s k ö n y v e k újra bezáratnak, s 
m i n d e n e m b e r sorsa v i s s z a v o n h a t l a n u l e ldönte t ik , 
m e r t e h u s z o n e g y nap az egész é v n e k fe le l meg . 

A héber a l f a b e t 10 - ik betűje 1 ( jod) szer in tök 
az i s ten i szám, m e r t j ó d d a l kezdődik , m e l y I s t ennek 
l é n y e g n e v é t — J e h o v a — h e l y e t t e s í t i , azért é g és f ö l d 
e l m ú l n a k , de a szent i ratoknak e g y j o d ( io ta) be tűje 
e l n e m vész . 

M i n t h o g y p e d i g j o d az i s t e n i s z á m : e n n e k há-
romszorosa is v i s z o n y b a n v a n az i s t e n s é g g e l . Har-
m i n c z é v e s n e k k e l l e l e n n i e a l ev i tanak , h o g y szo l -
g á l a t k é p e s l e g y e n (4 . Mos. 4 , 3.), ki, m i k é n t m i n d e n 
t e r m é n y e k t i z e d e , J e h o v á n a k v o l t s zente lve . M i n t h o g y 
azonban a 10 ( l á s d m a j d a 10 -es t ) a b ü n t e t é s n e k és 
b ü n b á n a t n a k is s z á m j e g y e ; ( m i n t ezt az e g y i p t o m i 
10 c s a p á s és a k i e n g e s z t e l é s r e m e g h a t á r o z o t t 10- ik 
napja a hetedik h ó n a p n a k b i z o n y i t j á k ) , azért a m e g -
h o l t a k é r t i g y á s z i d ő t a r t a m a 10 X 3 = 3 0 n a p r a 
terjesztet ik ki (4 . Mos. 20 , 2 9 . ) és 3 0 s i k l u s n y i 
b ü n t e t é s m é r e t i k e g y e s b ű n t é n y r e . A h a r m i n c z 
e z ü s t n e k is, m e l y é r t J é z u s J ú d á s á l ta l e ladatot t , 
ta lán u g y a n i l y g y á s z és b ü n t e t é s j e l e n t é s e van. 
Mert J é z u s n a k halála a b ű n ö s e m b e r i s é g b ü n h ő d é -
.sét v a l a h e l y e t t e s í t e n d ő . 

A n i n i v i t á k m e g t é r é s é r e 4 0 napi h a t á r i d ő tű-

zet ik ki (Jon . 3, 4 . ) ; de h á r o m s z o r n e g y v e n nap = 

120 nap adat ik a v i l á g n a k a v i zözön e lőt t . (1-

Mos. 6, 3.) 

A h á r m a s számnak v a l l á s i , i s teni j e l l e g e leg-
i n k á b b a s z e n t h á r o m s á g t i t k á b a n t ű n i k ki, u g y a 
k e r e s z t é n y m i n t a zs idó k i n y i l a t k o z t a t á s b a n és a 
p o g á n y o k m y t h o l o g i á j á b a n . 

D e erről m á s a l k a l o m m a l k ü l ö n ér t ekezésben 

s z ó l a n d u n k . Dr Kanyurszky György. 
(Folyt, köv.) 

A Szent-László-Társulat 
XIV. rendes közgyűlése 1879. nov. 6-kán. 

A Szent-László-Társulat f. hó 6-án tartá a központi 
papnövelde nagy termében ez évi rendes közgyűlését. A 
gyűlést az egyetemi templomban tartott isteni tisztelet előzte 

meg. A püspöki karból, (mint már emiitettük,) jelen voltak 
Peitler Antal váczi püspök, Pauer János székesfehérvári 
püspök, Kubinszky Mihály fölszentelt püspök. A világiak 
s a vidék ezúttal csekély számmal voltak képviselve. — Dr 
Balogh Sándor ügyvéd társulati alelnök meleg szavakban 
üdvözölte az egybegyűlteket s hivatkozva az eddigi szo-
kásra, fölkérte Kubinszky Mihály püspök ur ő méltósága 
vezérlete alatt Csernyánszky nyitrazsámbokréti plébános, 
Pauer György fővárosi polgár és Rudnyánszky Ferencz ügy-
véd urakat, — hogy küldöttségileg tiszteletteljesen hivják 
meg a méltóságos elnököt a közgyűlésre s kérjék föl elnöki 
székének elfoglalására. 

A küldöttség megbízatásában eljárván, kevéssel tiz 
óra előtt Schlauch Lőrincz elnök ur ő méltósága megjelent 
s a jelenvoltak lelkes éljenzései között elfoglalalván elnöki 
székét gyönyörű eszmékben gazdag, szellemdus beszéddel 
megnyitá az ülést, mely beszédet t. olvasóink lapunk élén 
egész terjedelmében vették. 

A beszédet többszörös tetszésnyilatkozat szakította 
félbe s hosszan tartó éljenzés követte. A jelenvoltak feszült 
figyelemmel s nagy élvezettel hallgatták a püspök ur gyö-
nyörű szónoki előadását. 

Az elnöki megnyitó beszéd után, Lonkay Antal indít-
ványára, határozatba ment, hogy a közgyűlésből a sz. atyához 
hódolati felirat intéztetik s ezzel kapcsolatban a társ. 1500 
frank szeretetadományt tesz le aranyban a pápa trónzsámo-
lyához. A felirat szerkesztésére s annak a szeretetfillérrel 
leendő elküldésére a püspök-elnök ur kéretett föl. 

A titkár jelentést tett a társulat működéséről. Fenál-
lása óta az egylet 118,202 frt 62 krt fordított segélyzésekre. 
Százhét hazai templom épitéséhez, vagy kijavításához já-
rult kisebb nagyobb adományokkal ; százharminczöt iskola 
építését vagy fölszerelését segítette elő. Adományainál a 
legcsekélyebb összeg csak ritkán szálott alá 30 forintig, mig 
a legnyagyobb meghaladta a 600 forintot. Két csángó ifjút 
neveltetett saját költségén. Évenkint 840 forint rendes sub-
ventiót ad két magyar tanitó javadalmazására Bukurestben 
és Ploestben s lehetővé tette, hogy a bukuresti elemi isko-
lában jelenleg már két magyar tanitó működik. A moldvai 
csángók egyházi és iskolai szükségeiről igyekszik tehetsé-
géhez mérten gondoskodni, s törekvése oda irányul, hogy 
magyar hitküldérek működhessenek mint lelkészek a csán-
gó községekben. A bukovinai csángókra is kiterjedt gondos-
kodása s Józseffalva községét temploma s iskolája felépíté-
sében jelentékeny adományokkal támogatta. A Belgrádban 
lakó magyarországi illetőségű katholikusok elemi iskolájá-
nak fentartására évenkint 200 frt rendes segélyt nyújt. A 
herczegovinai kath. missiót 400 frttal segélyzi, a boszniai 
szent ferencz-rendi szerzet részére a gyöngyösi zárdában 
évenkint 2 növendéket kepeztet. A társulat alapítványi tő-
kéi a lefolyt évben is jelentékenyen gyarapodtak, s jelenleg 
értékpapírokban : 21,250 forint, készpénzben 17,361 frt 67 
krral bir. A titkár végül bemutatta azon népszerű nyelven 
irt röpiratot, mely a csángók rövid történetét tartalmazva s 
jelen viszonyait ismertetve, ezzel kapcsolatosan ismerteti a 
társulat czelját, kiemelve annak vallási és hazafiúi szem-
pontból szükséges támogatását. A röpirat 6000 példányban 
nyomatott s ki fog ingyen osztatni. 
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A titkári jelentést dr Czobor Béla fehérmegyei áldo-
zár s egyetemi magántanár értekezésének felolvasása követ-
te. Tárgya: „Az egyházi művészetek hazánkban." Értekező 
jelenleg tanulmányi utazáson lévén külföldön a felolvasást 
Rostaházy Kálmán krisztinavárosi plébános ur volt szives 
teljesíteni. 

A felolvasott pénztári kimutatás tudomásul vétetett s 
a számvizsgáló bizottság jelentése alapján a pénztárnok az 
1878. számadásra nézve a fölmentvény kiadatni határoz-
tatott. 

Schlauch Lőrincz püspök-elnök ur ő méltósága sajná-
lattal jelenti, hogy a társulat nagyérdemű alelnöke, Pauer 
János székesfehérvári püspök ur ő méltósága, ki e tisztet 
tizenegy éven át nagy buzgalommal viselte, erről lemond. 
Erre fölolvastatott a püspök ur levele is, melyben magát 
fölmentetni kéri s kijelenti, hogy e társulat érdekeit jövőre 
is előmozdítani kötelességének ismerendi. A közgyűlés a le-
mondást elfogadta s nevében elnök ur ő méltósága meleg 
köszönetet mondott a lelépett alelnök urnák azon buzgó 
szolgálatokért, melyeket ügyei iránt mindenha tanusitott. 

Az ekként megürült alelnökségre, a püspök-elnök ur ő 
méltósága előterjesztése folytán, Kubinszky Mihály püspök 
s pápai praelatus ur ő méltósága közfelkiáltással inegválasz 
tátott. Ö méltósága örömmel elfogadta a megtiszteltetést s 
köszönetet mond a személye iránt nyilvánított bizalomért, 
Ígérvén, hogy a társulat ügyeit, mint eddig, ugy ezután is 
lelkének egész hevével előmozdítani leend egyik főtörekvése. 

Fuchs János pénztárnok elfoglaltsága miatt ezen tisz-
téről lemondván a közgyűlés helyébe egyhangúlag megvá-
lasztotta Bach János urat, a Szent-István-Társulat ügynö-
két, ki a pénztárt a választmány határozatából ideiglenesen 
már átvette. 

A választmány és a számvizsgáló-bizottság tagjai új-
ból megerősíttettek. Ez utóbbiaknak buzgó fáradozásaikért 
a közgyűlés köszönetét nyilvánította. 

Az inditványok sorára kerülvén a tárgyalás, Kubinszhy 
Mihály alelnök ur ő méltósága indítványozta, hogy a mold-
vai csángók ügyének sikeresb előmozdithatása végett tenné 
magát a társulat érintkezésbe a jassyi püspökkel s kérne 
tőle ujabb adatokat s felvilágosításokat a csángók egyházi 
ügyeiről s azon módokról, melyek az ottani viszonyokhoz 
mérten legczélravezetőbbek lennének. Lonkay Antal annak 
kérvényezését indítványozta, hogy a bukovinai csángók a 
szatmári egyházmegyébe kebeleztessenek be. E fölött beható 
eszmecsere fejlődött ki, mely elnök-püspök ő mgának azon 
nyilatkozatával ért véget, miszerint ő mga az átkebelezés 
eszméjéhez nem járulhatván igyekezni fog odahatni a lem-
bergi érseknél, hogy a bukovinai csángó magyarok lelki 
gondozását vicariali potestate a szatmári püspökre ruházza 
át. A közgyűlés ezután Kubinszky M. püspök ur az indít-
ványát magáévá tévén az indítványozó püspök ur elnök-
lete alatt Borszéky Soma, Lonkay Antal, Sántha Lajos és 
Márkus Gyula tagokból álló ad hoc bizottságot küldött ki, 
hogy ezen ügyben a teendők iránt tanácskozzék, a jassyi 
püspöktől a szükséges teendőkre s adatokra nézve magának 
tájékozást szerezzen, és a tovább teendő intézkedés iránt ja-
vaslatot nyújtson be a jövő közgyűlésnek. 

Rostaházy Kálmán, mint az actio-bizottság tagja, in-

dítványt nyújtott be, melyben a társulat működésének hat-
ványozása végett a szervezet megváltoztatását hozza javas-
latba. Az inditvány, minthogy annak tárgyalásába a köz-
gyűlés azonnal nem bocsátkozhatott be, megvitatás és jelen-
téstétel végett a választmányhoz utasíttatott, 

A tanácskozás tárgysorozata ki lévén merítve elnök a 
jegyzőkönyv hitelesitésére Ruzsicska János és Lipthay Kor-
nél tagokat kérte föl. — Balogh Sándor köszönetet mondott 
elnöknek a gyűlés tapintatos vezetéseért s fölkérte, hogy 
főpásztori áldását adná a jelenlevőkre. Ennek megtörténte 
után a gyűlés véget ért, hosszasan éltetve a teremből távozó 
elnököt. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , november 11. A franczia radicalismus. — 

A hirhedt commune tagjainak, a petroleuröknek egyrésze, a 
franczia képviselőház és Gambetta kegyelméből, — ez utób-
binak bizonyára nem minden számításon kivül eső, sükeres 
vagy sükertelen érdekében-e, ki tudná megmondani, — haza-
érkezett. A hősöknek (?) tiszteletére, kik egykor Franczia-
ország fővárosát felgyújtották, díszes fogadtatás, pénzsegély,, 
diszebéd stb. rendeztetett, melyek mindazt tanusitják, hogy 
a petroleum-láng mind ez ideig nem volt még képes felvilá-
gosítani a franczia nép egy részét a felől, hogy mit várhat a 
jövőben azoktól, kik a múltban kellő fényt vetettek lelküle-
tük és szándékukra, — holott a multa jövőre nézve kellő ga-
rantiát nyujthat.ott volna. Vagy hogy is lenne remélhető, 
hogy ilyen emberek a múltban követett iránytól a jövőben 
eltérjenek, midőn a kiküntetés minden jeleivel fogadtatnak? 
Hogyan lehetne várni józanul, hogy ezek az emberek nem fog-
ják ismételni azt, amit eddig tettek, ismételni annál nagyobb 
dühhel, minthogy most meg lehetnek győződve ártatlansá-
gukról, midőn nemzeti martyrokként üdvözöltetnek ? Mu-
tattak-e megtérést, mutatattak-e bánatot, mutattak-e válto-
zást érzelmeikben, hogy annyira ünnepeltetnek, mint tényleg 
történik? Nem. Miért ne okoskodnának tehát ezek az em-
berek olyformán, hogy mindannak helyesnek, köventendőnek 
kell lenni a jövőben is, amit eddig tettek, mert különben 
csak nem fogadnák, nem üdvözölnék őket oly bensőleg, mint 
teszik, ha az, a mit ők eddig tettek, helyes nem volna. Ezr 

ugy véljük, a petroleurök következetes gondolkozás-módjá-
ról fogna tanúskodni. 

Nem is jól fejeztük ki magunkat, hogy csak ,fogna' 
tanúskodik ; a helyes kifejezés az, hogy a petroleurök, a fran-
czia radicalismus e hivei, vezetőik és főnökeikkel együtt e 
gondolkozásmód létezéséről már tényleg tanúskodnak. Mi-
óta az első communisták ismét franczia földre léptek, a 
radicalismus megkettőztetett erővel tör czéljai felé. A 
mit a Ferry-féle iskola-törvényjavaslat még, hogy ugy 
mondjuk, csak kisszabásulag, kis kiadásban akar egyelőre 
létesiteni, azt a franczia radicalisok szélesebb alapra fek-
tetve, nagy kiadásban akarják egy csapásra végrehajtani. 
Ok a társadalmat nem lassankint, hanem egyszerre akarják 
alapjából felforgatni. Hogy e közben első sorban a társa-
dalmi reform' az egyházon, a papságon és mindazon, mi 
ezekkel összeköttetésben van, szándékoltatik a radikálisok 
által is végrehajtatni, hogy a papságot nem csak az iskolá-
ból, hanem a társadalomból is száműzni akarják, vagyis töké-
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letesen megszüntetni, azt már mondanunk sem kell, hiszen, 
ha ez nem történnék, akkor nem is lehetne radicalis eljárás-
nak nevezni. Azon társas összejövetelek, melyeket a radica-
l i s m s hivei tartanak, tanúságot tesznek mindarról, a miket 
mondottunk, ugy hogy az ily összejöveteleknél tartott be-
szédek nem egyebek, mint azon vágy kifejezései, bár jönné-
nek el ismét azon napok, midőn dühüket a papok vérében 
lehűthetik, mint az történt a csak nem régi commune 
uralma alatt. Mind eme beszédeken fel lehet ismerni, hogy 
ezeknek az uraknak (?) gondolkozásmódja mind a mai napig 
nemcsak nem változott,hanem ellenkezőleg abban megerősöd-
tek, helyesen értelmezvén tetteikre mindazon kitüntetéseket, 
melyekben részesülnek. Ama kifakadások, melyek az egyház, 
a papság ellen elhangzottak, bizonyitják, hogy ők a sajtó 
és a franczia nép egy részének üdvözletét ugy fogadják, 
mint felszólítást annak folytatására, a mit már egyszer tet-
tek, a mi egy időre félbeszakittatott. 

Senki sincsen, a kinek nagyobb joga volna kárhoz-
tatni e felforgató elemek működését, mint épen a katholikus 
sajtónak ; de épen azért senkinek sincsen nagyobb joga, 
hogy szemére lobbantsa a liberális sajtónak következet-
lenségét, midőn a franczia radicalisok működését, nyilat-
kozatait és törekvéseit őrültségnek nevezi. Vannak ugyan-
is nálunk is liberális lapok, melyek a franczia radicali-
soknak fentebb ecsetelt törekvését, kapcsolatban a vagyon 
közösséggel, vagy uj felosztással, őrültségnek nyilatkoztat-
ták ki. Nemcsak nem tagadjuk, hanem igenis elismerjük mi 
is, és pedig teljes készséggel, hogy a jelzett törekvés, valósá-
gos ,őrültség' ; de e szót használni, ama törekvést e szóval 
jellemezni, vagy bármiképen elitélni a liberális sajtónak 
nincsen joga. Ertjük, felfogjuk mi is, hogy ama felforgató 
jelenségek láttára a liberális sajtó megdöbben; de azt is 
tudjuk, hogy joga nincsen vádolásra, nincsen joga az elité-
lésre, hanem igen van kötelessége, hogy ama jelenségek 
láttára mellét verve mea eulpát mondjon; mert azon jelensé-
gek a liberalismus tanainak következetes és végső következ-
ményei. A liberális doctrinák és tények a papsággal és egy-
házzal szemben, sőt az anyagi téren is, másokat azon követ-
keztetésre juttattak, hogy a liberalismus félúton megáll, 
hogy azok, kik magokat liberálisoknak nevezik, a tant meg-
hamisítják, egész valóságában nem érvényesitik : ők tehát 
következetesek akarván maradni, a liberális tanokból a vég-
következményeket is levonják és az életben a szerint is jár-
nak el. A radicalisok nem egyebek, mint liberálisok, csak-
hogy következetesek, hivek a liberális tanokhoz, mig azok, 
kik e névtől irtóznak és magokat egyszerűen liberálisok-
nak nevezik, következetlenek. Mert tény, kétségbevonhat-
lan tény, hogy radicalisok nem léteznének, ha liberálisok 
nem volnának : és épen azért hasztalan törekszik a libera-
lismus a radicalismust megtagadni, mert minden józanon és 
következetesen gondolkozó ember tudja, hogy ez az ő tör-
vényes gyermeke. 

Igy lévén a körülmények, azt hisszük, hogy liberális 
lapjaink ,örültségi' nyilatkozataival a franczia radicalisok 
ugyancsak keveset fognak törődni. Egyszerűen azt válaszol-
hatják nekik, medice cura teipsum ; vagy pedig hallgassa-
tok, mert azt, a mit teszünk, nem mástól, hanem a liberalis-
mustól tanultuk, melynek tanait ti is valljátok, legalább azt 

mondjátok, hogy ti is liberálisok vagytok. És e válasz na-
gyon helyes volna. A radicalismust nem a radicalismusban 
kell megtámadni, mert ez nem egyéb, mint az elvetett mag 
gyümölcse ; és ki mint vet, ugy arat : a ki szelet vet, vihart 
arat. A radicalismust az ő gyökerében, a liber alismusban 
kell megtámadni. Ha leakarjuk győzni a radicalismust, erre 
liberális lapok, liberális elemek nem képesek, mert öngyil-
kosságot e tekintetben elkövetni nem fognak. E téren ismét 
csak a keresztény felfogás és e felfogásnak életbeléptetése 
segithet a társadalmon. Ha ez őrültnek nyilvánítja a radica-
lismust, rámutathat a baj alapjára, a liberalismusra, ez ellen 
küzdhet anélkül, hogy őtet azon vád érhetné: medice, cura 
teipsum. És ha egyszer eljön a kor, mely bár mennél hama-
rább jönne el, midőn a kereszténység győzedelmeskedni fog 
a liberalismus, e modern pogányság felett, mint egykor győ-
zedelmeskedett a régi pogányság felett: akkor bizonyára 
meg fog szűnni a radicalismus is ; de addig nem, hanem 
Damocles kardjaként fog függni a társadalom felett. ^ 

Róma, nov. 1. A Jézus-társasága rendfönökének lió-
dolata és ragaszkodási nyilatkozata, melyet főt. Becks atya, 
a szentéletü aggastyán-rendfőnök, az egész rend nevében a 
philosophia restauratiójáról szóló pápai encyclica alkalmá-
ból szentséges atyánk trónja elé tett le, e jeles rend ellenségei-
nek alkalmul szolgált mindenféle koholmányokra és rágal-
makra. Azt mondták, még midőn a jezsuita rend e tette terv-
ben volt, hogy az egész azért történik, mert az Aeterni patris 
kezdetű bulla egyenesen a jezsuiták ellen volt intézve, most 
tehát nincs más egyéb hátra, mint meghunyászkodni. Libe-
rális és protestáns egyházi lapok igy látták ez ügyet sötét-
szinü szemüvegükön, melyet feltenni el nem mulasztják 
soha, midőn katholikus ügyről, kivált a pápáról és jezsui-
tákról van szó. 

De hát csakugyan mi is történt s mi van a dologban? 
Egyszerűen ez. A tagjainak nagy tudományosságáról min-
denkor hires jezsuita rend főnöke Rómába jött és magán 
kihallgatáson a rend teljes odaadását nyilvánitá aa egyház 
fejének nemcsak tanitása és parancsai, hanem tanácsai és 
legcsekélyebb óhajai iránt is. Egyúttal jelenté a szent atyá-
nak, hogy megfelelő rendeletet adott ki az iránt, hogy a 
Jézus-társaságának tagjai aquinói sz. Tamás tanait men-
nél öszhangzóbban és kifejezettebb módon kövessék tanítá-
saikban. 

Habár e tény igen természetes és magától értendő volt 
a Jézus-társasága részéről, mégis a ragaszkodás ily ünne-
pélyes és forró érzelmektől kisért nyilvánítása a szent-
atyának különösen jól esett. A szent atya a jezsuita rendtől 
tanulta meg ifjúságában a philosophiát nagyrabecsülni, e 
rend tagjai vezették be őt abba, a mint most az egész anya-
szentegyházban virágzásra akar vezetni, aqu. sz. Tamás böl-
cteségébe. Sapientiam s. Thomae dicimus, mondá ismételve 
encyclikájában : vagyis ő a szent tudor bölcsészetének szel-
lemét akarja felvirágoztatni. És ezen magasztos törekvésé-
ben, jól tudja a szentatya, hogy a bölcsészet terén kitűnő je-
zsuita rend ragaszkodására, közreműködésére mindenha szá-
mithat. A Jézus-társasága több más szerzetes renddel, me-
lyekben rendi szokás aquinói sz. Tamás vezérlete alatt böl-
cselkedni, mindenkor vetélykedett az angyali tudor tekin-
télyének elismerésében és elismertetésére való lelkes törek-
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vésben. Aqu. sz. Tamás tiszteletében nem hagyta megelőz-
tetni magát soha egy rend által sem. A szent tudor szellemé-
ben magas fokra emelt theologiai és bölcsészeti műveltsége 
által e rend mindenha befolyásos, elsőrangú helyet foglalt el s 
foglal el most is. Ezért esett jól a sz. atyának e rend részéről 
a ragaszkodás és hódolat ünnepélyes nyilvánítása. Mert a 
jezsuitarend, a mint eddig leghathatósabb úttörője volt, 
mióta e század elején visszaállíttatott, aquinói sz. Tamás 
bölcseségének : épen ugy most egyik legbiztosabb garantia 
az Aeterni Patris kezdetű bullában kifejtett bölcsészeti re-
form keresztül vitelére a tudós jezsuitarend lelkes közre-
működése. 

Főt. Becks atya hódolatából Isten tudja mi minden-
félét következtetni, — p. azt, mintha a jezsuita-rend a pápai 
encyclica által sújtva érezte volna magát s azért ment hó-
dolni, — belátó ember előtt egyszerűen nevetséges. Hát p. a 
nápolyi érseki tartomány püspöki kara s az egész olasz, 
spanyol, franczia, belga, ir stb. püspöki kar szintén sújtva 
érezte magát, s azért siet egymásután hódolatát, ragaszko-
dását letenni a páj>ai trón elé ? Le ridicul, ce tue. 

Bukarest . A kath. tanügy főt. Paoli püspök ur kor-
mánya atatt nagy haladást tett. 0 mga semmi fáradságot 
sem kiméit, hogy az egyház leányát, az iskolát, felvirágoz-
tassa. Most már törekvéseit szép sziker kezdi koronázni. Az 
utóbbi háború alatt sok iskolát be kellett zárni és ő mlgá-
nak még most is sok nehézséggel kell megküzdenie, hogy 
ezen iskolák ismét megnyiljanak. Legújabban a Bukarest-
ben székelő nikápolyi püspök székhelyén a kath. iskola-
ügy állapotát következő adatok világítják meg. A püspöki 
felsőbb fiiskolában van 7 osztály, melyek közöl 4 elemi és 
3 real-gymnasiumi, 8 tanárral. 1878/9-ben 404 tanítvány 
járt ez iskolába, közőlük 130 volt németajkú, 134 magyar, 
70 román, 31 spanyol, 17 lengyel, 8 cseh, 5 franczia, 3 bol-
gár, 3 olasz, görög 1 szerb.Vallás szerint : 278 kath., 72 gör. 
kel., jobbára mind román, 21 protestáns, 33 izraelita. Az 
elemi fiókiskolában volt 3 osztályban 2 tanító alatt 110 ta-
nítvány ; közőlük 38 német, 33 magyar, 24 román, 6 len-
gyel, 5 cseh, 3 olasz, 11 angol; katholikusok 69, görög kel. 
románok 21, protestáns 17. Következő nyelveket tanultak a 
tanonczok : németet, magyart, románt, francziát. — A 
püspöki seminarium két részre oszlik : gyermek-seminari-
umra és theologiaira. Az előbbiben volt 1878/9-ben 11, az 
utóbbiban 15 növendék. 

IftODALOl. 
Hannincz év után. Egyházi és hazafiúi költemények. 

A tiszai árvíz által tetemesen megrongált szegedi sz. Fe-
rencz r. fejedelmi templom és kolostor javára. Sántha Mi-
hály, megyeri plébánostól. Kiadja Karcsú A. Arzén 1879. 
Vácz. X V I . 232 lap. 

A múzsák nem szeretik a piaczi zajt s az ibolyák, lilio-
mok, rózsák, örökzöldek nem a mindenkitől taposott utakon 
teremnek. A telt kalász lehajtja fejét s elbújik kalásztársai 
között, mig az üres fej tüntetőleg felemelkedik s mutogatja 
magát.— A fenti czim alatt megjelent költemények, mint már 
a zászló,— Hannincz év után,— mely alatt megjelentek, mu-

tatja, háromszorosan megtartották a római műítész eme tör-
vényét : „nonum prematur in annum." Mint a magvas kalá-
szoknál látjuk, nem akartak ,feltűnni' s nem irigyelték azon 
apró-cseprő költői existentiák dicsőségét, kiket Mindszen-
tynk finom gunynyal leforrázott, midőn igy szólt : „Más 
boldog halandók egész télen, nyáron — kaphatók a boltban, 
leszálitott áron." 

Bevezetésül olvassuk a füzet élén a sokoldalú mun-
kálkodásban fárathatlan költő érdekes önéletrajzát és a köl-
temények jótékonyczélu kiadatására alkalmul szolgált sze-
gedi vész ihletett költői leírását. — Maga a költemények 
füzére három korszak szerint van felosztva. Az első korszak 
bemutatja szerzőt az ifjúság rózsaligeteiben, (1844—1850;) 
a második az oltár zsámolyán (1859 —1870;) a harmadik 
a tettek küzdterén (1850—1879,) összesen 116 képben, — 
azaz költeményben. 

Vallásosság, hazaszeretet, tiszta erény, férfiasság, me-
leg érzelmek, élénk s könnyen alkotó képzelem jellemzik az 
irodalom terén különben is tisztelt nevű szerző költeményeit, 
kinek arczképét a lelkes kiadó helyesen kitűzte a füzet hom-
lokára. 

A belbecs és jótékony czél kétszeresen ajánlatossá te-
szik e mű mennél szélesebb körben való elterjedését. 

VEGYESEK. 
— A speyeri egyházmegyében van 290,182 lélek. A ke-

reszteltek száma: 11,960, közőlük 11,348 törvényes és csak 
552 törvénytelen, tehát az utóbbiak aránya 5°/0. 218 paro-
chia közül 49-ben nem volt törvénytelen szülés. Házasság 
köttetett: 2049, közőlük 1817 tisztán katholikus, 232 vegyes, 
melyek közöl 127 coram ministro acatholico köttetett. Civil 
házasság az egész megyében összesen 83, vadházasság 69 
létezik. Bontó akadálylyal házasságra lépni merészkedett 
25 pár, önkényüleg elvált 64 pár. Az egyháztól el nem pár-
tolt senki, ellenben 21 protestáns tért vissza. Az ókatholi-
cismus ezen megyében kihaló félben van. 

— Amerika egyik legjelesebb theologusa, Pabisch Fe-
rencz, f. évi október 2-án meghalt legnagyobb fokú tébo-
lyodásban (mania acuta), a baltimorei tébolyda falai közt. 
Baját a Purcell érsek gondatlansága által okozott pénzbaj 
okozta. Veszélyeztetve látta kedves seminariumát, melyet ő 
teremtett, s a seminarium elárvereztetésének gondolata 
megzavarta, kioltá a lángészt. Mert a boldogult csakugyan 
lángész volt. Nolcz nyelven beozélt ; egyszerre theologus, 
jogtudós, nyelvész és művész vala. Papneveldéjének kápol-
nájában a főoltárkép az ő műve. Necrologjában ezt olvassuk: 
Egyszerűen a legtudósabb kath. papnak nevezték az Alle-
ghany hegységtől nyugatra. Mint az egyháztörténelem ta-
nára az országban páratlanul állt. Emlékező tehetsége bá-
mulatos vala. Aldozárrá 1850-ben szenteltetett Bécsben. Te-
hát monarchiánk adta Amerikának. Szülőföldjének becsü-
letére vált. K. i. p. 

— Az első templomot Jézus sz. szive tiszteletére Bécs-
ben e napokban, okt. 26-án, szentelte fel Angerer érseki hely -
nök. Epiteni kezdték 1875-ben és a szép, két tornyú román 
stylben épült templom, mely a jó pásztorról nevezett nőt 
szerzeté és az V. kerületben fekszik, 1876-ban készen állt, 
csak a diszités volt még hátra. 

Szerkesztőségi telephon. 
Fúth. Nem találtam sehol. 
Jekelfalva. Meg fog jelenni. Vajha minden műbecscsel biró tem-

plomnak ily leirója és gondozója volna! Mi az egyházi építkezés gyön-
gyeinek ily ismertetését mindenkor szívesen közöljük. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznny Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



Ä r 
^Megjelenik e lap heten-"/' 
? kint kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztői lakás: Buda- ; 
pest. VIII., Stáciió-utcza ; 

• 4<»., hova a lap szellemi : 
; részét illető minden kül- ; 
^ demeny czimzendő. ^ 

-36'^ 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

H ARMIN CZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

^Előfizethetni minden kir.'/ 
; postahivatalnál ; ! 

; Budapestenaszerkesztő- ; 
: nél, és Kocsi Sándor ; 
; nyomdai irodájában, mu- • 
: zeum-körut lü. sz. alatt, ; 
I hova a netaláni reclama- j 
i tiókis, bérmentes nyitott ; 

levélben, intézendôk. * à 

Budapesten, november 15. 40. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Az utolsó Ítélet indokolt volta. — A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — Egy-
házi tudósítások : Budapest. Az állami tekintély sülyedése. Veszprém. Főpásztori szózat gr. Zichy Domonkos püspök ha-
láláról. Nógrádmegye. Szerzetes-fogadalmi jubilaeum Németország. ,Kuno Fischer' a kereszténységről. — Irodalom: Spa-

nyolország egyházi történelme. — Vegyesek. 

Az utolsó Ítélet indokolt volta. 
(Dogmatikai elmélkedés.) 

Az anyaszentegyház az egyházi év első és 
utolsó vasárnapján az utolsó Ítéletről szóló evan-
géliumi részt olvastatja fel a hivek előtt.1) Ama nagy 
napon az egész emberinem meg fog jelenni az isteni 
biró itélő széke előtt. Mily nagyszerű, megrendítő 
jelenet lesz ez! Merészség volna az evangéliumban 
isteni kéz által festett képhez csak egy vonást is 
adni. Hitünk dogmája, megdönthetlen tény, hogy a 
halál után rögtön következő magán Ítéleten kiyül, 
melyen mindnyájunknak egyenkint kell átesnünk, 
lesz egyetemes, világitélet, hol, az összes emberiség-
jelenlétében, a magán Ítélet kihirdettetni és az 
Isten mindenekfölötti fönsége a mindenség romjai 
fölött magasztosan, Istenhez méltóan fog nyilvá-
nulni. Ha mindezeket elgondolja az ember, lehetet-
len nem kérdezni néha-néha magától: vájjon mi-
csoda czélt tűzött ki magának, miféle okból indult 
ki Isten, midőn az idők és korszakok végére ügyünk-
nek uj, nyilvános, rettenetes megvizsgálását tűzte 
ki? Kétségkívül, az isteni bölcseségnek e tekintet-
ben oly titkai vannak, melyeket az emberi ész fel-
deríteni nem képes, még a hit világánál sem, mint-
hogy azok ama nagy nap revelatiójának vannak 
fenntartva. Vannak azonban dolgok, vannak az 
utolsó ítéletnek indokai, melyek a hivő lélek előtt 
feltárvák s egyszerű józan ész által fényesen iga-
zolhatók. Kérdezzük s hallgassuk meg ezen indo-
kokat szivünk lelkünk egyszerű szerénységével s 
alázatos tiszteletével, hogy midőn majd az anya-
szentegyház ajkai megnyílnak az utolsó Ítéletről 
szóló evangeliumi tanításnak hirdetésére, Isten igé-
jének magja bennünk termékeny talajra találjon. 

!) Sz. Máté, X X I V . 15—35. Pünk. u. utolsó vasárna-
pon, és sz. Luk. X X I . 25—33. Urjövet I. vas. 

Az első okot, mely Istent általános, világitélet 
tartására indítja, megtaláljuk és teljesen igazolva 
látjuk, ha az emberinemnek Isten, különösen az Is-
ten-ember Jézus Krisztussal szemben tanúsított ma-
gatartását felgondoljuk. Fájdalom, elmondhatni sz. 
Pál apostollal : „non sicut Deum glorificaverunt, 
aut gratias egerunt.a 2) Jézus Krisztus, kivéve ta-
lán a táborhegyi transfiguratiót, soha sem tünt fel 
isteni felségének és dicsőségének teljében, leg-
alább nem — az összes emberiség előtt. Soha nem 
hajolt meg előtte, a mint istensége előtt kell, az 

"egész emberinem, imádatos odaadással, vagy leg-
alább kényszerű engedéssel megtörve, mint, a go-
noszok, nyilvánosan. Mig e földön élt, elhalmoz-
ták sérelmekkel, népe megvetette, a pharisaeusok 
gyűlölték, az Írástudók, a nép bölcsei és az ó-szö-
vetség papjai üldözték, a hatalmasok nevetségessé 
tették, hóhérok kezei által gy alázattelj es halállal 
kivégeztették. Ö a szó legteljesebb értelmében 
áldozat az emberinemért, és az marad mind végig, 
magán hordva s folytonosan eltörölve mindnyájunk 
gyalázatának óriási terhét. „Per proprium sang-
vinem introivit semel in sancta, aeterna redemtione 
inventa."3) 0 a fájdalmak, a szenvedések türelmes 
embere lett, vir dolorum, és az marad az idők vé-
géig. Káromoltatik szentséges nevében, megvetik 
tanaiban és törvényében, megtámadják, üldözik 
azokban, kiket szolgáivá rendelt. Több századon át, 
a keresztény hitélet virágzása korában, a tisztelet-
lenség és szent nevének káromlása elhalt az általá-
nos tisztelet, a hit, remény és szeretet egyetemes 
öszhangjában ; hanem, minél inkább távol esünk 
bölcsejétöl s minél jobban közeledünk második el-
jöveteléhez / a támadások, sérelmek annál sűrűb-
ben mutatkoznak, s annál gonoszabb jelleget ölte-

3) Róm. 1, 21. - 3) Zsid. 9, 12. 
4 0 
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nek. Századunk felülmúlt az Üdvözítő hideg, kiszá-
mított, rendszeres mellőzése és megvetésében min-
dent, mit a lefolyt századok láttak. Az apostasia 
mindenfelé felütötte fejét s az egész világ viszhang-
zik a gyilkos tömeg szózatától : „Nolumus hunc re-
gnare super nos."4) „Tolle, tolle — eura."5) Resz-
ked a lélek tovább gondolni Egyébiránt nem a 
meggondolatlan lázongó tömeg zaja az, bármennyire 
bűnös ez is, a mi az isteni Megváltó szivének leg-
jobban fájt és fáj. Midőn a félrevezetett tömeg bán-
talmazta, Ö szánalommal tekinte az égre és bocsá-
natért esdett Atyjához; „mert nem tudják, mit cse-
lekesznek. "6) Haragra akkor gerjedt, midőn a fel-
fuvalkodott tudákosság az O bölcseségének taní-
tást akart adni, és megfogni, megszégyeniteni akarta 
Öt csalárd kérdéseivel. Ez volt, legérzékenyebb sé-
relem reá nézve, mely iránt nem mutatott csak ha-
ragot, szigort és fenyegetést, eltakarva irgalmát és 
kegyelmét. Korunk apostasiája nem igy bánik-e 
Krisztussal? Az uralkodó hitetlenség és féktelen 
önkény, mely mindenen túlteszi magát, nem kihi-
vás-e az ég ellen ? Oh, az a legérzékenyebb sértés a 
megváltó Isten-ember ellen, ha az ö vallását, az ö 
egyházát, az ö tanait, az ő kegyeit semmibe se ve-
szik, félre dobják a tudomány és közélet emberei ! 
Az meg már csaknem tűrhetetlenné teszi az embe-
riség romlását Isten részéről, midőn látja, mennyire 
nem igyekeznek az emberek saját, keresztény vallá-
sukat ismerni, és mégis mily büszkén mondanak 
Ítéletet minden fölött, a mi a vallást illeti. 

Izrael férfiai, kik nem hajtottatok térdet Bál 
előtt, mi tevők legyünk?! Hallgassunk, engedjünk, 
uszszunk az árral? O, az isteni Megváltó keservei-
nek kelyhe elég tele van már, nem hogy még telibb 
töltsük azt! Emeljük fel a keresztet, diadalmas 
zászlónkat, s hordozzuk magasan, és — kérve Istent, 
töredelmes, alázatos szivvel, hogy a megpróbálta-
tás napjait röviditse meg,— tegyük meg kötelessé-
günket a rettenetes ellenséggel szemben mint oly 
harczosok, kik előtt, a győzelem biztos, csak ki kell 
érte nyújtani karunkat. Es ha egyszer, kétszer, — 
százszor elesünk: nem birjuk-e az életforrását s a 
végleges győzelem biztosítását?! „Et portae inferi 
non praevalebunt adversus eam."7) „Coelumet terra 
transibunt, verba autem mea non transibunt."8) 
íme itt van erőnk, vigaszunk, reményünk. Minket 
semmi sem ingathat meg hitünkben, még csak meg 
sem lephet benünket semmi. Minden előre meg volt 

<) Luk. 19, 4. — 5) Ján. 19, 15. — 6) Luk. 23, 34. — 
7) Máté, 16, 18. — 8) Máté, 24, 35. 

mondva. Krisztusnak szenvedéseken kellett, átmen-
ni a dicsőségbe; azért a megaláztatás a diadal biztos 
záloga. Mióta a világ fennáll, nem volt az emberi-
ség történetében alak, mely annyi megtámadtatás-
nak, annyi sérelemnek volt volna kitéve, mint az is-
teni iidvezitő. Han em viszont is, nem volt, ember, 
ki annyi nemes szivet hozott volna mozgásba s oly 
hősi odaadást keltett volna maga iránt, mint ugya-
nő. Az ősz Simeon mindjárt születésekor előre meg-
mondta ezt róla. „Positus est hic in ruinam, et in 
resurrectionem multorum in Israel : et in signurn 
cui contradicetur."9) Lett e valaha jóslat jobban 
igazolva, mint ez ? A föld mindkét felének minden 
részén, mintegy magából a föld gyomrából, foly 
tonosan két, ellentétes harczi zaj, két hadi jelszó 
hangzik fel. Az egyik igy szól : „Dignus est Agnus, 
qui occisus est, accipere virtutem et, divinitatem, et 
sapientiam, et fortitudinem, et honorem, et glóriám, 
et benedictionem !"10) A másik visszakiáltja: Tolle, 
tolle . . . crucifige eum ! Ecrasez 1' infame 

! És e két 
szózat folytonosan viszhangzik, majd erösebben, majd 
gyengébben, s viszhangzani fog mindaddig, mig az 
utolsó itélet napján a világ romjaiban s az öröklét 
mélyében el nem hal. 

E nap az igazságszolgáltatás nagy napja lesz. 
Krisztus teljes érvényt fog szerezni felségének, ha-
talmának és dicsőségének. Meg fog jelenni a kereszt 
jelével, mint a föld minden nemzetségének egyedüli 
ura és birája, s itélö széke elé fogja idézni az egész 
emberiséget, hiveit és ellenségeit. Tuba mirumspar-
gens sonum, per sepulchra regionum, coget omnes 
ante thronum. E nap egyedül, kizárólag az ő napja 
lesz, dies Domini; mert e napon, midőn igazság sze 
rint fog megitélni mindenkit, ezt mindenek fölött 
azért fogja tenni, hogy igazságot szolgáltasson ma-
gának ; hogy istenségének teljes, tökéletes, általános, 
kivételnélküli elismerésére és dicsőítésére vezesse 
az egész emberinemet, hiveit és ellenségeit, azo-
kat önként, ezeket kényszerítve, hogy bevallják, mi-
szerint O a legmagasabb, O a leghatalmasabb: „Tu 
es Deus solus." E napról mondja Izaias : „Elevabi-
tur Dominus solus in die illa."11) (Végek.) 

A s z á m o k 
mythologiai, bibliai és syinbolikus jelentményeiröl. 

Négy. 
A négyes szám jelképe a térnek és az időnek; 

mindannak a mi térben avagy időben foglaltatik. 

9) Luk. 2, 34. — Titk. lát. 5, 12. — ») Izai. 2, 17. 
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A világnak négy rész, a földnek négy szeglet tulaj-
doníttatik. ..Láték négy angyalt a föld négy szegletén, 
kik föltartóztaták a föld négy szélétTitk. jelen. 7, 
1 ; és „A vég eljö, eljő a vég a föld négy részére.'" 
(Ezech. 7, 2.) Ugyanigy a sz. írás több helyei a sz. 
atyák és talmudisták szerint a négy világrészszel 
hozatnak összefüggésbe, igy: Job 37, 3. 38, 13; 
Zsolt. 19, 7 ; Isaias 13, 5 ; Jer. 49, 36 ; Zach. 2 , 1 — 4 ; 
Máté 24, 31 ; Titk. jel. 20, 8. stb. 

A bibliai négy világrésznek az ind mythusban 
megfelel a négy világór: Indra keleten, Yarna délen, 
Varuna nyugaton és Kuvera északon (Baur, Symb. 
11. 8. 63. Anm.); a perzsa mythusban pedig a négy 
állócsillag: Taschter keleten, Satevis nyugaton, Ve-
nant délen és Haftorang északon, (1. Zend Avesta 
III. p. 60.). Azért volt a perzsa magusoknak (bűvé-
szeknek) övén négy csomó, mert az ö „Kostia-jok 
(xtffroç) jelképe az állatkörnek, a mi az astrologok 
nyelvén övet jelent; a „Kosti"-nak a fölavatottakra 
való föltevése a fölavatás jele volt a világépület tit-
kába. (Hyde, relig. pers. p. 370. 441.) 

A zsidóknál Dánielnek (7, 2.) "»NDd Tin NZHN 
(arbá ruché schamái) — mely helyet föntebb is idéz-
tem — minden bizonynyal az égbolt őreit, szelle-
meket, angyalokat jelent, nem pedig szeleket (v. ö. 
Dan. 4, 10; ZmcIi. 6, 5 ; Titk. Jel. 7, 1.); amiért is 
Hyeronimus szerint ezek a népeknek, a világnak 
négy védszellemei. Ezek azok a négy n'vn (chajot = 

zóa), kik Jehova trónját körülállják, kiknek 
mindegyike négy arczczal és négy szárnynyal bir-, a 
trón maga egy négykerekű kocsi (lásd: Ezech. 1. fej. 
v. ö. 10. fej.) ; mert a csillagos ég négy csillaggal 
jeleztetik. (Job. 9, 9; 28, 31. kk.) Innen fejtetik meg 
az ószövetségi parancs (4. Mos. 15, 38; 5. Mos. 22, 
12.), mely szerint a zsidókuak négy szegélyű ruhát 
kelle hordaniok, hogy Isten parancsaira folyton em-
lékezzenek ; — azért vesznek fel a kabbalisták is 
négy világot : Aziloh, Verioh, Jesirah és Asiah (Kleu 
ker, Einanat. Syst. der Kabbalist. S. 7. 12.) 

Az égnek megfelel a föld, a négy világrésznek 
a föld négy véghatára. Az indiai előtt a Loftus virág 
négylevelű kelyhe miatt a világnak ugy, mint külö-
nösen a földnek jelképe volt. 

Ép ezt jelzé az egyptomiak előtt a Systrum, 
négy pálczája miatt, melyekkel templomi zenékben 
üteny üttetett. Ugyané systrum a világ harmóniá-
ját és a világanyját, Isist is jelképezte. (Plut, de Is. 
c. 63. cf. Strabo X.) Ez által lett (Bahr, Symb. I. 
S. 161.) az indiai, a négy hangelemböl összetett har-

monikus, kinyilatkoztatási szóra AOUM figyel-
messé téve. 

Az Erathostheni korszakban a görögök a 
r>l olxovfiévti.t egy kiterjesztett Chlamyshez hasonlí-
tották; s azért volt tán a rómaiak köpenye is négy 
sarkú. (Tertull. de pali.) Az ó szlávok legkiválóbb 
napistenének Swantevit vagy Swatevitnek négy feje, 
és a rómaiaknál Janus quadrifrons valószínűen a 
négy évadra fognak vonatkozni; de ScMbának 5 
arczát az indusok onnan származtatják, hogy ő egy-
kor egy Nympha után tekintvén, bármely (négy) 
irányban fordult, egy uj arcza nőtt ki: 1 + 4 = 5. 
(Rhode, Bild, der Hindu. II. S. 246.) 

Az indusok négy szent hegyet tisztelnek : keleten 
Mandaram, délen Suvarisvan, nyugaton Comondam, 
északon Struggam ; rajtok négy fát: Sudam, Kapa-
dam, Avam és Navalam, melyek folyton virágoznak 
és gyümölcsöznek, körülöttük négy paradicsomot kép-
zeltek. (Görres, Myth. I. S. 45.) Meru hegyen fek-
szik Brahma városa, melynek négy kapujából négy 
folyó rohan elő. (Görres, 1. c. S. 46.) Wilford szerint 
(As. Res. VI. p. 488.) az indu paradicsom négy fo-
lyója Mansar tóból szakad négy világtájban négy szik-
lán keresztül, melyeknek négy (egy egy) állatfejök van 
(tehén, ló, elefánt, oroszlán). A chinaiak a paradi-
csomot Chuantum nevű mennyei hegyre teszik, 
melyből a halhatatlanság forrása csergedez, és négy, 
mindent tápláló folyamra oszlik szét. (Görres 1. c. 49.) 
A perzsa paradicsomhegy, Alborgi, két két ezred-
évi négy időközben nőtte ki magát; rajta van Ormuzd 
trónja és a szentek gyülhelye. (Gesenius, Isa. S. 319.) 
Zoroaster szerint is a paradicsom négy üdvfolyó ál-
tal öntözteték meg. (Görres 1. c. II. S. 529.) A mó-
zesi paradicsom négy folyója megfelel az evangeliu 
mok négyes számának, miként a négy Veda (induszent 
könyvek) Brahma négy arczának és a négy hermesi 
könyv (Clem. Alex. Strom. VI. 4.) Hermesnek (Mer-
curnak), kit a négyes szám kiválóan jelez (Plut. 
Symp. IX. 3. 'EQUSÏ Sè paXiora TWV AGI&UDJV IJ RÉTQAG 

áváxeiTai) : neki szenteltetik a hét negyedik napja, fe-
ria quarta, dies Mercurii; ő a negyedik bolygó (Mer-
curius), és mint a négy sarkos (rerça/ovog), ö tartatik 
a koczkának (Plut, de Is. c. 12. Herod. II, 122.) és 
általán a számnak, mértéknek és súlynak föltalá-
lójaul — 4/4 egy egészet teszen. 

A négy világtájnak megfelel Dánielnek (2, 32. 
kk.) négy világbirodalma a képszobor négy alkatrészé-
nek értelmezésében. 

Mint egyenes szám a négy ép ugy, mint a kettő, 
hat és tiz (v. ö.), legtöbbnyire rosz jelentéssel bir-, a 

40* 
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négyes a kétszeres meghasonlás (clyas, dys, dis), v. ö. 
yzfl (raba) = négy, evvel p in (rabak) = küzdeni, 
veszekedni. Azért volt a pusztában barangoló zsidók 
hadserege négy irányban, négy hadtestre fölosztva 
és elrendezve. (4. Mos. 2, 3. 10. 18. 23.) „Ily szé-
pen volt elrendezve Izrael fiainak hadserege, — gyö-
nyörű élőképéül a vitézkedő anyaszentegyháznak, 
melyet szent Pál szintén egybefoglalt s minden ré-
szeiben összefüggő egésznek mond. (Kol. 2, 14.) 
És valamint Izrael népének, (a népek elsejének) tá-
bora az áldozatok fölemelésének formája szerint, 
keresztalaku volt (2. Mos. 29, 24.) s négy zászlóval 
indult ellenségeire: igy nyerünk mi is győzelmet 
elleneinken a szent kereszt jele által, azaz Krisztus 
Jézus által, ki mint természetfölötti királyunk (jel-
képe az oroszlán), mint tanitónk és prófétánk (az 
emberi fő), mint engesztelő papunk (az áldozati ál-
lat) és mindenható Istenünk (a sas) vezet minket a 
mennyei hazába." Igy ir találóan Tárkányi Béla az 
idézett IV. Mos. 2. fejezetéhez adott jegyzeteiben ; a 
kereszt — a négyes szám. 

Az indiaiaknál is a tábor négy hadtestre oszta-
tott, melyek caturangáknak neveztettek (négyszög) ; 
maga a tábor pedig zárt quarré — négyzetté volt 
szervezve. (Bohlen, Ind. S. 68. 72.) 

Négy — a nemzésnek és halálnak száma. Brahma 
östestéböl létesült az ind istenség négy osztálya ; 
Brahma maga négy izben testesült meg ; ugyanis az 
őselem négy módon megy át a dolgokba : az anya, 
tojás, mag, átváltozás ; de a negyedik világkorban, 
phrasisban (az átváltozásban) lép közbe a halál (a 
mi átváltozik, átalakul valamivé, az megszűnt lenni 
az, a mi volt), miként az év negyedik negyedében a 
természeti fejlődés megszűnik : a vegetatio halála. 
Az ujon ültetett fák gyümölcsei csak a negyedik év-
ben tekintetnek teljesen éretteknek (3. Mos. 19, 24. 
„csak ekkor szenteltessék az Ur dicséretére"). Az 
emberi gyümölcs (az embryo) 40 hét = 9 hónap 
múlva érik meg rendesen, és az ó népek a 40-ik 
évet tartották alkalmasnak e nösülésre. (1. Mos. 26, 
34. „Esau pedig 40 esztendős lévén, feleségül vette 
Judithot." Jephta leányaért évenkint négy napot 
gyászoltak. (Birák 11, 40.) Isis minden öszszel négy 
napig ggászolta Typhon által megölt férjét. (Plut, de 
Is. c. 39.) A holt test tisztátlanokká teszi a rabbik 
szerint mindazokat, kik tőle négy könyök (a régi 
mértéket véve) távkörben vannak ; ez állapot a ro-
konok közt az indusoknál 40 napig tartott. 

A rothadás negyed napon kezdődik. (Ján. 11, 39. 
„Uram! már szaga van, mert negyednapos.") A be-

balzsamozás az egyiptusiaknál negyven (4 X 10) na-
pig tartott. A még negyven napot meg nem haladó 
gyermekek a rómaiaknál nem égettettek el, hanem 
eltemettettek. (Fulgent. Exposit. serm. antiq. §. 7,) 

A város, hol Sára, Abraham felesége elhalálo-
zott, a négyes szám után neveztetett el (1. Mos. 23, 
2.) Arbénak; ott vásárolt Ábrahám Efrontól kettős 
barlangot temetkezésül 400 (4 X 100) ezüst siklus-
ért (160.). Dr Kanyurszky György. 

(Folyt. köT.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , november 14. As állami tekintély sülye-

dése. — Ha az ember az évről évre megujuló és milliókra 
menő költséget tekintetbe veszi, mely a hadierő fenntartá-
sára fordittatik ; ha a katonai statistikát szemügyre veszi, 
hol az államok hadi létszáma százezrek szerint, vagy épen 
egy milliót meghaladólag mutattatik ki : azt kellene vélnie, 
hogy az állami tekintély soha nagyobb tiszteletben nem 
tartatott, mint napjainkban, törvényei soha nagyobb lelki-
ismeretességgel nem tartattak meg a polgárok által, mint 
korunkban, hiszen annyi áldozat hiában, minden eredmény 
nélkül csak nem dobatik ki ? Egy állam, melynek százez-
rekre menő katonái vannak, csak képes tiszteletet parancsoló 
tekintélylyel érvényt szerezni törvényeinek ? Mi, kik az 
állami tekintélynek is védelmezői vagyunk, mitsem óhajta-
nánk inkább, mintha e tekintély sértetlenül fennállana és 
az állam által az ő jogkörében hozott törvények mindig a 
legnagyobb tiszteletben tartatnának ; mert ettől függ jó 
részben az állami jólét, és ez egyik biztosíték a haladásnak 
az államban. A tényleges állapot azonban az, hogy nap-
jainkban az államok tekintélye ahelyett, hogy emelkednék, 
sülyed, ahelyett, hogy az általa alkotott törvények tiszte-
letben tartatnának, megvettetnek : ami bizonyára nem azt 
tanusitja, hogy az állam valami különös tekintélylyel birna 
polgárai előtt. Törvények ugyan törvényre halmoztatnak, 
de a ténta még alig vagy meg sem száradt a papíron, és 
már látjuk annak megszegését, épen ugy, mintha azok soha 
törvényt nem képeztek volna. 

Amit mondtunk, azt nem ok nélkül mondtuk. A fővá-
rosban történt legújabb események elég indokul szolgálnak, 
hogy e pontról szóljunk ; mert valamint külföldön az állami 
tekintély mind jobban és jobban alászáll, ugyanazt — mit 
fájdalommal jegyezünk fel — tapasztaljuk itthon is. Az 
országgyűlés megalkotta nálunk a büntető törvénykönyvet, 
bevette a párbajról szóló §§-kat, büntetéssel sújtja a pár-
bajvivókat és azok segédjeit. A törvény kötelező minden-
kire ; de nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy bizonyos ér-
telemben kétszeresen kötelező a törvény alkotóira, hát még 
a kormány tagjaira ! A fővárosban legközelebb lefolyt ese-
mények azonban épen ezek részéről szomorú világot vetnek 
az állami tekintély sülyedésére. Mintha törvény nem is lé-
teznék, mintha ellenkezőleg a törvény jutalmaztatni ren-
delné a párbajvivókat, oly nyiltan megbeszéltetik e kérdés 
a sajtóban, oly gyorsan követik egymást a párbajok első-
rangú férfiaink, országgyűlési képviselő és miniszter közt. 
Mit jelent ez? A törvény iránti tiszteletet, vagy annak meg-
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vetését? És ha épen azok nem tisztelik a törvényt, kik azt 
alkották, kiknek őrködni kell afelett, nehogy a törvény 
megsértessék: akkor mit várjunk másoktól, kik a törvény 
alkotásába nem folytak be? És itt nem csak a párbajról 
szóló törvény van kérdésben, hanem minden más, az álla-
mi törvényhozó testület által alkotott törvény is. Minden 
törvény egy és ugyanazon tekintélyen alapszik. Ha lehet 
-egvik embernek, aki p. o. képviselő, megszegni a párbajról 
szóló törvényt : miért ne lehetne egy másik embernek, aki 
nem képviselő, megszegni egy másik törvényt ; hiszen a 
képviselői jelleg nem ment fel senkit a törvény tiszteleté-
től, hanem inkább kötelez ; és ha ő önmagát felmenti, lehet-e 
•csodálkozni, hogy mások is felmentik magokat? De ily vi-
szonyok közt azután lehet-e beszélni állami tekintélyről, hol 
•«gyík törvény a másik után felforgattatik ? 

Igen, ez korunk államainak nagy miseriája, hogy, ám-
bár fegyveres erővel rendelkeznek, tekintélylyel még sem 
birnak, — nem birnak, mert a tekintély forrásától elszakad-
tak. A liberalismus szóvivői azt hitték, hogy ha ők az egy-
háztól elszakadnak, hogy ha minden hatalmat az államban 
concentrálnak, hogy ha az államot mindenhatónak, a jog-
for rásának fogják kikiáltani, ez által az állam sokszorosan 
nyer tekintélyében, és nem lesz senkire szüksége, hogy 
törvényeinek érvényt szerezzen. Az események azonban 
napról napra jobban és jobban megezáfolják ez állítás he-
lyességét. Adjon ki bár az állam milliókat és milliókat éven-
kint hadseregére, szervezzen bár százezrekre menő hadsere-
get, minden áldozata, minden hadserege czéltalan lesz, mert 
ezekkel a lelkiismeretre hatni nem képes. Az Istentől, a leg-
főbb tekintélytől elszakadt állam támaszkodhatik a szuro-
nyokra, de nem támaszkodhatik a lelkiismeretre, e nélkül 
pedig törvényeit érvényre emelni, vagy épen nem, vagy csak 
kevés ideig képes. Mi is az állam Isten nélkül egyéb, mintáz 
emberek számtani összege, s mire támaszkodhatik az állam 
Isten nélkül, hogy törvényeinek engedelmességet, tiszteletet 
szerezzen, mint napjainkban a többségre? De képes-e va 
lakit a többség lelkiismeretben valamely határozat megtar-
tózása kötelezni? Hiszen az a többség épen ily emberekből 
áll, milyen én vagyok. Azért, mert többség, az a dolog 
lényegén mit sem változtat, mert az ember azért csak ember 
és mint ilyen, ha nem támaszkodik isteni tekintélyre, lelki-
ismeretes ember engem épen oly kevéssé köthet meg, mint 
én nem köthetem meg őtet. Épen ebben találjuk mi és nem 
másban okát annak, hogy államaink tekintélye sülyed s a 
törvények iránti tisztelet csökken. Ha azt akarjuk, hogy a 
törvény nem csak elmélet legyen, hanem kötelezzen is a lel-
kiismeretben, akkor azt egy oly lénynek kell szentesíteni, 
mely fensőbb legyen, mint az ember, és a mely iránt hódo-
lat és engedelmességgel viseltetni tartozik, és a kiről tudja, 
hogy annak felelősséggel tartozik mindazokért, miket va-
laha ez életben az állami tekintély által hozott törvények 
ellen elkövetelt, mert ezek kötelező ereje az isteni tekin-
télyben találja forrását. 

Lelkiismeret, igen és mindig csak lelkiismeret, csak 
ez az egyetlenegy az, mitől az állam tekintélye megóvását, 
törvényeinek tiszteletben tartását várhatja. De hogy erre 
appellálhasson az állam, az ő részéről is követeltetik, hogy 
elmondjon esztelen vágyairól, mintha az Istent ő helyette-

síthetné; el kell neki is önmaga felett ismerni azt az Istent, aki 
képes a lelkiismeretet megkötni 'és tőle egykor számot kérni. 
A mig az államok a liberalismus által jogtalanul nekik tu-
lajdonított attribútumokról le nem mondanak, addig javu-
lás e téren nem, hanem csak sülyedés várható ; mert a tör-
vények iránti tiszteletlenség mindig nagyobb és nagyobb 
mérvben fog terjedni, mindig mélyebb és mélyebb gyökeret 
fog verni. Hogy ennek szükségképen csak felforgatás, a for-
radalmi iszonyatosságok lesznek következményei, azt, ugy 
hisszük, bővebben fejtegetni felesleges. Ezeket megakadá-
lyozni csak ugy lehet, ha az állam a régi keresztény alapra 
visszatér. Akkor minden költséges apparatus, minden száz-
ezernyi katonaság nélkül is nagyobb, biztosabb lesz az állam 
tekintélye, mint most ; mert akkor nem az erőszak, nem a 
kényszerűség, hanem a lelkiismeret miatt fognak a polgá-
rok törvényeinek engedelmeskedni. ^ 

Veszprém. Főpásztori szózat gr. Zichy Domonkos püs-
pök haláláról. — Krisztusban kedves Testvéreim és Fiaim ! 
Zichi és vásonkeöi gróf Zichy Domonkos, volt veszprémi püs-
pök, f. é. október 30-án Majerben, Erdélyben, a haldoklók 
szentségének ájtatos fölvétele után a boldogabb örökévaló-
ságba költözött. 

A gyászhír hallatára mélyen megilletődik a nyáj, mely-
nek egykor főpásztora volt, s ájtatos imákat küld az Egekbe 
lelke nyugalmáért: a pásztorok, akik egy részének Krisz-
tusban atyja, mindnyájának kegyes szivü jótevője volt, ve-
lem együtt, — az Urban fia egykor, most érdeme nélkül, 
Isten különös irgalmából a püspöki széken utóda, — emlé-
kének buzgó könyörgések közt a szeretet, hála és tisztelet 
kegyeletes érzelmeivel adóznak. 

A boldogult hét esztendeig legeltette Istennek reá bi-
zott nyáját közreműködvén az Irgalmasság örök végzései-
nek kivitelében ; s együtt munkálkodván velünk az Evan-
gelium ügyében az Isten ereje szerént, táplálta a hiveket az 
isteni ige kenyerével, megszentelte a szentségek malasztjá-
val s előkészítette őket, hogy majdan a pásztorok Fejedel-
me lábaihoz vigyék munkái és fáradalmai gyümölcsét, s 
egykor vele együtt az első szülöttek örök egyházának ré-
szét képezzék. 

S midőn a reá bizott lelkek üdveért való aggodalma 
miatt, remegvén, hogy a fenyegető viharok között karjai 
gyengék lesznek az egyházmegye kormányzására, a kötelé-
ket, mely őt hozzánk fűzte, föloldatni kérte : midőn 1849 
évben megsebzett szivvel magvált tőlünk, hogy magányba 
vonuljon s ott a világot és világtól elfeledve várja be az 
Ur napját, mely elszólitja őt : tiszteletünk és szeretünk, me-
lyet magával vitt, mindvégig drága kincsét képezték s tá-
vol tőlünk sem szűnt meg bennünket atyai keblében hor-
dozni ; agg kora, gyengélkedése meg nem erőtleniték a sze-
retetet egykor Krisztusban kedves gyermekei iránt; s ezen 
atyai szeretetnek műve, az évek súlya alatt és a pásztorkodás 
fáradalmaiban megtört fiai fölsegélyzésére nagylelküleg ala-
pitott s bőkezűn gazdagított nyugdíjintézet, nevét és emlé-
két áldásban fogják megörökíteni. 

Hogy tehát a szeretetnek, mely a sirba nem temette-
tik el, a hála és tiszteletnek, — mely az elköltözött emlékét 
hűségesen megőrzi, kegyeletes adóját lerójuk, a veszprémi 
székesegyházban f. nov. hó 7-én a főpásztort megillető ün-
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nepélyességgel fogom az engesztelő szent miseáldozatot el-
hunyt püspök-elődömért bemutatni s elrendelem, hogy a szo-
kásos két szent miseáldozaton kivül, melyet az elhunytért 
az áldozópapok bemutatni tartoznak, egyházmegyénk min-
den plébániai és szerzetesi templomában a hivek értesítése 
mellett f. évi nov. hó 29-én Liberával ünnepélyes gyász-
szentmise mondassék a boldogultért; amidőn is, az áhitat 
különösen egykori főpásztorunk s atyánk emlékének szentelt 
perczeiben, könyörögjünk a minden irgalmasság Atyjának, 
hogy meghallgatván az Istentől reá bizott nyáj könyörgé-
sek, különösen azok esedezéseit, kiket az Ur szolgáivá föl-
kent s kikkel együtt munkálkodott az ő dicsősége előmozdí-
tására ; kegyes szemmel tekintvén a törödelem tisztító kö-
nyeire, melyeket az általok feloldozott bűnösök hullattak, 
jóságos cselekedeire azoknak, kiket egykor az élet kenyeré-
vel táplált: az O nagy irgalmassága szerint bocsássa meg 
neki, mit a gyarló testben elkövetett; mutassuk be lelke 
üdveért a szeplőtelen engesztelő áldozatot, hogy az ártatlan 
bárány vérével megjelelve az örök haláltól megszabaduljon 
és a szolgaság és sötétség országából az igéret földjére, az 
örök világosság hazájába eljuthasson. Az Ur Jézus Krisztus 
szent áldása veletek. 

Kelt Veszprémben, 1879. évi november hó 1-én. 
Zsigmond, s. k. püspök. 

Nógrádmegye. Szerzetes-fogadalmi jubilaeum. — „A ró-
mai polgárisult világ erkölcsei megszomorítottak egyidőben 
néhány istenfélő lelket." (Igy kezdi nagyszabású történelmi 
művét a Premontreiek irója.) Kiköltöztek tehát belőle, jó-
tékonyabbnak találván az enyészetet, melyben annyi morál 
rejlik, az életnél, melynek mécse még csak a romlott, szív-
nek ége.Valóban a jelen kornak ferde iránya is ily hatást gya-
korol a lelki békét mindennél többre becsülő, contemplativ 
szellemű hivatásra. Ki kell költözni ebből a világból, hogy 
^megmentse az erkölcsi örök szépért lángoló sziv magán bir-
tokát, melyet semmi áron nem bocsáthat a mindenhatóvá 
tett állam szabad rendelkezésére, melynek parlamentaris 
neve — „pocsékolás." Igy költöztek ki Németországból a cul-
turharcz nyomása alatt annak legjelesebb püspökei és ál-
dozó-papjai százanként, hogy biztosítsák legalább meggyő-
ződésöket s lelkiismeretök szabadságát, mely támasza s pal-
ladiuma egyszersmind az anyaszentegyház szabadságának. 
Es a zsarnok mindannyiszor elfárad, kimerül az üldözés 
véres munkájában s önkényt engedi át a tért előbbi csendes 
virágzásra a religiónak, mely egyetlen és igazi nagyhata-
lom. „Igy jött létre minden időben az intézmény, mely si-
vár, örömtelen életmód, rideg és szigorú erkölcsök s látnoki 
lélekfönség imposant jelensége által megkérlelve, aztán a 
polgárisodás müvéhez szoktatva a romboló elemeket, a mai 
messze előhaladt keresztény hatalom s műveltségnek veté 
meg alapját." 

Ezt irtam pár évvel ezelőtt egyik publicista barátom-
nak, kinek befolyását sikert ígérőnek tartám az eszmék 
terén diadalra segíteni azon sokszor és nyilvánosan vapulált 
ügyet, mindnyájunk közös ügyét, mely bizonyos személyek 
korszerű elhelyezéséhez van kötve, hogy a „tóu vizét üdvös 
^aozgásba hozza. 

Ha a világ, a bölcsészet, az egyedáruskodó tudomány 
vonaktí.dik is ezen történelmi alapigazsághoz saját hiúsága 

által tartóztatva helyeslőleg járulni ; ha a korszellem min-
dent fölbujtogat is, kivált az ifjú nemzedék soraiban daj-
kálkodó anyja, az egyház, s ennek életbevágó jelesnél je lesb 
intézményei ellen : azért nem kell félnünk, hogy az igazság, 
ami napunk, meg fog szűnni. „A mai alakulások eredete föl-
visz oda, hol az égő homok-puszta barlang-nyilásánál, egy 
ókorbeli sirboltüregben, vagy tropikus növény árnyékában, 
majd egy kopár magaslaton emelkedő szürkés 3zirtcsúcson 
a viharban bolygó szellemektől környezve első ízben álmodá 
az első remete azt a más világot, melyet lelke kivánt." — 
I m e ! fényrajza kezdetében ama világokat szarkaikban meg-
rendítő erkölcsi erőnek, melyen a szerzetes élet, a kolosto-
rok létele nyugszik ; mely századokon át tudományt s mű-
vészetet egyaránt magába ölelve, jótékony sugarakban ter-
jeszté ki fényét a kopár földre, — melyet elég vér öntözött 
ugyan, mégis terméketlen maradt, a közművelődés, az er-
kölcsök szelídsége, a szellemi ember számára mindaddig, 
inig ama világhírű szerzetesek meg nem változtatták önfel-
áldozásuk újjáteremtő s kitartó erélyével a föld szinét. 
Ezeknek még nevök sincs följegyezve az utókor számára ; 
mintha a szerzetesek mindannyian egy nevet viselnének. 
Annál dicsőbb a föladat, melynek megoldásában mind-
egyikük fáradozik. 

Miért ne írnám le tetszésem és belátásom szerint — 
egy ajtatos keblű szerzetes atya életét, kihez úgyis a to-
lakodásnak egy nemével juthatni csak ? Lehet-e elbájolóbb 
a földi viszontagságok közt, mint a hajnal- és alkonynak a 
százados fák koronáin át egy elvonuló s tisztaéletü szerze-
tes ablakába verődő sugárjátéka? Mily magasan áll ő esz-
méivel a tömeg fölött ! Hát micsoda állandó gyönyör lehet 
a föld sötét göröngyei között? Vakand életnek gúnyolják a 
kolostori magányt, a képmutatás bünfészkeit sejti benne a 
rémlátó s tudatlan világ. Hadd szólaljanak meg a századok 
által megkoszorúzott sirok ! Hadd ragyogjanak föl áldást 
hintve önzetlen fáradalmaikra az örök kárhozattól megmen-
tettek hálakönyei ! 

Mit kelljen a józan figyelmezőnek gondolnia, midőn 
egy eddig vallásosnak tartott irónő is (Hil lern Vi lma) igy 
nyilatkozik a kolostori életről : „Hogyan ? A zárdába akar-
nak engem dugni, négy magas fal közé ? Ne lássak az ég-
ből egyebet, amig élek, csak ama picziny darabot fejem fö-
löt t !? Egész életemen át imákat mondják éjjel nappal, min-
dig ugyanazon szavakkal, melyek már az első napokban 
esztelen kerepeléssé válnak?! Arra kényszeritsen magam, 
hogy ne legyek többé Isten képmása (!), hanem tompa gép, 
melynek szivét kitépték, szellemét eltaposták . . . . H a az 
ember valaha eltévedt az Isten és józan észtől, az akkor volt, 
midőn a zárdát föltalálta. Őrületes az, egy csoport embert 
négy fal közé zárni, hogy Istennek szolgáljanak, ö k nem 
szolgálnak neki, hanem elferdítik szándékait, mert el hagy-
ják hervadni erejöket munkásság nélkül. Agyonüt ik a tő-
két, melyet O homlokuk mögé helyezett ; s minél kevesebbet 
gondolkoznak, annál gőgösebbek lesznek, és szentségnek 
tartják butaságukat; csak vesznek a világtól, de mitsem 
adnak neki vissza ; elszigetelt haszontalan embertömeg, mely 
a szorgalmasak által tartatja el magát." — Ilyen a modern 
fölfogás, mely megmérgezi a közvéleményt. Es ez a nő min-
den iratában a vallásosságot negélyzi. Hagyjuk el őt ön-
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hittségében, ugy sem boldogulnánk vele. Pillantson be bárki 
ily agyafúrtak közöl ama rostélyzaton, melyen belül az iste-
ni munka áll folyamatban éjjel s nappal, s azután vessen szá-
mot lelkiismeretével,ha az igazság ellen mégis tusakodni akar. 

Nem keresett, do nem is köznapi ünnepély volt az f. 
nov. hó 5-én a szécsényi kolostorban, midőn érdemesült fő-
nöküket fogadalma 50-ik évfordulóján és nevenapján Isten 
oltára elé kisérék a szerzetes társak in corpore, hogy meg-
újítsa jelenlétökbeu ama szent és szivreható szertartást, me 
lyet egy félszázad előtt mint 21 éves ifjú mutatott be önfel-
áldozásával a Mindenhatónak. Jászberény, Szolnok, Fülek, 
Szécsény — versenyeznek dicsőítésében fáradhatlan műkö-
désének a tanári, lelkészi, és már 27-ik éve, a házfőnöki di-
szes polczon testvérei bizalmánál fogva. Ft. Gyurkó Imre 
atya most a „Pater provinciáé" czimet viseli a sz. Ferencz-
rendüeknél. Lehet e reá nézve ennél megtisztelőbb kitünte-
tés? Mint egykori tanárukat tekintélyes állásban levő egy-
házi és világi férfiak keresték föl üdvkivánataikkal félszá-
százados jubilaeuma alkalmából. Szele Gábor egri prépost-
kanonok ur ő nga nagylelkű ajándékkal kedveskedett a jubi-
lánsnak. Láttuk és résztvettünk az érzékeny öröm s hála 
kölcsönös találkozásában, midőn az esperesi kerület részéről 
is többen siettünk régi jó barátunk s vendégszerető házi-
gazdánk ritka ünnepélyét lelkesedéssel kisérni s neki a még 
erőteljes papnak oltári szolgálatunkat kegyelettel fölaján-
lani. Köznap tartatván az ajtatosság, épülve láttuk, hogy a 
városbeliek is szép számmal megjelentek a templomban. A 
városi tisztviselők s értelmiség élén a szerzet régi syndikusa 
tek. Zadubán Ádám ur volt a közérzület tolmácsa. Szent 
Vincze leányai, ugy az elemi tanitók alkalmi kis szónokaik-
kal s virág füzéreikkel jöttek igazgatójok üdvözlésére. Egy 
szóval, e szép napot méltán bejegyezhetjük kiválóbb ünne-
pélyeink krónikájába, mint egyik fényrajzát a pásztor és 
nyáj között oly becsessé vált kötelék magasztos voltának. 

Mily szivemelő az a jelenet, midőn egy félszázados 
pap megállapodik szerencsésen átélt hosszú éveinek magas-
latán, mint egy hegyormon, melyet az alkonyodó nap min-
den oldalról megvilágít ! Lábainál a mult idők terülnek el ; 
mint beirt naplók ; feje fölött a végső napsugár, melytől oly 
nehezen válunk el. Egy örvendetes szózat hallatszik ilyen-
kor mindenfelől. Ismételjük mi is őszinte szivvel : ad mul-
ios annosl Sántha Mihály. 

Németország. ,Kuno Fischer' a kereszténységről Heidel-
bergben minap előadást tartott nagyszámú hallgatóság előtt. 
Benne a nagyhirü aesthetikus következő nyilatkozatot tett 
a vallásról. „Mint mindenkor, ugy itt is, akadémiai előadá-
saimmal mint czélt az általános művelődést kötöm össze, je-
len esetben különösen azon czélt, hogy tudományosan tanul-
juk ismerni a vallást és kereszténységet. Én t. i. azt ta-
pasztaltam, hogy nincs tér, melyen a tudatlanság nagyobb és 
a hajlam erősebb volna arra, hogy kicsinylőleg, megvetőleg 
nyilatkozzanak az emberek, — mint a vallási téren. A tudat-
lanság a hiányos oktatás és tanulásnak, valamint a ,felvilágo-
sodás' tulbőségének következménye.Az utóbbi évtizedek alatt 
akadémiai körökben is szerencsére ismét annyira jutottak, 
hogy nem teszik magokat mindjárt tul mindenen, a mint 
vallásnak vagy kereszténységnek neveznek, hanem igyekez-
nek magokat felvilágosítani. Az alanti körökben csak (?) ta-

láljuk még azon eljárást, mely mindent minden meggondolás 
nélkül halomra dönt; nem a vallás kárára, mert hiszen ez 
tiszta és szenytelen marad, hanem magának az embernek 
vesztére. Ha valamely más téren, p. a physikain, philologi-
ain stb. valaki semmit sem tud, akkor az illető hallgatni 
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szokott; vallási téren azonban mindenki azt hiszi, hogy 
hozzá tud a dologhoz szólni ; mindenki harczolni akar a 
vallás ellen, a nélkül, hogy ismerné azt. Hogyan lehet har-
czolni oly ellenfél ellen, ki ismeretlen, s ha a harcztér szin-
tén ismeretlen ? 

Baco mondása szerint ,a tudomány hatalom' levén, 
— erre mindenek előtt szükséges, hogy alapos ismeretek-
kel birjunk ; és méltán int Spinoza (még ez is !) neque flere, 
neque ridere, neque detestari, sed intelligere. Vessünk egy 
pillantást saját legközelebbi multunkra. Egyike a leghatal-
masabb birodalmaknak, s épen a legújabb, a mienk, okot 
vélt találhatni, hogy az egyház ellen harczoljon; de ma már 
annyira ment a dolog, hogy hajlannia kell — és méltán — 
az egyházzal kötendő békére Fegyvereivel dicsőén levert 
egyik ellenséget a másik után; minden harczából dicsőén 
jött ki : csak a római katholika egyház áll fényesebben mint 
valaha. Gyakran harczoltak már a pápaság ellen a tudo-
mány fegyvereivel; ez mindannyiszor dicsőbben és erősebben 
hagyta el a csatatért. Megkísértették politikai fegyverek-
kel. íme, a pápa világi trónja összedőlt : egyházi, szellemi 
trónja azonban erősebben áll mint bármikor. Önérzettel, 
méltán büszke önérzettel mondhatja a kath. egyház magáról : 
midőn üldöztetem, akkor győzök. Felelettel arra, hogy hon-
nan van ez, épen felolvasásaim fognak szolgálni. Igen rövid 
felelettel azonban már most előre is szolgálhatok. A kath. 
egyház mögött már 1800 év van. Ez alatt oly hatalommá 
lett (az is volt kezdet óta,) mely mélyen a szivekben gyöke-
rezik (régen megmondta Tertullián: anima naturaliter Chri-
stiana.) Mi nem vagyunk oly gonoszak, hogy szétrombolni 
akarjuk azt, a mi az emberi szivben oly mély gyökere-
ket vert." 

E nyilatkozat, képzelhetni, mily nagy feltűnést oko-
zott, és pedig annál inkább, minthogy ezt az a Fischer 
mondta, kit az 50-es években még a Krisztus-tagadó Schen-
kel is elmozditandónak itélt a heidelbergi egyetemről, és 
pedig, mint elgondolhatni, korántsem orthodoxiája miatt. 

IRODALOM. 
Spanyolország egyházi történelme korunk tudo-

mányos igényeinek megfelelő műben fekszik előttünk. Épen 
most jelent meg a befejező rész Gams Bonifácz művéhez 
következő czim alatt : Kirchengescliichte Spaniens von 
Pius Bonifacius Gams. 5. B. (III. 2.), Rsgburg, Manz 1879. 

Gams még 1862-ben kezdte meg e mű kiadását. Két 
évvel később megjelent a második kötet. Azóta pihent a 
folytatás. Midőn ugyanis szerző 1865 elején tudományos 
czélu utat tett Spanyolországban, azon gondolat támadt 
benne, hogy jó volna az egész egyház püspökeinek névso-
rát összeállítani kezdettől napjainkig. Es ezt a ,Series epi-
scoporum ecclesiae catholicae' czimű művet mindjárt meg 
is kezdte Barcelonában és — bevégezte 1873-ban. Megjelent 
Regenäburgban Manznál. Ezen év óta Gams ismét Spanyol-
ország egyházi történelmén dolgozott s igy 1874-ben meg-
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jelent a harmadik (II. 2.), 1876-ban a negyedik (III. 1.), 
végre, miután Supplementumot adott a Series episcoporum-
hoz (Münchenben, Stahlnál), épen most hagyta el a sajtót az 
5-ik s utolsó kötet, (III. 2.) „Az öt kötetben most már kész 
,Spanyolország egyházi történelme', — mint szerző mond-
ja, — létét az a fölötti élénk fájdalomnak köszöni, hogy cor-
dóvai Hosius az egyháztörténelemben félreismertetett s rosz 
hirbe hozatott az utóvilág előtt." Hosius bibornok becsü-
lete megmentésének eszméje azonban a spanyol egyháztörté-
nelem valamennyi vitás pontjának felderitésévé fejlődött 
tovább. Szerzőnek tehát nem volt czélja minden részletei-
ben feldolgozni Spanyolország egyházi történelmét. Ö főleg 
a vitás kérdéseket ohajtotta megvilágítani, melyeknek ke-
retében azonban meglehetősen kimeritőleg adta elő az ösz-
szes spanyolországi egyházi történelmet. Vitás történelmi 
kérdésül szerző 21-et hoz fel. Valamennyinél tisztázta a 
történeti valóságot és tételeit behatóan igazolta. 

Az imént jelzett 5 köt. az uj kort tárgyalja (1492—1879,) 
és két részre oszlik (az összes műnek 13. és 14. könyvére). Az 
első könyv (1—304 lapig) kilencz, a második (304—470 
lapig) öt fejezetet foglal magában. — Az első fejezet (1—95) 
(mely külön lenyomatban is megjelent) az inquisitióról szól, 
mely a magdeburgi tüzvészszel és a párisi Bertalan-éjjel 
együtt egész napjainkig az egyház ellenségeinek legkedvesebb 
vesszőparipája. Gams kimutatja, hogy a spanyol inquisitio 
kegyetlenségeivel együtt nem az egyháznak rovandó fel, 
minthogy az „nem egyházi, hanem állami intézmény volt, 
csak részben egyházi alakkal." „Nem az egyház, hanem az 
állami kormány hozta be, fejlesztette ki és tartotta fenn ; a 
spanyol nép jellenéből és történelmi átalakulásaiból kifejlett 
intézmény, melyért az egyházat semmi felelősség sem ter-
heli." Gams hiven rajzolja ezen intézmény történetét kezdve 
eredetétől a 13. században, a kiválóbb inquisitorok életképé-
vel, a fő inquisitorok névsorával, a törvénykezés módjá-
val s az áldozatok'-kal együtt. Megismertet a történet-
írók véleményeivel s az e tárgyban megjelent irodalommal. 
„Mily hazugságokkeringnek az inquisitióról napjainkban is, 
mutatja a többi közt az, hogy Aragónia első inquisitorát, 
Arbues sz. Pétert, 1867-ben történt canonisatiójakor, a ,tör-
téneti tudomány' mint oly ,erkölcsi szörnyet' fedezte fel, 
milyent a világtörténelemben keveset találni, mint oly kincs-
élv- és vérszomjas öreget, ki annyi embert gyilkoltatott 
volna le, hogy egész vidékek néptelenekké lettek. A kik 
iránta legkegyesebbek voltak, még azok is 2000 embert 
égettek meg általa." A szent férfiúnak, ha csakugyan igy 
állna a dolog, évekig kellett volna inquisitornak lennie ; 

holott 1484-ik óv május 4-től csupán csak 1485. szeptember 
17-ig viselte e hivatalt. Szerző szerint még az is kétséges, 
ha vájjon csak egyetlen egy ember is kivégeztetett alatta.— 
Sok ember továbbá valóságos dühbe jön vagy lázba esik 
félelmében, ha autodaféról hall. Autodafé annyi mint actus 
fidei, hitvallás, melyet az eretnekségről vádolt, hogy magát 
tisztázza, köteles volt letenni. Szerző több ily autodafét 
idéz, melyeknél 750, 900 stb. személy volt vádolva, de egy 
sem lett kivégezve. Szóval a spanyol inquisitio egészen más, 

mint a minőnek az egyház ellenei sötét és összevissza fer-
dítő szemüvegükön látják. (Végeköv.) 

— Beküldetett : Ode Honoribus admodum reverendi ac 
clarissimi patris, atque magnifici equitis Enierici Csősz, 
e scholis piis, s. s. theologiae doctoris, domus nitriensis vice-
rectoris, superioris gymnasii directoris, clericorum theolo-
giae studentium professoris, i. fac. theologicae penes r. uni-
versitatem budapestiensem membri collegiati, r. societatis 
hungaricae physicorum, et historicorum ordinarii, academiae 
rom. tiberinae socii correspondentis etc. quum insignis ordi-
nis equestris Francisci Josephi I. aurea cruce ipsa onoma-
seos die solenniter condecoraretur a gymnasio nitriensi d. d. 
die 5. noveinbris 1879. 

A nagyérdemű kegyes rend azon m. t. tagja, ki ez 
emelkedett szellemű ódát beküldte, levelében emliti, „hogy 
Dr Csősz Imre a Ferencz-József-rend lovagkeresztjével föl-
diszitése oly ünnepélylyel ment végbe, mely a nyitrai r. k. 
gymnasium emléklapjainak egyikét mindenkorra legfénye-
sebbé tette." — Üdvözöljük részünkről is az országszerte 
tisztelt igazgató urat fejedelmi kitüntetése alkalmából s a 
magyar ifjúságnak sok ily lángbuzgalmu vezért kivánunk. 

= A zirczi öröm-ünnep alkalmából igen kedves helyről 
kegyelet-füzér küldetett be hozzánk, melyet ngs és főt. Supka 
Jeromos urnák, a zircz,-pilis,- pásztó- és sz. gotthárdi egye-
sült apátságok apátjának ünnepélyes székfoglalása alkal-
mából mély tisztelete jeleül nyújtott a bakonybéli sz. Bened. 
r. convent november 10. 1879. 

A Bakonyban levő „két rokon lelkű zárdalak" egyike 
sietett e szivből fakadt s szivhez szóló kis dalban szeretetét 
és rokonszenvét ,a barátság régi lánczával' hozzá fűzött 
,szomszéd rokonoknak' megküldeni. Isten lelke virasszon 
mind a két lak fölött ! 

V E G Y E S E K . 
— A legújabb pápai gróf czimét X I I I . Leo pápától 

Loo-Malfait d'Evergen bárónő kapta rendkivüli jótékony-
ságaért. 

— A szent atya, elütőleg olasz honfi társaitól, kik nem 
igen szoktak a világban utazni, nagyon szereti az utazást. 
Általában azt hiszik, hogy midőn mgr Pecci brüsseli mun-
tius Belgiumot elhagyta, Németországon át egyenesen Ró-
mába ment. Ez tévedés. Mielőtt Olaszországba ment, Osten-
dén át Angolországba rándult, hol nagy érdeklődéssel szem-
lélt meg mindent. Az angolok nehezen gondolták akkor, 
hogy 40 év után majd elmondhatják : X I I I . Leo IV. Ador-
ján óta az első pápa, ki angol földön járt. 

— Hall Jézsus-társasági utya találta fel a légnyomásra 
alapított mozdonyt, melynek segélyével a mont-cenisi s a 
többi alagutat fúrták. 1857-ben több mérnök magának 
akarta tulajdonítani az ily gépek kizárólagos tulajdoni jo-
gát, de a pör folyamában kitűnt, hogy a feltaláló egyikök 
sem, hanem Hall atya. 

— Végre sikerült, legalább a világ egy kis szögleté-
ben, Belgiumban, a defensiva sarokjába szorítani a libera-
lismust. Belga kath. lapok mint nagy diadalt jelentik, mi-
szerint a belga „liberális szövetség" nek annyira szorul a 
kapczája, hogy ,a liberalismus védelmére nemzeti aláírást' 
indított meg. 

— A spanyolországi árviz okozta nyomor enyhítésére-
az ottani papság nagy tevékenységet feje ki. Minden plé-
bános gyűjt alamizsnát. Mgr Cattuni madridi nuntius 1000 
reált küldött a Siglo futuro gyűjtéséhez. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatot t Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Budapesten, november 19. 41 II. Félév, 1879 
T A R T A L O M : Az utolsó itélet indokolt volta. — A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — \ 
Freppel dicsbeszéde La Moricière tábornok fölött. — Egyházi tudósítások : Budapest. Le a szerzetesekkel ! Pannonh Ima. 
Szeretetünnep. Templomszentelés. Megtérés. Lovasberény. Igaz viszhang a ,Religió'-ban megjelent: „Tartsunk népmis-

siókat" czimü czikkre. — Irodalom : — Vegyesek. 

Az utolsó itélet indokolt volta. 
(Dogmatikai elmélkedés.) 

(Vége) 

Könnyelmű, felületes és gondolkozni rest szel-
lemek elvetik a keresztény vallást azért, mert tit-
kai vannak; a mi tulajdonképen nem a keresztény-
ség ellen bizonyit, hanem azt mutatja, hogy eszök 
azon betegségben szenved, melyet a szembajok so-
rában ínyopsiának, rövidlátásnak neveznek. 

Ó igen, a keresztény vallásnak mély, leleple-
zetlen, sőt leleplezhetlen titkai vannak. De vájjon 
nincsennek-e titkok magában a szemmel látható és 
kézzelfogható természetben is ? Es a legközönsége-e o o 
sebb, a mindennapi dolgok körében nem akadunk-e 
minden lépten-nyomon titkokra, melyeket megfej-
teni nem tudunk? És ha a hitetleneknek sikerülne 
a keresztény vallást az emberiségből kiküszöbölni, 
azt hiszik, hogy minden titok megszűnnék? Ellen-
kezőleg; akkor a titkok sora csak szaporodnék, és, 
mint Bossuet mondá, a felfoghatlan igazságok he 
lyébe a felfoghatlan tévelyek beláthatlan sora lép-
ne, azzal a különbséggel a kettő, az igazság és té-
vely közt, hogy a hit titkaival hit, remény, szeretet, 
szóval élet, béke és boldogság jár, mig a helyökbe 
állitani szándékolt tévelyeket meghasonlás, kétely, 
elkeseredés, reménytelenség, gyűlölet, szóval halál 
követi. 

Vannak a kereszténységnek titkai, melyeknek 
megfejtését nyugodtan várja az emberi szellem ; 
vannak azonban olyanok is, melyeknek felderitése 
annyira érdekli s nyugtalanítja az emberiséget, 
hogy az emberi elme tehetetlensége alatt végre is 
összeroskadna, ha szent vallásunk nem biztosítaná 
a felöl, hogy az isteni világitélet nagy napjának 
revelatiói által teljes fény fog reájok derülni. Ugy 
van, eszünket és szivünket fölemésztenék az igazság 

utáni szomj tantalusi kinjai, ha nem biztositana 
bennünket a keresztény kinyilatkoztatás amaz örök-
ké emlékezetes szavakkal : „Nihil est opertum, quod 
non revelabitur, et occultum, quod non scietur.c") 
Az isteni gondviselésnek igazságot kell szolgáltatni 
magának az összes eszes lények előtt, vagyis iga-
zolni kell magát előttük három fő váddal szemben, 
melyet ellene a hitetlenek és bűnösök emelnek. E há-
rom vád ugyannyi titkot érint, és pedig az isteni 
elővégzetet (praedestinatio) ; a választottak ese-
kély számát, mely az előbbinek következménye; 
a jó és rosz egyenlőtlen megoszlását. — E há-
rom pont felöl igyekezni fogunk behatni az egy-
ház tanításának értelmébe, mely tanítás segíteni 
fog az isteni titkok mélységeit fedő lepel egy kis 
szögletét föllebbenteni, de csak annyira, hogy az 
utolsó ítéletkor várható teljes felderítés annál szük-
ségesebbnek fog bebizonyulni. 

Isten, mint öröktől fogva való Lény, öröktől 
fogva tudja, látja, kik fognak üdvözülni s kik nem; 
s minthogy szent, szeretetteljes, de egyszersmind 
igazságos akarata az O mindentudó bölcseségének D O Ö 
utain halad, egyúttal tehát öröktől fogva el van 
határozva nála, kiket vezéreljen el csakugyan telje-
sen az üdvösségre, s kiket büntessen örök kárhozat-
tak Ez a praedestinatio, az isteni végzet, mely oly 
távol van a pogányok és hitetlenek vaksorsától, fa-
tumától és az u. n. ,öntudatlan' törvényszerűségtől, 
mint ég és föld ; mert hiszen az isteni végzetben az 
isteni mindentudás oly fényesen ragyog 

. . . . mint az égö 
Nap; de szemünk bele nem tekinthet ; és az is-

teni határtalan jóság és szeretet oly melegen su-
gárzik ki belőle, hogy lehetetlen bizalomra nem he-
vülnünk iránta. Nem igy az ó-kori fatum s a mo-

') Máté, 10, 2l>. 
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dern tudomány ,öntudatlan', vak kényszerűsége. 
Itt minden sötét, hideg, rideg, visszataszító, fa-
gyasztó. Itt a halál beláthatlan sötétsége tátong 
előttünk: az isteni végzetben ellenben az éltető, ki-
merithetlen jóság ragyog a mindentudásnak gyenge 
eszünkre nézve vakitó fényében. Mert, nem azért 
nem látunk át az isteni végzet titkának akár jósá-
gos, akár igazságos voltán, mintha az magában véve 
sötét volna, hanem azért, mert lelki szemünk gyen-
ge s nem birja ki erővel, hogy végig lásson a vég-
telen bölcseség örök, megközelithetlen fényben ra-
gyogó határozatán. 

A praedestinatío titkának beláthatlan mély-
sége abban nyilvánul, hogy az örök üdvösség az 
isteni szeretetnek kegyelme levén, nem tudjuk fel-
fogni, hogyan egyeztethető meg az isteni szeretettel 
az, hogy némelyeket öröktől fogva elhatározott üd-
vöziteni, másokat nem. Hogy az ember örök bol-
dogsága Isten részéről kegyelem, malaszt, szerete-
tének tette, az kinyilatkoztatott tan. Gratia Dei vita 
aeterna,2) mondja sz. Pál apostol. Ez annyira igaz, 
hogy örök üdvünket csupán saját lelki erőnkből 
még elhinni se vagyunk képesek, ugy mint kell. 
Hogy erre a szükséges segítő malasztot megkapjuk, 
Krisztus Urunk érdemesít bennünket. De ha igaz 
az, hogy O minden emberért meghalt s igy minden 
embert képesített s mintegy feljogosított az örök 
üdvre, igen, hogyan van az mégis, hogy milliók, 
száz és ezer milliók őt még csak nem is ismerik és 
még száz és ezer milliók soha sem érik el örök üd-
vöket, melyet Isten minden embernek megadni akar 
s melyre mindenkit képesít is? Sokat megfejt e te-
kintetben az emberi romlott akarat ellenkezése az 
isteni kegyelem sugallataival szemben ; azonban ez 
maga nem oldja meg a rejtélyt; mert maga az aka-
rat romlottsága némi tekintetben az ember akaratán 
kivül eső ok szüleményének mondható, minthogy 
maga az eredeti bűn, melyben akaratunk romlottsá-
ga gyökerezik, habár mindnyájunknak saját bűne, 
mégis nem mondható, hogy teljesen a mi akara-
tunktól függött. Es igy mindig fennmarad az isteni 
gondviselés iídvözitő intézkedése iránt még az a 
kérdés, mikép van az, hogy mig azoknak, kiknek 
örök üdvösségét öröktől fogva elhatározta, teljesen 
hatályos (efficax) kegyelmeket ad, mig másoknak 
csupán a legszükségesebb, az épen csakis elégséges 
kegyelmeket adja meg, melyekről előre csalhatat-
lanul tudja, hogy bár általok az illetők üdvözülhet-
nének, üdvözülni még sem fognak? ! 

») Eom. 6, 23. 

Rettentő talány, mely az elmélkedés minden 
edzett férfiát kifárasztá és magok az apostolok 
egyikét, sz. Júdás apostolt arra birta, hogy édes 
Üdvözítőnkhöz ez iránt a következő kérdést intézze : 
„Domine, quid factum est, quia manifestaturus es 
nobis teipsum, et non mundo?"3) Alánglelkü apos-
tol egyenesen neki megy a titoknak. Quid factum 
est ? Mi történt ? Hogyan van ez ? Azaz : mit tettünk 
mi, micsoda nagyobb érdemet tettünk mi, mint má-
sok? Nem voltunk-e mi is bűnösök mint ők, tes-
tiek, mint ők? Hihetnénk-e mi, ha nem Te adtad 
volna e hitet ? Téged választottunk volna-e mi, ha 
Te előbb nem választottál volna ki bennünket? 
Miért van ez, Uram, miért van ez igy? Ó igen, mi-
ért ? ! . . . Csak Jézus Krisztus maga oldhatta meg e o o 
kérdést; de 0 nem oldotta meg akkor, inert nem 
akarta. Nem is felelt a kérdésre egyenesen, sőt mint-
ha nem is hallotta volna, egy más tant ismételt, me-
lyet már előbb adott. „Respondit Jesus, et dixit ei: 
Siquis diliget me, sermonem meum servabit, et Pater 
meus diliget eurn, et ad eum veniemus, et mansionem 
apud eum faciemus."4) Mintha mondaná: te ne ku-
tasd e kiválasztás okát, mely nem hozzád tartozik; 
imádd az Isten akaratád. Neked ezen titokkal szem-
ben nincs más teendőd, mint megtartani Isten pa-
rancsait. A többi Atyám titka s az én titkom. De 
annyit mondhatok, hogy, a ki szeret, az parancsaimat 
megtartja, s azt mi el nein hagyjuk, benne állandó 
lakást veszünk. Es az apostol megértette a mester 
intését és nem kérdezősködött tovább. Ne legyünk 
mi kiváncsiabbak s merészebbek az apostolnál. Vár-
juk be az utolsó Ítélet revelatióját, mely mindent 
fel fog deríteni. 

Egyébiránt e titok reánk, keresztényekre nézve, 
nem oly félelmetes, mint azokra nézve, kik Istent s 
az ö jóságát nem ismerik, vagy nem ismerik azt oly 
fokban, oly tüzetesen, mint mi a kinyilatkoztatás-
ból. Valóban, nem elmondhatjuk-e e tekintetben, 
hogy mi igazán Isten kiválasztott, kiváltságos népe 
vagyunk? Nem nagy előny-e öröklétünkre nézve, 
hogy a kereszténység, az igaz egyház keblében szü-
lettünk ? Mi, keresztények s a kath. egyháznak hí-
vei, a praedestinatio titkában a legiidvösebb féle-
lemmel összekötött bizalom s Isten iránti odaadás 
forrását birjuk. Mert mit is tanulunk e titokból? 
Azt, hogy sorsunk Isten kezében van, kinek jósága 
és irgalmasságában megnyughatunk, még akkor is, 
ha igazságosságától félnünk kell. Ha szorosan vesz-

o O o 
szűk, az isteni elővégzet titka reánk nézve nem 

^ S T j á n . ev. 14, 22. - *) Ján. 14, 24. 
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egyéb, mint az Ö kimeríthetlen szeretetének mély-
séges titka. Altitudo divitiarum, bonitatis infinitus 
thesaurus. Ennek hatása az emberi lélekben cso-
dálat és bizalom, nem rettegés és desperatio. 

E tekintetben tehát szivünk teljesen megnyug-
szik, habár eszünk nem mindent lát is be. 

Epen igy vagyunk, ha a meghívottak és kivá-
lasztottak kevés számával és a javak, különösen a 
lelki javak, s a lelki javak legföbbikének, az isteni 
iidvözitö kegyelemnek egyenlőtlen megoszlásával is. 
Számítsuk fel, hány ember élt Krisztus eljövetele 
előtt, kik Istent nem ismerték? És azóta is, hány 
ember maradt lelki sötétségben és a halál árnyé-
kában ? S hányan bolyongnak a tévelyek végzetes 
utain még azok közöl is, kiknek Krisztus hirdette-
t e t t ? . . . Ki magyarázhatja ki, miért oly csekély a 
meghívottak, s a meghívottak közt a kiválasztottak 
száma? Miért szenved az igaz, s miért dőzsölhet, 
kinevetve mindent a mi szent, a gonosz? Miért kap 
Istentől az egyik csakis kielégítő (sufficens), de nem 
hatályos, a másik teljesen hatályos (efficax) kegyel-
m e t ? . . . Mind ezen kérdésekre, hogy szivünket 
megnyugtassuk, az isteni végtelen jóság s kimond-
hatlan szeretethez fordulunk s itt szivünk teljes 
megnyugvást is talál ; mert lehetetlen, hogy oly 
jóság, oly irgalmas szeretet, milyen az Isten, lehe-
tetlen, hogy ok nélkül, igazságtalanul kárhoztasson 
el valakit, lehetetlen, hogy kegyetlen legyen. 

De hát azért egészen nyugodtak vagyunk-e s 
eszünk teljesen ki van-e e légítve? Tisztán látjuk-e 
az isteni elövégzetben az isteni szeretet és igazsá-
gosság öszhangját minden esetre, mind ama nagy 
kérdésekre nézve? N e m . . . De hiszen nem is az 
volt, a mint nem is lehetett, czélja ezen elmélkedés-
nek, hogy a titkot megszüntesse, — ez esztelen tö-
rekvés volna; — hanem épen az, hogy feltüntesse az 
utolsó ítélet szükséges, indokolt voltát: hogy igy 
lelkünk üdvös félelemtől kísért bizalommal s Isten 
iránti teljes odaadással nézzen ama nagy nap elé, 
midőn, a szivek titkai feltárulván, világosan fogjuk 
látni az isteni Ítéletek igazságos voltát. 

A s z á m o k 
mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiröl. 

Négy. 
(Folytatás.) 

A bibliában az emberi élet korszakai negyed nem-
zedékekben tüntettetnek föl. Isten megjövendöli Ábra-
hámnak, hogy zarándok lesz nemzete, „de a negye-
dik nemzedékben visszatérnek ide," „mert az Amor-

heusok gonoszsága még be nem telt a jelen időig" 
— a negyedik nemzedékben tehát be fog telni. (I. 
Mos. 15, 16.) Isten „megbünteti az atyák gonoszsá-
gát fiaikban harmad és negyed Íziglen." (II. Mos. 
20, 5 ; 34, 7. IV. Mos. 14, 18. V. Mos. 5, 9.) Jehu-
nak fiai jutalmul, hogy mindazokat, mik „Isten ne-
vében voltak, véghez vitte Akháb háza ellen," vagyis, 
mert Isten kezében büntető eszközül szolgált, ne-
gyed izig fognak ülni Izrael királyi székén. (2. Kir. 
10, 30.) Jób a kiállott szenvedésekért még 140 esz-
tendeig él és látja fiait és fiainak leányait negyed-
izig. (Job, 42, 16.) Gabelus megáldja Tóbiást: és 
„lássátok fiaitokat harmad és negyed Íziglen." 
(Tob. 9, 11.) 

Miként a biblia negyed Íziglen, ugy a görögök 
4 X 4 — 16 nemzetség szerint számítanak. Zeus 
csak 16 halandóval nemzett embereket, az első volt 
Niobe, az utolsó Alkinene, ki amattól egyenes ágon 
1G-ik fokban származott. 

Hekataeus 16 ik fokban származtatja magát egy 
Istentöl (Herod. II. 143.); azért a mai napig is, 
hogy valaki ösnemes származását kimutassa, 16 ős 
elődre kell magát visszavezetnie. 

Négy száma a bűnnek (Amos, 1, 3 ) következés-
képen a büntetésnek is. „A vétek mértéke szerint 
legyen az ütések száma is, de ugy, hogy a negyve-
nedik számot meg ne haladják." (V. Mos. 25, 2. 3.) 
Isten négyféle büntetést szab a megátalkodott zsi-
dókra : „És meglátogatom óket négyfélével, úgy-
mond az Ur: fegyverrel a megölésre, ebekkel az el-
szaggatásra, égi madarakkal és földi vadakkal a 
megemésztésre és szétszórásra." (Jerem. 15, 3.) V. 
ö. Istennek „négy veszedelmes Ítéletét": „a fegy-
vert és éhséget, a gonosz vadakat és mirigy halált, 
(Ezech. 14, 21.) és a négy szörnyállatot." (Dán. 7, 
3. 7.) Sirák fiának (26, 5.) „három dologtól fáj szi-
ve és a negyediktől irtózik arczája : a város eláru-
lásától, a nép zendülésétöl, a hazug vádolástól; 
mindezek súlyosabbak a halálnál." 

Zacharias próféta 6. fej. 1 — 7. leirja látomásá-
ban a nemzetek Ítéletét, miután az előbbi fejezetben 
leirta volt a zsidók ítéletét. Látomásában két hegy 
közöl négy szekeret látott kijönni, melyek mind-
egyikében külön szinü (négyféle : pej, fekete, fehér, 
tarka) lovak voltak befogva. Ezek az ég négy szelei 
voltak (5. v.), melyek mint jelképei az isteni bünte-
tőítéleteknek (Jerem. 49, 3 6 ; Dán. 7, 2; Titk. Jel. 7, 
1.) a négy világtájon dühöngtek. A két hegy, mint 
maga a próféta értelmezi (14, 4.), két része a kelet-
ről nyugatra hasadó olajfák hegyének, melynek nyi-
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lása a közel fekvő Josaphát völgyének, az Ítélet 
völgyének meghosszabbodása leendett. E helyről 
megyen ki a büntető ítélet, melyet Isten, mint or-
szágának királya, ennek ellenségeire mér; és Sión, 
Jeruzsálem, az olajfák hegye az ország középpont-
jául vétetik; ez utóbbi hihetőleg azért, mivel Krisz-
tus ott kezdette kínszenvedését és ott ment föl men-
nyekbe. Josaphát völgye Joel szerint (3, 2.) ama 
hely, hol az Ur Ítéletét az egybegyűlt népekre mé-
retnek. (Lásd Tárkányi sz. irás 1. 2. 3. jegyzet.) A 
lovak négyféle színei Tárkányi szerint jelképezik az 
Urnák véres és végzetteljes győzelmét az ö ellen-
ségein ; de Nork szerint (Etym. Symb. Myth. Wör-
terb. II. S. 417) a négy évadot jelentik : a pej lovak 
a forró nyárnak, a feketék a télnek, mikor a nap 
fénye legcsekélyebb, a fehérek a tavasznak, a tarkák 
az ősznek jelképei. Ez esetben a szekér, a négykerekű, 
vagy négyfogatú napkocsit jelenti. 

Minthogy a bélpoklosság leggyakrabban bünte-
tés volt, — (4.M. 12, 10. Mária Mózesnek és Aaron-
nak testvére bélpoklos lön, mert Mózes ellen zúgo-
lódott ; ép igy Azarias király 2. Kir. 15, 5. az Ur 
poklossággal bünteti, mert a magas helyeket, me-
lyeken a nép Isten tilalma daczára áldoz és jó illat-
szert gyújt, nem rontá le; —Herod.I . 138), — azért 
2. Kir. 7 ,3. nem esetleg említtetik négy poklos. 

Csalásért vagy kártevésért négyszeres kárpótlás 
követeltetik. Luk. 17. mondá Zakkeus az Urnák: 
Uram, ha valakit megcsaltam, négyannyit 
adok viszsza. 

A vizözön esője 40 napig tart. (1. M. 7, 4.); 
Ezekiel (4, 6.) Júda házának gonoszságát 40 napig 
viselte; a niniviták azzal ijesztetnek, hogy városuk 
40 nap inulva leroinboltatik, ha meg nem térnek, 
(Jon. 3, 4.); ép ugy igéri az Ur (Ezech. 29, 12.) 
Egviptomnak. hogy városai puszták lesznek 40 
esztendeig. Izrael fiai negyven évi vándorlással bün-
tettettek meg, a negyven nap száma szerint, melyek 
alatt a kiküldött kémek megkémlelték Kánaant. 
(IV. M. 13, 21.) A philisthaeusok járma alatt nyög-
tek az izraeliták 40 esztendeig (Birák 13, 1.); de 
szolgaéveik Egyiptomban 400 évig tartott. (I. M. 
15, 13; Apóst. csel. 7, 6.) Egyébiránt a 400 év az 
einlitett két helyen csak kerékszám; más helyeken, 
mint: 2. Mos. 12, 40; Galat, 3, 17. határozott 430 
szám mondatik; és e 400, vagy 430 év nemcsak az 
egyiptomi szolgaságot foglalja magában, hanem 
számíttatik az izraeliták bevonulásától Aegyiptoinba 
egész Kánaán elfoglalásáig. 

A régi egyiptomiak halálra itélő bizottsága a 

Möris tón 4 x 4 = 16 tagból állott (Diod. I, 92.), 
ép igy a régi németek tábori Ítélőszéke 4 x 4 = 
16 személyből állott. (Kreuszler, Altsiichs. Alterth. 
5. 121.) 

A büntetés fogalmával összefüggésben van a o oo 
bűnbánat fogalma: innen érthető 4 napi böjtje Cor-
neliusnak (Apóst. cs. 10, 30.) — (Igaz, hogy e he-
lyen aVulgatában igy ál l : „negyed napja ez óráig-
lan, hogy imádkoztam" ; de a görög szövegben : „böj-
töttem és imádkoztam" olvasható.) A 40 napi böjt 
(2. M. 34, 28.) Mózes böjtje; 2. Kir. 19, 8. Illés böjtje; 
Maté 4,2. Krisztus böjtje. Azért rendelt az anyaszent-
egyház is 40 napi böjtöt. Zoroaster is, midőn tanító 
pályájára készült, a pusztába vonult és 40 napig 
kenyéren és vizén böjtölt (Zerduscht Nameh c. 16.) 

Fönnebb a négyes számot a súly és mértékre vo-
natkoztatva is mint jelentős számot ismertettem. 
Nem esetleg negyed napon mérette meg tehát Ezd-
rás az ezüstöt és aranyat. (Ezdr. 8, 33.) 

Og óriásnak vaságya négy könyök széles (5. 
Mos. 5, 11.) — A templom oszlopainak tömörsége 
négy ujjnyi vala (Jerem. 52, 21.); a szövetség sáto-
rában a függönyök négy könyök szélesek és 7 X 
4 = 28 könyök hosszúak voltak. (2. Mos. 26, 2.) A 
füstölő négyféle fűszerből készült : myrhazsenge, 
ónix, galbán és átlátszó tömjén. (2. Mos. 30, 34.) 
Isis cultusában pedig 4 X 4 = 16 féléből. (Plut, 
de Is. c. 80.) 

A mint négy a mértéknek volt signaturája (2. 
Mos. 29, 40; 5. Mos. 23, 13; 1. Sam. 9, 8; 2. Kir. 
6, 26.), ugy a számoknak is egyáltalán. (Erről is föntebb 
szólottunk.) Miért is a négyes vagy negyvenes szám 
különösen valamely határozatlan időmérték jelelé-
sére használtatott; mert, bár a szent Írásnak na-
gyon vindikálom a hitelesség (axiopistia) characte-
rét, mégis alig hiszem, hogy betűszerinti értelemben 
kelljen venni mindazon helyeket, hol Eli mint biró, 
Saul, Dávid és Salamon mint királyokról mondatik, 
hogy mindannyian 40 évig állottak a választott 
nép élén. (V. ö. 1. Sám. 4, 18. hol Heli 2. Sám. 5, 4. 
hol Dávid; 2. Krón. 9, 30. hol Salamon és Ap. cs. 
13, 21. hol Saul országlásának 40 évei jegyeztetnek 
fel). Azt hiszem, ezek némelyike mint kerekszám 
szerepel, vagy legalább Isten különös, jelentésteljes 
végzésével történt, hogy az emiitettek mind 40 évig 
kormányoztak. Ép igy Mózes (mint Herodotnál I. 
163. Tartessus királya) 40 éves korában áll a zsi-
dók élére és 80 évig vezérli őket (40 + 40); 120 
éves korában pedig meghal. (40 + 40 -f- 40.) 

(Folytatjuk.) Dr Kanyurszhj György. 
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Mgr Freppel dicsbeszéde, 
melyet La Morieière tábornok szobrának leleplezési ünnepé-

lyén mondott, 

az egyházi, társadalmi, ünnepi szónoklatok legsikerültebb 
remekei közé tartozik. Az ,Univers1 következő bevezetés 
kíséretében mutatta be olvasóinak. „Benső szükséglet kész-
tet csodálatunkat kifejezni a La Morieière tábornok felett 
tartott gyászbeszéd fölött. Francziaország oly béketűréssel 
várta, mely nein csalatkozhatott. Ezen országnak már igen 
régi szokása nagy liarczfiakat és nagy szónokokat felmu-
tatni. Ezek egyszerre támadnak nála és életére nézve szük-
ségesek neki. Ha bennök hiányt szenved, akkor dicsőségében 
és hivatásában űr támad. Akkor nyugtalankodik. A tűzhely 
kialudt, ha nem sugárzik. A dicsőség nem lesz termékeny, 
ha viszhang nélkül tűnik el. A hős el lesz feledve, vagy leg-
alább nem lesz Francziaország hőse, ha a tanulság, melyet 
élete ad, hiányzanék. Tehát Istennek szivén fekszik, hogy 
Castelfidardo legyőzöttje Francziaország és a világ előtt hős 
legyen. Ezért volt szükséges az egyház szava; ez nem hiá-
nyozhatott egy ker. hős sirjánál. Rettenetesen félre értetett 
e szó ; most tehát ismét megjelent, hogy meghalja a jelen és 
az utókor. Elmondta: ki volte hős; megértette velünk szel-
lemét. Láttuk halvány, fenséges szépségét. Most már a cas-
telfidardói szerencsétlenség elmúlt dolog és immár a győzelem 
kezdődik. La Morieière útlevele, melyet vitéz kis csapata 
követ, az utókor számára szól. Nyiljon meg a diadalmas le-
győzött La Morieière előtt még a késő utókor története is ! 
Castelfidardo nem kevésbbé nevezetes mint Lepanto. Csak 
még néhány évig kellett volna várnia, és akkor e halhatatlan 
férfiú, ha itt megtámadják, itt győzött is volna. 

Az angersi főt. püspöknek igen emelkedett szellemű s 
igen szép beszéde visszaidézi emlékezetünkbe e fenséges 
győzelmet és másokat hirdet, melyek nem fognak késni. La 
Morieière sirja előtt föltámasztja katonáit, kik eltűntek s 
legyőzettek vele. Nem tesz semmit, hogy többé nincsennek 
itt közöttünk! Meg fognak jönni ugy mint ő, legyőzetve mint 
ő, szétszóratva akkor még remény nélkül, de máris felvilá-
gosítva a halhatatlan szövétnek fényénél, mely reményt kelt 
s fenntartja enyészhetlennül az emlékezetet. Mit árthat a ve-
reség azoknak, kik biztosítva vannak, hogy feltámadnak és 
legyőzetni nem akarnak." 

Igy szólt Veuillot Lajos. 
Lapunk szük tere nem engedi, hogy e szónoklati szem-

pontból mintaszerű beszédet, mely az igazság gyógyító boncz-
késével Francziaország s az egész modern világ sorsába oly 
mélyen bevág, teljes szövegben közöljük Lehetetlen azon-
ban t. olvasóinkat legalább második és harmadik részével 
meg nem ismertetni, mert amabban az istengyilkolásig ha-
ladt világforradalmat ostorozza a rettenthetlen főpap, ha-
talmas leczkét osztogatva a világ politikusainak jobbra is 
balra is, emebben pedig a pápa világi fejedelemségéről szól, 
mely minél inkább kiabálja a világforradalom, hogy meg 
van oldva, annál kevésbbé tartható megoldottnak. 

Mgr Freppel szentirási vezér mondatúl következő té-
telt vett fel. lustorum sémita quasi lux splendens proeedit et 
ereseit usque ad perfeetam diem. Ezt beszédje három részén 
át igazolja és kimutatja La Morieière tábornok életében. 

Folytonosan haladt s emelkedett a megdicsőült a keresz-
tény ember eszménye felé, mig elérte azon ritka magasla-
tot, hol mint keresztény hős katona áll századunkban csak-
nem páratlanul. Beszédje első részében mgr Freppel, a szo-
noklat és ékesszólás volt tanára a párisi Sorbonneon, be-
mutatja La Moricièret, miként védi, erősiti s terjeszti a ke-
resztény civilisatiót a barbár izlammal szemben. Beszédje 
második részében átmegy a látszólag politikai, de tulaj-
donképen társadalmi, vallás-erkölcsi világforradalomra s 
feltünteti a hős tábornokot, miként foglalt el századunk 
ezen apostasiájával szemben a keresztény igazság szempont-
jából mindig kifogásolhatlanabb, tisztább álláspontot. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , november 18. Le a szerzetesekkel ! — Ezt 

természetesen nem mi mondjuk, hanem mondják azok, kik 
több mint háromszáz év óta ostromolják a katholicismust, 
és nevezetesen a szerzetesrendeket. Az a kulturharcz ugyan-
is, mely napjainkban oly hevesen tört ki a protestáns hohen-
zollerek országában, nem mai keletű, nem Bismarck kan-
czellárságával kezdődik ; megkezdte azt Luther és azóta 
kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindig foly e harcz, és 
első sorban mindig a szerzetesrendek ellen van irányozva. 
A lázadó szerzetes Luther, utódainak, a már nem szerzete-
seknek, megmutatta, hogy kiket kell az egyházban első sor-
ban megtámadni ; és ezek az adott utmutatást kifogástalan 
hűséggel követik is, mert érzik, hogy a szerzetesi institutio 
létezése az egyházban őket mindig figyelmezteti eredetökre, 
mindig emiékökbe hozza, hogy ki és mi is volt egykor a 
protestantismus atyja, s mi mindent kellett tennie, hogy a 
protestantismust megalapíthassa. Es ezek az emlékek nem 
valami kellemesek: azért kell rajta lenni, hogy az ezen emlé-
keket visszaidéző institutiók megszűnjenek. 

A katholikus szerzetes rendek és a protestantismus ily 
összefüggése következtében nagyon is értjük, hogy még ma 
is megjelenhetnek czikkek, melyeknek iránya a szerzetes 
rendek ellen van intézve. A ,Prot. E. és I. Lap' egyik czik-
ke is e themával foglalkozik. Bámulattal közli II. József két, 
felvilágosult (?), mert a szerzetes' rendek ellen irt levelét ; 
elősorolja a jezsuitákat száműző rendeleteket, és megjegyzi : 
„Nem-e az itt elősoroltak mind oly nagyszerű mozzanatai 
az emberi szellem szabad és történelmileg indokolt fejlődé-
sének, hogy bámulnunk kell, mikép még sem birták a ma-
gokat túlélt középkori egyházi institutiókat a történelem 
színpadjáról elsöpörni?" Ez a protestantismus feladata, ez 
fogja az emberiséget „minden holt és élő szentek imádásá-
ból, babonás bilincseiből kiszabadítani;" de ehhez erő kell, 
mert az „ellenfél még mindig erős;" azonban, lia a két „test-
vér felekezet nem lesz többé az a mi volt, hanem egy test 
és egy lélek, ugy biztosak lehetnek, miszerint elérkezik az 
idő, midőn sein jezsuiták, sem másféle szerzetes rendek nem 
fogják magokat fenntarthatni eddigi hatalmukban, és las-
sankint, mintegy magát túlélt intézmény, megszűnnek lé-
tezni." 

A /Prot. E. és I. Lap' szólott ; jövendőlését kimondta ; 
az ügy be van végezve : igy ti szegény szerzetesek készülje-
tek, mert ime sorsotok el van határozva. Vagytok, de nem 
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lesztek ; nektek a földszínéről el kell távoznotok és el fogtok 
távozni akaratotok ellenére is, mert ez ugy van megjöven-
dölve és e jövendőlés be fog teljesedni. Nem is tudjuk, ne 
adjuk-e nektek azt a tanácsot, hogy miután e jövendőlés ugy 
is megmásithatlan, és csak időkérdése, hogy mikor fog betel-
jesedni, nem jobb lenne-e, ha ti magatok szétoszolnátok : igy 
legalább elmondhatnátok,hogy önszántatokból szüntetek meg 
és nem a protestantismus ellenállhatatlan szellemi ereje kö-
vetkeztében ; holott, ha azt bevárjátok, a történelem a pro-
testantismus győzelmét, és a ti csúfos bukástokat fogja fel-
jegyezni és nemzedékről nemzedékre tovább adni. Ti úgyis 
már a 16-ik században túlélt intézmény voltatok : mit ke-
restek tehát még a 19-ik században is? Léteteket nem iga-
zolja korszerűségiek, vagy épen üdvös működéstök az em-
beriségre, hanem pusztán azon véletlen és csekély körül-
mény, hogy a protestantismus több mint három század alatt 
nem volt képes annyi erőt kifejteni, ámbár megtett min-
dent a mit tehetett, hogy titeket megsemmisitsen. Amint ez 
az akadály, az erő csekélysége, meg fog szűnni protestáns 
részről, azonnal be lesz bizonyítva, hogy korszerűtlenek 
vagytok és a földszínéről eltöröltettek. Igaz ugyan, hogy 
ehhez a jövendőléshez egy kis kétely is fér; mert a mit felő-
letek most jövendőinek, ugyanazt szintén több mint három 
száz éve magáról az egyházról is jövendölték, és a jövendő-
lés csak nem akar sehogy sem beteljesedni. De hátha a pro-
testantismus szelleme veletek szemben erősebb lesz ? Gondol-
játok meg a dolgot annyival inkább, mert tudvalevőleg a 
szabad vizsgálódás következtében úgyannyira tömörülnek 
a protestánsok, és igy erőben is növekednek, hogy már ket-
ten is alig értenek egyet. 

Ezt megfontolásul a szerzeteseknek mondtuk. A czik-
kezőnek pedig, némi irányadásul, azonban szerzeteseinknek 
a jövendőlés teljesedésére nézve, a következőket ajánljuk. 
Czikkező bámul a felett, mint ő magát kifejezi, hogy az 
általa elősorolt fejedelmi éa kormányi intézkedések sein 
voltak képesek a magokat ,túlélt' középkori institutiókat a 
történelem színpadjáról elsöpörni. Pedig e felett épen semmi 
bámulni való siucsen. Ellenkezőleg, épen azon tény, hogy 
még oly hatalmas befolyások és intézkedések sem voltak 
képesek a szerzetes rendeket megszüntetni, meggyőzhette 
volna a czikkezőt, hogy azok a szerzetes rendek nem ,élték 
túl' magokat ; meggyőzhették volna, hogy azok az institu-
tiók nem oly szellemen alapulnak, melyet bárminő erőki-
fejtés által száműzni lehetne a világból ; meggyőzhették 
volna, hogy ha oly nagy hatalmaknak nem sikerült a szer-
zetesi intézményt a világból kiküszöbölni, ínég kevésbé fog 
ez sikerülni a zilált állapotban levő és napról napról zilál-
tabba eső protestantismusnak. A szellemi tökéletességre 
való hajlam az emberben, tápláltatva az egyház isteni szel-
lemétől, soha sem fog megszűnni. Egyik másik rend meg-
szünhetik, de a szerzetesi institutió, bármint agyarkodjanak 
is ellene, nem fog megszűnni mindaddig, mig az egyház 
létezik. Mit használt a czikkező által is felemlített szerze-
tesi üldözés, vagy jobban mondva, mit ártott a szerzetesi 
institutiónak ? A lázas szenvedély kitörésekor ugyan a szer-
zetesek száműzettek, zárdáik, javaik lefoglaltattak, de meg-
szűnt-e azért a szerzetesi intézmény ? A vihar kitombolta ma-
gát, elmúlt, uj szerzetes rendek keletkeztek és a régiek ismét 

újonnan alakultak. Az események bebizonyították, hogy a 
szerzetes rendek nem élték túl magokat; és lelkünkben meg 
vagyunk győződve, hogy mihelyt a béke az egyház és állam 
közt Poroszországban létre jön, a 19. század hanyatló ko-
rában a történelem ismételni fogja magát s a szerzetes rendek 
Berlinbe, a protestantismus fővárosába ismét bevonulnak, 
és igazolva lesz, hogy a szerzetes rendek nem élték túl ma-
gokat még a 19. században sem. Nekünk az a meggyőző-
désünk, hogy sokat irnak még ilyen czikkeket, melyben a 
szerzetes rendek megszűnésének óhaja lesz kifejezve, sőt az 
is bizonyos, hogy előbb kifogynak a világból az ilyen irányú 
czikkezők, mint a szerzetesrendek, mert vana sine viribus 
ira, és a protestantismus soha sem fog azon erőhöz jutni, 
hogy boszuját a szerzetes rendeken, azok teljes megszünte-
téseig, kitölthesse. | | 

Panonhalma, nov. 12. Nagyságos Szerkesztő Ur ! Be-
cses felszólítása bátorít, hogy a „Religio" hasábjain ismét 
helyet kérjek tudósításaimnak. Az ilynemű közleményeknél 
csakis sz. Benedek atyánk mondatát tartom szem előtt: ut 
in omnibus glorificetur Deus ! Mi megtörténik, ha az örven-
detes események közlése által embertársaink épülődése és 
Isten dicsősége előmozdittatik. 

Pannonhalmán mult hó 21-kén szeretetünnepünk volt. 
Ft. Ivovátsics Márczell sz. Ben. r. áldozár rendtársainak se-
gédkezése mellett e napon mutatta be a Mindenhatónak 
arany-miséjét. Szeretetünnep volt ez, mert az örök szeretet 
áldozatát ajánlá fel magáért és szeretett rendtársaiért, kik 
jogosan mondhatják az írott alkalmi költemény szavaival : 

„Nem tudjuk, hogy folna ellenséged; 
S van-e, ki rád tudna haragudni ? 
Mi mindnyájan hőn szeretünk téged, 
S hő szerelmünk nem fog kialudni." 

Mint a legutóbbi közleményben emiitettem, Győr-
Szent-Mártonban a leányiskolák vezetését az irgalmas né-
nék vették át és már is látható áldásos működésök ered-
ménye. Az iskolás gyermekek nagy száma szükségessé tette 
a városi kis templom nagyobbitását, mit a mgos főapát ur 
áldozatkészsége meg is tett, saját terve szerint ízletes s elég-
nagy szentegyházat épitvén. Az uj fölszerelés csak jövő nyá-
ron fog megtörténni, s addig a régi oltár állíttatott fel. E 
kedves külsejű templom folyó hó 9-kén szenteltetett fel a 
„Benedictio novae Ecclesiae" imáival s igy alkalom adatott 
azoknak is sz. mise hallgatására, kik a hegyen fekvő székes-
egyházba nem tudnak fölmenni. E szent kötelesség buzgó 
teljesítése volt tárgya az e napon tartott egyházi beszédnek is. 

Szent Márton püspök és hitvalló ünnepén, azaz f. hó 
11-kén, a pannonhalmi székesegyház egy szivemelő ünnep-
nek volt szinhelye. Tek. Tóth Mihály ur, fóapátsági mér-
nök ugyanis, egyházunk védszentjének ünnepén tette le a 
kath. hitvallást főapát ur ő mgának kezébe s igy a helvét 
vallásból az egyedül üdvözítő r. kath. egyházba visszatért. 
A nyilvános hitvallás után ugyancsak ő inga az uj hívőnek 
feladta a bérmálás szentségét ; szent mise alatt pedig először 
részesítette őt a fölséges oltáriszentség kegyelmeiben, me-
lyek az Ur Jézussal való egyesülésből áradnak a hivő lé-
lekre. E megtérés a legtisztább szándékkal, teljesen szabad 
akaratból s Isten iránti szeretetből történt. Hogy földi érdek 
nem vezérelte a 70 éves tisztes aggastyánt, mutatja azon 
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körülmény, hogy ő már 42 éven át mint református volt al-
kalmazva az uradalomban ; mit, közbevetőleg legyen mondva, 
egy protestáns uraság sem tesz meg, és minden nagyon hí-
resztelt tolerancziája mellett sem tűrt volna meg. Tóth Mi-
hály ur vegyes házasságban élt, de minden gyermekét re-
versalis nélkül is a kath. hitben neveltette. Becsületes jel-
leme, ei'kölcsös élete s a boldogult kath. hitestárs példája s 
imája nyerték meg számára az igaz hit malasztját. Adja meg 
még neki és nekünk is a jóságos Isten a végállhatatosság 
nagy kegyelmét! r. I. 

Lovasberény, novemberhava 1879. Igaz viszhang a 
„Religio"-ban megjelent : „Tartsunk népmissiókat" czimü 
csikkre. — Miként egykor Ábrahám keblét édes öröm 
tölte el sátora ajtajában ülvén és három idegent látván haj-
léka felé közeledni, s az örömtől mintegy szárnyra kelve sie-
tett az idegenek üdvözlésére őket betérésre kérvén: „Uram, 
úgymond, ha kegyelmet találtam előtted, ne vesd meg szol-
gádat" : ugy örvendezett az én lelkipásztori szivem is,midőn 
x-égi vágyam teljesülvén folyó évi október hava 30-dikán az 
alkonyat óráiban Gráczból három missiótársasági lazarista 
áldozár érkezett hozzám, s nem vetvén meg kérésemet, ná-
lam betértek az üdv munkálására. 

Október 31-dikén délelőtt megállapítottuk a missió 
rendjét, mely szerint naponkint három szent beszéd tarta-
tott, s reggeli 5 órától esti 8 óráig — az étkezés csekély ide-
jét kivéve — folytonosan gyóntatással foglalkoztak. Az ál-
talam imént emiitett napon esti 6 órakor ünnepélyes kör-
menetben kisértük a plébániaiakból az érkezett lazarista 
áldozárokat a teljes fényben uszó és ajtatos hivekkel telt 
templomba, ott látván többek között nm. Cziráky János-
né grófnőt, nővérét Desasse Katinka grófhölgyet, továbbá 
ifjabb Cziráky Jánosné szül. Almássy Erzsike grófnét. — 
Ö excellentiája a magas kegyúr a horvát regnicolaris érte-
kezlet miatt — nagy sajnálatára nem lehetett jelen, miután, 
mint a haza hű fia s ügybuzgó napszámosa, ennek oltárára 
is meghozza áldozatát. 

A templomban a főoltár lépcsőjére térdelve várták s 
kérték tőlem küldetésök teljesithetésére az ünnepélyes meg-
hatalmazást, melyet hozzájok és híveimhez intézett szavaim 
kiséretében a stóla és kereszt átadásával elnyervén, meg-
kezdék az első szónoklattal s folytatták tiz napon át azon 
működésöket, mely, Isten szent kegyelmével együtt mun-
kálva, híveim számára sok boldogságot, lelki vigaszt és édes 
örömöt termett. 

Valóban, midőn szomorúan tapasztaljuk napjainkban, 
hogy valamint künn a természetben ősz van, hull a fa levele 
és a csipős őszi szél kénye kedve szerint hordja és sodorja 
magával a szétfoszlott virágokat : ép ugy társadalmunk er-
kölcsi életében is napról napra jobban hull az erény százszor 
szép virága és elhervadása fölött vajmi sok szülő sir keserű 
bánatkönyeket ; — továbbá, midőn korunk bűnös szelleme 
mindent, a mi szent és katholikus, csipős fullánkjával mar-
dos és magával sodorni akar mint az őszi szellő az elkapott 
levelet: valóban, ily szomorú napokban csakugyan nagyon 
is jól esik láthatni, s tapasztalni, hogy még sem jutottunk 
annyira, miszerint a legjobb édes anya — a kath. egyház — 
rendkivüli hivószózata a pusztában kiáltónak nyom nélkül 
•elhangzó szava volna ; mert vannak még mindig oly hű keb-

lek, melyek e szózat hallattára fónnen tudnak dobogni, — 
vannak még mindig oly bűnösök, kik e szózaton bünmámo-
rukból felrezzennek, — vannak még mindig oly elbukottak, 
kik e szózatra felkelnek és a bűnbánat támbotján oda ván-
dorolnak az isteni irgalom kiapadhatlan fürdőjéhez, hogy 
annak habjaiban hattyufehérre mossák leiköket még akkor 
is, ha az a bűntől olyan piros volt is, mint a vér ! Ily bol-
dogító látvány tárult fel szemeim előtt e hitsovány kor-
ban a néptnissió lefolyt tiz napi tartama alatt. 

Ne is mondja nekem senki, hogy a népmissiók tartása 
csökkenti az illető lelkipásztor tekintélyét, vagy mint néme-
lyek mondani szokták, szegénységi bizonyítványul szolgál-
nak a lelkészre nézve. Nem! Ez nem áll ! — Ismerjük el 
inkább, hogy a népmissiók igen is üdvösek, különösen nap-
jainkban, hol nemcsak nagy városokban, hanem a kisebbek-
ben, sőt falvakban is gombamódra szaporodnak a hitet-
lenség vagy az evvel rokon hitközönyösség álmissiónáriusai, 
kiknek ámitó szavára felkorbácsolt szenvedélyeinél fogva a 
nép annyival is inkább hallgat, mert ezek azt hirdetik neki, 
mi a testnek kedves, rendetlen vágyait kielégiti, s a bünt a 
legvonzóbb szinben festi, csakhogy a jók tábora fogyjon, 
a gonoszok mészszagu munkásainak tábora pedig növeked-
jék, kik befalazni óhatják Isten háza ajtaját, s ha ez nem si-
kerül, legalább a hivek szive ajtaját, előbb azonban darázs 
módjára kilopván onnét a vallásosság érzetét, a melynek el-
pusztítása következtében mint gyommal ugy találkozunk 
napjainkban uton útfélen az egyre elhatalmasodó bűnnel. A 
19-ik század napjaiban, e felvilágosultnak kürtölt században, 
elvettetik Krisztus evangéliuma, s a testiség evangéliumát 
ragadják meg, mely oly mértékben vágja a hit fáját, minő-
ben kedvez a kéjsóvár testnek. Nem jutottunk-e oda, hogy 
maholnap fényes nappal is lámpával kell keresni, kivált egy 
felsőbb korbeli apát, aki gyermekét vallásosságra neveli? Az 
ajtatosságáról egykor oly hires nőmemről, még anyákról is, 
gyakran nem kell-e megvallanunk, hogy nálok csupán di-
vatezikk a keresztény kath. hitélet külsőségének utánmaj-
molása?! A szülők vallástalanságát, egyház- és hitgyülöle-
tét átöröklik a gyermekek, és sok kath. családot mintegy oly 
intézetül kellett már nézni, mely az egyházsujtó ostorokat 
szaporította s a hitetlenség apostolainak számát növelte. 
Talán a vallástalanságból ezen csapások eszméletre hozzák 
az embereket. A nehéz koresemények zivatarában Isten szava 
mennydörög : a kinek füle van hallásra, hallja meg azt! Bár 
győződnék meg a világ, hogy Jézus nevén kivül nincs más, 
melyben üdvözülhetnénk ! Vigyétek a családok körébe visz-
sza a tiszta vallásosságot. Emeljétek fel a legázolt keresz-
tet. Mert akkor, csak akkor várhatjátok az emberi sors jobb-
ra változását, s bajaiból fölenyhülését, ha az elfajult keresz-
ténység a kereszt tövéhez visszaborulva lelke lelkéből fogja 
mondani : O Crux ! Ave, spes unica, hoc passionis tempore ! 

Ha valaki nagyon beteg, — pedig társadalmunk ugyan-
csak az,— nem elégszünk meg egy orvos tanácsával és rendel-
vényeivel,hanem hivunk többet és mennél jelesebbeket, csak-
hogy megmenthessük a kedves beteget. Miértne tennők ezt 
a gondjainkra bizott nyájjal is, melynél egy lelkipásztorra 
nézve misem lehet kedvesebb és drágább, miután azért Jé-
zus legszentebb vére csurgott a Golgotha sziklaköveire? Ily 
rendkivüli lelkiorvosok pedig a missionáriusok. Ök lemondva 
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a világ minden anyagi hasznáról, csupán egyet keresnek és 
ezt az egyet hangoztatják : „Mentsd meg lelkedet ! " S még 
mi hasonlitunk azon halászhoz, ki a folyam partjáról horog-
gal halász, ők kibocsájtkoznak a tengerre, kivetik hálojokat, 
hogy mennél többet nyerhessenek Jézusnak s vihessenek ha-
jójába ! És ha a keresztény élet eszméje magasan ragyog 
mint a sarkcsillag, mely felé mindnyájunknak evezni kell, — 
de a papnak vezér gyanánt tündökölnie és előeveznie s azon 
eszmét magában mintegy megtestesítenie és előtükröznie : — 
ugy kinél látható ez inkább, mint ama szerény missionáriu-
soknál, kiket a szegénység követköztetett minden földi ja-
vakból, de megadá nekik az erényt; kik „Inter vestibulum 
et altare plorabunt : Parce Domine, parce populo tuo?!" 
Miért is édes öröm tölté el szivemet, midőn láthatám, hogy 
hiveim közül százan meg százan járultak a vezeklés szentsé-
géhez, s ekként Istennel, önmagokkal s embertársaikkal ki-
békülvén a béke és üdv olajágát vitték haza családi kö-
rükbe. Lelkipásztori örömöm a boldogság tetőpontjára 
emelkedett azonban, midőn a missió zárünnepélyére egyház-
megyénk angyaljóságu főpásztora méltóságos és ftdő Pauer 
János megyés püspök ur, kisértetve nagyságos és ft. Prifach 
József apát-kanonok úrtól, udvari személyzetével folyó no-
vember hava 9-dikén délelőtti y 210 órakor plébániámban 
megjelenni kegyes volt. 

Eme napon tiz órakor körmenettel kisértük ő mlgát a 
plébániaiakból harangzúgás közepette a virágokkal dúsan 
felékesített templomba, hol az illető missionarius által tar-
tott szent beszéd után ő mlga fényes segédlettel ünnepélyes 
nagy misét mondott. Délután pedig két órakor a helybeli 
lelkész által tartott letenye után s a missiói zárbeszéd után, 
melyen ő méltósága szintén jelen volt, az egybegyűlt népso-
kaság által kisértetve, a lobogók elülvitele, harangok zúgása s 
a hivők ajtatos rózsafüzér-imája között vonult ő mlga a kath. 
iskola előtt ideiglenesen elhelyezett missiókereszt felszentelé-
sére, melyet személyesen végezett. A szentelés elvégeztet-
vén az erre kiválasztott ifjúk válaikra vevék a dusvirágok-
kal diszlő keresztet s koszorús lánykáktól övezve a templom 
előcsarnokába vonulánk körmenetben, hol felállitatván üd-
vünk diadalmi zászlója, először ő méltósága, azután a jelen-
levő papság teljesité az úgynevezett adoratio crucist. 

Végül ő méltósága a jelenlevő roppant számú ajtatos-
kodókhoz fordulván a szent kereszt tiszteletéről oly magasz-
tos, mélyen megindító, elragadó beszédet tartott, mely a 
jelenvoltak szivéből a bánat s erős fogadás könyeit varázsolta 
szemeikbe. Avagy kit ne hatottak volna meg ő mltságának 
eme szavai : „Édes hiveim ! Telve van szivem e magasztos 
ünnep alkalmával ! S itt az Isten szabad ege alatt hivlak 
fel s mintegy esküre szólitalak : hogy Jézus keresztjének 
hitében fogtok élni és meghalni ; mert egyedül ez leend vi-
gasztalástok ugy az életben mint a halálban !" Néma csend 
honolt a majd három negyed óráig tartó szent beszéd alatt 
s midőn az „Amen" is elhangzott, a jelenlevők kebeléből 
édes fohász repült a pásztorok láthatatlan főpásztorához, 
ki meghallgatta nyájának buzgó esdeklését, s nekünk adá 
atyánkul azt, ki egyházmegyénk szülötte, s aki legjobban 
tudja, hogy hol és mi fáj a megye pásztorainál s nyájánál. 

Ime igy teljesült be az írás szava: „A jó pásztor 
szereti az ő nyáját." Igy szerzett ő méltósága nekem és hí-
veimnek egy oly eltörölhetlen emlékű napot, melyről főnnen 
hangoztatom : „Ez az a nap, melyet az Ur készített nekünk ! 
Örvendezzünk rajta !" „Magasztalja ami lelkünk az Urat," 
mint templomunk homlokzatán az aranybetük hirdetik ; 
mert meglátogatá az ő szolgáját, s üdvöt szerzett nekünk ! 
Csuda-e tehát, lia a végezetül intonált „Te Deum"-ba a hi-
vek serege mintegy égi kar zengett belé?! 

Itt áll már most templomunk bejáratánál a felállított 
missiókereszt s feliratával: „Mentsd meg lelkedet!" mintegy 
viszhangja az elhangzott missióbeszédeknek, melyek, adja az 
ég, hogy hiveim keblében el ne mosódjanak, hanem terem-
jék meg a nagy aratásra az örök boldogság édes izü gyü-
mölcsét. 

0 mlgát pedig, kegyes főpásztorunkat, a ki magas 
megjelenésével a csüggedőket bátoritotta, a jámborokat pe-
dig buzgalmukban megerősítette s a lelkipásztoroknak ek-
kép a népmissiók hasznos és üdvös voltát főpapi személyé-
ben bebizonyította, kisérje ugy az ég áldása, mint kisérni 
fogja szivem s hiveim szivének hálaimája, örökké! 

Edelmann Mihály, plébános. 

IRODALOM. 
-f- A Bertalan-éj. Történeti regény. Irta Bolanden 

Konrád. Fordította Pápai, Budapest. Athenaeum. 1879. 
2 köt. 291 és 323 lap. Ára 2 ft 50 kr. 

A ,Beligio' ez évi I. fél. 23. sz. azt mondtuk Bolanden e 
jeles regényéről : „Megérdemli, hogy nálunk is elterjedjen, de 
jó magyar fordításban, melynek mennél előbb kellene elké-
szülni." E hármas óhajunk ketteje már teljesült. A jó ma-
gyar fordítás elkészült és pedig gyorsan. Nincs egyéb hát-
ra, mint hogy harmadik óhajunk is teljesüljön, és mennél 
szélesebb körben elterjedjen egy hatalma» előitélet megtö-
résére czélzó e kitűnő regénye Bolandennek, melyet Pápai 
avatott kézzel ültetett át a magyar irodalom diszkertjébe. 
Kapható a ,Magyar Korona' szerkesztőségében. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya, mint franczia lapok írják, sajátkezü-

leg irt levélben üdvözölte X I I . Alfonz spanyol királyt és 
Krisztina főherczegnőt eljegyeztetésök alkalmából. 

— A párisi (állatni) egyetemen f. hó 7-én nyitotta meg 
Ferry közoktatásügyi minister a protestáns hittudományi 
kart. E kar előbb Strassburgban volt. A hitetlen Ferry igen 
otthonosan érezte magát a protestáns légkörben és nem áll-
hatta meg, hogy beszédet ne tartson, melyben a protes-
tantismust egekig magasztalta mint „a modern történelem-
ben a szabadság első alakját." Ily közoktatásügyi minister 
sympathiáit, ki tisztán civil-házasságban él, a protestantis-
mustól nem irigyeljük. 

— Az oberammergaui passió-játékok 1880-ban ismé-
teltetni fognak. A jeles falu lakosai eddig uj szintért épitet-
tek 45,000 márka költséggel, melyhez, ha az uj felszerelést 
és ruhatárt hozzávesszük, költségüket 65,000 márkára te-
hetni. Ezt mind sajátjokból adják össze. Nagyon megérdem-
lik tehát a pártolást, annál is inkább, minthogy ezen játé-
kok páratlanul állanak a magok nemében. Szerepelni fog, a 
gyermekekkel együtt, 650 egész 700 személy. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. in. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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T A R T A L O M : A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — X I I I . Leo pápa ő szentsége a „L. sz. A." 
ima-egylet ügyeiről. — Mgr Freppel dicsbeszéde La Morieière tábornok fölött. — Egyházi tudósítások: Budapest. A 
,Hon' nyilt vallomása. Spanyolország. A madridi kath. publicisták szózata a spanyol nemzethez az Immaculata jubilaeu-

mának fényes megünneplése végett. — Irodalom : Spanyolország egyházi történelme. — Vegyesek. 

A s z á m o k 
mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. 

Öt. 

Öt, sanskritban pança, görögben névre^ latinban 
quinque, zsidóban ÎL'pn, arabban khamszon, a kövér-
ségnek számjegye. V. ö. pink skr. ; nLwv gör. ; pin-
gue lat. ; b'ph (háj) héber, és DDH (kéz) arab. 

Miért is az ötszög a pythagoraeusok szerint az 
egészségnek, Hygeiának volt symboluma. Nem kü-
lönben a léleknek (miért is nevrág — vovg ,*) mert a 
páros szám az anyagot jelzi, p. o. a négyszög. 

Öt a számtizedben (dekadban) az első félnek 
végszáma. Minthogy a régiek a számitást ujjaikon 
tanulták, azért a kéznek alakja a kis és hüvelyk ujj 
kiterjesztésével V, vagy megfordítva ^ az ötöt jel-
zé ; eké t jegy összekötve X a tizet. V. ö. az arabban 
ccn = V = kéz, összehajtott tenyér. 

Öt száma a segélynek, az egészségnek, jólétnek, 
kegyelemnek. Ezekiás királynak bünbánata jutal-
mául élete 3 X 5 . — 15 évvel hosszabbittatik meg. 
(Isaias 28, 5 ; 2. Kir. 20, 6.) Tízszer öt 50 igaz ha 
találtatott volna Sodomában, Isten megkegyelme-
zett volna a városnak. (1. Mos. 18, 26.) Az ötszögii 
mellékek a jeruzsálemi templom ajtaján (1. Kir. 
6, 31.) megfelelnek az indiaiak, — kik az 5 érzéket 
5 ajtóval hasonlították össze, melyeket a külvilág-
tól zárva kell tartani (Menn Instit. 12, 22. — és a 
chinaiak — (Görres, Mytheng. I. S. 63.), valamint 
a nyugatázsiai népek által hitt 5 világ-alaperőnek, 
melyek a mindent létesitö „világlelket" képezik ; 
miért is, mint már föntebb jeleztük, a „Pentas" a 
pythagoraesuknál ^ojJg-nak is neveztetett és az egyip-
tomiak által csil laggal jeleltetett (Horapollo Hie-
rogl. I, 13.) : Ot;paívovTeg(t. i. Aiyvnxioi) xóv névre aQi&póv, 

*) V. ö. sriwrt'i, ész, értelem, okosság; nivvrôg, értel-
mes, — nvéio-ból, honnét a nvevgcc, szellem. Szerk. 

àaréça ÇwyçacpovOiv : eituSrj nbj&ovç ovrog èv ovqavip, névre 
povoi avTwv xivovjuévoi T>]V rov xôopov olxovopiav èxzéXovai. 

Az ötös számnak szent jel legét a pythagoraeu-

sok és a rabbik onnan is iparkodtak kimutatni, hogy 

az 5 a párosat (2) és a páratlan (3) magában egye-

siti (2 -f- 3 = 5), s mint ilyen minden ellentétet meg-

semmisít; miért is az 5 öt az aetherre vonatkoztatták, 

mint ötödik elemre (tüz, viz, lég, föld), hol a termé-

szetnek minden ellentéte, minden változása meg-

szűnik. Minthogy pedig a Labyrinthnak tekervé-
nyes utai a lélek vándorlását jelezik (félreértés el-
kerülése végett megjegyzem, hogy itt „non ex mea 
sententia loquor", hanem a régi népeknek a lélek-
vándorlásban való hitét veszem a „tertium compa-
rationis"-nak alapjául), mely az elemek országából 
kiszabadulván az aetherrel egyesül és megtisztul : 
könnyen érthető az ötszögii koczkának = quincuinnak 
is symbolikuma, melyet a labyrinthok tekervényes 
utain oly gyakran láthatni. V. ö. Pli n. H. N. XXXVI. 

19, 4., hol Porsena királynak labyrinth sírboltja az 
ötös szám jelentőségét nagyon jól föltünteti. 

Sz. Ágoston (lib. IV. quaest. 2. edit. Migne) 
azon körülményből, hogy 4. M. 1. fejezetében Izrael 
fiainak Isten parancsára történt megszámlálása min-
den törzsön keresztül ily ismétlésekkel : „nemzetisé-
gök (1) és családjaik (2) és házaik (3) szerint; fejen-
kint (4) és nevenkint (5); — husz évestől (1) és föl-
jebb (2), minden fegyverfogható (3) férfiú (4) — mon-
datik el, azon gondolatra jött, hog}' a nép ötféle 
rokonságainak: (nemzetség, család, ház, fej, név) és 
harczképesek négy kellékének (20 éves — és feljebb — 
fegyverfogható férfiúi) folytonos ismétlésre a szá-
mok (5 és 4) jelentményeiben találja okát. Ha a 
négyet ugyanis öttel szorozzuk, kapjuk a 20-as szá-
mot, mint a hány év a rendes katonasághoz megkí-
vántatott, s mely évösseeg az igéret földjének elfog-
lalásakor is emlittetik és a husz éves ifjúkról meg-
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jegyeztetik, hogy „non declinaverunt neque ad 
dextram, neque ad sinistram", vagyis hogy tökéle-
tesek voltak, megtartották Isten parancsait. Sz. Ágos-
ton e tökéletesek alatt mindkét szövetség igazait 
érti, mert 20 = 5 (Mózes öt könyve ó szövetségi 
törvény) X 4 (négy evangelium, az uj szövetség 
kegyelem törvénye). V. ö. Lukács XVI, 28, hol az 
öt testvér alatt az egész ó szövetségi nép értetik. Es 
I. Kir. 17, 40. az öt sima követ, melyet Dávid a pa-
takból fölvett. E kövek sz. Ágoston szerint az ó-szö-
vetségi törvényt jelképezték; mert az ó-szöv. tör-
vény Mózes 5 könyvében foglaltatott. (L. V. p. 138.) 

Szent Ágoston továbbá az ötös száma szentsé-
gét az öt érzék fékeretében találja (Enarr. in psalm. 
XLIX. Lib. IV. pag. 570.), hol Máténak (XXV, 10, 
12.) az öt okos és öt esztelen szűzről szóló példabe-
szédét értelmezvén, ezeket mondja: „Quinque virgi-
nes admittuntur, quinque excluduntur. Ubilibet intel-
lige virgines : sive in castitate atque integritate 
cordis, ubi debet virgo esse tota ecclesia, cui dici-
tur : Desponsavi vos uni viro, virginem castam éx-
hebere Christo (II. Cor. XI, 2.) ; sive in his feminis, 
quae etiam integritatem carnis dicatam habentDeo: 
numquid in tot millibus solae quinque sunt? Sed in 
quinario numero intelligitur continentia quinque sen-
suum carnis. Etenim multis venit corruptio per 
oculos, multis per aurem, multis per illicitum olfa-
ctum, multis per nefarium gustum, multis per adul-
terinum amplexum : ab his omnibus quinque ianuis 
corruptionis quicunque se continent et sic continent 
ut in sua conscientia gloriam habeant, non laudem 
ab hominibus exspectent, quinque sunt virgines sapi-
entes, habentes oleum secum 

Az ötös szám bármely páratlan számmal szoroz-
tatva, újra előtűnik (3 X 5 = 15; 5 X 5 = 25; 
7 x 5 = 35 stb.) — e tünemény is a változatlan-
ságot, jólétet, tökélyt jelenti. 

Öt mint kettővel tört tiz -v, kétszerezést, kettő-
zést, erősítést, nagyobbitást, kárpótlást jelent. Azért 
mint kétszerezett tized vétetik: (I. Móz. 41, 34. 47, 
26.) egyiptomi József a gabona egy ötödét szedette 
be. Az első szülött 5 siklusért váltatott meg. (4. M. 
18, 15. 1!).) A mely esetekben a tiz a büntetés szá-
ma (lásd majd 10), ugyanakkor 5 a kárpótlásé (öt-
szörös kárpotolás) 2. Mos. 22, 14; v. ö. 3. Mos. 5, 
16; sőt még a tudatlanságból elkövetett károsítá-
soknál is : „A ki tudatlanságból eszik a szenteltek-
böl, tegyen ötödrészt ahhoz, mit megevett és adja a 
papnak a szentélybe." (3. M. 22, 14.) 

(Folytatjuk.) Dr Kanyurszky György. 

XIII. Leo ö szentsége 
a „L. sz. A." ima-egylet ügyeiről. 

(B r e v e.) 

Dilecto Filio Julio Chevalier, Rectori Generali 
Congregationis Missionarium Sacri Cordis Jesu, 
Exolduni. Leo PP. X I I I . 

Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Bene-
dictionem. 

Gratulamur, Dilecte Fili, adeo placuisse Dei-
parae piam Consociationem, sub titulo Dominae 
Nostrae Sacri Cordis, in suum honorem a tua Con-
gregatione coactam, ut cito latissime propagata per 
orbem millies iam et quingenties centena numeret 
sodalium millia. 

Quae sane mira incrementi celeritas et ampli-
túdó nonnisi praepotenti Virginis favori tribui po-
test; — sive consideretur gratia, quam iniit illico 
ista Consociatio apud Episcopos omnes, ad quos 
pervenit; — sive laudes ac munera Spiritualia, qui-
bus ornata fuit ab hac Sancta Sede; — sive imma-
nis prodigiorum copia, quibus coelitus retributa 
fuit fiducia fidelium Deiparae opem implorantium 
sub proposito titulo; — sive demum consilium vo-
bis inditum occurrendi crescenti semper raritati 
cleri per opus Sacri Cordis-, quod si parvum merito 
dixistis ex tenuitate vix credibili oblationis unius 
tantum annui oboli corrogandae ad alendos et edu-
candos optimos pueros ex inope et humiliore dele-
ctos ordine populi, qui sacro deinde ministerio de-
putari valerent, adeo tarnen amplum et insperatum 
obtinuit successum, ut duodecim annorum spatio 
octoginta iam admittere potueritis alumnos eccle-
siastica inilitiae addicendos. 

Libentissiine propterea excepimus volumen, 
quo tu, Dilecte fili, Consociationis exordia, progres-
sum, fructus recensuisti, et peculiaris eius appella-
tionis exposuisti rationes. 

Putamus enim acceptissimum Virgini futurum, 
si revelentur opera Dei, et luculenta vulgentur ar-
gumenta patrocinii sui erga istam Consociationem ; 
idque oportunissimum futurum censemus non mi-
nus confirmandae fidei tot inter pericula, quam 
erigendae spei cultuique Amantissima Matris, quae 
divinam iram a nobis avertere possit, magis ac ma-
gis augendo. 

Hunc nos oblato operi ominamur exitum, dum 
superni favoris auspicem et paternae benevolentiae 
gratique animi Nostri pignus, Apostolicam Benedi-
ctionem tibi, Dilecte Fili, totique Congregationi 
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tuae, ac Universae piae Consociationi a Domina 
Nostra Sacri Cordis nuncupatae peramanter im-
pertimur. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die 4. 
Septembris anno 1879. 

Pontificatus Nostri anno secundo. 
Locus t Sigilli Leo PP. XIII. 

Nem tartván illőnek szent atyánk kegyelmes szavait 
jegyzetekkel kisérni az egyleti évkönyvek nyomán külön 
mondjuk el mindazt, a mi némi tájékozásul szolgálhat. Eme 
nagyszerű Breve az összes tagok örömére Chevalierhez, egy-
letünk főigazgatójához intéztetett. O szentségének erre okot 
szolgáltatott Chevalier legújabb, jelentős (250 lapocskából 
álló) munkája, melyet „Notre-Dame du Sacré-Coeur" czimen 
a Legszentebb-szivnél közbenjáró Asszonyunk tiszteletére s 
e czimről nevezett imaegyletről a bourgesi érsek helybenha-
gyásával Issoudunben kiadott. 

Az imatársulat tagjai már régóta ohajtottak oly mun-
kát, mely ájtatosságuk mind történelmi mind oktató részét 
együttesen s tökéletesen tárgyalná. E jámbor óhajnak az em-
iitett munka, ugy hiszszük, meg is felel. 

Hogy tehát az minél méltóbb lehessen a B. Szűzhöz és 
gyermekeihez, szerző nem elégedett meg a szent atyákat, az 
egyház doctorait, a hittant és hagyományt, az egyleti czim 
jogosultságát, s időszerűségét a mi napjainkban, egymásu-
tán fejtegetni, hanem átadta munkáját birálat végett a bour-
gesi érseknek, kiváló theologusoknak, sőt Rómában a „con-
gregatio Indicis" egyik tudós tagjának is, hogy végre X I I I , 
Leo ő szentségének felajálhassa, ki mint láttuk, azt kegyel-
mesen fogadta, a közlött brevével megtisztelni méltóztatott. 

Az einlitett érseki helybenhagyás pedig igy szól : 
„Ama tudósításra, melyet a „ND. du SS." czimű munká-
ról nyertünk, helybenhagyjuk azt, s megengedjük kinyoma-
tását. 

E munkában előforduló tanok, mind együttesen, mind 
különvéve, tiszták, határozottak, s szilárdan ragaszkodnak 
a sz. irás és hagyományhoz. Nem tartalmaz semmit, ami nem 
volna épületes, jámbor ; s oly természetű, hogy a b. sz. szűz 
iránt nagy bizalmat gerjeszt. A czél, melyet szerző magának 
kitűzött, el van érve: t. i. a czim: „Notre-Dame du Sacré-
Coeur", mely szűz Máriának adatik, hittanilag igazolva van. 
Azért mi e buzdítások és oktatásokkal gazdag lapok olva-
sását nem csak a társulati tagoknak ajáljuk, hanem azonfe-
lül mindazoknak, kik szűz Máriát szeretik s tiszteletének 
terjedése iránt érdeklődnek. 

Bourges, a szent-háromság ünnepén 1879-kijun. 8-án. 
f C. A. bourgesi érsek." 

Térjünk át a Breve tartalmára. 
Megjegyzésre méltó, hogy a „Notre-Dame du Sacré-

Cour" czimet a breve latin nyelven igy fejezte ki „Domina 
Nostra sacri Cordis". Ajánlatos e fordítás megtartasa bár, 
mely alkalommal is. O szentsége továbbá elismeri az igaz-
gatókhoz beküldött 15 millió tagot, kiknek száma azóta a 
16 milliót is jóformán elérte. Nagy hálával tartozuk a L. 
Sz. A. — nak miszerint hazánkban is annyi tisztelőjét 

ébresztette magának, hogy Isten segítségével már két hó 
múlva a 100,000 is el lesz érve. Roppant imaerő, melyről 
nem lehet feltenni, bogy az a kegyelmes ég előtt nem volna 
kedves. — Az egész talán már 600 azon püspökök száma, kik 
az egyletet kegyesen fogadták. Mi magyarok is a főpapok 
helybenhagyását már 6 izben nyertük meg, ezek közt kiváló 
örömünkre a két érseki szolgál. Az egylet azon kegyeiről, 
melyet az a szent széktől nyert s melyekre a breve mintegy 
ujolag hivatkozik, épen mult október havi „Tudósitása-
ink"-ban tettünk emlitést. (L. a Kalocsán megjelenő „Társu-
lati Értesítőt", szei-k. Kubinszky.) Az ima meghallgatások és 
kegyajándékok (melyek közt a breve szavai szerint : „imma-
nis prodigiorum Copia" is helyt foglalt) száma megolvas-
hatlan, mert nem mindenki közli a nyert adományokat ; de 
a közlött s az issouduni levéltárban őrzött hálanyilvánitások 
száma eddig 338,412. — Szó van végre 80 papi egyénről, 
kik a szegényebb sorsú nép kebléből csakis az egyleti tagok 
által évenkint adandó „egy krajceár" árán neveltettek fel az 
egyházi pályára. Mi az egylet eme külön czéljáról azért nem 
tettünk emlitést soha, mivel tekintve országunk anyagi ál-
lapotát a pannonhalmi egyházhatóság ily gyűjtésekre az en-
gedélyt magának tartotta fenn. 

Mindezek nyomán tehát nem lehet nem ajánlani újó-
lag is a Mária-tiszteletnek e kedves nemét mindazok ellené-
ben is, kik a nálok virágzó egyéb társulatokkal megférhet-
lennek gondolják egyletünket, vagy legalább is fölösleges-
nek, mivel szerintök az imaerők fel oszlanának. De ha meg 
gondoljuk azt, hogy Jézus szivében a szeretet megmérhetlen 
kincsét találjuk, a jóravaló buzgóságot, az áldozatkészsé-
get ; hogy ott ég ama tüz, melyet az Ur a földre hozott 
s melyről megkívánja, hogy égjen: akkor Jézus legszentebb 
szivén felmelegszik a mi szivünk is, felhevül, fellángol a 
a szent szeretetre és sokkal buzgóbb tagja lesz azon régibb 
társulatoknak, melyeknek eddig tagja, hogy minél több jót 
tehessen. Már pedig a mi ima-egyletünknek czélja épen az, 
hogy a szent szűz által Jézus szivéhez vezesse hiveit: minél-
fogva ezen egylet igenis nagy előmozdítójává válván minden 
többi egyletnek, a felhozott ellenvetés is belértékét veszté. 
Egyébiránt bármi történjék, legyen Isten dicsőségére s szent 
anyjának tiszteletére, igy hasznára fog válni a megváltott 
lelkeknek is. 

Tihanyban 1879. nov. 13-án. 
Kuncze Leo, 

pannonhalmi benczés, 
a „ND. du SC." cz. ima-egyletnek magyarhoni igazgatója. 

Mgr Freppel űicsbeszéde, 
melyet La Moricière tábornok szobrának leleplezési ünnepé-

lyén mondott, 

(Folytatás.) 

A mult század vége felé, igy kezdé szónok beszédje 
második részét, a franczia társadalomban az eszmék oly 
mozgalma támadt, melynek véghatárát előre látni még le-
hetetlen. Eddig látni lehetett nemzeteket némely pontok-
ban módositani politikai életök állapotait az idők szükség-
letei s a szellemek álláspontja szerint; és hosszú történeté-
nek folyama alatt, Francziaország maga sem késett néha az 
uj helyzetekhez alkalmazni polgári és politikai kormány-
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zatát. Az ily reformokban, melyeket igazság sugallt és böl-
cseség vezérelt, nincs semmi, mi a Gondviselés szándékaival 
s a dolgok természetes rendjével öszhangzó nem volna. Ha-
nem, midőn egy nemzet tüntetőleg szakit egész múltjával,egy 
pillanat alatt tabula rasát csinálva kormányzata, törvényei, 
intézményeiből, bogy újra alkossa a társadalom épületét alap-
jától kezdve csúcsáig, . . . tekintet nélkül minden jogra 
vagy hagyományra ; midőn egy nemzet, melyet a nemzetek 
elsejének tartanak, azt jelenti ki az egész világ előtt, hogy 
tizenkét század óta tévúton járt, hogy folytonos csalódásban 
élt szelleme, hivatása, kötelességei iránt, hogy semmi helyes, 
semmi jogos sincs abban, mi nagyságát és dicsőségét képezi, 
hogy mindent újra kell kezdeni, s hogy nem lesz sem békéje 
sem nyugalma mindaddig, mig egyetlen rom fog fennállani 
történetében : nem, testvérek, nem, — ily idegenszerű lát-
vány soha sem tárult fel az emberek szeme előtt 

A mi ezen eredmény következményeit illeti, mi láttuk 
azokat s folytonosan látjuk legördülni szemeink előtt. Mint-
hogy kilépett történeti s hagyományos útjából, Franczia-
ország, majdnem egy század óta, a zsarnokság és fejetlenség 
közt lelkendezik, nem tudva eddig sehogy sem megtalálni 
sem állandó intézményekben sem mindenki által elismert 
hatalomban a súlypontot. Es a mi ezen mozgalomnak, mely-
ről szólok, s melyet feladatomban bent találok, igazi jelle-
mét megadni sietett, az, hogy e mozgalom a vallást is leron-
tani törekedett mint minden egyebet. Nem a vallás vala-e 
ama nagy intézmény, melyhez Francziaország egész múltja 
oda volt csatolva, mint erejének s életének forrásához ? Ne-
velés, tanitás, törvényhozás, családi erkölcsök, nemzeti jel-
lem, mindezt áthatotta, megizmositotta, fenntartotta a vallás 
mindvégig. Tehát az egyetemes rombolás úgyszólván sem-
mit sem tett addig, migcsak nem sikerült száműzni Krisz-
tust és az Egyházat a családból és társadalomból, visszau-
tasítva őket az egyéni lelkiismeret mélyébe, hogy azután 
később ott is ostromolni lehessen őket, kitépve még magának 
az Istennek is eszméjét. Igen, az ember, Isten helyett felállít-
va, mint minden jog, igazság, hatalom erkölcsi, törvény for-
rása vagy is az istengyilkolás a társadalmi rendben, ez 
a forradalom utolsó szava. 

Kétségkívül, ezen utolsó szótól csak a merészség és a 
logika nem riad vissza; a félénkek visszavonják, az ügyesek 
eltitkolják, a naivok szeretnék csekélybe venni. De vannak 
pillanatok midőn felhangzik, mint a villámlásból kitörő 
menydörgés, mely azután a legálmosabbakat is fölébreszti. 
Ez utolsó szót a rémuralom mondta ki, a juniusi napok is-
mételték. a Commune újra fölvette, és Francziaország mind-
annyiszor megrendülve látta maga előtt feltéve az élet vagy 
halál kérdését. Nagyon szerencsés, midőn magát ezen uj bar-
bárság ellen védelmezendő, kardját egy LaMoricière kezébe 
adhatta át ! Isten mentsen, hogy benneteket ezen testvér-
gyilkos küzdelmeknél tartóztassalak, midőn a tömeg saját 
vérével fizette meg nagyon, vak bizalmát, melyet a so-
phisták Ígéreteibe és szónoklataiba helyezett. Ha van valami, 
mi legalább enyliitheti a sziv fájdalmát ily jelenségek kö-
zepett, az azon emberek hősiessége, kik inkább szomorúak 
mint büszkék diadalmuk fölött s halált hordva leikökben a 
kötelességek legfájdalmasbikát épen ugy minden gyenge-
ség mint minden durvaság nélkül teljesitik, a katonai bátor-

sághoz egy még ritkább tulajdonságot tudva csatolni, a pol-
gári bátorságot, egyenlőn nagyok a torlaszokon, mint Con-
stantine résein, vagy Magenta hidján, mert a dicsőség hiá-
nyában, támaszul ily fájdalmas igyekezet között, nem talál-
nak egyebet, mint az önfeláldozás szellemét, előre látva jól 
hogy gyász-fátyol fogja fedni babérjaikat, s hogy a haza 
nem fog megemlékezhetni győzelmükről, a nélkül hogy kön-
nyeit ne hulassa gyermekeinek sirjára. 

Azt jelenti-e ez testvéreim, hogy midőn annyi értelmet 
és erélyt fejtett kiFrancziország mentésére a forradalom kihá-
gásaitól, La Moricière tábornok, már akkor egészen tisztán 
látta azon tévelyeket, melyek azt okozták ? Eletének követ-
kező szaka megczáfolna, ha ezt állitanám. Bizonyos, hogy 
oly radicalis válalat, mint a mult századé, nem elégithete ki 
oly mérsékelt szellemet, mint az övé. O sokkal jobban hozzá 
volt szokva a komoly elmélkedéshez, hogysem elképzelhetni 
tudta volna, hogy egy öreg tölgyet, midőn már gyökerei 
köröskörül összenőttek a földdel, átültetni vagy, pedig egy 
népnek természetét, midőn az erejének tetőpontját elérte, 
átváltoztatni lehessen. Azonban, akár egy nemes lélek csaló-
dásának nevezzük, akár azon környezet befolyásának tulaj-
donítsuk, melyben élt, ő nem volt távol azon hittől, hogy az 
uj eszmék által kijelölt uton, megondoWa menve, mégis czélt 
lehet érni. 

Ha politikai életének eme fényes szakában a hit lángja 
homály nélkül ragyogott volna szemébe, világosanjjlátta 
volna, hogy az emberek csökönyösen nem akarják belátni, 
hogy nemzet elvek nélkül nem boldogulhat; hogy a libera-
lismus épen ugy nem szabadság mint a r itionalismus nem 
észszerűség ; hogy ellenkezőleg a libjralismiH a szabadság 
világos tagadása, mivel a helyett, hogy jogos nyilvánulásai-
ban tisztelné, aláveti a szám s erőszak törvényének ; hogy, 
ennélfogva, a liberalismus és zsarnokság egy s ugyanaz, 
bármiként igyekezzenek is ezt az egy zsarnokságot két név 
alá rejtenni ; hogy, ha létezik igazság e földön lehetetlen 
irja egyenlőség szempontjából eljárni a nélkül, hogy a leg-
meztelenebb scepticismusba ne essünk ; hogy tény levén az 
ember természetes hajlama a roszra, a csalódások legvesze-
delmesbike azt hinni, miszerint magára hogyatva az ember 
akarata inkább a jóra fog hajlani mint a roszra; hogy keresz-
tény kormánynak kötelessége szabályul az igazságot venni, 
hogy igy felülről száljon le a világosság, melyet alulról nem 
lehet meriteni ; és végre látta volna, hogy egy nagy állam-
ban, melyet eredete óta más rendű törvények vezéreltek, a 
a hatalmat nép-szeszély bizonytalanságainak oda dobni 
annyit tesz, mint tárt kaput nyitni a competitióknak szám 
nélkül s a villongásoknak vég nélkül. 

A tapasztalás egyébiránt hangosabban kezdett szólni, 
mint minden okoskodás. Avval kecsegtették magokat, hogy 
maradandó kormányt ültettek a népfölségre ; és e népfölség, 
vagyis a mi egy s ugyanaz, a szám és az erőszak fölsége, 
kötelességének tartotta megfelelni a februári alkotmánynak, 
széttörve azt mint a gyermek darabokra töri játékát, mely-
ben még tegnap örömét találta. Az embereket és intézmé-
nyeket, egy tagadhatlanul népszerű mozgalom vitte magával 
egy napon, mely inkább az egykedvűség mint harag napja 
volt.Ah ! ne fájlald nagyon, tábornok, e meg nem érdem-
lett számkivetést, hosszú szolgálataid félreismerését, idő előtt 
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széttört kardodat ! Nehéz lesz, bizonyára, ezen Francziaho-
non kivül élned, melynek oly odaadással és hűséggel szol-
gáltál ; és midőn a Krimia földjén vivandott dicső harczok 
ideje el fog érkezni, szived össze fog szorulni a szomorúság-
tól azon gondolatnál, hogy te ne osztozhatsz régi bajtársaid 
veszélyeiben. 

Hanem az igazság sokkal becsesebb kincs, hogysem 
hajlandónak nem kellene lenni annak a legnagyobb áldoza-
tok árán való megvásárlására is, ha máskép nem lehet. Ide-
gen földre kivettetve az erőszak egy dobása által, te jobban 
fogod megérteni valamennyi modern ábránd (utopies) sem-
miségét. Te értéke szerint fogod megbecsleni, az elmélkedés 
hosszú óráin át, a nép szavazatát, mely ma térdein csúszik 
Caesar előtt, holnap pedig feldönti tegnapi bálványát. Mi-
után tenmagadon tapasztaltad, hogy a jogot nem bolygat-
hatni meg büntetlenül, te vissza fogsz térni az igazi tekin-
télyhez, mely Istentől származik, mig másfelől gyökereit 
mélyen bemeríti a történelem rétegeibe; és, szemed előtt 
tartva azon féktelenségeket, melyekre a szabadság veteme-
dik, ha az isteni törvényt föltétlen szabályul nem tartja, te 
egykor ajkaidon azon szavakat fogod kiejteni, melyek örök-
ké emlékezetesek maradnak, mint egy magához tért s kijóza 
nitott szellemitélete: „Az 1789-iki elvek nem egyebek mint 
az eredeti bűn tagadása",vagyis az azon igazság Ítélete, mely 
az ember lelkiismeretében és a népek életében nyilvánul. 

És honnan származtak La Morieière tábornok e tiszta 
és világos eszméi korának emberei és ügyei felől? Ti meg-
mondtátok, testvéreim, a művészet ékesszólásával, midőn 
gyászemléke mellé az Elmélkedés és Hit jelképes alakjait 
helyeztétek. A hit az, egy keresztény család öröksége, mely 
gyermekségének napjait megaranyozta, a katholikus Bre-
tagne kebelén ; az a hit, mely oldala mellett járt, a leggyen-
gédebb és legszeretetreméltóbb ajtatosság arezvonásai alatt, 
a számkivetés napjaiban épen ugy mint a dicsőség idején ; 
az a hit, melynek édes befolyását érezte mind abban, a mi 
családi életének bájt és boldogságot kölcsönzött ; ez a hit, 
melyre, a nélkül hogy valaha szem elől tévesztette volna, 
kevesebb figyelmet forditott a táborozások és a politikai 
villongások közt; igen, ez a hit, melybe a kutató szellem-
nek világosságra törekvő szükségletével elmélyedt, ez az, 
melyből La Morieière korának embereit és ügyeit tisztán és 
világosan ismerni tanulta. Isten nem segitette-e őt a balsors 
üdvös próbáját arra felhasználni, hogy „a dolgokat azon 
szempontból tekintse, melyből azoknak látszanak, a mik 
valóban ?" 

Oly igaz és becsületes lélekre nézve a kétely és ha-
tározatlanság nem tarthatták sokáig. A mi inkább csodá-
landó, az, hogy a mily fokozatosan haladt ő ezen vonzó és 
emelkedett tanulmányokban, oly arányokban láttuk növe-
kedni a közönyösséget vagy ellenséges indulatot többekben 
azon vallás iránt, „mely mellett van a tudomány, történe-
lem, bölcsészet, művészet, a nagy férfiak szakadatlan sora, 
mely mellett van a mult, jelen és jövő, mely egyedül képes 
megoldani a jelen idők kényes kérdéseit, mely valamennyi 
szellem, sziv, akarat, osztály, valamennyi szerencsétlen em-
ber szükségleteinek megfelel, mely egyedül képes biztosí-
tani a boldogságot jelenleg és a jövőre."*) 

*) La Morieière szavai. (Keller, II. köt. 207. 1.) 

Igy haladt La Morieière tábornok napról napra az 
igazság megnyerésében, a vallási úgymint a politikai és tár-
sadalmi rendben. Hanem, hogy elérje a czélt, melyet Isten 
eléje kitűzött, egy utolsó feladaton kellett átesnie, a legne-
hezebben és legérdemteljesebben, ha nem egyszersmind a 
legdicsőségesebben valamennyi közt. Miután védelmezte a 
kereszténység és Francziaország ügyét az izlam és forradalom 
ellen, meghivást kapott ugyanezen ügyet szolgálni magában 
a jó és rosz, az igazság és tévely egymáselleni küzdelmének 
központjában. S ekkor lehetett csak reá alkalmazni teljes 
valósággal a Bölcsnek ama mondását, mely beszédemnek 
eszméjét magában foglalja: Justorum sémita quasi lux splen-
dens proeedit et ereseit usque ad perfectam diem. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , november 21. A ,Hon' nijilt vallomása. — 

Nem egy izben volt már alkalmunk hallani a megjegyzést, 
hogy a katholikus lapok, midőn korunk hitetlenségéről el-
mélkednek, midőn jelzik a veszedelmet, mely e hitetlenséget 
okvetlenül követi, hogy túloznak, sötétebb szinben látják a 
helyzetet, mint az valóságban van, hogy inkább képzelődnek, 
mintsem valóságos tényt adnak elő, hogy távolról sem oly 
nagy a hitetlenség, nevezetesen a ,művelt' körökben, a ,tu-
dományos' embereknél, mint azt hirdetik stb., mind ez leg-
nagyobb részt csak a fanaticus ultramontánok phantasiája, 
kiknek az a bajok, hogy nem uralkodhatnak és minden jaj-
gatásuknak csak egyetlen egy czélja van, hogy ismét ura-
lomra juthassanak. Ha azután ezek az ultramontánok té-
nyekre hivatkoznak, akkor egyszerűen avval szokták elütni 
a kérdést, hogy nem kell mindent oly nagyon szigorúan 
megítélni, hiszen nem lehet mindenki ultramontán. 

Ilyen és hasonló nyilatkozattal az életben t. olvasóink 
is valószínűleg találkoztak már, és velünk együtt ők is el-
gondolták magokban, bárcsak azoknak lenne igazuk, kik 
ugy vélik, hogy e müveit világ mégsem oly hitetlen, mint 
azt az ultramontánok gondolják. Igen, bárcsak azoknak 
volna igazuk ; azonban fájdalom úgyannyira nem találnak 
argumentumot a világ vallásossága, a világ hite mellett, 
hogy inkább napról napra jobban és jobban kénytelenek 
vagyunk meggyőződni, hitetlensége felől, oly hitetlenség 
felől, mely egyenesen Isten-tagadás. Odáig jutottunk ugyan-
is, hogy már nemcsak beburkolt szavakban, hanem egészen 
nyiltan bevallják a hitetlenség apostolai, nem csak önma-
gokról, hanem egész korunkról,hogy már nem hisznek Isten-
ben. Amit e tekintetben a ,Hon' nyújt, az felülmúlja mind-
azt, mit e nemben a magyar sajtóban valaha olvastunk. 
Nem válogatós ugyan a magyar sajtó sem abban, hogy hi-
tetlenségének kifejezést adjon ; e szerencse (?) azonban a 
,Hon'-nak jutott, hogy minden kétkedés, minden habozás 
nélkül kinyilvánította, miszerint korunk nem hisz Istenben. 
„Mi — igy nyilatkozik a ,IIon' — későbbi századok szü-
löttei, lemondtunk a csillagzatokról, a felsőbb lényekről, az 
istenekről, le az Istenről, s ugy járunk realismusunkkal, 
mint az a parvenu, aki az öröklött parkból szántóföldet csi-
nált stb. Az elemző ész igazságai (?) elnyomták a kedély 
hitét, s a hittel elveszett az ezer babona, mely kísérté, elve-
szett a boszorkány, elveszett az ördög" stb. 

Nem tudjuk, hogy azok, kik az ultramontánok ellené-
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ben oly nagy védelmezői a ,müveit', a ,tudományos' világ-
vallásosságának, mondjuk, nem tudjuk, mit mondanak eh-
hez az idézethez, melyben a nyilt atheismus van bevallva; 
nem tudjuk, hogy ily vallomással szemben, mikép igazol-
ják tulzási vádjokat a kath. sajtó ellen ; hanem annyit minden 
ellenkező nézet daczára is bátorkodunk koczkáztatni, hogy 
a fennebbi idézet a kath. sajtó nézetét a hitetlenségről nem 
czáfolja, hanem bizonyítja, annál inkább bátorkodunk pe-
dig ezt mondani, mert a ,Hon'-ban csak jobban kell tudni, 
hogy mi történik vallás és hit dolgában, jobban mondva, 
vallástalanság és hitetlenség dolgában, mint bárki másnak. 
Azokkal tehát, kik netalán még ily vallomással szemben is 
jónak találnák az ultramontán phantasiára következni, és 
ily csattanós argumentummal (?) korunkat védelmökbe fo-
gadni, jelenleg nem fogunk vitatkozni ; hanem támaszkodva 
a nyilt vallomásra, mint tényre, a ,Hon'-nak fogunk néhány 
szót mondani. 

Minthogy korunkban mindent a haszon szempontjá-
ból szokták megítélni, mindenekelőtt mi is azt kérdezzük a 
,IIon'-tól, hogy mi haszna van korunknak abból, hogy meg-
tagadta az Istent, hogy a kedély hite el van nyomva? Azt 
kellene várnunk, hogy e hitetlenségből az emberi nemre 
valami rendkívüli boldogság, szellemi és anyagi előny há-
ramlott? Mind ebből azonban korunk semmit sem tud. A 
haszon, melyet korunk a hitetlenségből reménylett, valósá-
gos csapássá változott, szellemi, ugy mint anyagi téren, és a 
boldogtalanság eddig nem ismert mértékben lett a nemze-
tek osztályrésze. Vagy mondja meg nekünk a ,Hon', mily 
tekintetben gyarapodott a magyar nemzet boldogsága,mióta 
kiválóbb szellemei a hitetlenség terére léptek át ? Nem in-
kább minden lépten nyomon a nyomor üzi-e a nemzetet, 
hogy vezérférfiai lemondtak Istenről, le a hitről es a realis-
musnak élnek? Hol a haszon, hol az előny, mely pártolni 
képes volna a végtelen jót, kitől a .tudományos', a ,müveit' 
világ elfordult ? Habár az Istennel való szakítást semmi 
sem képes kárpótolni, de valaminek mégis kellene lenni, 
amit némileg a hitetlenség nyújtana az Isten elvesztéseért ; 
de. azt a ,valamit' hasztalanul keressük; amit pedig talá-
lunk, az nem haszon, nem előny, hanem kimondhatatlan 
veszteség és nyomor. Ezt, igen, ezt adja az atheismus, ezt 
nyújtja az elpártolás Istentől, a legfőbb jótól, de nem nyújtja 
azt, ami az embert boldoggá tehetné. 

Igaz, a ,Hou' feltalálta azt is, a mit az atheismus 
nyújt. Szerinte az elemző ész igazságai (?) elnyomták a ke-
dély hitét, „a hittel elveszett az ezer babona, elveszett a bo-
szorkány, elveszett az ördög". íme a nagy nyeremény az 
emberiségre nézve az istentagadásból ! Csakhogy ennek az 
állitásnak az a nagy hibája van, hogy nem igaz. Igaz az, 
hogy az elemző észnek tévedései, soha be nem bizonyított, 
csak feltett állításai, hypothesisei, melyek ugy állitatnak fel, 
mint bebizonyított igazságok, részben azért, mert korunk-
ban az emberek gondolkozni nem szeretnek, részben azért, 
mert minden örömest készpénz gyanánt fogadtatik, ami val-
lásellenes; igenis, az észbeli tévedések a hitet ugyan kiszorí-
tották, de a babonát meg nem szüntették ; korunk fiai nem 
birnak hittel, de annál babonásabbak ; és ha megszűnt is 
korunkban egy vagy más babona, keletkezett helyette más 
számtalan, és pedig épen a legvallástalanabb, leghitetlenebb 

körökben ; mert az történelmileg bebizonyított tény, hogy a 
hitetlenek körében a babonákban való hit legerősebb s 
legelterjedtebb. Ily gyönyörű eredménye van a vallási hitet-
lenségnek. Megfosztja az embert attól, ami földi és örök bol-
dogságának feltétlen kelléke és ide adja helyette a tévedések 
egész lánczolatát. Nem, a hitetlenség nem szülhet semmi jót. 
Azért Isten mentse hazánkat azoktól, kik a hitetlenségben 
bármi néven nevezendő nyereséget vélnek feltalálni, és azt a 
nemzetnek ajánlják. Q 

Spanyolország. A madridi kath. publicisták szózata a 
spanyol nemzethez az Immaculata jubilaeumának fényes meg-
ünneplése végett.— Ha Spanyolország protestáns ország volna, 
a liberális, zsidó és protestáns sajtó nem igyekeznék e nem-
zetet minden áron agyonhallgatni. De igy, minthogy katho-
likus e nemzet, oly nehezen s lassan jut el hozzánk minden 
életjel tőle, mintha világtengerek választanának el bennün-
ket egymástól. Daczára ezen mesterséges távolságnak, mi 
magyar katholikusok a rokonszenv meleg érzelmeivel kísér-
jük e büszke nemzet sorsát, melynek birodalmában hajdan 
a nap soha le nem nyugodott, s mely annyi államot alapított, 
hányat a ,modern' nagyhatalmasságok,Porosz-ésOroszország, 
hogy nagygyá lehessenek, elnyeltek. A spanyol nemzet leghí-
vebben megőrzötte őseinek vallását és erkölcseit s azért a mo-
dern szellemi szédelgés, bár erősen megrázta nem egyszer, 
mint duló fergeteg a százados tölgyet, kevésbbé volt képes 
neki ártani, mint Európa többi nemzeteinek ártott. S épen 
ezért vár e nemzetre oly nagy jövő. Midőn a nimródi politi-
kával állam-colossusokká erőszakolt modern nagyhatalmas-
ságokat a háborúk és forradalmak kiégett Vulkánokká fog-
ták tenni : akkor kel fel majd a spanyol nemzet csillaga még 
egyszer. Előjele ennek az, hogy e nemzet a nagy inspiratiók 
szelleméhez, ősei hitéhez oly erősen és állhatatosan ragasz-
kodik. Most is midőn a kereszténység életében oly ritka fé-
nyű nap fog bekövetkezni, milyen a tiszta erények tükrének, 
a B. Szűz Mária szeplőtelenségének iubilaris ünnepe, a spa-
nyol nemzet az, mely e napra keresztény nemzethez illő 
lelkesedéssel készül, hogy példájával ragyogjon az ősi hit-
tel harczba kevert európai nemzet-családok előtt. A ma-
dridi katholikus írók, szémök előtt tartva azt a nagy igaz-
ságot, hogy az irodalomnak is legmasztosabb feladata Istent 
dicsőiteni s vallásos lelkesedést terjeszteni, egy szivvel s lé-
lekkel elhatározták hitvallomásukkal a nemzet elé lépni s 
ezt a keresztény cultus egyik legszebb fényének, az erkölcsi 
fenség eszményének, a szeplőten Isten-anyja Immaculata 
ünnepének országos kitüntetésére buzdítani. A forró vérű 
népek sajátságos tüzével s a spanyol nyelv magas hullámzása 
eloquentiájával szerkesztett eme szózatát a madridi katho-
likus sajtó vezéreinek igyekezni fogunk magyarnyelvünkön 
híven viszhangoztatni. 

Emlékeztetve azon örömteljes szellemi mozgalomra, 
mely 25 év előtt a szeplőtelen fogantatás dogmájának kihir-
detését megelőzte és követte, figyelmeztetnek a madridi 
katholikus irók, hogy az egyház most is hasonló lelkes sze-
retettel hivja hiveit a templomokba „tisztelni és ünnepelni 
Mária szent nevét, az angyalok édességét s a menyország 
örömét." Azután igy folytatják :*) „És a madridi katholikus 
irók a szeplőtelen Szűz szereiében testvériesen egyesülve, s 

*) A La Ciencia Cristiana okt. 3 !. sz. 757 s köv. 11. 
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nem akarva némán maradni az egyház hivására, illőnek tar-
tották Spanyolország összes katholikusaihoz azon felszólí-
tással fordulni, hogy igyekezeteiket Isten szolgáinak törek-
véseivel egyesítsék s ezeknek áldása és vezérlete alatt az 
Immaculata szent jubilaeumát, templomban és templomon 
kívül, rendkivüli ünnepélyek és ünnepélyes örömekkel me-
gülve, visszaidézzék s felujitsák azon lelkesedést, melylyel 
Spanyolország huszonöt év előtt a szeplőtelen fogantatás 
dogmatikai kimondását fogadta. 

Nem vagyunk az elsők. Előttünk ez év elején Olaszor-
szág katholikus ifjúsága ugyanazon felszólítást intézte az 
egész kereszténységhez, melylyel mi most a spanyolokhoz 
fordulunk. Nem vagyunk elsők a felszólításban, de kötelessé-
günknek tartjuk, hogy annál nagyobb lelkesedéssel buz-
dítsunk. 

A szeplőtelen fogantatás ünnepe nagy és üdvhozó ün-
nep minden hatholikusra nézve, de legnagyobb s legörven-
detesebb reánk spanyolokra. 

Midőn e tisztelet a XII. században Lyonban és a 
XlII-ikban Romában a katholikus világ fővárosában meg-ö o 
honosult ; midőn szentek és tudósok vitatkoztak felette és a 
nagy Scotus ihletett ékesszólással terjesztette a Szűz szeplő-
telen fogantatásának hitét, már századok folytak le, hogy 
a spanyol hit, szent Udefonz által megindítva és felvilágo-
sítva, már tisztelte őt s hódolt neki, mint rendkívül, csodá-
san, föltétlenül szentnek és tisztelendőnek. Midőn a X V I I . 
században csaknem általánosan tiszteltetett, Spanyolor-
szág már akkor többre törekedett ; és az ő katholikus 
királyai, III. és IY. Fülöp, népeik hű viszhangjaként, is-
mételt kérésekkel sürgették V. Pál és X V . Gergely szent 
atyáknál, hogy e hit dogmatikailag mondassék ki. Midőn a 
voltairei tévely már mint eső huit Spanyolországra s a ko-
lostorok békéjét zavarni, a köztörvényeket sugalmazni, a 
közerkölcsöket megrontani kezdé, a spanyol hit erősebb 
volt mint a tévely, mely fenyegeté, és azt kérte s meg is 
nyerte a sz. széktől, hogy magát a szeplőtelenül fogantatott 
Szűz különös védelmébe ajánlhassa. A VII. század óta egész 
a mai napig Spanyolország kiválóan az Immaculata nemzete 
volt és maradt. 

A madridi katholikus sajtó nem akar különös ünne-
pélyeket és vigságokat javasolni. A madridi kath. sajtó 
(azon hitben, hogy egész spanyolország kath. sajtója egye-
sülni fog vele) csak arra szorítkozik, hogy emlékeztesse a 
spanyolokat, miszerint ők a szeplőtelen szűznek kiválóan 
kedvelt gyermekei ; és arra kéri csak őket, hogy deczember 
8-án részt vegyenek mind azon ünnepélyekben, melyeket 
a főpásztorok és a többi lelkipásztorok rendeltek, betöltsék 
a templomokat, megjelenjenek a szent misén, adakozzanak 
az ünnepélyek költségeire, segitsék emelni az isteni tisztelet 
fényét, intézzenek lelkes hódoló üdvözleteket, Jézus Krisztus 
helytartójához, siessenek főpásztoraik palotáiba és lelki pász-
toraik lakaiba s ott ragaszkodásukat nyilvánosan és ünne-
pélyesen fejezzék ki, saját házaikat és lakaikat szőnyegek-
kel es lampákkal diszitsék fel, szóval hitöknek és tiszteletök-
nek, örömük és vigságuknak oly jelek által adják tanúságát, 
hogy az általok ünnepelt Immaculata jubilaeuma például és 
buzdításul szolgáljon az utókornak és bebizonyítsa, hogy 
Spanyolországban mindenfelé él a katholikus hit és vallás ; 

— igen, él azon hit, mely az Immaculata nagy spanyol the-
ologusának, a mi második Scotusunknak, a nagy Suareznek 
szivében oly magasan lángolt; azon hit, mely a Murillo, 
Alonso Cano és Luis de Vargásokat sugallmazta, midőn 
vászonra vagy kőbe nyomták mintegy sugarait és viszfé-
nyét a mennyei szépségnek s a világ elé a szeplőtelen szép-
séget eszményül felállították ; azon hit, mely a Pulgarok és 
Garcilasok és annyi nagy hős szivét lelkesité, kik a szeplő-
telen Szűz zászlója alatt igyekeztek az egész világot spa-
nyollá tenni, hogy kereszténynek lehessen mondani. 

Spanyolok ! Bajaink fölöttébb nagyok ; és minthogy 
bűneink nagyobbak, mint szerencsétlenségeink, részvétre 
nem vagyunk érdemesek. De az Isten hajlandóbb az irga-
lomra mint a büntetésre; és ne feledjük, hogy az ü szentsé-
ges anyja, ki egyszersmind a bűnösöknek is anyja és mene-
déke, a mi védasszonyunk. Spanyolok ! A legtisztább Szűz, 
ki soha el nem hagyja azokat, kik hozzá folyamodnak, és 
elárasztja kegyeivel, kik őt szeretik, tudja, hogy Spanyo-
lország tisztelte az ő szeplőtelen fogantatását, dicső kivált-
ságainak legnagyobbikát, mely szivének kedvesebb istena-
nyai méltóságánál is, előbb és jobban mint bármely népe 
a földnek, Spanyolok! Emeljük fel lelkünket az idők min-
den nyomorúságai fölé, éleszszük fel apáink hitét, mely 
sziveinkben ég, és áhitatos eltökéllés3el tegyük fel erősen, 
hogy Isten lelkét irgalomra inditjuk, hogy egyszersmind 
és mindenkorra kinyerjük tőle nemcsak bocsánatunkat ha-
nem hitünk végleges diadalát is minden ellensége fölött. 
Mit nem tehet a hit, mely hegyeket mozdíthat ki helyök-
ből, — midőn oltalmunk a szepl. Szűz ? ! Spanyolok ! Le-
gyen a szeplőtelen fogantatás napján a mi hazánk, Cadixtól 
a Pirenékig, Pálostól Finisterreig, sőt tovább, a tengereken 
tul, a B. Szűznek szentelt magasztos templom,melyből egy szó 
fakadjon, mely betöltse az egész világot, melyet meghall 
jon minden nép, melyet viszhangoztasson az ég, mely öröm-
re gyulaszsza az angyalokat, mely lekötelezze Istent és siet-
tesse az ő irgalmait ! 

Szentséges szűz-anya, ki halandó testben élvén,kegyes 
voltál eljönni Spanyolhonba és azt magadnak szentelni, előbb 
mint minden más nemzetet, a zaragozai Pilartól kezdve ! 
Szentséges szűz-anya, ki Covadonga havas csúcsain atyáink 
sziveit lángra gyulasztottad, hogy elmenjenek s kiváltsák 
szent képedet Toledóban, Monserraton, Almudenában s hogy 
kitűzzék zászlóidat Granada tornyaira, és diadalmasan lo-
bogtassák Lepantónálés megvigyék Krisztus hitét az Uj-vi-
lágnak, honnan te reájok vártál Mejico-Guadelupeban és 
Copacavana erdeiben ! Fordítsd tekintetedet az egyházra és a 
te Spanyolországodra. Tekints, ó tekints reánk, Isten anyja, 
édes anyánk, ki a bűn szeplője nélkül fogantattál ! 

Spanyolok : 
Dicsőség Jézus Krisztusnak, az emberek és népek Urá-

nak ! Dicsőség a szeplőtelen szűz Máriának ! Dicsőség Isten 
egyházának ! Dicsőség az Immaculata és Syllabus pápájá-
nak ! Dicsőség utódjának XIII . Leónak ! Irgalom, legtisz-
tább Szűz, irgalom Spanyolországnak és a világnak ! 

Madridban, sz. Terézia ünnepén, 1879. 
Carbonero y Sol Leó, a La Cruz szerkesztője. — Ca-

rulla József Mária, a La Civilizáción szerkesztője. — Noce-
dal Ramon, az El Siglo Futuro szerkesztője. — Orti y Lara 



János Emmanuel, a La Ciencia Cristiana szerkesztője. — 
Vildósola Antal János, a La Fé szerkesztője. — Martinez 
y Sanz Mihály, az Fl Mensuario de Maria szerkesztője. — 
Perez Villamil Emmanuel, a La Illustration Católica szer-
kesztője. — Suarez Bravo Zefirín, az El Fénix szerkesz-
tője. — Vargas Julián, a La Civilisation Católica szer-
kesztője. 

IRODALOM. 
X Spanyolország egyházi történelme. Kirchenge-

schichte Spaniens, von P. Bonif. Gams. 5. B. (III. 2.) Regens-
burg, Manz. 1879. (Vége.) 

A mű 2. fejesete (94—121.1.), melynek czime : ,Die Spa-
nier in Amerika -, ismét általános érdekű tárgyat ölel fel. 
Részletes leirást ad itt szerző Columbus felfedezéseiről, az 
indiánok körében megkisérlett hittéritési törekvésekről, a 
benszűlött faj gyors kipusztulásáról, de las Casos Bertalan 
működéséről, III . Pál és VIII . Orbán pápák törekvéseiről az 
indiánok szabadsága érdekében stb. — A 3 fejeset (123—148. 
I.) .Granada elfoglalásától V. Károly kormányra léptéig' 
feltünteti mindenek előtt ,Izabella erényeit és érdemeit'. 
Mindaz, a mi róla mondatik, messze távol marad a valóság-
tól. Spanyolországnak nem volt e nőhöz fogható fejedelme. 
Legmagasabb eszménye volt : ,Isten országa e földön'. Kö-
vetkezik Ximenes bibornok működésének s V. Ferdinand 
király és a pápai szék közt való viszonynak ismertetése. E 
király 1508-ban nem csekélyebb eszmével foglalkozott, mint 
hogy teljesen szakitson a római szent székkel. Önző politikát 
űzött s katholikusságát csak ennek palástolására használta. 
A fejezetet bevégezi Ximenes kormányzósága, halála s a róla 
megjelent művek ismertetése. Nevezetes, hogy 1650. és 
1655-ben szentté avatását kérték, s hogy Spanyolország-
egyes vidékei szent gyanánt tisztelik. — A 4 , fejezetből, 
melynek czime ,Az egyház Spanyolországban V. Károly 
kormánya alatt', (148—183.1.) kiemeljük: Avilai János 
üdvös működését, a nuntiatura felállítását, a papság szol-
gai viszonyát az udvarhoz. — Az 5. fejezet (184—201.) 
II. Fülöp kormányzásának elejéről szólva megismertet iste-
nes sz. János, granadai Lajos és alkantarai sz. Péterrel. Ide 
esik V. Pius tilalma a bika-viadalok ellen. — A 6. fejezet 
ismét a spanyol Amerikára tér át igen sok és érdekes adat-
tal limai sz. Turibius és sz. Rózáról, a ,quitói liliomról' stb. 
— A 7. fejezet (221—251.) II. Fülöp kormányzásának má-
sodik felét ismerteti. Zsarnok király volt, országát szeren-
csétlen állapotban hagyta. ,Spanyolország nagyságának sí-
rásója.' — A 8. fejezet (252—289) III. és IV. Fülöp idejét 
festi, kiemelve a moriscos-ok megtérését, sz. Terézia és 
keresztről nev. sz. János működését. Itt kezdődik az udva-
ronczok uralma. II. Károly kormánya csak folytatása a 
romlásnak. Erről szól a 9. fejezet. 

A mű utolsó része, vagyis a 14. könyv megismertet a 
spanyol viszonyokkal ,a burbonok és a forradalom alatt', 
(1700 — 1878-ig.) V. Fülöp, III. IV. Károly és VII. Ferdi-
nand egészen ministereik hatalmában voltak. Igy folyik ez 
le egész napjainkig. Vajha jobbra fordulna e nemes, hajdan 
első nemzet sorsa ! 

Befejezi a művet ,az egésznek recapitulatiója', mely 
nem egyszerű, száraz ismétlés, hanem uj adatokban gazdag 
teljessététele a nagybecsű műnek. A mellékelt tárgymutató 
és térkép igen jó szolgálatot tesz. 

= Uj merénylet a józan ész elleu. Elkövetve Dr 
Müller Kálmán budapesti katholikus királyi egyetemi ma-
gántanár által. Irta Zimándy Ignácz, oklev. főgymn. tanár, 
székesfehér-egyházmegyei áldozár, sz. széki ülnök és török-
bálinti plébános. Budapest, Hunyadi Mátyás. 1879. 50 lap. 
Ara 40 kr. K. szerzőnél, Törökbálint, u. p. Tétény. 

A nagy olvasottságú törökbálinti plébános kíméletlen 
logikával tépte szét e tudományos fűzetben darwinista ellen-
felének pókhálószerű tudományát. A mű maga magát ajánl-
ja. Különösen velős rövidsége teszi alkalmas olvasmánynyú 
materialistikus világnézlet által inficiált társadalmunk kö-
rében. 

VEGYESEK. 
= Meghívás. A Szent-László- Társulat budapesti tag-

jai a társulat védszentjének, sz. Erzsébetnek teljes búcsúval 
egybekötött ünnepét, az ünnepély nyolczadába eső vasárna-
pon, f . hó 23-án a nt. szent-ferencz-rendiek pesti templomá-
ban reggeli 8 órakor tartandó ünnepélyes szent miseáldozat-
tal fogják megülni, melyre a társulat t. cz. tagjai s minden 
rendű katholikus hivek tisztelettel meghivatnak. Ayoston 
Antal, titkár. 

— A szent atya a legnagyobb jótékonyságot a legböl-
csebb takarékossággal párositja. Hogy a szűkölködőkön 
segíthessen, azokat, kiket elődje nevezett ki, megtartja teljes 
jövedelmökben, de a kiket ő nevez ki, azoknak csak fél fize-
tést ad, hogy a szegény szerzeteseket és apáczákat a szégyen-
től megmentse, az árvákat és elhagyatottakat megvigasztalja 
s az ifjúság közöl keresztény nevelés által megmentsen a 
menyit csak lehet. IIa nem mondjuk is, mindenki tudja, hogy 
ezt mind a péterfillérek fedezik. Ne engedjük, hogy a taka-
rékosságban is oly bölcs atyánk szükséget szenvedjen! 

— A kölni dóm kiujitása közel van a befejezéshez. 
Két tornya, a világ legmagasabb építményei, már egészen 
kész, csak a virágcsokrot kell rájok tenni. Az u. n. császár-
harang is kész, de még néma. Tudna ugyan már szólni, de a 
főpásztor száműzetése miatt nem húzzák meg. Adja Isten, 
hogy első megszólalása a béke hirnöke legyen. Mennyire 
szüksége van a kölni megyének a békére, mutatja az, hogy 
813 plebaniája közöl halál következtében 151, ,állami leté-
tel' következtében pedig 8 állomás lelkipásztor nélkül van. 

— Es is jó jel Németországból. Mint a ,Trier. Landesz.' 
irja, azon bonni egyetemi kath. hittudományi tanulók, kik 
ösztöndíjért folyamodnak, ezután nem lesznek kénytelenek 
ókatholikus tanár előtt tenni vizsgálatot. Bajorországban 
pedig Lutz minister a würzburgi egyetemre egyszere három 
igen derék theologiai tanárt nevezett ki, u. m. : Nirschlt Pas-
sauból Hergenröther bibornok helyébe, dr Göffertet dr Stein 
würzburgi püspök helyébe, és dr Kihnt az encyclopaedia és-
hermeneutika tanárává. 

P é t e r f i l l é r . 
A fóthi kerület pápa ő szentsége részére : 
Ecser 4 fr t 
Csömör 2 „ 
Kerepes i 4 „ 
Fóth 1L „ 47 fa-
i l ogyoród 4 „ 
R.-Csaba 6 „ 
Újpest 2 „ 

Összesen : 33 fr t 47 kr 
Ecser, 1879. nov. 14-én. Orem János, ker. esperes. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : BreznatJ Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 



' Ä i 
Co 
<?Megjelenik e lap heten-"/1 

kint kétszer : 
szerdán es szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás-. Buda-
pest, VIII., Stáczió-utcza 
4<>., hova a lap szellemi 

, részét illető minden kül-
/ demény czimzendő. A 

nSS1^ 

R E L I G I O . 
K Á T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZNYOLCZAIHK ÉVFOLYAM. 

ifi\<p 
* <î> 

Előfizethetni minden kir.1? 
postahivatalnál ; 

! Budapesten a szerkesztő-
nél, és Kocsi Sándor 

i nyomdaiirodajában. mu-
. zeum-körut 10. sz. alatt, 
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Budapesten, november 26. 43. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : Főpásztori beszéd. — A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. - Mgr Freppel dics-
beszéde La Morieière tábornok fölött. — Egyházi tudósitások : Budapest. Katholikusok és szabadkőművesek. Gyula-
fehérvár. Papi gyűlés. Belgium. Mi történt? — Irodalom : IX. Pius pápa és kora. Irta dr Stepischnegg Miksa, lavanti 

herczeg-püspök. — Vegyesek. 

Főpásztori beszéd, 
melylyel 

dr F o g a r a s s y M i h á l y 
erdélyi püspök ur ő nagyméltósága 

as erdelyi róm. kath. statusgyülést 1879. nov. 10-én 
megnyitotta. 

Az előbbi évben statusgyülésünk nem volt ösz-
szehíva és megtartva, mivel szabályaink nem gon-
doskodtak arról, hogy a püspök akadályozása ese-
tében helyettese az elnöki széket elfoglalhassa, de a 
világi elnöki szék is üresen állott. Evi közgyűlé-
seink megszakasztását kívánatosnak s az ügyre néz-
ve, mely intézkedésére van bízva, hasznosnak nem 
tartom, azért, bár aggkorom a feszültebb szellemi 
munkától menekülni óhajt s nyugalomra vágynék, 
ez év folytán Isten jóvoltából némileg képesebbnek 
érezvén magamat, statusgyülésünk megtartására 
vállalkoztam ; teszem pedig ezt nem csupán szabá-
lyaink utasítása tekintetéből, hanem egy magasabb 
vallási és szellemi indokból is. Ugyanis én, ki erdé-
lyi püspöki megyénk régibb autonomikus állásának 
rendszeresítésében mint főpásztor örömest s egész 
odaadással közreműködtem, ugy képzelem s érzem 
magamat e nagy tekintetű közgyűlés körében, mint 
érezték a szent hajdan ős atyái, midőn nagy nem-
zetségök elszéledt fiait s ezeknek számos ivadékait 
az apai ős tűzhely köré összegyűjtötték, hogy velők 
együtt az Urban egy szép családi ünnepet üljenek. 

Körültekintve tehát e diszes gyülekezet nagy-
tekintetü során, kik mindnyájan magyar hazánk 
első sz. királyának és apostolának hitvallásától mé-
lyen áthatva, ezen általa alapított püspöki szék kö-
rébe összesereglettek, ugyanezen hit üdvforrásából 
fakadó legtisztább örömérzéssel üdvözlöm mind-
nyájokat kérvén, hogy atyai és pásztori rövid szó 
zatomat oly kedvességgel fogadni szíveskedjenek, 

a mily melegen óhajtom, hogy abból a katholikus 
érzet felelevenítésének bő áldásokkal dicsekvő gyü-
mölcse kisarjadzék. 

Szent Jób patriarcha könyvében e tételt olvas-
suk : „Katonaság az ember élete e földön." Az egész 
földkerekségét átfogó róm. katholika egyház hivei 
szintén elmondhatják magukról, hogy korunkban 
katholikus embernek lenni katonaság, mert bármerre 
tekintsünk, anyaszentegyházunk állapotát csaknem 
mindenütt kisebb-nagyobb mértékben szorongatott-

- nak vagy épen megtámadottnak találjuk s hűségünk 
kötelme azt kívánja tőlünk, hogy ezen dicső anyá-
nak, melyre Isten az elromolhatatlanság bélyegét 
nyomta, de lakhelyét e viszontagságok és siralom-
völgyében jelölte ki, védelmére keljünk. Nem szük-
ség figyelmeztetnem a tisztelt gyűlést azon gyakori 
támadásokra, sértésekre, gyanúsításokra, melyek-
nek a katholika anyaszentegyház napjainkban ki 
van téve, az irányvesztett tudomány részéről szint-
úgy, mint a politikai hatalom ellenünk czélzott 
intézkedései következtében. Az anyaszentegyház 
ellen intézett bántalmak iránt nem lehetünk közön-
bösek, éber figyelemmel kell őrködnünk annak 
sérthetetlen igazsagai, hitelesített jogai, igaz uton 
szerzett vagyona, összes birtoka és minden szent és 
üdvösséges intézményei felett, és mint sz. Pál int: 
szent hitünk fegyverzetébe öltözködve készen kell 
állanunk anyaszentegyházunk védelmére ott, a hol 
azt sértve, megtámadva, vagy gúnynak és lenézés-
nek kitéve tapasztaljuk. 

A hitbuzgalom megzavarhatja a társadalmi 
békét, ha túlzásba megy által ; de a hitközömb, ha 
tolerantia színével dicsekedve annak védelmén fel-
hagy, a mit legszentebbnek kell nemcsak szájjal val-
lani, hanem szívvel is érezni, és a meggyőződés ha-
talmával ápolni, roppant vallási és erkölcsi káro-
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kat okoz a kereszténységben A mai materialistikus 
irányú bölcseség, a természeti tudományok vívmá-
nyainak túlbecsülése, az ujabbkori felkapott elmé-
letek, eszmék és szólamok és az általános kultur-
irány, mely szent Pálnak szavairól egészen megfe-
ledkezve, levette tekintetét az égről s csak a földet 
vette birtokába, nagyon elősegitették korunknak 
vallásközönyét, mely belölünk kész minden hitéle-
tet, hitélénkséget lassankint kioltani, vagy legalább 
megtompitani. Ez, tisztelt gyülekezet, valamint a 
testben a vérkeringés megakadályozása betegséget 
okoz, ugy a vallás terén elpuhulást, lankadtságot s 
végre oly eltompulást idéz elö, melyből azután a 
kigyógyulás igen nehéz. 

Óhajtanám, hogy a statusgyülés ezen újkori 
baj ellen nekünk, erdélyi katholikusoknak óvszerül 
szolgáljon, vagy ha már benne volnánk, abból ki-
gyógyítson. 

Ha van sok megkapó és megszédítő vonzerő 
korunk anyagi vivmányaiban és műveltségi hala 
dásában, nekünk katholikusoknak nem kell attól 
tartanunk, hogy az egyházi zászló, mely alatt har-
czolunk, kénytelen meggörbülni annak nagyszerű-
sége előtt. Anyaszentegyházunk 18 százados élete 
oly dicső történetében, tudományában, viselt dolgai-
ban ; oly nagyszerű alkotásaiban, hogy aki azokat 
tanulmányozta, bár nem tartozott hozzánk, de igaz-
ságos tudott lenni, meghódolt nagyszerűsége, isteni 
volta előtt. 

Nem is a józan haladásnak, vagy korszerű mű-
veltségnek ellenese a mi egyházunk, hanem csak 
azon veszélyes iránynak, melyben a tudósok és po-
litikusok által vezettetik a keresztény elvek elho-
mályositására és a jó erkölcsök megrontására. 

A katholikus embernek, ki anyaszentegyházá-
nak történetében búvárkodni nem restel, hitigaz-
ságainak üdvözitö hatását és tudományos összeal-
kotását tanulmányozni el nem mulasztja, intézmé-
nyeinek nagyszerű kihatását a társadalmi élet ren-
dezésére s magára az anyagi boldogság eszközeinek 
használására nézve is tekintetbe veszi: lehetetlen 
hódolatát, szeretetét és ragaszkodását tőle megvon-
nia vagy csak haboznia is a felett, hogy ez azon az 
emberiséget boldogító világegyház, melyet Jézus 
apostolai által nemünk üdvözitésére e földön léte-
síteni és az idők végéig fentartani szándékozott. 0 
az a mustármagból kiemelkedett törzsfa, melynek 
ágai és lombjai alatt országok és népek ma is biz-
tos nyughelyet találnak a culturai nemesebb törek-
vések üdvös kifejlesztésére; a nem leromboló, ha-

nem felépitő szabad munkásság élvezetére ; menhe-
lyet a bűntől való kitisztulás eszközlésére., a test-
véri szeretet nagyszerű munkásságának gy akorlá-
sára, az anyagi vágyak békóinak széttöréséro ; csal-
hatatlan elveket egy boldog országlatnak és társa-
dalmi együttlétnek alkotására. 

Melegen ragaszkodjunk azért egyházunk anyai 
kebléhez és fennen tiszteljük annak kőszálra épült 
központját, dicsőén uralkodó látható szentséges fe-
jét ; kövessük intéseit, valljuk be nyiltan tanait, 
áldásának termékenyítő árnyékában gyakoroljuk 
autonomikus szervezetünk körében elhunyt, áldott 
őseink tevékeny, feláldozó erényeit. Egyházunknak 
meg vannak jogai, kötelező traditiói, szent letéte-
ményei kezeinkre bizatvák : őrizzük ezeket a hit és 
szeretet nagy egységében, mely anyaszentegyhá-
zunkban nyert kifejezést; egymás közt a szeretet 
magasabb kötelmeit akkép tartsuk fenn, hogy a to-
lerantia józan gyakorlatában ne tévedjünk el a val-
lásközömb veszedelmes ingadozására, és ha egyhá-
zunk arra tanit, azt javasolja nekünk, sőt paran-
csolja is, hogy gyermekeinket szent hitünk tanai-
ban neveljük, nemcsak a családban, hanem az isko-
lában is, hogy a házasságban a vallásegységet szem 
előtt tartsuk, és ne anyagi érdekektől vezettessünk : 
kövessük boldogságunkra czélzó intéseit, és ne tart-
suk dicsőségnek azt, vagy haladásnak és felvilágo-
sodásnak, hogy ezekkel nem gondolva, csak oda 
menjünk, a hova az anyagi érdekek vezetnek. 

Végezetre, hogy mai összejövetelünk czélját is 
megérintsem, a meghivó levelemben megjelölt ta-
nácskozási tárgyak határa nem zárja ki azt, hogy az 
igen tisztelt gyülekezet tagjai üdvös indítványokat, 
tanácsokat, ajánlatokat tehessenek ügyeink javítá-
sa, előmozdítása, tigybuzgóságunk élénkítése tekin-
tetében. 

Mit szintúgy magam részéről is fentartván, az 
eloszolhatatlan Szentháromság, Atya, Fiu és Szent-
lélek Isten nevében a jelen gyűlést megnyitottnak 
nyilvánítom. 

A s z á m o k 
mytliologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiröl. 

Ha t 

a háromszoros szakadás (3 X 2), a fokozott ellen-
tét, a bűnösség száma. Miért is az Antikrisztusnak 
száma 666. (Jelen 13, 18.) „Itt a bölcseség. A ki-
nek van értelme, számítsa fel a vad állat számát, 
mert ember száma az és az ö száma hatszázhatvan-
hat." E versben a 666 számnak értelme kétségkívül 
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rosz értelemben vétetik: jelenti a szakadást, a bűnt; 
a vadállatnak pedig vagyis embernek, kinek e 666 
számjegye, bűnös embernek kell lennie, nemcsak, 
hanem egyszersmind olyannak, ki bünt terjeszt, 
meghasonlást idéz elő. E verset Tárkányi (Magyar 
sz. irás) igy értelmezi: „Itt valami megfejtendő 
van. A ki elég éles elmével bir, az keressen oly 
szót, melynek betűi bizonyos számot, összeget je-
lentsenek, egy ember számát, t. i. 666. A régieknél 
a betűk egyszersmind számjegyek is voltak. E sze-
rint sz. János azt akarja, hogy kerestessék oly em-
beri név, melynek betűi összevéve 666-ot tegyenek, 
s akkor ki lesz találva az első vadállat neve. E ti-
tokteljes szám legrégibb időktől különféle nevek-
ben kerestetett. Irenaeus sz. atya, ki sz. Polykárp-
tól, sz. János egyik tanitványától nyert oktatást, 
azt gyanitja, hogy ezen számösszeg alatt a vLatei-
nos'"L név rejlik, melynek betűiből valóban kijön a 
666 szám; mert L annyi mint 30 ,A = 1, T = 300, 
E = 5, I = 10, N = 50, O = 70, S = 200, mi 
összevéve 666. Az össefiiggés nyomán ezen értel-
mezés a legnagyobb valószinüséggel bir s igy a 
vadállat neve alatt a hatalmas római birodalom 
(Latium) értetnék. Megjegyzendő még, hogy a jö-
vendölésben, mely kiválólag a legközebbi jövőre szól, 
a két vadállat : a pogány világi hatalom és a po-
gány papság képezi a kereszténység ellentétét; az 
utolsó időben ez az Antikrisztus személyében lesz egye-
sülve, ki mint világi s egyszersmind lelki zsarnok 
fog föllépni. (Tessz. II. 2, 3. sq.) — Mivel e jöven-
dőlés általán az utolsó időre is kiterjed, sz. János a 
fönnebbi számmal (666) ezen utolsó gonosznak ne-
vét is ki akarta fejezni. Vájjon nem lesz-e az ö neve 
Apostates, hitehagyó, mely név szintén kiadja a 666 
számot? Többen az értelmezők közöl ennek elökö-
veteiben is (Tessz. II. 2, 3.) keresték azt, és valóban 
nem lehet tagadni, hogy azon szám feltaláltatik a 
hitehagyó Julián nevében (C. F. Julianus. Caes.Aug.) 
és Mohammed görög nevében is (Maometis).LL 

Hat tehát a bűnnek száma. A rabbinusok hagyo-
mánya szerint a 6-ik nap estéjén teremtetett a sá-
tán és az asszony (Dyas), azért a kabb. Sohar in 
Num. f. 745. félelmetesnek mondja a 3 X 6-os = 
18-as számot, mely, mint már a hármas számnál 
(,Religio' nov. 12. sz.) megjegyeztük, volt (Bir. 3, 
14; 10, 8; 20, 25; 2. Sam. 8, 13; 1. Krón. 19, 12; 
Jerem. 32, 1; 52, 29; Ezech. 9, 2; Sir. 16, 11; Luk. 
13, 4. 11. 18.) a büntetésnek száma. 

A rabbinusak emiitett hagyománya, mely sze-
rint a 6-ik nap estéjén teremtetett volna a sátán és 

az asszony, hamis ugyan, alapját azonban és kiin-
dulási pontját abban találja, hogy az ember Mózes 
szerint csakugyan a 6-ik napon teremtetett. A sá-
tán, mint ilyen Istentől nem is teremtethetett, mert 
Isten kezeinek alkotása csak tökéletes lehetett „fe-
cit Deus omnia bona et perfecta." Hogy mikor te-
remtettek pedig az angyalok és mikor taszíttattak le 
pokolra az elesett angyalok (sátán) ; valamint hogy 
mikor alkotta Isten Ádám csontjából, Évát, Mózes 
tüzetesen nem emliti. Minthogy pedig az első ember 
a sátán és az asszony által vétkezett, — mindkettő 
által csábittatván, evett a tiltott gyümölcsből, — a 
rabbinusok az ő eszmezavarukban (miről eléggé 
tanúskodik az ö Talmudjok (L. Rohling, Der Tal-
mudjude, ezt néhány év előtt magyarra tette át Ge-
mini álnév alatt egy derék györmegyei pap, K. A. 
B.) és minden kabbalistikus könyvük, összekeverték 
a fogalmakat is, de meg a chronologikus sorrendet 
is fölforgatták. 

Az ember földi rendeltetése — ide nem értve 
vallási, erkölcsi kötelmeit — a föld betöltése, gya-
rapodás, az emberi társadalom fönntartása : „Cre-
scite et multiplicamini." Azért adta Isten Ádám 
mellé — tehát nem csak segitőtársul — Évát (He-
va = mater viventium). Ez volt az első házasság. 

Minthogy pedig az embernek ezen földi rendel-
tetése az ö teremtésével kezdődött, teremtetett pe-
dig a VI ik napon; azért a 6-os szám (v. ö. Vl-dik 
parancs : „Ne paráználkodjál") a nemzésnek, gyara-
podásnak száma s azoknak, a mik ezzel összefügge-
nek; ugyanazért a hét 6-ik napja a feria Vl-ta, más-
képen dies Veneris-nek is neveztetik; — s a Venus-
koczka egy 6 szög. 

Pythagoras (Jamblichnál c. 28.) parancsolja: 
„'AcpQoSÍTfl &voi<xÇeiv £xrrj.u 

Alexandriai Kelemen (Stromatum lib. VI. ed. 
Migne pag. 366.) a Strom. VI ik könyvének 15. fe-
jezetében általánosságban szólván a sz. irás mysti-
kus értelmezéséről, a következő 16-ik fejezetben, 
— mint e fejezetnek czime mutatja : „Exemplum hu-
ius mystici intellectus ponit in explicatione mysti-
ca Decalogi", — a tiz parancsnak mysticus értel-
mezését adja; sorba menvén ez egyes parancsokon 
pár szóval mindegyiknél kimutatja azt is, mily vi-
szonyban van az egyes parancsoknak, vagy tilal-
maknak béltartalma a sorszámhoz : 1-ső, 2-ik stb. 
Igy a 6 ik parancsnál megjegyzi, hogy a pythago-
raeusok a 6-os számot, a mennyiben nemzést, gya-
rapodást jelent, ^«V°e-nak hivják, — házasság : a 
hármas (mint páratlan, férfi szám) a kettőssel (mint 
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páros, női szám) nemzi a 6-ot, 2 X 3 = 6. „yápos 
autem est coniugium ; nam ut coniugium generat 
ex masculo et femina, ita sex ex impari quidem 
ternario, qui dicitur masculus, ex pari autem, nempe 
bánario, qui femina existimatur, gignitur : bis enim 
tria fiunt sex." (Id. h.) 

Azért kivánják a rabbik, hogy a férfiak 18 
éves korukban, (3 X 6 = 18; 3 = tökély 6 = nem-
zés, tehát 18 = tökéletes nemzés = nemző képes-
ség), nősüljenek (nsinb "lüv rUÍD'tÚ ]3, ben sch'monah 

asar lechuppah). 
Az árpa is a nemi szerelem symboluma, (1. Ozeas 

3, 2.) ; Ruth Boastól a szerelem és megkötendő há-
zasság biztositékaul épen 6 mérték árpát követel. 
(Ruth 3, 17.) S mert a szülési fájdalmak az érzéki 
vágy okozatai, könnyen belátható, miért lesz a szü-
lőasszony, ki a perzsák szerint Ahrimannak, a rab-
bik szerint pedig Sammaelnek hatalmában van, ha 
férfimagzata volt 33, ha pedig leánygyermeket szült 
épen 66 napig tisztátalan. (L. III. Móz. 12, 1 — 5.) 

(Folytatjuk.) Dr Kanyurszky György. 

Mgr Freppel dicsbeszéde, 
melyet La Wloricière tábornok szobrának leleplezési ünnepé-

lyén mondott, 
(Folytatás.) 

Van a földön egy hatalom, melyhez nincs semmi ha-
sonló ; hatalom, mely a legnagyobb eseménytől ered, melynek 
a történelem emlékét fentartotta; hatalom, mely fönséges 
egységben egyesiti az emberek közti fensőség (souveranité) 
két jellegét, az erőt és a jóságot ; hatalom, melynek nincsenek 
más határai, mint az idő és téré ; hatalom, mely magá-
ban központosítja a tekintélynek minden sugarát, mely 
Isten kezeiből a világra kiáradt, — Adám atyaságát, Ábra-
hám pátriárkái ősiségét, Melchizedek áldozári méltóságát, 
Mózes törvényhozását, Aaron papi hivatalát, Sámuel bíró-
ságát, Dávid királyságát; hatalom, mely korszakokat átélt, 
egymásután ragyogtatva, hasonlíthatatlan ragyogással, az 
önfeláldozás és tudomány, az életszentség és lángész nagy-
szerűségeit ; hatalom, mely mindenek fölötti erejét és tar-
tósságát semmi égalatti dologból nem meríti; hatalom, mely 
legyőzhetlen erélyt rejt a gyengeség látszata alatt és a szol-
gálat alázatosságának leplével a souverain fenség legmagas-
bikát takargatja ; hatalom, mely minden harcz, minden 
ellenmondás után erősebb és tiszteltebb, mint az előtt ; hata-
lom, végre, mely ellen minden uralkodás elkopik, minden 
erőszak elsiklik, minden fortély szétmállik, minden ellen-
szegülés széttörik, minden lázadás előbb-utóbb meghal, te-
hetetlenül és megszégyenülve. Ez, a maga nemében egyedüli 
hatalom, ez souverain, ez az egyetemes hatalom a lelkek és 
lelkiismeretek fölött, ez — a pápaság. 

De, hogy ezen egyetemes hatalom a lelkek és lelkiis-
meretek fölött hivatását mindenki javára betölthesse, annyi 
különféle fajok és nemzetiségek közepett, teljes, hiánytalan 

szabadságra van szüksége és teljes függetlenségre. Alávetni 
e hatalmat bármely hatalmasságnak, annyit tesz, mint őt 
akadályozni azon hivatás gyakorlásában, melynek tárgya 
az egész világ szellemi érdekei. A keresztény századok ezt 
megértették, és Isten kegyelméből, Francziaország kardja, 
a Pipinek és Nagy-Károlyok kezében, ha nem is alapitotta, 
legalább megerősítette és támogatta a római pápa világi 
fejedelemségét. A századok folyása alatt alig egyszer vagy 
kétszer találkozott egy-egy vakbuzgó agyafúrt fő, ki leron-
tani törekedett, a mi a kereszténységre nézve a közjog egyik 
leglényegesebb alapját képezte. 

És a ini nem kevésbbé bele illik a Gondviselés ter-
veibe, az, hogy a népek szeme előtt mindig fennállt egy 
Állam, melyek főszabálya az igaz vallás vala, s mely soha 
sem választotta el a földi érdekeket a szellemiektől, hanem 
azokat tökéletes összhanggá tudta rendezni, mindenek fölött 
a keresztény morál elvére hallgatva, a pillanat ábrándjainak 
semmit fel nem áldozva, ugy állván itt, a vakmerő kalandok 
és hasztalan kísérletek között, mint a józan hagyományok 
feljogosított képviselője, fenntartván ekként, a jövő csaló-
dásai és megbánásai számára, a politikai és társadalmi igaz-
ságok letéteményét, melyeken kivül egy nemzet sem ment-
heti meg sem közhatalmát sem szabadságát. E kettős szem-
pontból a pápák világi fejedelemsége a keresztény népek 
előtt a legmagasztosabb tanitás és a garancziák legbiztosab-
bika vala. 

Kell-e előttetek, testvérek, mondanom, ho gy egy Ál -
lam, melyben a vallás és politika ily szoros szövetségben 
vala, sehogy sem találhatott kegyelmet a Forradalom előtt, 
mely homlokegyenest ellenkező elméleten alapszik ? Ez 
azon Állam, melyet a Forradalomnak döntő csapásával kel-
lett sújtania, — és sújtotta is valóban. És ekkor, mit lát-
tunk? Az egész világ forradalmárai neki bőszültek, hogy 
lerontsák e souverain hatalmat, melyben alapeszméjüknek 
élő tagadását látják. Intelmek oly kormányok részéről, me-
lyek magok sem voltak biztosak a holnapi napról, rhetorok 
declamatiói, kik képzelt szemvedések által gerjesztették ma-
gokat szánalomra, reformok követelése olyanok részéről, 
kiknek legjobban kellett volna arra saját országunkban jelt 
adni, kívülről szitott lázitások, hogy elégedetlenségre és 
felkelésre ragadtassék a népség, mely semmit sem ohajtott 
jobban, mint, hogy békében élhessen a legatyaibb kormány 
árnyékában, sötét üzelmek a titkos társulatok részéről, szó-
val semmi, a mit itt a földön alakoskodásnak vagy erőszak-, 
nak neveznek, nem hiányozhatott az anyagi és erkölcsi erő 
e nagy párviadalában. 

És a mi az ily összeesküvésben a leggvülöletesebb, az, 
hogy e századnak azon férfia ellen volt intézve, kinek szemé-
lyes tulajdonai által legnagyobb joga vala mindenki becsü-
lése és tiszteletére ; egy souverain ellen, ki az uj intézmények-
ből mindent elfogadott, mi elfogadható vala, és nem utasította 
vissza csak azt, mi az evangeliummal, Isten és az egyház jo-
gaival ellenkezik; egy pápa ellen, kit éltében korunk leg-
tisztább s legnemesebb alakja gyanánt üdvözöltek, várva, 
ha szabad egy ily óhajt igy kifejeznem, hogy az egyház őt 
egy napon oltárra fogja helyezni V. sz. Pius mellé, mint 
az erény és szentség hősi jelképét. Szóval, megjött a pilla-
nat, melyben a Forradalom, összeszedve minden erejét, el-
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határozta művét betetőzni ; és akkor a dicső pápa, megem-
lékezvén az apostol szavairól, hogy a fejedelem nem ok nél-
kül hordja a kardot, non enim sine causa gladium portat,1) 
fölvette a lepantói kardot, és nem forgathatván s nem is lé-
vén köteles azt maga forgatni, egy katona kezébe adta át, 
hogy viselje, egy katona kezébe, ki arra legméltóbb volt, La 
Moricière tábornok kezébe. 

Ez megkoronázása volt azon fényes pályának, mely, 
a ker. civilisatió szolgálatában, a Földközi-tenger partjain 
indult ki, s ugyanott, nem messze amonnan, egy s ugyanazon 
ügy védelmével végződött. — „Nem szokása az embernek 
azatvai felszólítás fölött fejét törni." Ezen egyszerű és nagy 
jelszóval állt elő a pápa legelső meghívására La Moricière. 
Es egy pillanat alatt, teljes önmegtagadással, katonai hírne-
vének legcsekélyebb féltése nélkül, megvetve egy véleményt, 
mely sokkal szolgaibb volt, hogysem maga számára a tisz-
teletbentartás jogát fenntarthatta volna, hozzá fogott a 
munkához, hogy teljesítsen egy feladatot, melyet élete leg-
nagyobb dicsőségéül tekintett. Alig kötött ki Olaszország 
partján, mindent látott, mindent megértett. Azon fáradhat-
lan tevékenységgel, melyet Algírnak és Francziaországnak 
volt annak idején alkalma csodálni, szervez, alkotot, javít, 
fejleszt. Hatalmas indítására az anyag megujul, az osztályok 
átalakulnak, a szolgálat szabályosul, az ellenállás minden 
eleme egy központ körül sorakozik tömören és szilárdan. 
A terv egésze s a kivitel részletei, semmi sem kerüli ki gyors 
tekintetét. 

Nem kímélve magát sem a bajtól sem a fáradságtól, 
közölni tudta másokkal a lelkesedést, mely benne lángolt. 
Szavára, és példája által ösztönöztetve, ezrével sereglett 
össze az ifjúság a világ minden részéről, hogy a szent atya 
körül védbástyául szolgáljanak . . . Nem teljesedni kezd-
tek-e ekkor az annyiszor hangoztatott ohajok ? A pápa, 
hivatalának függetlenségében tisztán fiainak odaadása által 
oltalmazva, ezentúl maga magát fenntarthatta volna, föltéve, 
hogy semmi idegen nagyravágyás sem fog törekedni a ben-
ső zavarok hiányát kül támadások által helyettesíteni. Ha-
nem épen ezen pillanatot választotta ki a forradalom döntő 
csapására, levéve ekként, a kitűzött napon, régóta kész ter-
veiről az álarczot. Castelfidardo és Ancona bebizonyították, 
mi volt őszinte ezeknek Ígéreteiben s amazoknak nyilatkoza-
taiban, és a történelem ezen nagy napjaiból nem kellene más-
nak fennmaradni, mint csupán azon hősi kisérlet emlékének, 
melyet a legnemesebb önfeláldozás a legszentebb ügyért tett. 
Csalódom, testvéreim, fennmaradt belőle a jövő kor számára 
a leggazdagabb aratással biztató vetés. „Azoknak, kik el-
vért harczolnak, előnye, ezt irta a pápai trón nemes védője, 
az, hogy veszteségök esetére is védelmök a jog érdekében 
tett kimagasló tiltakozássá válik." Hozzáteszem, hogy az ily 
veszteségek soha sem járnak haszon nélkül ; mert az elvek 
nem halnak meg az emberekkel. Valamely ügy akkor van 
legyőzve, ha nem támaszkodhatik az igazságra s nem talál 
senkit, a ki védené; hanem az oly ügy, mely kétszáz millió 
ember szivében él s a mely, minden balszerencse daczára, 
nem szűnik meg előttük a jog és igazság kifejezése lenni, 
az ily ügy nyugodtan várhatja diadalát az időtől és tapasz-

») Róm 13, 4. 

ta lás tó l : minden elősegít i az ily ügye t , el lenségeinek t éve -
lyei és h ibá i nem kevésbbé min t védőinek buzgósága és 
meggyőződése . (Befejezése köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 25. Katholikusok és szabadkő-

művesek. — A legbensőbb és legtisztább tisztelettel kell 
adózni mindenkinek, kiben a becsületérzésnek, jognak és 
igazságnak csak legkisebb szikrája is él, azon magatartás 
miatt, melyet a belga katholikusok, élükön nagynevű és 
bátor püspökeikkel, az iskola kérdésben, korunk e minden-
esetre legsarkalatosabb kérdésében, tanúsítanak ; benső rész-
véttel és bámulattal kell eltelni mindenkinek azon csodálat-
raméltó áldozatkészség szemléletére, melylyel az állami ha-
talom és erőszakoskodás daczára sikerült mindez ideig nem-
csak ellensúlyozni, hanem csaknem tökéletesen tönkretenni 
a szabadkőművesek azon törekvését, hogy a katholikus szü-
lők gyermekei a szabadkőműves irányú iskolákban nevel-
tetvén, áldozatai legyenek a hitetlenségnek, mig felnevel 
kedve ellenségei lennének azon egyháznak, mely annyi, 
számlálhatatlan áldozattal működik az emberiség földi és 
örök boldogságának érdekében. Az a nagyszerű látvány, 
melynek a kulturharcz alatt tanúi voltunk, ismétlődik most 
Belgiumban, mert a katholikus szellem itt és ott ugyanegy, 
mert a hit élő mindkét helyen. 

Ami azonban minden józan ember előtt tiszteletre 
méltó, az a szabadkőművesek szemében bűn. Mint minde-
nütt, hol szabadkőművesek uralkodnak, vagy befolyással 
birnak, ugy Belgiumban is, a katholikusok önvédelme 
,ultramontán' izgatásnak bélyegeztetik, mely ellen a szabad-
kőműves kormány felhatalmazva érzi magát a legnemtele-
nebb eszközökkel is élni, oly eszközökkel, melyekkel élni 
tisztességes államférfiak, kik még adnak valamit becsületes 
emberek Ítéletére, nem küzdenének, mert azoktól, mint ha-
zugok, mint okmányferditőktől undorral fordul el minden-
ki, aki csak a tisztességnek legközönségesebb fogalmával is 
bír. Csak a minden nemesebb érzésből kivetkőzött szabad-
kőművesség képes tenni, mire a mostani belga kormány 
vállalkozott, hogy a katholikusok önvédelmét megakadá-
lyozva önmagát fenntarthassa. 

Nem mi jellemezzük igy a belga kormány eljárását, 
hanem jellemzik saját tényei. A belga katholikusok lé-
lekemelő magatartása az iskola-kérdésben bizonyára nem 
egy szunyadó és ingadozó katholikust vert fel tétlenségéből 
azon rettentő morális vereség után, melyet a kormány az 
iskola-törvény életbeléptetésénél szenvedett. Nagyon közel 
van az eshetőség, hogy vereséget fog szenvedni a közelebbi 
választásoknál is. E vereséget meg kell akadályozni, bármily 
áron, legyen az hazugság a legszemérmetlenebb módon is 
elkövetve, az a szabadkőműves kormánynak mindegy, neki, 
mint egyáltalában a szabadkőművességnek minden eszköz 
jó, csak czélhoz vezessen. Esők nem is késtek felhasználni ez 
eszközt : hogy sikerrel-e, azt majd a jövő fogja megmutatni. 
Bizonyos, hogy ha a belga szabadkőműves kormánynak 
sikerül kimutatni, hogy a belga püspökökkel a pápa nem 
ért egyet, akkor a kormánynak nyert ügye van. De ki fogja 
hihetni, hogy a pápa a püspökökkel egy értelemben nincsen, 
akkor, midőn azok az egyház ügyét védelmezik ? Ezt min-



'342 

denki, még a szabadkőművesek is előre tudhatták, és e pont 
az, hol a szabadkőművesek a legnagyobb perfidiát követ-
ték el. A belga kormány feje ugyan kijelentette, hogy a pápa 
roszalja a püspökök eljárását, de az ő szerencsétlenségére és 
a szabadkőművesség becsületességének jellemzésére, ezt az 
állitást a belga római ügyvivő meghazudtolja, mert ez vilá-
gosan azt irja, hogy a püspökök függetlenek, hogy a pápa 
közbenjárására számítani nem lehet, hogy Kómában vissza-
utasítanak minden feltevést, mintha ott a belga főpapok el-
járását közvetve és formáját illetőleg rosszalnák. 

Ime ilyen a szabadkőműves becsületesség. Nem retten 
vissza a legnyiltabb hazugságtól sem, nem szégyenli, ha 
hazugságát előtte felfedezik és kézzelfoghatólag bebizonyít-
ják, hazudni és mindig csak hazudni, ez jelszava a szabad-
kőművességnek, mert ugy véli, hogy ennek is az az ered-
ménye, mint a híres calumniare audacter mondatnak, t. i. 
semper aliquid haeret. A belga szabadkőművességnek e té-
nye felderítheti előttünk e földalatti társulatnak egész mi-
voltát. Ha már egy kormány ily nyiltan képes hazudni oly 
ügyben, melynek okmányai ily világosan ellene tanúskod-
nak ; ha saját emberének tudósítását ily ellenkező értelem-
ben képes elferditeni : mit képesek akkor hasonló irányú és 
jellemű emberek tenni az egyház és az állam feje ellen is 
titokban? Mit képesek tenni oly okmányokkal, melyek 
,ultramontán' kézből jutnak hozzájok? Lehet-e ily embe-
rektől józanul reményleni, hogy ezek az állam jólétét elő-
mozdítják? Mert az kétségtelen, hogy a mit ők képesek el-
követni az egyházzal, annak megrontására törvén, termé-
szetüket nem vetkőzik le az állammal, a fejedelemmel szem-
ben sem ; ők ekkor is csak szabadkőművesek maradnak, 
kik ellenségei a fejedelmeknek ugy mint a pápának, amint 
ezt, ugy azokat is törekednek megfosztani a hatalomtól 
és tróntól. 

A kellőleg nem jellemezhető e szabadkőműves eljá-
rással szemben, mint mindig, ugy most ez esetben is kima-
gaslik az ultramontánoknak gúnyolt katholikusok egye-
neslelküsége és jogtisztelete. A mit tettek, hogy biztosít-
sák a belga katholikusok vallásos neveltetését, nem ke-
rülő, nem törvénytelen uton tették, hanem tették azon 
jogkörön belül, melyet részükre az alkotmány nyújt. Nagy 
lelki vakságnak kell lenni valóban annak, mely ily maga-
tartás után is el tudja itélni e katholikusokat, holott az a 
legnagyobb beesülésre érdemes. Vagy melyik vallásfeleke-
zet, melyik politikai párt lett volna, mely annyi törvényte-
lenség, annyi erőszakoskodás után, minőt a belga katholi-
kusoknak kellett a szabadkőművesektől eltűrni, nem mond-
juk, hogy csak jogkörét át nem lépte volna, hanem melyik 
az, mely fel nem lázadt volna? Es a katholikusokat még a 
leghallatlanabb erőszakoskodások sem voltak képesek mind-
ezideig, és nem lesznek képesek ezután sem a törvényesség 
teréről eltéríteni. A törvénytelenség, a lázadás nem a katho-
likusok természete. A ki törvénytelenséget követ el, vagy 
fellázad, forradalmat idéz elő a törvényes felsőség ellen, az 
nem katholikus elv szerint cselekszik. Ebből láthatni a kü-
lönbséget a katholikusok és a szabadkőművesség közt az 
államra, a fejedelmekre nézve, kiknek a sz. irás szavait 
hozzuk emiékezetőkbe : et nunc reges intelligite, erudimini, 
qui iudicatis terrain ! Q 

Gyulafehérvár. Papi gyűlés. Főpásztorunk ő nagy-
méltósága megragadván az alkalmat — azonnal a statusgyü-
lés befejezése után — a papsággal külön gyűlést tartott, 
melynek tárgyát azon két kérdés megvitatása képezte, me-
lyeket ő nagyméltósága körlevélben közölt volt a megyei 
papsággal, s melyek felett az espereskerületi corona-gyü-
lések véleményeiket kifejezték s a püspöki hivatalnak be is 
küldötték. A két kérdés következő : a) „Eszközölhető s el-
rendelhető-e az, hogy a papi nyugdíjintézet gyarapítása ez 
idő szerint az önmegadóztatás alapján is megindittassék ?" 
b) „Nem volna e czélszerübb a nap terhe alatt kifáradt s 
nyugalomba helyezett agg papoknak itt Gyul.ifehérvártt 
jelölni ki lakást a nyugdíjintézet tulajdonát képező házban ?" 

Püspök urunk ő nméltósága mindenekelőtt előterjeszté 
az elaggott papok nyugdijalapjának állását, mely jelenleg 
— kerek számban véve — 116,850 frtot képvisel, egyszers-
mind tájékozásul előadván, hogy az 1868-ban kezdeménye-
zett fundus auxiliaris, melyhez évenkint ő nagyméltósága 
2000 frttal járul, s igy 12 év alatt már 24,000 frttal járult, 
még csak 46,900 frtra tudott emelkedni. Komolyan figyel-
mezteti a papságot azon körülmény megfontolására, hogy az 
esperesi kerületek által ajánlott módokon igen sok idő kíván-
tatnék arra, hogy az elaggott papok az általa részben 400-ra 
emelt nyugdijösszegen felül még csak valamivel nagyobb 
nyugdijban is részeszüljenek. 

A tanácskozás — melynek vezérfonalát főpásztorunk 
ő nagyméltósága gyakorlott kezei ssakavatottan tartották 
— megindulván, mindkét kérdés felett tüzetes eszmecserét 
váltották a jelenlevők, köztük különösen derék espereseink. 
Az első kérdésre nézve az önmegadóztatás elve elfogadta-
tott. Az adózás kulcsa több véleményre adott okot. Néme-
lyek a kisegítő-alap quota kulcsát ajánlották olyformán,hogy 
épen annyit és oly arányban fizessen minden pap, mint a 
lcisegitő-alapba fizet. Mások az ezen alapba fizetett összeg-
nek 50°/0-át akarták megállapittatni. De mindkettő elégte-
lennek Ítéltetett arra, hogy az alapot kellő arányban gyara-
pithassa. Végül abban történt megállapodás, hogy a kise-
gitő-alap kulcsa elfogadtatik az önmegadóztatás alapjául, 
de olyformán, hogy a fizetési kötelezettség ne 500 frt jöve-
delemnél, hanem 300-nál kezdődjék, ugy, hogy kinek 300 
frt fizetése van, már tartozik 1 frtot az alapba fizetni stb. 
Ezen megadóztatásba bevonatik minden az egyházmegye 
czimére fölszentelt papi egyén. Minthogy pedig ily módon 
szabályosabbá válik a nyugdijalap gyarapitása, a kezelés 
és nyugdíjazás ügyének is bizonyos szabályok szerint kell 
történni. Azért a gyűlés készséggel elfogadta dr Éltes Ká-
roly kanonok és előadó ur azon inditványát, hogy egy bi-
zottság küldessék ki ezen szabályok elkészítésére, püspök 
urunk ő nagyméltósága pedig ezen bizottság tagjaiul mélt. 
Nagy Imre kanonok ur elnöklete alatt Fábián Sándor püs-
pöki titkárt s Bíró Béla gymn. igazgatót nevezte ki. 

A második kérdésnél azon nézet nyijvánult, hogy az 
elaggott nyugdijas papok szivesen keresnének pilienést vég-
napjaiknak a Kovács Miklós-féle házban Gyulafehérvárit ; 
de ismeretlen előttük azon módozat, mely szerint itt elhe-
lyezve és ellátva lennének. A dolog ezen oldala megbeszélés 
tárgyává lőn ugyan ; de minthogy első sorban a ház átalakí-
tása támasztott nehézséget, főpásztorunk ő nagyméltósága 
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beleegyezésével ezen kérdés felett a határozat elnapol-
tatott. (Közművelődés.) 

Belg ium. Mi történt?— Ezt kérdezi mindenki, kü-
lönösen minden katholikus, nemcsak itt, hanem az egész vi-
lágon, hová a Frère miniszter által az itteni törvényhozó tes-
tület elé terjesztett sárga könyvben foglalt, az apostoli sz. szék 
s a belga kormány közt történt jegyzékváltások hire elju-
tott. Igen, mi történt? Még nincs az ügy befejezve; még a 
parlament kath. részének nem volt alkalma érdemlegesen 
nyilatkozni a famosus jegyzékváltások fölött; még a belga 
püspöki kar nyilatkozata is hátra van, pedig majd csak eb-
ből lehet igazán megtudni, micsoda véleményt mondott előt-
tük a szent szék az ő erélyes maguktartása felől : azonban 
mármost, a kinek csak egy kis belátása van, kész lehet az 
Ítélettel. A csupa szabadkőművesekből álló belga kormány 
a legundokabb machinatióval zavarba, kudarczba akarta 
keverni a pápaságot s a belga püspöki kart. Minden eddigit 
felülmúló perfidiával és képmutatással elment e ministerium 
panaszkodni a pápához a belga püspöki kar s a katholiku-
sok ellen, s elpanaszolta, hogy az alkotmányt meg akarják 
változtatni, hogy a belga püspöki kar s velők a belga ka-
tholikusok nem akarják elfogadni a kormány által pártolt 
vallástalan iskolákat, sőt ezek ellen oly óriási erélyt fejtettek 
ki, hogy már most, egy fél év alatt, az ország elemi iskolai 
tanulóinak legalább % része hátat fordított a kormány isko-
láinak. Tehát a szent atya legyen kegyes a belga püspöki 
kart desavouálni, s a belga katholikusokat megdorgálni,hogy 
ne szoritsák oly erősen sarokba az egyház jóakaróit s a val-
lás legnagyobb jótevőit, a szabadkőműves ministeriumot, 
mely nem tett egyebet, mint csupán azt, . . hogy kidobta 
Krisztust az iskolából, s kimondta közoktatásügyi ministe-
rének ajkaival, hogy ő az egyház sirásója (fossoyeur) akar 
lenni. 

IIa ez oly undok eljárás nem volna mint a milyen 
csontig velőig, — görcsökig megnevettetné a legkomolyabb 
embert is. Ha egyéb nem, ezen eljárás igazolja a belga epis-
copatus és katholikusok kérlelhetlen oppositióját a testvérek 
ministeriuma iránt. A megtestesült hazugsággal, a megá-
talkodott malitiával szemben megszűnik a diplomacziai of-
ficiosus arczmosoly, és kezdetét veszi az a cadentia, mely ugy 
szól, hogy bizonyos emberekkel szóba állni vagy vétek vagy 
heroicus actus. Mert hát mit is akart a testvérek ministe-
riuma? Ellenmondásba keverni XIII . Leót I X . Piussal s 
ellenkezésbe hozni őt s államtitkárát a belga püspöki karral, 
és ez által aztán megbénítani a belga katholikusok által kifej-
tett óriási tevékenységet az elemi iskolák ügyében, melynek 
eredménye a ministeriumra nézve mármost teljes kudarcz, 
melynek következménye nem lehet más mint bukás ; mert az 
ország 3/4 része félév alatt ellene nyilatkozott a ministeri 
iskola törvénynek. Nem recipiált törvény nem maradhat 
törvény s oly ministerium, mely az ily törvényt mégis erő-
szakolja, erkölcsileg már meghalt, csak a ,modern Parla-
mentarismus' liberális zsarnoksága tarthatja még fenn a kor-
mány rudjánál. A testvérek ministeriuma ártatlan bárány-
ként lépett a szent szék elé ; elakarta ott hitetni, hogy Bel-
giumban semmisem változott. Rien n'était changé. Magának 
a minister-elnöknek szavai. Mily hazugság ! Hát ki vál-
toztatta meg az 1842-iki elemi iskolai törvényt? Ha nem 

változott semmi, mit jelent akkor ama törvénynek megvál-
toztatása ? Csupán játék az egész? Rien n'était changé ! És 
mégis, ugy mond a szabadkőműves árulkodás, szent atya, 
a belga püspöki kar nem szűnik meg egyik kemény csapást 
a másik után reánk mérni. Parancsolj neki. Tiltsd meg ne-
kik az erélyes szót és actiót, mert ez bennünket tönkre tesz s 
utoljára is megbuktat, már pedig mi oly jó emberei vagyunk 
a szent széknek, hogy még a követséget is fenntartatjuk 
mellette, csak most az egyszer segítsen ki a sarokból, hová 
ezek a szigorú, aszkéta belga püspökök, ezek a kérlelhetlen, 
milliókat áldozó belga katholikusok szorítottak ; mert szent 
atya, az a csalódás, hogy azt tettük fel a belga katholikusok-
ról, hogy ennyi erélyt s áldozatkészséget nem fognak kifej-
teni, ugy-e, nem a mi hibánk ? S aztán szent atya, ha mi az 
alkotmány által garantiozott jogokat lábbal tiporjuk, az 
nemde, hogyan sértené az alkotmányt, hiszen rien n'était 
changé, csak a gyermekek lelkét akartuk elconfiscálni az egy-
háztól és családtól az államnak, mely mi vagyunk, mi a hét 
szabadkőműves testvér, kik előtt a király ugy tánczol, a 
hogy mi fütyülünk : tehát hogyan mernek a belga katholi-
kusok velünk ellenkezni, hogyan meri a belga püspöki kar 
kiközösítés terhe alatt tiltani azt, a mit mi akarunk ? Nemde, 
szent atya, az ily erélyes oppositio reánk nézve nagyon 
inopportunus lehet; azért fedd meg, kérünk, e püspöki kart, 
hazudtold meg I X . Piust, s tilts meg a belga katholikusok-
nak mindent, mi a mi egyház-sirásói müveietünket zavar-
hatná. 

Ez a belga ministerium eljárásának értelme. A sz. atya 
óriási türelmet és szelídséget fejtett ki az alakoskodó sza-
badkőműves ministeriummal szemben, melyről ország világ 
tudja, hogy a katholicismus sírját akarja megásni. Előttem 
fekszik az összes jegyzékváltás mind az alkotmány-, mind az 
iskola-kérdést illetőleg. Az alkodtmány meg- vagy megnem-
változtatását illetőleg a szent atya válasza ez: „Az embe-
rek művei nem tökéletesek : rosz található a jó és tévely az 
igazság oldala mellett. Igy áll a dolog a belga alkotmány-
nyal is." Ez a pápa álláspontja elvi szempontból.1) Oppor-
tunitási szempontból ő szentsége igy nyilatkozott : „Ez (a 
belga alkotmány) néhány oly elvet szentesit, melyet én mint 
pápa nem helyeselhetek, hanem a katholicismus helyzete 
Belgiumban egy félszázad óta azt mutatja, hogy, a modern 
társadalom jelen állapotában, a szabadságnak ezen ország-
ban megállapított rendszere igen kedvező az egyházra. A 
belga katholikusoknak tehát nem csak tartózkodniok kell 
ezen alkotmány megtámadásától, sőt azt védeniök kell."2) 
Igy szól a kormány közegének jelentése. 

E szavak súlya a felfogás minőségétől függ. Mert az a 
kérdés dönt, jól fogta-e fel s luven adja-e elé a pápa szavait 
Reussens. A pápa szavai, még ha ugy mondattak is, amint az 
egyik érdeklett fél, a kormány közege, állítja, csak azon eset-
ben tüntetik fel inopportunusnak az alkotmányon való vál-
toztatások kérdésének szellőztetését, ha ezt a katholikusok 
indítanák meg támadólag, — (mit jól kérünk megjegyezni,) 
— azon esetben, ha ezen félszázados alkotmányt a jelenlegi 
kormány ugy tartja tiszteletben, mint I. Lipót király, midőn 
XII I . Leo még nuntius volt Brüsselben, tiszteletben tar-

') Eeusens belga ügyvivő sürgönye 1879. márcz. 3. Ez ügyben 
utolsó, tehát a pápa utolsó szavát foglalja magában. — 2) U. o. 
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totta. A pápa nyilatkozata tehát tiltja a támadást, és védel-
met parancsol a belga alkotmány iránt a katholikusok részé-
ről, de csak azon esetre, ha csakugyan igaz a ministerium 
állitása, hogy részéről rien n' était changé. Arról az esetről 
azonban, s ez a fő dolog, hogy mi történjék akkor, ha a je-
lenlegi szabadkőműves kormány maga támadja meg az 
egyházra sok tekintetben kedvező félszázados belga alkot-
mányt, a bölcs pápa nem szól semmit, vagyis jobban mond-
va, megmondja erre is, de a sorok között, véleményét. Ak-
kor a katholikusoknak védeniök kell az alkotmányt. Már azt 
ily esetre nézve csak föltehetni a bölcseségben oly kitűnő 
pápáról, hogy a moderamen inculpatae tutelae következmé-
nyeit tudja, s nem fogja a belga katholikusokat kárhoztatni, 
ha épen az alkotmányos szabadság sikeres biztositása vé-
gett, tisztán önvédelmi szempontból, kissé rákoppintani 
akarnak az egyház sirját ásó szabadkőműves klikk kör-
meire, ha máskép őket jogtiszteletre szoritani nem lehet. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
-f- IX . P ius pápa és kora. Papst Pius IX. und seine 

Zeit. Von dr Maximilian Stepischnegg, Fürstbischof von La-
vant. Wien. Braumüller, 1879. 2 köt. VI. 478, V. 452 1. 
Ára 6 ft 50 kr. 

Sajátságos egy mű. Csupa tények. Mondhatni : való-
ságos világtörténet I X . Pius pápaságának keretében, de 
mégis inkább csak vázlatban, melynél a világ ügyeinek fo-
lyásába mélyen belátó főpapi szerző az arányok kidomboro-
dását inkább csak körvonalozta, nagyban és egyes, számtalan 
részleteiben. — Két fő részre oszlik. Az első rész, tacitusi 
szellemmel, csupa tényekből, rövid reflexiókkal összeállítja 
a kath. egyház történelmét, a mint az I X . Pius alatt a vi-
lág mind az öt részében tovább fejlődött. A második rész az 
akatholikus felekezetekről szól és pedig a) a protestantis-
musról, b) a görög-keleti schismáról, c) a keresztény egye-
sülési törekvésekről. Függelékül bezárja az egészet az u. n. 
német-katholicismus, a keresztényellenes irodalom és a so-
cialismus történeti ismertetése. — Különös becset és érdeket 
kölcsönöz e műnek az, hogy szerző nem egy oly főeseményt 
ir le, melyben maga is részt vett, és az, hogy sine ira et stu-
dio egyszerűen a tényeket beszélteti, minden hosszú deduc-
tiók és reflexiók nélkül, az olvasóra hagyva az elmélkedést 
és Ítéletet. Es épen ez teszi vázlatossága daczára is monu-
mentális művé. 

= Számos megrendelési felhivás érkezvén be, teljes 
lehetetlen valamennyit in extenso közölni, mert ez igen nagy 
tért foglalna el. Minél rövidebbben emiitjük tehát a hirde-
tett műveket, legyenek meggyőződve az igen tisztelt be-
küldők, annál melegebben ajánljuk olvasó közönségünk 
pártolásába. 

1) Vincze Alajos, főegyházi hitszónok s fitanitó-képzőin-
tézeti igazgatótanár Egerben megrendelésre való felhivást 
adott ki Vasárnapi egyházi beszédekre. A mű körülbelül 
25 ivből fog állni. Meg fog jelenni most november végén. 
Megrendelési ára 2 frt 50 kr utánvéttel. 

Az egri irodalmi egylet választmányának megbízottja 
igen elismerőleg nyilatkozik e beszédekről. Egyébiránt 
szerzőnek már jó szónoki hire van ,Ünnepi egyházi beszé-
deim' czimü műve alapján, melyből példányok még mindig 
kaphatók. 

2) Munkay János aláírási vagy előfizetési felhivást kül-
dött be ily czimü munkára : A szent angyalok története , 
világkormányzati s embergondviselési szempontból. A szent 
irás, egyházi s világi tekintélyes irók s egyéb hiteles kút-
fők nyomán. A főm. esztergomi érseki hatóság jóváha-
gyásával. 

Az egész szellemi világtörténelmet felölelő mű 5 fü-
zetben fog megjelenni. Mint az előre közlött tárgymutató-
ból látni, egy-egy füzetben 20—30 fejezet lesz, melyben az 
angyaloknak Istenhez, önmaguk közt, az emberek s az egész 
világhoz való viszonya van felölelve. U g y vesszük ki, hogy 
e műnek kettős czélja van : a számtalanok által elhanya-
golt szellem-világ ismeretét közvetiteni s ezen ismeret alap-
ján, az emberiség üdvére, az angyalok tiszteletét emelni. A 
mű 80 képpel lesz illustrálva. Népszerűnek mutatkozik, de 
akárki tanulságot fog vonhatni belőle. Mindaz öt füzet ára 
együtt 3 frt. Bolti ára 5 ft lesz. A megrendelések f. é. decz. 
15-i g szerzőhöz Garam-Ujfaluba (Barsmegyében) intézendôk. 

3) Holle L. utódai, könyv- és zenemű kiadó-hivatala 
Wolfenbüttelben jelentést nyomatott ki, hirdetvén, hogy 
nála megjelent : A gyakorlati orgonász czimü munka, 
melynek szerzője Nemesovits Antal orgonász és képezdei ze-
netanár Győrött. 

E mű következő részekből áll : 24 elő- és utójáték. 61 
közjáték. 12 dallamos orgonadarab. 8 pastorale. 20 pastoral 
közjáték. 17 átmenet (modulatio). — Ára a díszes könyv-
nek 1 ft 50 kr. Kapható Budapesten Rózsavölgyi és társá • 
nál s Győrött a szerzőnél.*) 

V E G Y E S E K . 
— Szent-Ferencz-rendje jubilaeumra készül. 1882 szept. 

26-án lesz 700 éve, hogy e rend seraphi alapítója Assisiben 
született. A jubiláris ünnep előkészítő bizottsága az assisi 
püspök elnöklete alatt nagy tevékenységét fejt ki. I X . Pius 
és X I I I . Leo ismételten bátorították e bizottságot és sz. 
Ferencz-rendje különféle ágainak rendfőnökei mindnyájan 
megígérték közreműkődésöket. 

— A dömés rend f. évi október 3-án választotta egye-
temes rendfőnökké Larocca József Mária atyát a spanyol 
rendtartomány főnökét s a philippinai szigetek rendi visita-
torát. A dömés rendnek 1870 óta nem volt egyetemes rend-
főnöke. Akkor IX. Pius, Róma erőszakos elfoglaltatása kö-
vetkeztében nem látta czélszerünek, hogy a rend főnökvá-
lasztó capitulumot tartson. A rend kormányzását tehát, 
ideiglenesen, helyettesi rendfőnök czimmel, az olasz rend-
tartomány főnöke Sanvito József Mária vitte. Az uj rendfő-
nök 66 éves. Rendje körül már eddig is nagy érdemei van-
nak. Lakik Rómában a sopra Minerva nevű rendi kolos-
torban. 

*) Nem egyszer fordult már elő, hogy az i. t. beküldők nemcsak 
felszólításaik s jelentéseik közlését kérték, hanem még azt is, hogy nekik 
lapunk azon számát, hozzá még néha 2 példányban is, megküldjük, 
melyben közleményök megjelent. Azt hisszük, az ily hirdetések közlése 
által e lap jóval többet tesz a szívességből az elégnél. Szerk. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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'Megjelenik e lap heten-"? 
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

i félévre helyben s posta- ; 
küldéssel 5 f r t . 

; Szerkesztői lakás: Buda- • 
I pest, VIII., Stáczió-utcza ; 

4(í., hova a lap szellemi : 
! részét illető minden kül- ! 

demény czimzendö. ^ 
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Budapesten, november 29. 44. II. Félév, 1879. 
T A R T A L O M : A Sacré Coeur nő-szerzetéről. — Mgr Freppel dicsbeszéde La Moricière tábornok fölött. — A Sz.-István-
Társulat nov. 20-án tartott vál. ülése. — Egyházi tudósitások : Budapest. Liberális pápaság. Róma. Nina bibornok levele 

Parocchi bibornokhoz. Vegyesek. Belgium. Mi történt? — Vegyesek. 

A Sacré Coeur nő-szerzetéről. 
A jelen század elején alapitott, tehát korra 

nézve — még ifjú, de érdemekben már is megőszült 
nöszerzete egyházunknak az, mely Jézus sz. Szivé-
ről neveztetve, az ó- és ujvilágrészben oly gyorsan 
elterjedt, hogy midőn az alapitó Barat Magdolna 
Zsófia tizennégy esztendővel ezelőtt, 86-ik évében 
meghalt, már 1368 leánya várta őt a mennyei Je-
gyes trónjánál. Az itt emiitettem alapitót néhány 
hét előtt sorolta szentséges atyánk a „tiszteletremél-
tók^ (venerabilis) közé. Azt hiszem tehát, hogy nem 
ülhetjük meg szebben emlékét, mint ha bemutat-
juk hazánk olvasóinak is művét, melynek leghívebb 
tükörét XII. Leó pápa által 1826. decz. 22. meg-
erősített szabályai nyújtják. 

Részletekre természetesen nem terjeszkedhe-
tünk, csak általánosságban (Plan abrégé de 1' insti-
tut) adjuk azokat; de igy is ki fog tűnni, hogy mily 
életrevaló, szent és kitűnő ezen intézmény. 

A társulat czélja : Jézus imádandó sz. Szivének 
dicsőítése, és pedig ugy, hogy tagjai azon magasztos 
erényeket, melyeknek központja és forrása a neve-
zett isteni Sziv, mind magok a legpontosabban elsa-
játítani, mind pedig különösen a gyöngéd női nem 
fogékony kebelébe beültetni igyekszenek, jól tud-
ván, hogy a saját személyére vonatkozó tisztelet 
után legkedvesebb az Urnák az, ha mások lelki üd-
vén fáradozunk. Mivel pedig Jézus sz. Szivének 
leghivebb másolata a bold. Szűz sz. Szive, ez is ki-
váló tiszteletnek tárgya e szerzetben. A társulat szel-
leme tehát főleg az imádság, a benső élet szelleme, 
a mennyiben t. i. Jézus sz. Szivébe behatni, vele a 
legszorosabban egyesülni s hozzá pontosan hasonli-
ni igyekszik. Az eszközök, melyekkel tagjai mások 
lelki üdvét elömozditni törekszenek, a következők : 

1) Ifjú leányok nevelése benső intézeteikben. 
2) Szegény gyermekek dijtalan oktatása külső 

iskolákban. 
3) Lelki szent gyakorlatok, melyeket világi 

egyéneknek adnak. 
4) Apostolkodás azok között, kik velők érint-

keznek, őket fölkeresik. 
A szigorúbb zárdák, a szent alapitók általános 

szabályain kivül, birnak bizonyos utasitásokkal, 
melyek a legkisebb részletekig kijelölik a czélt és 
eszközöket, melyek szerint e vagy ama társulat a 
szellemi tökélyt, mely minden szerzetnek közös tö-
rekvése, elérni iparkodik. 

A Sacré Coeur-apáczák szabályai négy részre 
oszlanak, melyek közöl az első a fölvételre, a má-
sodik a tagok kiképezésére, a harmadik mások lelki 
üdvének eszközlésére, a negyedik végre a társu-
lat kormányzására vonatkozik. 

A candidáták vagyis az apáczajelöltek fölvé-
tele tulajdonképen az általános főnöknöt, ki Páris-
ban székel, illeti ; de ö e jogát a tartományok vagy 
az egyes házak főnöknöi, vagy oly tagok által is 
gyakorolhatja és tényleg gyakorolja is, kik a társu-
lat szellemétől s Jézus sz. Szive dicsőségének lán-
goló hevétől át- meg áthatva vannak. Ki fölvétetni 
óhajt, kell, hogy törvényes származású, 14—30 
éves, tisztességes szülők gyermeke és feddhetlen 
előéletű legyen, s mindezt maga a megyés püspök 
bizonyítsa. Hogy beteges nem lehet, magától érte-
tik, mert hivatásbeli kötelmök nemcsak nagy lelki, 
de testi erőt is kiván. Az özvegyek nincsennek a föl-
vételből kizárva, de szigorúbb vizsgálat alá esnek. 

A tükör fényét sugarai jelezik. Szórjunk tehát 
itt néhányat az olvasó szemeibe, hogy következtet-
hessen azokból a tagok fényére, midőn már a jelölt-
től is ennyit követelnek. 
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A kérelmezőben — úgymond a szabály — j ó 
szellem lakozzék ; ne legyen az mélakórra hajlan-
dó vagy könnyelmű, szórakozott. Legyen nyilt, 
őszinte jellemű, de e mellett kész az elüljáróságnak 
készségesen hódolni, szóval oly tulajdonokkal bír-
jon, milyeket a társulatban uralkodó egy sziv és egy 
lélek megkiván. A tudományokban és művészetek-
ben is jártasnak, vagy fegalább is olyannak kell 
lennie, ki kellő képességekkel dicsekszik arra nézve, 
hogy idővel mindazt elsajátitandja, mik mások ok-
tatására szükségesek. Szándéka legyen tiszta, és ki-
zárólag az, hogy Jézus sz. Szivét öntökélyesités és 
mások megszentelése által dicsöitse. Csak egygyel 
nem szabad sohabirnia, s ez azönfejüség. Az ö aka-
rata az Isten és az elüljárók akarata legyen ; ezek 
tetszése szerint fogja majd egykor elfoglalni a he-
lyet és a tért, hol és melyen működjék. 

Ki ez érintett tulajdonokkal birni látszik, ké-
relmező nevet nyer, és bővebb vizsgálat végett egyik 
vagy másik zárdájokba küldetik. A próbaidő a 
leendő tanitó szüzek számára 3, a segédtestvérek 
(soeurs coadjutrices) számára 6 hóra terjed, de ugy, 
hogy azt a főnöknő meg is rövidítheti, vagy meg is 
hosszíthatja. Ezen idő alatt a kérelmező világi ru-
háit hordja, részt vesz a zárdaszüzek főbb gyakor-
lataiban, de velők közelebb nem érintkezik, vala-
mint a külvilággal sem, és oly napirend szerint él, 
mely könnyen feltünteti, vájjon honol-e szivében 
az alázat, önmegtagadás, szegénység és engedel-
messég szelleme. 

A sikeres próbaidő eltelte után a két évre nyúló 
noviciatus következik, melynek kezdetén az ujoncz-
nő megkapja a szerzet egyszerű, fekete ruháját; de 
fátyola nem fekete, mint a fogadalmat már letett 
szüzeké, hanem fehér. Ezen idö alatt a zárdai eré-
nyekre oktatják öt, de a kath. vallás általános igaz-
ságaira és kötelmeire is, mert hivatása az, hogy 
egykor ő is tanitson erre másokat, a növendékeket 
t i. és azokat, kik gondjaira bizva leendnek. 

A legszebb és legmagasztosabb foglalkozásuk O Ö Ö ö 
azonban az ujoncznőknek az örökös (éjjel-nappali) 
szentségiinádás, melyet fölváltva gyakorolnak, és 
mely alatt a szeretet egyik leggyöngédebb vonásá 
ról tesznek tanúságot, és ez — a kiengesztelés. Meg-
kérlelni, kiengesztelni igyekszenek ők a sz. Szivet e 
látogatások alkalmával azon számos megbántásért, 
melylyel azt oly sokan sebezik, de egyúttal belemé-
lyednek abba és tanulmányozzák szűzi tisztaságát, 
szegénységét és engedelmességét, hogy zárdai éltük-
ben azután annál tökéletesebben birják azt követni. 

Mi az engedelmességet illeti, fontolja meg, hogy 
mennyireszereti az tazür sz.Szive,miután ö nem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgál-
jon és engedelmes vala kereszt haláláig. Tóle tanul-
jon készséggel, szivbeli egyszerűséggel, örömmel és 
szivesen szót fogadni, állhatatos önföláldozást ta-
nusitani, sohasem vévén figyelembe saját, rokon-
vagy ellenszenvét, akaratát vagy Ítéletét. Emlékez-
zék meg arról is, hogy elüljárói, bárkik legyenek is 
azok, Istennek helyettesei, és hogy nekik engedel-
meskedvén, Istennek hódol, miként Jézus is men-
nyei Atyjának eszközeit ismerte föl azon teremtmé-
nyekben, kiknek magát szivesen alávetette. 

A szegénység szellemét is az édes Jézus szent 
Szivéből igyekezzék meriteni, úgymint, ki azt na-
gyon szerette. Bölcsője és keresztje, a nyomor e 
két kimagasló példája, bizonyítja, mennyire becsülte 
ő a nélkülözést. S ép ezért a sz. Sziv menyasszonya 
lemond minden tulajdonról s már ujoncznö korá-
ban ugy szereti a szegénységet mint édes anyját. 
Élelme, ágya, lakása, ruházata, mind ugyanezt bi-
zonyítsa. Mesternője tudta és engedélye nélkül sem-
mit sem fog, még ujoncztársnöitöl sem elfogadni, 
adni, kölcsönözni vagy kölcsön venni, jóllehet a tu-
lajdonjogtól csak a fogadalom letevésekor fog búcsút 
venni, de ugy, hogy ez által Isten dicsőségét és em-
bertársai üdvét mozdítsa elő, s meg ne sértse a csa-
ládi egységet, búkét, szeretetet. 

A szüziességben is Jézus sz. Szive leszen pél-
daképe, ki anyául szüzet választott, és őt szűznek 
ajánlotta a kereszten. Egyáltalán Jézus édes Szive 
nyitott könyv gyanánt álljon az ujoncznö előtt, me-
lyet annyira tanulmányoz, hogy egyetlen pillantás 
elég legyen arra, miszerint e vagy amaz erényt ugy 
gyakorolja, mint ö tette. Különösen ezen szavak 
csengjenek folyton füleiben : „Tanuljatok tőlem, 
mert szelíd vagyok és alázatos szivü!" Es ép ezért 
az alázat és szelídség legyenek folyton társnői. 
Magam hallottam egy Sacré Coeur zárdában levő 
kérelmezőtől, hogy kivált az idősebb tagok között 
egy sincs, ki valamely erényben feltűnően ki nem 
magaslanék. De nem is csoda ez ; hisz nappal-éjjel, 
minden, még a legapróbb és legközönyösebb foglal-
kozásuknál is Jézus sz. Szivével egyesülten élvén, 
lehetetlen az erény magaslatára el nem jutniok. 

Ezen tökélyre vezetni az ujoncznöket az ujoncz-
mesternőnek feladata. Ha az ujoncznö két évi pró-
baidejét derekasan kiállotta, az engedelmesség, sze-
génység és szüzeség egyszerű fogadalmára lesz bo-
csátva és ..aspirans'" nevet nyer. E fogadalom öt a 
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zárdához köti, de a zárdát hozzá nem, ugy hogy fontos 
okokból még mindig kiküldhető. A kiküldetés a fogadalom 
alóli felmentvényt vonja maga után. 

Az egyszerű s a következő ünnepélyes fogadalmak 
között 5 évnek kell lefolynia, mely idő alatt az illető vagy 
tanit, vagy tovább képeztetik, és zavartalanul folytatja az 
ujonczidő alatt megkezdett ajtatos gyakorlatait, mennyire 
azokat teendői megengedik. Minden év közepén és végén 
exercitiumot tart és megujitja fogadalmait. A növendékek 
irányában gyakorlatilag alkalmazza azt, mit elméletileg 
Jézus sz. Szivétől elsajátított. Csupa szeretet- és előzékeny-
ségnek kell neki lennie, de ugy, hogy egyikkel se éreztes-
sen különös vonzalmat. Az ünnepélyes fogadalmat már le-
tett zárdaszűzeket anyáiul, a többit pedig testvéreiül tisz-
telje, szeresse, készen levén mindenkor, minden megenge-
dett munkában nekik segélyt nyújtani. 

Az ünnepélyes fogadalom letételét még egy, 0 hóra 
terjedő s a novitiatushoz teljesen hasonló próbaidő előzi 
meg, mely egészen sz. gyakorlatoknak és némi kézműveknek 
van szentelve. Ennek elteltével, a közönséges három foga-
dalmon kivül, még egy negyediket az állhatatosság foga-
dalmát is leteszik, vagyis azt, hogy élethossziglan a társu-
latban maradnak, és — ha az illető tanitónő — hogy egész 
életét a leányok oktatásának szenteli, ugy azonban, hogy 
kész bármily más foglalkozást is elvállalni, ha az elüljáró-
ság ugy kivánja. 

E fogadalom által lesz csak a Sacré-Coeur-apácza a 
társulat tulajdonképi tagja, ugy hogy most már valamely a 
zárdában szükséges hivatalra is megválasztható. 

Mint fogadalmat tett zárdaszűznek a hi vatásához meg-
kivánt erényeket magasabb fokban kell birnia, mint az 
ujoncznőnek, mert — úgymond a szabály — különbség van 
a között, ha valaki a tökély utján már járhat, és a között, 
ha valaki az után csak törekszik. Azon készség és szerény 
öröm által, melylyel az engedelmességet gyakorolja, fogja 
kimutatni, hogy mily mértékben egyez akarata az elüljárók 
akaratával, szive az Ur Jézus Szivével. Birtoka csak egy 
lesz: az Ur Jézus sz. Szive, melynek vigan fogja fölaján-
lani nélkülözéseit, hisz lelke minden földi dologtól el vau vál-
va. Szive tisztaságában nemcsak az angyalok, de sőt az Ur 
sz. Szive szüzességét kell utánoznia, szóval az erények utján 
mindig fölebb haladva, az isteni vőlegény eljövetelére 
készülnie. 

Csak az adhat, a kinek van ; csak az gynjtliat, a ki 
tüz és láng. Tudják ezt ők igen jól, s ép ezért fektetik a 
fősúlyt az öntökélyesülés és önmegszentelésre. Midőn ezt 
elsajátították, csak akkor forditják tevékenységüket kifelé, 
és igy hozzák létre azon bámulandó eredményeket, melyek 
a vezetésök alatt álló növendékek, vagy a velők közelebbről 
érintkező egyének lelkében, szemeink előtt állanak. 

Minden háznak van leánynöveldéje ; ezek iskolájába 
kivülről senki sem járhat. A benső növendékek vezetésével 
megbízott zárdaszűzeknek áthatva kell lenniök föladatuk 
nagy horderejéről, mely azt czélozza, hogy a hit terjedjen, 
az egyház virágozzék, az erkölcsök visszatérjenek s a solid 
jámborság megszilárduljon a világiak között. A gondvise-
lés rendes utja szerint arra hivatvák növendékeik, hogy egy-
kor nők és családanyák legyenek .: ah de mennyi jót eszkö-

zölhet az igazán keresztény feleség s az erények kötelmének 
hűségesen megfelelő anya ! Hány istentelen férjet képes a 
keresztény feleség példája, szívélyes gondoskodása, ügyes-
sége,szelídsége és imái által megtéríteni ! És miután Isten az 
anyáknak kezeibe tette le a sz. Fia drága vérén megváltott 
lelkek első nevelését: mily nagy mérvben biztosithatja a jó 
anya gyermekeinek üdvét, vallásunk szeretete és buzgó 
gyakorlata által! Ezt szemeik előtt tartva, minden gondjo-
kat valódi önfeláldozással a növendékek ily nemű kikép-
zésére forditják. 

Mivel pedig a vallás alapja és czélja a nevelésnek, ter-
mészetesen ez az első tárgya az általok adott oktatásnak. 
Da a profán tudományok és művészetek terén is buzgón 
foglalkoztatják növendékeiket. A ki ismer Sacré-Coeur-
zárdából kikerült hölgyeket, fényes bizonyitványnyal fog 
szolgálhatni e tekintetben. Arra törekszenek ezen félül, hogy 
a munkát és a házias foglalkozásokat megkedveltessék a 
növendékekkel, és míg egyrészt az isteni félelmet s a bűn 
utálatát szivökbe csepegtetik, másrészt elméjökbe vésik azt, 
hogy az igazi erény minden egyes kötelmünk pontos telje-
sítésében áll, ugy hogy mindazon jámborság, mely nem cse-
lekszi ezt, csak hiu látszat, szemfényvesztés, csalatkozás. 

A hol csak lehet, díjtalan iskolát is nyitnak szegény 
gyermekek számára, hogy ezek lelki üdvéről is gondoskod-
va legyen. A vallás s egyéb tárgyakban nyújtott oktatáson 
félül, főleg arra törekszenek e jó zárdaszűzek ezen iskolák-
ban, hogy a növendékek előtt feltüntessék és szivökbe cse-
pegtessék a szegénység nemes előnyét, értékét és érdemét, s 
ez által megmentsék őket a proletarismus és socialismus 
polyp-karjaitól. Ugyané czélból a szükséges és állapotjokhoz 
mért kézimunkákra is tanítják őket, szóval mindent elkö-
vetnek, hogy a henyeséget meg ne kedveljék és két kezök-
kel meg birják keresni élelmöket 

De az iskola falain kivül és tul is működik e társulat. 
Mivel tapasztalás tanusitja, hogy a lelki életnek alig van 
hatalmasb emeltyűje a sz. lelki gyakorlatoknál, a Sarcé-
Coeur-zárdák megnyitják kapuikat minden nő előtt, ki azok-
ban részt venni óhajt, ellátják lakással és élelemmel, szóvral 
lehetővé teszik nekik a magába szállást és elmélkedést, mi a 
világban élőknek nehezen megy. Ez által alkalom nyílik jó 
föltételeik és jámbor érzületeik megujitására főleg azoknak, 
kik a nevezett zárdákban növekedtek s tanulták megismerni 
a világ hiúságát és nyomorult voltát. Habár — clausura 
alatt élvén — el vannak is zárva a világtól, mindazonáltal 
növendékeik révén sokszor kell érintkezniök a külvilággal, 
mi a beszélő teremben történik. Itt is meg kell azonban 
emlékezniök arról, hogy Jézus sz. Szivének dicsőítésére hi-
vatvák s ép azért ugy kell magokat viselniük, hogy minden 
haszontalan beszédet elkerülve, mind szóval, mind tettel, 
látogatóiknak lelki épülésére szolgáljanak. 

Nincs tehát egy perez sem életökben, mely ne volna — 
vagy öntökélyesités, vagy mások megszentelése által Jézus 
sz. Szivének tiszteletére fordítva. 

Mielőtt megválnánk tőlök, szóljunk még röviden kor-
mánylatukról. 

Van egy általános főnöknőjük, ki Párisban székel. 
Hozzá tartozik uj házakat nyitni, ezekbe s a régiekbe házi, 
vagy tartományi főnöknőket kinevezni, uj tagokat fölvenni 
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v a g y valakit kiküldeni, a társulat vagyonat kezelni, a sza-
bályokat ellenőrizni az egyes házakban és azokat látogatni. 

Az élethossziglan megválasztott, és 3 — 4 segédtársnő 
által támogatott általános főnöknő alatt, az egyes országokban 
a tartományi,— ezek alatt pedig az egyes házakban a ház-fő-
nöknők állanak. Minden 9 évben összegyűlnek a tartományi 
főnöknők, s az általános főnöknő elnöklete mellett az társu-
lat bel- és külügyeiről tanácskoznak. 

X I I . Leo, majd VIII . Pius, majd ismét X V I . Ger-
gely, valamint IX. Pius is a legszebb elismeréssel nyilatkoz-
tak a Jézus sz. Szivéről nevezett e nőtársulatról és apostoli 
áldásukkal halmozták el azt. Jelenleg dicsőségesen uralkodó 
szentséges atyánk pedig azzal tüntette ki, hogy a b. e. ala-
pitót, Barat Magdolna Zsófiát, tiszteletreméltóvá avatta. 

És igy elérkeztünk kiindulási pontunkhoz. Megismer-
tettük, legalább főbb vonásaiban, e kitűnő intézményt, mely -
nek áldásos befolyását már kedves hazánk leányai is ta-
pasztalták. 

Főpapjaink és világi főrendü uraink és nőink egyaránt 
érdeklődnek e szent társulat iránt. Adja az ég, hogy nemes 
érdeklődésük mielőbb megtelepítse azt huzánkban. 

E reményben és óhaj között tesszük le a tollat. Eljő 
talán nemsokára az idő, midőn vágyunk teljesedését is öröm-
mel jelezhetjük kedves olvasóinknak. Addig is az Ur sz. 
Szive legyen velünk ! 

Mgr Freppel dicsbeszéde, 
melyet La Moriciére tábornok szobrának leleplezési ünnepé-

lyén mondott. 
(Vége) 

Micsoda az egyház életében egy-két év, midőn ő szá-
zadokkal számit ? És az őskor vértanúitól kezdve egész nap-
jainkig, hány ügy volt látszatra legyőzve, de a melyek dia-
dalának napja soha sem késett!? Hol kell keresni sikerök 
kiindulási pontját? Azoknak buzgólkodásában, kik mellet-
tök harczoltak utolsó pillanatig s mintegy maga a remény 
ellen. Nem, ne ütközzetek meg a sikertelenségek fölött, me-
lyeket Isten enged meg, liogv kipróbálja az érdemet. Van az 
önfeláldozásban, bármennyire terméketlennek látszik első 
pillanatra, van erény, mely túléli őt, mely egyik lélekből a 
másikba szál át, s alkalmas időben uj áldozatokat terem ; 
és midőn az erő múlékony győzelmei után beállnak a jog és 
igazság uralmának napjai, az utókor, méltányosabban mint 
a kortársak, csodálattal és elismeréssel hódol azok hősi tettei 
előtt, kik szenvedett veszteségeik által előkészítették a jövő 
idők diadahnait. 

Mi e derék hadvezért illeti, ki kardját oly nemesen a 
szentszék szolgálatába bocsájtotta, ő visszatért magányába, 
figyelve a pillanatra, midőn uj veszélyek visszahivandják őt 
ama kis hadsereg élére, melyet, ha nem is győzelemre, de 
becsületre vezérelt. Itt, e derült légkörben, a családi élet 
békés és tiszta gyönyörei közt, láttuk őt, öt év folyása alatt, 
megoszolva mintegy az egyház érdekei iránt való buzgóság 
és a szeretet műveinek gyakorlása közt, haladni napról napra 
a keresztény erények gyakorlásában és középülésül szolgálni 
élő és őszinte vallásossága által. És igy elérkezett végre azon 
czélhoz, melyről a sz. irás szól, midőn az igazak útját lánghoz 
hasonlítja, melynek fénye mindinkább növekszik egész a 

nap teljéig : Iustorum sémita quasi lux splendens procedit et 
ereseit usque ad perfectam diem. 

A pápai székről megszólalt minden tanitás uj fényt 
árasztott lelkébe, felvilágosítva őt azon igazi elvek felől, 
melyek egyedül képesek a modern társadalmak üdvét bizto-
sítani. Nem hívén magába annyira, hogy helytelenítse azt, 
mit az egyház szükségesnek itélt, örömmel helyeselte a bá-
tor publicisták törekvéseit, kik az igazságot teljes világossá-
gában igyekeztek megmutatni, a helyett, hogy félénken me-
gelégedtek volna azt csak egy oldalról a világ elé állítani ; 
és ő, az önkéntes, azoknak, kik akkor is jobban szerették 
a tanácsadó mint a tanítvány szerepét s kik jobban szeret-
tek a tekintély elé állni mint utána sorakozni, ő, a tábornok, 
oly feleletet adott,mely azonban inkább alázatosságának nyil-
vánulása,mint mások számára leczke akart lenni. „Én katonája 
vagyok a pápának nem theologusa." Mit nem lehetett várni 
a jövőben az ily hittől, melynek őszinteségével csak rendit-
hetlensége ért fel ! Sokaknak volt gondolata ez, hogy ilyen 
szabású szellemnek nagy szerep vala fentartva azon esemé-
nyek körében, melyeknek bekövetkezéséről az egész világnak 
előérzete volt. 

A Gondviselés máskép határozott. Kétség kivül meg-
kímélni akarta e lelket azon fájdalmaktól, melyek a miein-
ket marczangolták. Ha La Maricière tábornokot korán vesz-
tették el reményeink, legalább nem látta a szerencsétlensé-
geket, melyek reánk zudúltak ; nem látta következményeit 
azon politikának, mely ellen nem szűnt meg küzdeni soha, 
az olasz egységből kiemelkedett német egységet, s miként 
árasztották el Francziaországot idegen hadak s miként tépték 
szét tagjait oly capitulatiók után, melyek Anconánal sokkal 
szerencsétlenebbek valának ; igen, legalább nem látta ama 
vitéz hadsereget, melynek dicsősége az ő dicsősege is vala, 
nem látta a fogság útjára lépni és nem térni vissza a haza 
földjére csak azért, hogy itt uj juniusi napokat találjon, a 
testvérgyilkos küzdelmek minden iszonyaival ; nem látta, 
midőn a Forradalom művét az Alpesek alatt befejezte s a 
pápát megfosztotta azon hatalomtól, melynek utolsó marad-
ványait az ő hősi kardjának sikerült még egy időre meg-
menteni. 

Mind e szomorúságtól, melyek keresztény és franczia 
szivének oly keservesen estek volna, az isteni jóság életét 
megkímélte. Még többet is tehetett volna ugyan a vallásért 
és hazájáért ; azonban a mit tett, az is elég volt érdemének 
megállapítása s dicsőségének megörökítésére. Most már 
jöhetett a halál ; készen találta őt ; kezében a kereszt volt s 
tekintete az örökkévalóságon csüngött. Régen elmondta már, 
a földi dolgokat ugy tekintve a mint valóban vannak, e szép 
szavakat : „Foglalkozzunk a mennyei dolgokkal, melyek mai-
nap egyedül szentek és tiszteletre méltók. Itt van a legfőbb 
jóság, a legfőbb boldogság! Ezen kivül nincs semmi, teljes-
séggel semmi !" 

* * 

És most, testvereim, mely tanulságot kell meríteni a ke-
resztény szószéknek ebből az életből, melynek emlékét fenn-
tartani ezen emlék van hivatva ! Ah ! kétségkívül, a mi be-
lőle oly csodás fénynyel kisugárzik, az, hogy az emberre 
nézve nincs szebb, sem dicsőbb dolog, mint védeni a vallás 
és haza ügyét. Ritkán fog lehetni látni a történelemben a 
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keresztény önfeláldozást ily nagy téren s ily ragyogással 
szerepelni. Algir, Páris, Róma, — mily nevek a világ ér-
könyveiben s mily pontok egy ember pályafutásában ! Nagy-
nevű honfitársunknak alkalma nyilt megmutatni, a legkü-
lönfélébb helyzetekben, mit tehet az értelem és katonai bá-
torság a társadalom és keresztény polgárisodás szolgálatá-
ban. S ez az, mi által neve minden szivben a tisztelet és 
hódolat érzelmét kelti fel. 

Hanem e nagy lélek, mely most már, miként édes biza-
lommal hiszem,mindeneket az örök világosság fényében szem-
lél, nem bocsájtaná meg, ha más tanulságot is nem keres-
nék abban, mi főérdeme volt. La Moricière tábornok egyike 
vala kora legjellemzőbb s legkifejezettebb typicus alakjainak. 
Azon illusiókat, melyekben kortársai nagy számmal ringat-
ták magokat, mind ismerte, és közőlük többen osztozott is 
velők, — de egyet sem tartott meg. Hogy ide érjen, vissza 
kellett küzdenie az igazságot léptenkint és ezer akadályok 
közt. Ezen akadályokat mind legyőzte a malaszt működésé-
nek derék s őszinte lelket tartván nyitva. És ez, ha nem is 
legragyogóbb, de bizonyára legtisztább s legszilárdabb di-
csősége; mert irva vagyon: „Melior est qui dominatur ani-
mae suae, expugnatore urbium."1) 

Nagy leczke számtalan szellem számára, kik korunk 
tévelyei és elfogultságaiban behálózva, a legkeservesebb 
csalódások s a legkegyetlenebb tapasztalások daczára sem 
tudnak e halóból kiszabadulni ! Igen, mintha egy szózatot 
hallanék e síremlékből kiemelkedni, hogy kimondja a katona 
bátorságával, mely sem hizelgést sem kerülgetést nem is-
mer : „Ó Francziaország! Ó hazám! Annyi romlás és sze-
rencsétlenség után nyisd meg valahára szemeidet az igazság 
előtt ; ne kényszeristsd magad továbbra is oly utakon ke-
resni üdvödet, melyek már nem egyszer az örvény szélére 
vezettenek ; térj vissza azon hagyományokhoz és elvekhez, 
melyek téged a világ első nemzetévé tevének ; ismét az egy-
ház legidősb leányává válván a szó legigazabb értelmében, 
újra megtalálod hatalmad, szellemed és régi dicsőséged ; a 
katholikus hit és csak a katholikus hit körül fogod fiaidat 
mind egyesíthetni s őket egymásközt mind kibékíthetni, 
e hit szellemének és tanának, a valódi tekintély és valódi 
szabadság befolyása alatt. Ebben rejlik jövőd, ebben boldog-
ságod !" — Vajha e sirontuli szózatot mindenki meghall-
gassa ! És vajha e síremlék közöttünk mint az egyeség és 
remény záloga álljon, emlékeztetve a jövendő nemzedékeket 
egy keresztény Iiősre, ki együtt tudott lenni nagy szolgája 
Francziaországnak és nagy szolgája az egyháznak. 

A Szent-István-Társulat 
november 20-dikán tartott vál. ülése. 

Elnökölt: gróf Cziráky János elnök ő exja. Alelnök : 
'lárkányi Béla apát-kanonok ő nga. 
A tótajku kath. népiskolák számára a Szent-István-

Társulat altal e tanévre kiadott s már eddig is feltűnő ke-
lendőségnek örvendő Zeliger-féle Magyar ABl-és könyv 
(Uhorsky ABC-edáv) folytatásául Tárkányi Béla alelnök ő 
nga bemutatta kéziratban ugyanazon szerzőtől a tótajku 
kath. népiskolák második osztálya számára készített „Ma-
gyar olvasókönyv-vet (Uhorsky Citanka.) E munka további 

í ) l W 16, 32. 

intézkedés végett az igazgatóságnak kiadatott ; annak vallási 
tekintetben való megbirálására pedig Markusz Gyula kano-
nok ő nga a központi papnevelde igazgatója kéretett föl. 

Alelnök továbbá bemutatta Barabás György sárvári 
főtanitó urnák földrajzi tankönyvét, mely már négy kiadást 
ért, s melyet szerzője további kiadás végett dij nélkül a 
Társulatnak fölajánl. A választmány köszönettel vette a 
szives ajánlatot, de azon óhaját fejezte ki, és ezen óhaja 
határozat erejére is emeltetett, hogy a Társulat, midőn an-
nak idejét fogja látni, elismert szakférfiú által uj földrajzi 
tankönyvet készíttessen. 

Ez alkalomból szóba hozatván, hogy azon nagyobb 
földrajz, melynek megírására évek előtt dr Ortvay Tivadar 
vállalkozott, s melyre ő eminentiája a bibornok-herczeg-
primás 100 db aranyat ajánlott a választmánynak, ismételt 
elnöki fólszólitás után sem adta be : határozatba ment, szó-
littassék föl dr Ortvay ur, hogy a munka beküldésére végha-
táridőt tűzzön ki, melyen után, ha munkáját be nem küldené, 
a választmány a földrajz megírására más szakférfiút lesz 
kénytelen fölszólítani. 

Bartlia Béla semmitőszéki bíró felhozván, hogy a 
mind inkább nagyobb számmal a Társulatnak hirdetés 
végett fölajánlott könyvek között találtathatnának olya-
nok is, melyek habár mellesleg is, olyasmit foglalnak ma-
gokban, mi nem corect s a katholicismust sérti, mint fog-
laltatik ily passus egy a Társulathoz bizományba adott 
tornássati tankönyvben ; határozatba ment, hogy a bizo-
mányba fölajánlott könyvek is csak szigorú megbiráltatásuk 
után vétessenek föl a társ. könyvjegyzékbe. 

Társ. alelnök bemutatta a főt. bukaresti püspök által 
beküldött 1878/9-iki jelentést a bukaresti gyermek- és na-
gyobb seminariumról. Köszönettel fogadtatott. 

Uj alapitótag: Majer István pápai praelatus, eszterg. 
kanonok. Rendes tagok : Schmerák Incze szervitarendű ál-
dozár Budapesten ; Kovács József selmeczbányai segédlel-
kész ; Orell Károly mocsi káplány ; Jeszenovich János lu-
dasi r. kath. lelkész ; Fába Simon nagyendrédi plébános ; 
Sághy Pál agárdi plébános ; Koszta Antal festő Szegeden ; 
Pálfy Dezső szegedi főgymnas. VI . oszt. tanuló ; Auerbach 
László pécsi reáltanodai hittanár : Frantsik Ágoston szent-
széki jegyző ; Dusek Ferencz, Liptay Arnold rozsnyói se-
gédlelkészek ; Papczun József rozsnyói papneveidei hittanár 
s tanulmányi felügyelő ; Tornay János rozsnyói káptalani 
karénekes ; Loósz István, Ürménczi Pál, Wittmann Mi-
hály pazmaeuni növendékpapok ; Khindel Pál, Mózer Béla, 
Kemechey Jenő, Zábráczky György, Kilián István egri 
főegyházmegyei növeridékpapok ; Hergely György privi-
gyei káplán ; Beniss István tamásfalvi kántortanító. 

Néhai Schnausz György volt kurtakeszii plébános 20 
forintot hagyományozott a társulatnak. — A móholyi név-
könyvtár, a nagyszebeni irgalmas nénikék árvaintézetének, a 
csicseri és pudmericzi r. kath. elemi iskolák szegény tanulói 
részére tankönyvek adományoztattak. — A jövő évi költség-
vetés elkészítésére bizottság küldetett ki s tagjaiul Bartha 
Béla semitőszéki bíró, Bornemisza Antal kir. táblai bíró, dr 
Buzsiska János egyetemi tanár neveztettek ki s a Társulat 
tisztviselői bízattak meg. — A felolvasott pénztári kimuta-
tás szerint f. évi január 1-től bezárólag november 20-ikáig 
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a Társulat bevétele 74,141 ft 76 kr, kiadás 72,896 ft 54 kr, 
pénztári maradék: 1245 ft 32 kr. — A z ügynökségben októ-
ber hóban eladatott : 85,065 példány könyv, 400 db szentkép. 
5984 péld. egyéb nyomtatvány ; készpénzben bejött 8430 ft 
32 kr. — A jegyzőkönyv hitelesitéséi-e Márkusé Gyula 
esztergomi kanonok s Bartha Béla semitőszéki biró választ-
mányi tagok kérettek föl. 

EUYHÁZl TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , november 28. Liberális pápaság. — Tet-

szett első sorban a ,Pester Lloyd'-nak, utána pedig többi 
liberális collegáinak, a pápaválasztás után azonnal, leg-
alább a közeljövőre nézve, a pápaságot ,liberalis'-nak elke-
resztelni. Es ők hitték-e, vagy sem, a mit hirdettek, nem tud-
juk, elég az, hogy a világ előtt ugy hirdették, mintha hit-
ték volna az uj, a liberális aera kezdetét a pápaságban; ők, 
mondjuk, a liberalismusra nézve nagy jövőt helyeztek kilá-
tásba, mert hát az uj pápa elvei, gondolkozásmódja egészen 
másfélék, mint voltak I X . Piuséi. Sőt hozzá tehetjük, hogy 
liberális részről nem hiányzottak még dicsénekek sem a 
,liberális' XII I . Leo részére. Igy volt ez mind azóta, hogy 
az uj pápa székét elfoglalta, és nem emlékezünk tényre, 
mely miatt a liberális sajtó reményeiről lemondott volna, 
habár itt-ott tagadhatatlanul lehetett észrevenni bizonyos 
jeleket, melyek arról kezdtek tanúskodni, hogy a liberális 
urak egy kissé kezdtek gondolkozóba esni, vájjon a pápá-
nak egy és másik ténye megegyeztethető-e azon, nem mond-
juk meggyőződéssel, hanem óhajjal, hogy a pápa valóban 
liberalis-e ? 

A pápaság természetét ismerő minden józan itéletü 
ember előtt bizonyos volt, hogy el kell jönni az időpontnak, 
midőn a liberálisoknak is ki kell ábrándulni azon absurd 
feltevésből, mintha a pápaság liberális lehetne, azaz, mintha 
a pápaság elvetve az egyház elveit, a liberális elveket ve-
hetné irányadójául az egyház kormányzásában. Igen, min-
denki tudhatta, hogy a pápaság a Syllabus elveitől el nem 
térhet, hivják azután a pápát I X . Piusnak, vagy X I I I . Leó-
nak. Ugylátszik, a liberálisok csakugyan kezdik most már 
magukat tájékozni a felől, hogy mit tartsanak ők azon 
liberalismusról, mely, ö szerintük, X I I I . Leóval a Vatikánba 
bevonult. A belga katholikusok magatartása az ismeretes 
iskola-törvénynyel szemben s a pápa eljárása ugyan e kér-
désben fényesen megczáfolta a liberálisok mindazon felte 
véseit, melyeket ők az uj pápa uralkodásához fűztek. A kér-
désnek ily alakban felmerülése hozta el az időpontot, mely 
alkalmas arra, hogy lásson mindenki, aki látni akar, hogy 
meggyőződjék, miszerint a liberalismus a pápai széken nem 
egyéb mint képtelenség, nem egyéb mint agyrém. 

A ,Pester Lloyd', mely első volt a liberális pápaság 
hirdetésében, első is, mely egyszersmind kárhoztató Ítéletét 
mond a pápa eljárása felett a belga iskolai kérdésben. Azon 
feltevésből kiindulva ugyanis, mintha a pápa kettős játékot 
űzne, mintha alattomban mást tenne mint nyíltan, a ,Pester 
Lloyd' azon nyilatkozatra fakad, hogy az európai világnak 
alapja van fájlalni, hogy azon rendszer a Vatikánban meg-
változott, melyet I X . Pius inaugurált. „IX. Pius alatt, úgy-
mond, az állam elleni lázadás (?) nyiltan hirdettetett, és 
igy ez ellen az állam rendszabályait megtehette. X I I I . Leo 

alatt azonban, ugylátszik, hogy divatba jött a Vatikánban 
az államoknak a legmérsékeltebb biztosításokat tenni, mig 
másrészt a pápaság hivei titkos okmányokkal a lázadásra 
ösztönöztetnek." E magatartás által, mint ismét a ,Lloyd' 
mondja, a ,liberális' pápaság compromittálva van, és a libe-
rális belga kormánynak nincsen más tennivalója, mint Ró-
mából felvilágosítást követelni magatartására nézve, ettől O O 7 

függvén az elhatározás a további eljárásra nézve a belga 
kormány részéről. 

Ez a ,P. Ll.' Ítélete a pápa és a belga kormány közt 
létező viszony felett. Azonban, ha a ,Lloyd' objectiv akart 
volna lenni, ha őtet is mint liberális collegáit nem vezetné 
az ellenszenv Róma iránt, ha nem bántaná az a tudat, hogy 
mily csúfosan csalódott a liberális pápaságról táplált jöven-
dőlésében, és ha nem az e feletti boszuságában vizsgálta 
volna azon okmányokat, melyek a kérdéses ügy alkal-
mából napvilágra jöttek, akkor ítélete egészen más leen-
dett. A ,P. L.' akarva, vagy nem akarva, téved, és másokat 
is, — már t. i. azokat, a kiket, — tévedésbe ejt, midőn állítja, 
hogy a pápa kétszinü játékot űzött a belga iskola-ügyben. 
Ha ugyanis a ,L1.' amaz okmányokat figyelmesen átolvasta 
volna, melyeket a belga ügynök a miniszternek Rómából 
küldött, akkor, — feltéve még azt is, hogy azon okmányok 
hiven adják vissza a pápa államtitkárának nyilatkozatát, 
mondjuk, meggyőződhetett volna a felől, hogy a legnagyobb 
elfogultsággal lehet csak mondani, hogy a pápa kétszinü 
játékot űzött. Nem világosan ki van-e azokban mondva, 
hogy a pápa az egyház elvét fenntartja az iskolákra 
nézve? Már pedig épen ez, t. i. az egyház elve a fő e 
kérdésben is. Midőn a ,P. Lloyd' a pápát kétszínűséggel 
vádolja, azt kellett volna neki bebizonyítani, hogy a pápa 
az egyház elvét a kormánynyal szemben feladta, a papsággal 
szemben pedig fenntartotta ; bebizonyítania kellett volna, 
hogy a pápa a kormánynyal szemben az iskolai törvényeket 
helyeselte, a papsággal szemben pedig elitélte. Bebizonyítania 
kellett volna, hogy a pápa, mig egyik, a kormány részére 
tett nyilatkozatban a szabadkőműves iskolákat pártolta, a 
klérushoz intézett okmányban ugyanezeket kárhoztatta. Igen, 
a ,Lloyd'-nak Ítélete igazolásaul igy kellett volna bizonyí-
tásában eljárni, és ha ezt tehette volna, bizonyára tenni nem 
mulasztotta volna el, de elmulasztván ezt tenni, igazolta 
azt, hogy állítása légből kapott. 

A ,P. L.' szerkesztőségében, hol mindent tudni látsza-
nak, még azt is, amit tudni nem lehet, tudni kellett volna 
legalább azt, ami mindenki előtt nyilvánosan tudva van, 
csak tudni akarja, hogy Rómában kétszinü játékot űzni 
nem szoktak, hogy a vatikáni diplomatia becsületessége 
minden kételyen félül áll még a szabadkőműves kormányok-
kal szemben is, és e becsületesség tudatában mérget lehet 
rávenni, hogy a vatikáni diplomatia a jelen kérdésben sem 
compromittálta magát, hanem igenis, — és e részben, az igaz, 
hogy egy kissé más értelemben, egyet értünk a ,Lloyd'-dal, 
— compromittálta a liberális pápaságot, azt a liberális 
pápaságot t. i., melyről a ,Lloyd'-ék egy időben álmodoz-
tak. Az a liberális pápaság mindig lehetetlen volt ugyan, de 
ha még hitt valaki benne, annak e, mostani tény következ-
tében e hitéről le kell mondani, mert bármennyire enge-
dékeny legyen is valamely pápa a forma tekintetében, az 
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elvre nézve, mind egytől egyig szigorú; és mi a ,Lloyd'-nak 
előre is megjósolhatjuk, hogy az a felvilágosítás, melyet ő 
követel a pápától a belga iskolai kérdésben követett eljá-
rás felől, ha csakugyan megadatnék, ugy a legnyíltabb és 
legőszintébb módon, a ,Lloyd' szerint ,ultramontán', szerin-
tünk pedig katholikus egyházi értelemben lesz szerkesztve, 
mert . . . liberális pápaság lehetetlenség. Q 

Itóma. Nina bibornok levele Paroechi bibornokhoz. Ve-
gyesek. — Mennyire óhajtja s minden uton-módon azon van 
a szent atya, hogy a bölcsészeti tanulmányok aquinói sz. 
Tamás szellemében az egész egyházban reformáltassanak, 
mutatja a sok között ő eminentiájának, az államtitkárnak 
a bolognai biboraok-érsekhez intézett következő levele : 
„Főmagasságu bibornok ur ! Eminentiád két példányban 
már megkapta azon nyilt levél másolatát, melyet ő szent-
sége de Luca bibornok ő eminentiájához intézett az iránt, 
hogy Rómában aquinói sz. Tamás szellemében és neve alatt 
Akadémia alapittassék és az angyali tudornak valamennyi 
müve újból kiadassék. Ezen uj kiadást a szent atya szán-
dékozik mennél előbb létesiteni. A mellékelt levélből meg-
győződhetett eminentiád, mily nagyra becsüli ő szentsége 
eminentiád és a bolognai egyháztartomány összes püspökei-
nek teljes csalatkozását az Aetemi Patris kezdetű bullához, 
s mily nagy örömet érzett, midőn azon nemes érzelmeket 
látta, melyek kíséretében ezen csatlakozás előtte kijelente-
tett. Azt is bizonyára észrevehette eminentiád, mennyire 
szivén fekszik ő szentségének, hogy ezen encyclika nemcsak 
Rómában, hanem a katholikus világ minden más városában 
tényleges foganatosítást és mennél szélesb körű alkalmazást 
nyerjen. Bizonyára, a szent atya szándékait nem lehet job-
ban támogatni, mint ha minden egyházmegyében a körül-
ményekhez képest igyekeznek azt megtenni, mit a szent 
atya Rómában tesz, mind a bölcsészettannak az iskolákban 
való tanitása, mind a sz. Tamás-Akadémia megalapítása 
iránt. Eminentiád főmegyéjében már régóta virágzik sz. 
Tamás bölcsészeti tanainak tanitása és egy, sz. Tamásról 
nevezett tudós társaság. Azért is eminentiádnak nem kell 
egyebet tennie, mint mind a kettőt virágzó állapotban fenn-
tartani s emelkedésükről gondoskodni. Ugy önnek, mint 
suffraganeu8ainak erősítésül szolgáljon a szent atyának e 
czélból adott áldása. Fogadja stb. Róma, 1879. okt. 27. Nina 
bibornok." 

A szent atya kétheti, elmélkedéseknek s lelkigyakor-
latoknak szentelt időköz után f. hó 10-én újra megkezdte a 
szokásos kihallgatásokat. Épen tegnap számos külföldi za-
rándokot fogadott különféle nemzetek köréből s köztük egy 
óránál tovább időzött s mindenkihez néhány vigasztaló, 
lelkesitő szót intézett. 

Az uj otomán kormány, ki tudja mily befolyás követ-
keztében, nem látszik hajlandónak azon tárgyalások foly-
tatására, melyeknek czélja a Vatikán és a magas porta közt 
a hivatalos össeköttésnek internuntius kinevezésével való 
megpecsételése. O szentsége államtitkárja ez ügyben meg-
bízta Jacobini pronuntius ő eminentiáját arra kérni fel az 
osztrák-magyar monarchia külügyi kormányát, hogy ez 
konstantinápolyi követe által szíveskednék a portát a tár-
gyalások felvételére rábirni. 

Az orosz kormánynyal folytatott tárgyalások, mint 

hírlik, oly kedvező fordulatot vettek, hogy már ez évvégére 
Oroszország részéről megbízottat vár a szentszék. Németor-
szág iránt a remények megvalósulása mindinkább concretebb 
alakot kezd nyerni. Qui va piano, va sano. Egyébiránt itt 
mindenek fölött Istenben biznak, ki láthatatlanul szövi az 
események fejlődésének titkos szálait. 

Több lap, melyek jó értesülésekkel szoktak dicsekedni, 
azt híresztelte, hogy Manning bibornok állandóan Rómában 
szándékozik letelepedni. A westminsteri bibornok nem tesz 
egyebet, mint rendes, évenkinti római útját végzi. Ama 
hirre valószínűleg az szolgált okul, hogy ő eminentiája 
coadjutort kért a szent széktől mgr Vaghan salfordi püspök 
személyében, ki valószinüleg utódja is lesz. A ml továbbá 
az angolországi katholikus ügyeket illeti, tény, hogy mgr 
Ullathorne, birminghami püspök, szintén coadjutort kap. O 
jelenleg az angol püspöki kar idősbje. A beverleyi püspök-
ség, szintén Angolországban, két megyére fog felosztatni. 
Az uj püspökség székhelye Middlesborough, főpásztora pe-
dig az ottani fő parochia plébánosa lesz. 

Mily nagy hibát követtek el az olasz forradalmárok, 
midőn Rómába jöttek, már magok is kezdik belátni. Petru-
celli della Gattina e tekintetben a ,Gazetta di Torino' czimü 
lapban következő feljegyzésre méltó mea culpát mondott: 
„Mi mindnyájan idegenek vagyunk a rómaiak szemében. . . . 
Miért ámitanók magunkat ez iránt ? ! . . . Mi mindnyájan 
gályarabjai vagyunk Rómának, hol, egy delirium tremens 
szerű pillanatban, találkát adtunk egymásnak, fővárossá 
nyilvánitván e várost." 

Ki tudja, mi fog még e delirium tremensből kifejlő-
deni ? Vajha a megpróbáltatások napjai sokáig ne tartanának ! 

Be lg ium. Mi történt ? (Vége.) — Az alkotmány meg-
vagy meg nem változtatása ügyében, — melylyel, melyesleg 
mondva, a belga katholikusok parlamenti képviselői, főleg 
pedig a belga püspöki kar, jelenleg egyáltalában nem fog-
lalkoznak, melyet tehát Frère-Orbán hajánál fogva rántott 
be az iskolaügyi viszályba, — a sz. szék nyilatkozata, mint 
láttuk, elvi és opportunitásí szempontból egyaránt consta-
tálja a szent atya bölcseségének világszerte elismert fölé-
nyét. — Az iskola-kérdésben adott szentszéki nyilatkozat 
még fényesebben ragyogtatja a pápaság bölcs politikáját. 
Ez ügyben is a szent szék legutolsó szavát idézzük. „Egyéb-
iránt, — igy fejezé be d' Anethan báró római követ, 1879. 
okt. 5-én kelt sürgönyét, — tevé hozzá Nina bibornok, a 
püspökök szorosan joguk határai közt tették, a mit tettek, és 
saját felelősségök alatt. A szent atya se nem roszalhatja, se 
nem desavouálhatja azon elveket, melyeken állnak. Csakis 
odahathat a belga püspöki karnál, hogy ne alkalmazzák 
másként, mint csakis a legnagyobb tartózkodással a szep-
tember 1-én kelt együttes levélben foglalt utasításokat. A 
király kormánya, a maga részéről, mondá ö eminentiája, meg-
akadályozva azt, hogy az iskolák antikatholikus irányzatot 
vegyenek és örködvén a felett, hogy az ott adott oktatás ne 
sértse a hivek lelkiismeretét, hozzá fog járulni a helyzet javí-
tásához." — Ez a szent szék utolsó szava ez ügyben. Hol 
van itt, a mit Frère machinatiójával elérni akart? Ha van 
e szavakban él, az bizonyára ott rejlik, hol Nina bibornok a 
belga kormányt kötelességére figyelmezteti, hogy a maga 
részéről is igyekezzék a helyzet javításához hozzájárulni. 



Ez aztán valóban a pápai székhez méltó, magasztos igaz-
ságszolgáltatás, melynek hivatása ugy szolgáltatni igazsá-
got, hogy egyúttal békitsen is. 

Egyébiránt Erère-Orbau, habár még távolról sincs 
befejezve ez az egész ügy, máris elvesztette a csatát. A bel-
ga katholikusok ismervén embereiket, tüstént észre vették a 
cselt és azonnal le is leplezték. Tette ezt különösen Malou, a 
belga katholikusok parlamenti vezére, mindjárt Frère-Or-
ban előterjesztésére következő napon. „Meg akarták változ-
tatni a szerepeket s a vádlottakar vádlókká akarták átva-
rázsolni? A miniszter ur nem fordíthatja meg a padokat. A 
képviselőházat nem változtathatja át zsinattá, hogy általa 
Ítéletet mondasson a püspökök felett. A ministerium az, és 
az ő politikája, melyről szó van. Mind az, a mit hallot-
tunk, csupán a püspökök vádja ; de nem erről van szó, hanem 
a ministeri politikáról. Az alkotmányügyi kérdésben hallott 
nyilatkozatai X I I I . Leónak nem ujak. Mindezt már trónra 
léptekor kimondta. Kimondta, hogy nem érti, hogy a belga 
katholikusok a politikai életben tiszteletreméltó szerepet 
vihessenek a nélkül, hogy az alkotmányos institutiókhoz 
ne ragaszkodnának. Es ez az, amit mi is folytonosan han-
goztatunk ; ez az, mit a belga katholikusok mindig hirdet-
nek. (Igen helyes, jobbról.) Ezerszer ismételtük ezt, s ezen-
túl többé már nem vethetik fél előttünk azt a dilemmát : 
Vagy nem vagytok katholikusok, vagy nem vagytok hivei 
az alkotmánynak. Ime ez a pont vitáinkból ezután el fog 
tűnni. Nem mondhatja többé senki, hogy Kóma másként érez 
az alkotmányról. — A mi az 1880-iki ünnepélyekben való 
részvételt illeti a katholikusok részéről, a papság nem vona-
kodik a vallási művészet kiálitásához hozzájárulni. Erde-
künkben fekszik Európa előtt kijelenteni, hogy Belgium 
hitét, vallását mindig léte egyik föltételének tartja. Ezelőtt 
azt mondtam, hogy mi tartózkodók leszünk ezen ünnepé-
lyeken, vagy gyászruhában jelenünk meg azokon. Mi ak-
kor egy törvényjavaslat előtt álltunk, mely nekünk bajt 
okozhatott a vallásos érzület megrenditése által. Hanem 
ezen érzület nyilatkozott. E kath. ország erélye hathatósan 
ellenállt azon törvénynek, és igy 1880-ban nem mi leszünk 
gyászruhában, önök fogják a saecularizált közoktatás gyá-
szát viselni. Ezen mellékes pontokat érintvén, a harmadik-
hoz értünk. Erére ur azzal kezdte, hogy egy jólelkű kor-
mány czélja : béke és nem harcz. Ej, miért nem gondolták 
meg ezt, mielőtt „a harcz törvényét" megszavazták ? (Igen 
helyes, jobbról.) Világos, hogy a kormány, jegyzékeket váltva 
a Vatikánal, nem akart mást, mint azt, hogy a „szerencsét-
lenség törvényével" szemben kifejtett törvényes és igazságos 
ellenállás megszűnjék vagyis roszaltassék. Am ez nem történt 
meg. Ou ezt maga elismeri : a pápa nem helyeselheti az 
iskolák saecularizatióját vagyis a hitvallás nélküli iskolát. 
Önök oly törvényt alkottak, mely minden embert megsért, 
kinek tényleges (positiv) hite van, csak azok számára hoz-
ták e törvényt, kiknek nincs hitvallásuk. Ezt önök bevallot-
ták ; ezt a pápa és mi érezzük. Nincs semmi valódi ellentét 
a pápa és a püspökök közt. A pápa öszhangban velők kár-

hoztatja a jul. 1-i törvény elvét. Logikailag tehát öszhang-
ban velők arra nézve is, hogy helyeselje az ezen törvény rosz 
következményei ellen kelt törvényes és hatályos opposi-
tiót . . . . A szentszék mérsékletet tanácsolt az egyiknek is a 
másiknak is. Önök erőszakoskodást vetnek püspökeink sze-
mére, de maguk részére a tanácsot el nem fogadják. Ez egy 
nagy hézag. Önök azt mondják a püspököknek, hogy nem 
opportunus instructiókat adtak. Ej, hát önök ebben birák 
lehetnek ? És aztán, ne feledjék, hogy „háború" idején élünk. 
Önök akarták. No de jól van. Legyen, hogy a püspöki el-
járás hibás. Miért jajgatnak miatta épen önök, hiszen az 
ellenfél hibája az önök malmára hajtja a vizet?" 

VEGYESEK. 
— Kómából irják, hogy mgr Grasselli koloszszai érsek 

i. p. i., konstantinápolyi apostoli delegatus és patriarcha-he-
lyettes saját óhajára visszahivatik s utódja mgr Vannutelli 
Vincze a brüsseli nuntius testvére lesz. 

— A vatikáni zsinat történetének 2. 3. kötete mgr 
Cecconi flórenczi érsek tollából sajtó alól kikerülvén, azok a 
szent atya parancsára a zsinat atyáinak ajándékul szétkül-
detnek. 

— A londoni anglikán püspök a szent-Pál-templomban 
papságához nem régen intézett beszédében jellemző nyilat-
kozatokat tett. Szerinte a dogmáról mennél kevesebbet kell 
beszélni, mert ez kényes dolog. Krisztus jelenlétét az oltári-
szentségben hinni szabad, de az ellenkező is lehetséges. A 
gyónás elvetendő, de ha valakinek tetszik, nem kell bántani. 
Szegény angol nemzet, ily ,püspökeid' vannak, kik maguk 
sem tudják már, mit higyjenek ! 

— A franczia világi katholikus vezérférfiak nagy tevé-
kenységet fejtenek ki az oktatás szabadsága mellett. De 
Mun gróf a lillei eongressuson e napokban 17-ik beszédjét 
tartá e tárgyban, Chesnelong, Poitiersben tartott ily beszé-
det, Blanchère Valenceben fog szólani. 

— Sz. Márton napján nagy processio szokott lenni 
Toursban. Most ezt az illető département prefectje megtil-
totta. Annál fényesebben sikerült az ünnep. A nép tünte-
tőleg gyászruhában jelent meg s nem férvén el a templom-
ban, a körül sorakozott. Ö emja Pie bibornok-püspök, 7 fő-
pásztor jelenlétében, megjelent a templom előtti emelvényen 
s pápai áldást adott a térdre borult sokaságra. 

— Dr Hefele rottenburgi püspök mult hó 17-én rende-
letet adott ki, melyben szivére köti papságának, hogy az 
áldozati bor beszerzésénél nagyon vigyázzanak, annál is 
inkább, mert a műbőr készítése napjainkban nagy arányokat 
öltött. Különösen óvja papságát az u. n. petiotizált, gallizált 
és chaptalizált borok vételétől, mint a melyek, javitás czimén 
idegen alkatrészek vegyitetvén beléjök, legalább is materia 
dubia a consecrálhatásra nézve. Bortermelő magyar papsá-
gunk talán tehetne ez ügyben valamit, az által, hogy valódi, 
természetes bort szolgáltatna külföldi paptársainknak. Tud-
tunkkal a duna-bogdányi plébános ur ez iránt már össze-
kötetésbe lépett a németországi papsággal. Vivat sequens ! 
Szent Venczel királyhoz méltó foglalkozásnak tartotta az 
Oltári-szentség számára bort termeszteni. 

— Stuttgartban f. hó 12-én szentelte fel dr Hefele püs-
pök a második katholikus templomot. Jelen volt maga a 
királyi család is. Az egyházi szerek a kir. család adományai. 
A protestáns lakosság szintén részt vett az ünnep fényének 
emelésében. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatot t Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM : Havi szemle. — A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — Egyházi tudósítások : 
Budapest. A védelmi törvény és a papság. Jekelfalva. Ősrégi templomunkról. — Irodalom : A keresztény egyház ősi zenéje. 

Irta Bogisich Mihály. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Van a világon két birodalom-colossus, melyek 

lábaikkal Európában állanak, de kezeikkel az egész 
vilásrot mindinkább erösebben átölelni törekszenek ; © 
két birodalom, melyek mindegyike kevélyen hir-
deti magáról, a mit a spanyolok háromszáz év 
előtt mondogattak magukról, hogy birodalmukban 
a nap soha le nem nyugszik. E két birodalom: An 
glia és Oroszország, melyek a világuralmi hegemó-
niáért igazán még csak ezután következő harczok o O 
gordinsi csomóját Keleten épen most bonyolítják 
össze. E két birodalom létérdekeikre és politikai 
életök egész alkatára nézve homlokegyenest ellenkez 
nek egymással. A egyiket szabad alkotmányos állam 
mintaképének tekinti a világ; a másikban egyetlen 
egy vaskéz tartja összeszoritva markában a népé-
let irányzásának minden szálait. E feltűnő ellentét 
mellette két birodalom közt még feltűnőbb hasonla-
tosság létezik. Mind a ketönek, eredetére s lefolyá-
sára nézve, tökéletesen hasonló nyilt sebe vanachil-
lesi sarkán, mely folyton genyed, folyton vérzik. Az 
a különös ugyanis e két birodalom életében, hogy 
mindaketönek sebe akkor nyilt meg,midőn,— Anglia, 
másfélszáz évvel Oroszország előtt, — cselszövény-
nyel és erőszakkal egy-egy katholikus nemzetet fosztot-
tak meg a nemzeti önállóságtól. Irhon és Lengyelor-
szág, — ki ne ismerné őket? —mindaketten a kath. 
egyház ellen támadt vallási forradalomnak, Irhon a 
nyugati hitszakadásnak, Lengyelország a keleti 
schismának, estek áldozatul. Ha nem jön létre a 
keleti schisma, nincs muszka caesaro-papismus, mely 
vallási bűvkörrel veszi körül nemzetek s államok 
elnyelésére törekvő politikáját. Épen igy, ha nem 
esik meg később Nyugaton a nagy hitszakadás, nem 
vadul el az angol jellem anglikán csökönyösséggé s 

puritán fanatismussá, mely a szentírást szeszélyé-
nek nádparipájává alácsonyitván le, a kath. ír nem-
zet kipusztításában, mint hajdan az ő szövetség ki-
választott népe a kánaániták kiirtásában, Istennek 
tetsző nemzeti hivatást látott. 

Az ir kérdés, a protestantismus által Európa 
testén ejtett sebek egyik legnagyobbika, épen a le-
folyt hó alatt ismét acut jellegének teljes veszélyes-
ségében mutatkozott. Anglia Irhon ellen a barbár 
pogány ó világ által elkövetett kegyetlenségekhez 
hasonló jogtiprást követte el. Mint hajdan a győző 
a legyőzött népet mindenéből kirabolta, földön fu-
tóvá tette s rabigába görbesztette : épen ugy járt el 
Angolország az .ir nemzet irányában. Letiporta a 
zöld sziget ősi, ir nemzetét és részint rabszolgákul 
eladta Amerikába, részint pedig, a kiket hazájok 
földjén meghagyott, azokat hazátlanokká tette. Meg-
fosztván őket az ősi föld birtokától, ezt néhány 
protestáns, idegen nemes és föur közt osztá fel. A 
hires protektor, Cromwell Olivér, az 1649 iki döntő 
csata után ugy járt el az Írekkel, mint Józsue a 
kánaánitákkal. 20,000-et közölük rabszolgákul el-
adott, a többieket Connaught-ba parancsolta össze-
szorulni, halálbüntetés terhe alatt megtiltván nekik 
az ország más részeiben még csak mutatkozni is. 
„Pokolba vagy Connaught"-ba volt a forradalmá-
rok ez ,eszményi alakjának' jelszava. — Háromszor 
ujult meg az ir nemzet barbár expropriatiója. Elő-
ször 3 millió acre, azután 7, végre a ,szabadító' 
orániai Vilmos alatt l millió acre föld vétetett el 
jogos, ősi ir tulajdonasaiktól.— De nem folytatjuk e 
szomorú kép rajzolását; elég annyit tudni, hogy az 
ir nemzetet a protestáns angolszász faj idegenné 
tette otthonában. Saját hazájokban az íreket csak 
annyiban ismerte a törvény, a mennyiben ellenök 
szólt; mellettök nem szólván egy törvény sem, tör-
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vényen kiviili állapotban voltak mindnyájan, mint-
ha nem is oly emberek volnának, mint mások. — Mi-
dőn az éjszakamerikai gyarmatok függetlenségöket 
kivívták, Anglia megijedt s jogokat kezdett oszto-
gatni Irhonnak. 1772 ben azzal kezdte, hogy meg-
engedte az ir katholikusoknak „használhatlan mo-
csárokat" kibérelni és alattvalói esküt tehetni. Jött 
a franczia forradalom. Ettől még inkább megijedt 
Albion kalmár lelke; és csak még erösebben magá-
hoz szorította a zöld szigetet, megszüntetvén 1801-
ben az ir parlamentet s kimondván a bekebelezést, 
az Uniót. Mit Canadának s ausztráliai gyarmatai-
nak megadott, az autonom parlamenti kormányt, 
épen attól fosztotta meg Irhont, s megfosztva tartja 
egész napjainkig. 

Nem. A világtörténelem kevés ily kiáltó igaz-
ságtalanságot látott, mint a milyent Anglia az ir 
nemzet iránt tanúsított és tanúsít. Gray parlamenti 
ir képv. és a dublini városi tanács tagja kifejté e hó 
elején, hogy a földbirtok egész Irhonban csupán 2000 
birtokos kezében van. 5 millió acre földet olyanok 
birnak, kik soha de soha ez országban nem laknak, 
kik tehát az ország zsírját kiszívják s kint költik el 
a pénzt. 398,000 acre föld, mely ezelőtt müveive volt, 
most, 5 év óta, parlagon hever. A népesség rohamo-
san fogy. Minden évben mintegy 50,000 költözik ki 
jobb hazát keresni. A 2000 birtokos 600,000 bérlője 
közt 500,000 „tetszés szerint" bármikor kidobható 
a bérlett föld használatából.1) — Shan, szintén par-
lamenti képviselő, Corkban tartott beszédében fel-
tüntette az ir gazdászati bajok forrását s ebben 
egyszersmind a gyakran előforduló s most is fe-
nyegető ínséges állapotok okát. A többnyire nem-
zetiségre és vallásra nézve idegen irhoni földbirto-
kos egészen máskép tesz, mint az angolországi. Az 
angol nagybirtokos Angolországot otthonának tart-
ja; bérlői s munkásai ugyanazon valláshoz és nem-
zetiséghez tartoznak mint ö. Az ir földbirtokos nem 
lakik a föld népe közt, nem érzi magát iránta sem 
vallási, sem nemzetiségi kötelékek által lekötelezve. 
Birtokos földmivelö osztály pedig Irhonban egyál-
talában nem létezik. A föld olyanok birtokában 
van, kik azt bérbe adják föbérlöknek, ezek ismét 
kisebb részletekre felosztva 3 — 4 fokon át albérlők-
nek. A benszülött ir nép tehát, hogy földmivelés 
által kenyérhez juthasson, kénytelen 2 — 3 acrenyi 
bérletrésze után annyit fizetni, hogy a nagyobb 
complexumokat bérben tartó főbérlők is nyerjenek 
és a föld urának is dúsan legyen Angolországban 

l ) Liberté, nov. 16. 

és a szárazföldön mit elköltenie. — Ez Irhonnak nagy 
baja, ez az európai britt birodalomnak nagy sebe, 
melyen csak ugy segíthetni, ha az ir földmivesnek, 
p. megváltás utján, tulajdonává teszik azt a kis föl-
det, melyet arcza verítékével öntöz, mely úgyis az 
ireké volt s melyet tőlük állami erőszak kobzott el 
protestáns vallási fanatismusból és politikai vak 
gyűlöletből. Ha az ir farmer sajátját műveli, any-
nyira legalább képes lesz, hogy rosz termés idején 
hitelbe kap. Most ha bérletét kifizetni nem képes, föl-
desura ,tetszés szerint' kidobatja Isten szabad ege 
alá, hol aztán élhet a levegőből családjával együtt. 

Sok bajt és kárt okozott a XVI. századi hitsza-
kadás Európának, melyek közt az ir kérdés nem a 
legutolsó. Hogy ezt nemsokára meg fog kelleni ol-
dani, az épen most folyton emelkedő ir nemzeti 
mozgalom mutatja, mely addig meg nem áll, a mint 
ezt az irek kimondták, mig „az ir földmives szabad 
földet nem nyer." — A kath. papság, mint mindig ugy 
most is, mérséklóleg vesz részt e nemzeti törekvések-
ben. A püspökök conferencziát tartottak és főpász-
tori körlevelekben intik a népet, hogy a jog és igaz-
ság korlátai közt maradjon, mert csak igy várhatja 
nagy ügye diadalát. Mac-Cabe dublini érsek épen e 
napokban olvastatta fel a templomokban apostoli 
szózatát, melyben óva iut azon agitátoroktól, kik 
„az országot bejárva oly tanokat hirdetnek, melyek 
minden hitet lerontanak s a kölcsönös bizalmat alá-
ássák."2) —Adj a Isten, hogy nemsokára megérhessük 
az ir nemzet feltámadásának örömeit. Irhon, mely 
Angliának Morus Tamást, Spanyolországnak O' 
Donnelt, Francziaországnak Mac-Maliont, Ausztriá-
nak a Taaffe nemzetséget adta, otthon pedig oly hazafi-
akat termett, mint O'Connel, — az önálló politikai 
s nemzeti életre képes, csak le kell venni kezéről-
lábáról a százados bilincseket. 

A keleti egyházszakadásból kifejlett muszka 
caesaro-papismus által letiport Lengyelország szen-
ved és hallgat. Nem halt meg csak nyugszik. Az ő 
feltámadásának kérdése nincs az európai kérdések 
napirendjére föltéve, de nincs is onnan levéve. Hagy-
juk tehát e kérdést most ugy a hogy van, és nézzünk 
szét még egy kissé, hátha a lefolyt napok alatt az ir 
kérdésen, a belga és a franczia kulturharczon kivül 
még inás fekete pont is felmerült az európai társa-
dalom egén. 

A kath. egyház, mióta a pogányságot Európá-
ban legyőzte, három nagy krisisen ment keresztül, 
vagyis helyesebben mondva, kettőn már keresztül 

') Aug8b. Postzeit. nov. 27. 
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esett s a harmadikban épen most van. Az első nagy 
válságot okozta a keleti schisma, a másodikat e XVI. 
századi hitszakadás. Azt a válságot, melyben kath. 
egyházunk napjainkban forog, okozza a szellemek-
nek bevégzett vagy attentált apostasiája Istentől, 
Krisztustól, a kereszténységtől, a kath. egyháztól. — 
Ez az apostasia minden lehető boldogsággal kecseg-
tetve az olasz népet, s azt hirdetve, hogy a pápa vi-
lági uralma akadályozza Olaszországot, hogy szel-
lemi és anyagi jólétben ne emelkedhessék, — meg-
támadta a pápát s világi fejedelemségétől megfosz-
totta. Most a tények logikája kezdi az olasz forra-
dalmárok ,nagy eszméit,' gaz csalásokká és szomorú 
csalódásokká degradálni. Maga a kormány által köz-
zétett kimutatások hirdetik, hogy 7 év alatt 40,000 
családot fosztott meg az olasz egységes állam adó-
hátralék czimén minden ingatlanától és 10,141 mil-
lió lira adóságot csinált az olasz nép rovásara, nem 
tekinte, hogy 875 milliónyi értékig az egyházi ja-
vakat elpocsékolta és a legutóbbi három év alatt a 
rendes adóságon kivül még oly adósságot is csinált, 
milyent az európai népek eddig nem ismertek, 150 
millió liráig. Ezt az ujnemü adoságot egy olasz 
képviselő titkos adóságnak nevezte. 

Mit ért el tehát az olasz nemzet, hogy a pápai 
hegemóniát az apostasia, a világforradalom barát-
ságával cserélte fel? Azt, mit a ,Civiltà Cattolica' 
oly találóan jellemez, midőn ezt mondja : „A go-
nosztettekben való primátust Olaszország az éhség 
primátusával elvitázhatlanul egyesitette."3) 

A berlini keresztes újság egyik novemberi szá-
mában a németországi pártállások legmélyebb okát 
kutatván, azon eredményre jött, hogy a politikai 
pártállások legmélyebb oka azon állásponttól függ, me-
lyet valaki Isten irányában elfoglal.*) A keresztes új-
ságnak igaza van. Azonban az Isten irányában el-
foglalt álláspontból nemcsak a politikai pártállások 
minőségére lehet következtetni, hanem egyébre is. 
Mutatja ezt Olaszország, de mutatja egyszersmind 
minden ország példája, melyben az erkölcsök meg-
romolva, a köz és magán jólét aláásva, a társadalmi 
rend megrendítve van, s a politikai párttusák ma-
gas lángban csapkodnak fel a társadalom tetejéig; 
mert „nisi Dominus custodierit civitatem, frustra 
vigilant, qui custodiunt earn."5) Mind hiába. Isten 
akarata és áldása nagy, nélkülözhetlen factor az 
egyesek ugy mint a népek, nemzetek és országok 
boldogulásában. 

3) Civ. Cattolica, 1879. nov. füz. — 4) Augsb. Post-
zeituny nov. 17. — 5) Ps. 126, 1. 

A s z á m o k 
mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. 

H é t. 
A hetes szám a hármas és négyes számnak ösz-

szeadásából származik. Minthogy pedig, mint lát 
tuk, a hármas Q°x>iv az istenségnek, a négyes 
pedig a világnak száma, azért 7 = 3 + 4 az Isten 
és a világ közti viszonyt, Istennek a világgal való köz-
lekedését jelenti, korántsem pantheistikus értelem-
ben, hanem amennyiben Isten a világot, mint te-
remtményét tökélyeiben részesiti, vele jóságát, ke-
gyelmét, szentségét közli. Ámde e viszony, ez ösz-
szeköttetés, ez egyesülés csak üdvöt, jólétet, áldást, 
békét szülhet: 7 tehát az üdvnek, az áldásnak, a 
boldogságnak, a szentségnek száma. Ugyanazért: 

7 a bibliában megszámlálhatatlanszor fordul 
elő mystikus-symbolikus értelemben. Mivelhogy 
Isten teremtő munkáját hat nap után (legyenek 
azok közönséges 24 órai, vagy periodikus napok, — 
ez jelen ismertetésünk keretébe nem vág) befeje-
zé a 7-dik napon megnyugodott. Mondanom sem 
kell, mily értelemben veendő Istennek e megnyug-
vása, és hogy mit czélozott Mózes, vagy legalább a 
Szentlélek e megjegyzéssel „megnyugodott". Ezen 
a bibliai traditiók küszöbén álló östörténelmi tény 
a 7 es számnak kezdettől fogva nemcsak az ó-szö-
vetségi istenuralom (theocratia) és az ó-szövetségen 
alapuló és belőle kifejlett — (novum foedus in 
antiquo latét, vetus in novo foedere patet) — ke-
reszténység szellem-életében, hanem részben az 
elhomályosult ős kinyilatkoztatás romszerii remi-
niscentiáiban is, a polytheisticus pogányság legré-
gibb traditióiban, a szentség jel legét adta a 7 ik 
napnak, s mint nyugalom napjának ünnepélyes 
istentisztelettel való megiilését eredményezte. 

Nem különben a görögöknél is szent volt a he-
tedik nap. 

Ennek bebizonyítására fölhozok Hesiodtól és 
Homértól is egy-egy verset : 

„IIQÍZTOV ivtj Tsrçaç rt xai eßSogov IS ço v IJUAO." (Hes.) 
„'EßSofiari] S éneira xftTiflv&tv ieçov >)uuo." (Honi.) 

A hetedik nap ünnep volt, s maga ez ünnep a 
7-es szám után a zsidóban D3VJ vagy JOlij-nak (schab-
bat) neveztetett el. (Innen a latin sabbatum és ma-
gyar szombat elnevezés is). 

Ez ünnepnek eredete a világ teremtéseig vihető 
vissza. (Gen. 2, 3.) Azok, kik azt állítják, hogy a 
szombatnak megülése az egyiptomi szolgaság, emlé-
kére és csak a mózesi törvényhozással rendeltetett, 
(Seiden Eus. Hist, eccl. I. 4, 3 ; Scholz, Hl. Alt. II. 
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122 ; Hengstenberg, Der Tag des Herrn. Berl. 1852.; 
Keil, Arch. §. 77.) vagy pedig, hogy a chaldaeusok-
tól vétetett át ,—elfeledik, hogy a mózesi törvényho-
zás annak fönnlétét már föltételezi s csak további 
és szigorúbb megtartását sürgeti : „Megemlékezzél, 
hogy a szombatnapot megszenteljed stb." 2. M. 20, 
8. Lásd: Reinke, Sabbath d. Hebraeer; Jahn, Arch. 
III, 288. Haneb. Alt. 611. 

Már a mózesi kultusz előtt az egyiptomiak és 
később a phöniciaiak megünnepelték Saturnus nap-
ját mint hetedik napot. A szombatnak ünnepélyes 
megiilése symbolikus bevallása volt annak, hogy 
Isten teremte mindent (2. M. 20, 11.), az izraelitá-
kat Egyiptomból kiszabadította (5. M. 5, 15.), egye-
dül öt kell imádni. (2. M. 3 1 , 1 3 — 17.) Miért is ezen 
ünnep megszegése halállal büntettetett. (2. M. 31, 
14, 35, 2. v. ö. 4. M. 15, 32.) 

A szombat továbbá az ősszülőknek a paradi-
csomban töltött aranykorszakára való visszaemlé-
kezés volt és az örök boldogságnak, az örök sabba-
tismusnak, nyugalomnak typusa (Zsid. 4, 9 —10. ) ; 
ugyanazért az Isten és az izraeliták szövetségének is 
neveztetett (2. M. 31, 13 — 17; Ezech. 29, 20.) és a 
többi ünnepek centruma, ugy, mint alapja lett. Ugyan-
is nemcsak a tulajdonképeni szombat, a 7-ik nap 
ünnepeltetett meg, hanem a 7-ik hónap neomeniája, 
első napja, mint a mely hónap a polgári év elseje 
volt s melyben az engesztelő nap (dies expiationis) 
is tartatott. Igaz, hogy a pogányság bálványozásá-
nak (kik a holdnak áldoztanak) ellensúlyozására 
minden neomenián, minden hónap első napján a 
rendes áldozatokon kivül egyebek is rendeltettek 
(Num. 23, 11—16. ) és hogy a hónapok chronolo-
giája megtartassék, a papok ezüst kürttel hirdették 
e napokat (Num. 10, 10.) ; de a munka nem tiltatott 
meg e napokon ; mig a 7-ik (Tischri) hónap neome-
niáján azonfölül a szombat analógiájára minden 
szolgai munka megtiltatott s mint a napok hetedike 
ugy a hónapoknak is hetedike egészen Istennek vala 
szentelve. (Bahr, Symb. II. 597; Keil, Arch. §. 79.: 
Zschokke, Hist. Sacr. pag. 81 — 83.) 

Hasonlag igy ünnepeltetett meg minden 7-dik 
esztendő, mely egész évben minden földmivelési 
munka szünetelt, miért is flrűtán sch'nat ha-
schabbaton, sabbatévnek neveztetett, vagy pedig 
„sabbaturn magnum"-nak (Lev. 25, 4. a héber szö-
vegben). Ez ünnepévnek czélja nem annyira a föld 
ugaroltatása (Bahr, 602.) volt, mint inkább előképe 
az izraeliták leendő nyugalmának az igéret földjén, 
Kánaánban (Mózes ugyanis az ünnepeket Kánaan 

elfoglalása előtt a pusztában rendelte el) és az iga-
zak nyugalmának az örökigéret földjén ; továbbá, 
hogy a felebaráti szeretetet gyakorolják. Ez évben 
a rabszolgák elbocsáttattak, az adósságok nem kö-
veteltettek. Ezen év 7-ik hónapjában, Tischri 15-én, 
festő Tabernaculorum, a törvény felolvastatott az 
egybesereglett nép előtt. 

Hétszer 7 = 49 év után ünnepeltetett az úgy-
nevezett jobal év (^jI1" HjïJ, sch'nat hajjobel) annus 

jubilaeus, mely a 7-ik hónap, vagyis a polgári év 

első hónapjának 10-ik napján (die expiationis) a 
papok által kürtökkel hirdettetett. (Lev. 25, 8. sq. 
Num. 36, 4.) Ez évben azokon kivül, inik a 7-dik 
vagyis sabbat évben rendelve voltak, minden eladott 
föld vagy ház (a falvakön, vagy fallal nem kerített 
városokban) visszaadatott, az adósságok elenged-
tettek, miértis „a szabadság évének1-'' neveztetett. (Lev. 
25, 10. heb.) E szabadság, fölszabadulás, megváltás 
éve typusa volt azon jubilaeumi esztendőnek, mely-
ben Krisztus kereszt-halála által minden bűnök el-
töröltettek, a sátán rabszolgái föloldoztattak, és az 
eladott vagy elvesztett paradicsom (lásd: Milton, 
„Elveszett paradicsom") visszanyeretett ; — ánoxa-
ráaraaig rijg ßaaihiag rov i%ov. - - (Ap. csel. 3, 20, 21 ; 
Izai. 61, 1 — 3). 

A szombatnak, mint hetedik napnak megülése 
tehát alapja és központja volt a hetedik neomeniá-
nak, a sabbatévnek és a jóbelévnek ; de azonfölül 
összefüggésben van a pünköst ünnepével, mely 7 x 7 = 
49 nappal, vagy az 50-ik napon húsvét után tarta-
tott meg, mely piinkösti ünnep az által is föltünteti 
a 7-es szám szerepét, hogy a pünköst az ó szövet-
ségben ép ugy mint a húsvét és festum taberna-
culorum, bele nem számitva a 8-ik, zárnapot (octa-
va), 7 napig tartott. Minthogy húsvéttól pünköstig 
7 hét folyt le, a pünköst ^festum hebdomadum^-nak 
is neveztetik. (2. M. 34, 22; 5. M. 16, 9.) A pünköst 
ünnepének bővebb leirása, és jelentősége az ó-szö-
vetségben, nem tartozik ide. 

Minthogy a 7 es szám, miként fönnebb is ir-
tuk, a hármas és négyesből származván, Istennek és 
embernek egymás közti viszonyát, egyesülését je-
lenti : hét száma az imának is, mely nem egyéb, mint 
az ember lelkének fölemelkedése Istenhez. Az ima 
az ember megszentelésének egyik eszköze. Azért 
imádkozik Dávid napjában hétszer : „Napjában hét-
szer mondok neked dicséretet a te igazságod Ítéle-
teiről." (Zsolt. 118, 164.) Innen van a keresztény 
egyházban hót kanonikus zsolozsma óra. Hét napig 
tartózkodik Mózes a felhőben (imádkozva) az Urnái. 
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(2. M. 24, 16.) Az imával összefügg a böjt, mint má-
sik eszköze az ember szentségének ; azért böjtölnek 
némelyek 7 napig. I. Sam. 31, 13. Dániel 3 x 7 = 
21 napig. Összefügg az imával és böjttel a törvény, 
mint harmadik eszköze az ember szentségének. Noah 
7 parancsot kapott ; minden hetedik évben fölolvas-
tatott a törvény az izraelitáknak. (5. M. 31, 10.) 

Minthogy hét szent szám, innen megérthető, 
miért tartottak a nagyobb ünnepek hét napig, mi-
ért volt az arany gyertyatartónak hét ága. Ezért 
volt továbbá az áldozati állatok száma többnyire 
hét ; hét trombita, hét pap rendelve azok megfuvá-
sára ; hét nap Jericho megkerülésére hét harsona 
hangoztatásával. Az apocalypsisban hét templom, 
hét csillag (főpap), hét gyertyatartó, hét lámpa, hét 
angyal, hét csésze van emlitve. 

(Folytatjuk.) Dr Kanyurszky György. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 2. A védelmi törvény és a pap-

ság. — Az államok jelen helyzetére, egymáshoz való viszo-
nyára, miből sem vonható biztosabb következtetés, mint a 
védelmi törvényekből. Ezek a legkézzelfoghatóbb módon 
bizonyitják be ama határtalan bizalmatlanságot, melynek 
alapját ismét a liberális erkölcsű, tehát erkölcstelen politika 
képezi : igen, ama határtalan bizalmatlanságot, mely állam 
és állam közt létezik. E bizalmatlanságból és nem másból 
magyarázható meg, hogy minden állam költségvetésének, 
jövedelmének legnagyobb részét a védelemre fordított ösz-
szeg nyeli el ; hogy minden állam, hacsak existentiáját bizto-
sítani akarja csak némileg is, erejét túlhaladó összegeket 
kénytelen a hadsereg fenntartására fordítani. Az általános 
védkötelezettség elfogadása, a hadsereg folytonos nagy szá-
mának fenntartása azonban, az anyagi veszteségen felül, még 
erkölcsi romlást is okoz, miről a bünfenyitő törvényszékek, 
azt véljük, elijesztő módon tanúskodhatnának és bebizonyít-
hatnák, hogy az általános romlottság okozásában nem utolsó 
része van a hadseregek nagy számának. 

Az államok e kettős veszteségén csak egy módon le-
hetne segiteni, t. i. ha a hadsereg száma leszállittatnék. 
Ehhez azonban szükséges volna, hogy az államok visszatér-
jenek a keresztény elvekhez. Mig ez be nem következik, ad-
dig a bizalom sem jöhet létre az államok közti viszonyban, 
ami nélkül fájdalom a hadsereg létszámának leszállítására, 
és igy az államok kettős veszteségének megszüntetésére, 
vagy enyhítésére, alig lehet gondolni is. A kereszténységtől 
elszakadt liberális politika a nemzeteket ugyanis oly hely-
zetbe sodorta, hogy egymást nem mint egy családnak tag-
jait tekintik, hanem egymással ellenségként állanak szem-
ben ; oly útra vezette őket és annyira eltántorította, hogy 
habár belátják is a veszedelmet, mely őket fenyegeti, ha 
ennek következtében óhajtják is a hadsereg számának le-
szállítását, mégis kihalt már a bátorság, hogy a lefegyver-
zés első és absolut szükséges föltételét a visszatérést a ker. 
elvekhez követeljék. A véderő törvénynek nálunk épen most 

lefolyt tárgyalása alkalmával is sok mindenféle vélemény 
volt hallható. Csak egyet nem hangoztattak : a keresz-
teny elveket. 

De ha már a kényszerhelyzet előtt az általános keresz-
ténytelen politika következtében meghajolni kell, és ha nem 
lehet e miatt a hadsereg létszámát leszállitani, van a véd-
erő-törvénynek egy pontja, melyet nélkülözni lehetne a nél-
kül, hogy a hadsereg egészében bármi kárt is vallana. E 
pont pedig nem más, mint a mely a papnövendékekre és ez 
által a papságra vonatkozik. A véderő-törvénynek e pont-
ját meg kell változtatni, ugy az egyház mint az állam érde-
kében, hacsak, a mit feltételezni még sem akarnánk, az állam-
nak egyenesen nem czélja az egyházat papságától megfosztani, 
és a népet a hitetlenség veszélyének kitenni. Pedig a hitetlen-
ségnek be kell még nagyobb mérvben következni, mint lé-
tezik, ha a papnövendékekre vonatkozó törvény ugy értel-
meztetik, a mint az gyakorlatban van ; mert a papság szá-
mának kevesbedésével kevesebben lesznek, kik a népet val-
lásos, erkölcsös polgárokká nevelik, és akkor a népbol-
dogító, forradalmi apostoloknak szabad terük fog nyilni 
fellázítani azon népet, mely papjától, mivel ilyen nem léte-
zett, nem tudta megtanulni, hogy a fennsőbbségnelc lelkiis-
meretben tartozik engedelmeskedni, nem tudta megtanulni 
hogy a lázadás bűn. 

Valamint az egyház érzi, ugy az államnak is lehetet-
len már nem éreznie, mily hátrányos következményei van-
nak a véderő-törvénynek a papnövendékekre vonatkozó 
pontjában. A törvény ugyan elismeri a papnövendékek ka-
tona mentességét, de a sorozó bizottságok, nem tudjuk minő 
utasítás következtében, vagy e nélkiil-e, a törvény idevo-
natkozó pontját igen szűkkeblüen értelmezik. E bizottságok 
ugyanis papnövendéknek csak azokat tekintik, kik már a hit-
lani folyamot hallgatják, és a törvény felmentését csak ezekre 
alkalmazzák, mig a gymnasiumi tanfolyam 7-ik vagy 8-ik 
osztályát végző növendéket, ha ez sorozás alá kerül, habár 
valamely püspök által papnövendékei sorába felvétetett is, 
vagy szerzetes rendeknél, ha a próbaévet tölti, a törvény 
nyújtotta kedvezményben nem részesitik, hanem a katona-
sághoz besorozzák, miáltal az egyházat egy működő tagjá-
tól megfosztják és képtelenné teszik, hogy magasztos mis-
sióját a társadalmi érdekében, ugy a mint ez hivatása és 
ugy a mint ezt szeretné, teljesíthesse. A törvény intentiója, 
szeretjük feltenni, hogy ez nem volt. Nem gondoljuk, hogy 
a törvény valamely bizottság tetszésére bizta volna megha-
tározni, hogy kik tekintessenek papnövendékül, kik nem ; 
hogy felhatalmazta volna a püspök kijelentése, bizonyítvá-
nya ellenében is nem tekinteni azt papnövendéknek, kit a 
püspök ilyennek tekint. Ha pedig bármily rendelkezés a bi-
zottságokat ily joggal felruházta volna, akkor nincsen egyéb 
hátra, mint e rendelkezést, mely a törvényben ugy sem 
gyökerezik, az egyház és állam érdekében visszavonni, és 
nem csak a hittudományt hallgatókat, hanem mindazokat, 
kiket a püspök, vagy rendfőnök papnövendékekül tekint, 
ilyenekül elfogadni. 

Törvényhozásunknak e magaslatra fel kellene emel-
kedni, hogy tegyen valami jót annak az egyháznak, melv 
annyi számtalan jót tett és folyton tesz a nemzetnek. Es azt 
annál könnyebben eszközölhetné, minthogy a haszon, mely 
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az államot érné azon néhány besorozott individuum által, 
távolról sem hasonlítható össze a kárral, melyet szenved. 
Ha a nemzet létét a különben is nagy hadsereg nem képes 
biztosítani, az a néhány individuum megmenteni nem fogja. 
Jaj már akkor a nemzetnek, ha csak néhány katonától várja 
megmentését; mig másrészt e néhány ember a vallási téren 
az állam érdekében is számtalan jót képes művelni. Ha az a 
néhány besorozandó egyén tehát pap marad, akkor az ál-
lamnak tiszta nyeresége van a vallási téren, ha pedig nem 
marad bármily okból, akkor sincsen vesztesége, lehet t. i-
ugy intézkedni, hogy ne legyen vesztesége ; egy egyszerű 
bejelentés, hogy X vagy Y az egyházi pályát elhagyta, az 
államot oly helyzetbe hozza, hogy jogát az illetőre nézve 
érvényesítheti. És igy egyáltalában nincsen ok az eddigi ká-
ros intézkedés további fenntartására, hanem igenis, mint 
kimutattuk, van elég ok, hogy az eddigi eljárás megszün-
tettessék. 

Jekelí'alva (a rozsnyói egyházmegyében) november hó 
5-én. — Ha lelkünk és szivünk Isten és emberek előtt 
kedves tényből származó örömtől tuláradozik, mennél ki-
terjedtebb körben óhajt az terjeszkedni. Ezen, nem kü-
lönben azon alapon is, hogy, ha szenvedéseink közösek, kö-
zös legyen örömünk is, tiszteletteljesen bátorkodom, azon 
híveimmel közös lelki örömeket, melyeket f. év Mindszent 
ünnepén, plébániai ősrégi templomunknál, gyökeres kül 
és bel kijavitása folytán szükségessé vált ünnepélyes fel-
szentelése alkalmából, mit püspöki kegyes engedélylyel a 
a krompachi és helybeli segédlelkészek segédkezése mel-
lett teljesíteni szerencsés valék, átéreztünk, az e becses la-
pokat olvasó igen tisztelt közönség becses tudomására 
hozni ; annálinkább, mert két évtized folyt le, mig a nagy-
mérvű akadályok, bajok, kellemetlenségek, munkák, és vi-
szályok legyőzése után, eme lelki örömünk megvalósult. 

Hogy a felszentelési tény alkalmából származott és 
átérzett eme lelki örömünket az igen tisztelt olvasó közön-
ség mennél jobban méltányolni szíveskedjék, a szóban le-
vő ősrégi templomról mind azt elmondandó vagyok, mit erre 
vonatkozólag a plébániai levéltárban fölfedeznem sikerült, 
előadva ezután az eszközlött javitásra irányzott előzménye-
ket, és jelezve végre a javitás részleteit is. 

Szepes közigazgatási és Rozsnyó egyházi megyékhez 
tartozó Jekelfalva község plébániai temploma igen régi. 
Építésének éve, okmányok hiányában, biztosan ki nem pu-
hatolható. 1730-ik évben Peltz János stagniai választott 
püspök és szepesi prépost által itt megtartott Canonica 
visitatio jegyzőkönyve szerint már akkor 700 évesnek tar-
tatott. Ugyanis a templomról szóló fejezet 4-dik pontjá-
ban ez olvasható : „Ecclesia a quo fundata sit nescitur, di-
citur aedificata fuisse ante annos 700." Nem különben az 
1752-ik évben Csáky Miklós gr. és eszterg. érsekprimás által 
megtartott egyházi látogatás jegyzőkönyvének első fejezet-
tében ez áll: „Extructaper quem sit haecEcclesia, nescitur, 
dicitur tarnen erecta ante annos 700." Ezek alapján tehát, 
egész szent István első apostoli magyar király korába esnék 
ezen templom felépítésének ideje : mi habár első tekintetre 
túlzottnak látszanék is, nem valószinűtlen azon körülmény-
nél fogva, hogy ezen terület szláv lakókkal birván, azok 
már szent Isván korában katholikusok voltak, és mint ilye-

nek a prágai püspök joghatósága alá tartoztak.1) — 
Egyébként okmányok hiányában, valamint ez, ugy az el-
lenkező állítás sem bizonyítható be. Annyi bizonnyos, hogy 
Jekelfalván, régi néven „villa Hekkuli", 1379-ben már ki-
váltságos katholikus plébánia létezett. 

Továbbá, a *) alatt ide mellékelt okmány szerint, 
Hekkul göllniczi polgár, a Jekelfalusy nemes család ala-
pitója, már 1284-ik évben nyert királyi adományt e kör-
nyékbeli erdőségekre, melyekben ezen okmány nyomán már 
annak előtte remeték (Heremitae) tartózkodtak. Mivel tehát 
emez erdőségekben már ezen donatio ideje előtt, hajdan,quon-
dam, mely (kifejezés,véleményem szerint, nem egykét évtize-
det, de századokat is jelenthet,) csak is a kath. egyházban ho-
nos ascetai elvonultságban élő remeték laktak vala, nagyon 
valószínűnek látszik, miszerint ezen környék szláv lakói, 
mint favágó és szénégető munkások, már szent István ko-
rában katholikusok lévén, a most is fennálló templomnak 
román stylben épült hajójában tartották az istenitiszteletet, 
azontúl pedig, számuk növekedtével, a góth stylben épült 
szentélyt a 12-ik v. 13-ik században a hajóhoz építették.**) 

Végre, ezen templom építészeti modora, nem különben 
egész külalakja is, a most eszközlött javitás előtt, első tekin-
tetre elárulta a nagymérvű régiséget. Igy maga az épités 
igen durva és lehet mondani primitív. A falak keresetlen, 
talán csakis a folyóviz partjain összeszedett köveket nagy 
mennyiségben tartalmaznak, és durva fövényű vakolattal 

'J Lásd : „Dejini Diecese Przske", Borovy Kelemen hittudor és 
egyetemi tanár által, 1874-ik évben Prágában kiadott mű 13, 14-ik 1. 

'"') Kivonat Vágner Károly Jézus-társasági pap „Ana-
lecta Scepusii Sacri et profani" czimű műve I. kötet, 442 
lapjáról : „Ladislaus Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Cro -
atiae, Ramae, Serviae, Galiciae, Lodomeriae, Comaniae, Bul-
gariaeque Rex; omnibus Cristi fidelibus tam praescntibus, 
quam futuris praesens scriptum inspecturis, salutem in salutis 
largitore. Quia in multitudine plebis est gloria Principis, de-
bet non im meri to Regalis immensitas, ex augmentatione po-
pulorum gratulari. Proinde ad universorum notitiam tenore 
praesentium volumus pervenire : Quod Hekkul (a Jekelfa-
lusy nemes család alapitója,) cívis Gwylníczbanía, ad Nos-
tram accedens praesentiam, quandam silvam nostram deser-
tam, et habitatoribus destitutam, in qua quondam Herimi-
tae morabantnr, a ri vo qui Teutonice Cochensife (ez alatt ér-
tendő azon csekély patak, mely Kojsótól Nagy-Folkmáron 
keresztül folyván Jekelfalva mellett a Göllnitz-Hnyilecz fo-
lyóba ömlik,) dicitur, usque ad quandam viam antiquam,quae 
transit de Jaszo in Scepus, petiit sibi dari, et conferri, de 
nostrae Serenitatis gratia speciali, ut ibi populos congregaret, 
et habitationes hominum ordinaret. Nos itaque attendentes 
ipsius petitionem fore justam, considerantesque ipsam silvam 
magis esse utilem populosam quam desertam; eamdem sil-
vam dedimus, donaviinus, et contulimus praefato Hekkul, 
et per eum suis haeredibus, haeredumque suorum successori-
bus, jure perpetuo et irrevocabiliter possidendam, tenendam 
pariter, et habendam. U t igitur hujus nostrae collationis 
series, per labentia temporum spatia apud posteros inviola-
biliter perseveret, praesentes concessimus litteras, dupplicis 
sigillí nostri munimine roboratas. Datum per manus venera-
bilis Patris Thomae Episcopi Vaciensis, Aulae nostrae Can-
cellarii,dilecti et fidelis nostri.Anno Domini M C C L X X X I V . 
V-o Nonas Augusti.Indictione XII.Regni autem nostri X I I I . 

**) „A gót stylnek . . . hazánkban biztos nyomát csak 
a X I V . század elején találom." Ipolyi, A középkori emlék-
szerü műépitészet, Pest. 1862. 26. 1. A X I I I . században még 
a román átmeneti izlés uralkodott. Szerk. 
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egyenetlenül voltak bevakolva. Az éjszaki oldalhajó fala 
a közép magasságon felül annyira kihajlik, miszerint, ha 
felülről függélyes vonnál vonatik, 28—30 centimeternyire 
kihajlik az alapon tul, a nélkül, hogy ezen kihajlás némi 
észlelhető repedés folytán támadhatott volna, sőt inkább a 
falak erős voltánál fogva eredetileg igy volt alkotva ; mintha 
csak az épitész szeszélye által lett volna igy épitve, jeléül, 
hogy ferdén is lehet épiteni a nélkül, hogy az igy alkotott 
épitmény összeomlanék. 

Mindezek alapján tehát bizonyos, miszerént a szóban 
levő jekelfalvai templom igen régi és mindenesetre hazánk 
legrégibb templomainak egyike. 

Az épitési rendszer ezen régi templomnál román és 
góth modorú. A szentély góth stylben épült ily nemű bol-
tozattal, ilyen a sekrestye is. A szentélyt egy gyönyörű, és 
merész magasságú csucsosid választja el a hajótól, mely 
utóbbi román stylben épülvén, boltozat nélkül vólt, és van 
jelenleg is, és csak gerendákra alulról felszögezett deszka 
padlással bir, mely négyszegű koczkázatokra van felosztva, 
kivájt és kiárkolt ékitményű leczekből, melyek az öszszeérő 
szegletekben körte alakú esztergályozott gombokkal ékitvék. 

A szóban levő templom, a sekrestyével együtt haj-
danta egészen ki volt festve, szentírási jelenetek, és szentek 
csoportozatai képezvén a festészet tárgyát. Ezen festészet, 
melyet részint réteges bemeszelés, részint vastag vakolat 
fedett, e sorok írója által 1868-ban lett felfedezve. Ugyanis, 
egy napon a szent misére hivó beharangozás előtt, a sek-
restye falára szegezett fogason felaggatott oltárszolgai öl-
tönyöket átnézvén, a leszedés és felaggatás közben, kezem a 
falhoz ütődvén, ounan egy mészréteg darab vált el, mely 
alatt némi halvány festés tűnt elő. Az elvégzett reggeli iste-
niszolgálat után neki látván a mészréteg lefejtésének, egy 
régi festésű de elég jól kivehető képcsoportot hoztam nap-
világra, mely sz. Borbála szűz és vértanú szenvedett halá-
lára vonatkozó jeleneteket ábrázol, és szép ékitményű kere-
tekben mind a négy oldalfalon elterül. 

A templom hajójában tett ilynemű kutatási próbák 
szintén eredményesek voltak. Igy a szószék melletti oldalfa-
lon napvilágra hoztam a szent család menekülését jól felös-
merhető alakokkal. Evvel átellenben volt a betlehemi istál-
ló, e felett egy trónon ülő alak, előtte térdeplő több alak-
kal oldalt ismét egy alak kiterjesztett karokkal, valószínű-
leg a B. szűz ; Mária oltalmára vonatkozó, és ezt környező 
alakokkal, ez alatt sz. Mihály, jobbjában pallós, baljában 
mérleggel. Mind ezen festmények, kalapács vagy más vas-
eszköz általi ütésektől, kivált az arczok annyira meg voltak 
rongálva, miszerint egykettőnek kivételével, a többit felös-
merni lehetetlen volt, és a festmények, leomolván a faltól el-
vált vakolat is, megmentésük és fentartásuk teljesen lehe-
tetlen vólt. 

Az igy napvilágra hozott eme régi festményeket és 
azok csoportjait, az országos régészeti bizottság megbízásá-
ból Klimkovits Béla kassai jeles festészünk lemásolta és 
nála láthatók is. Az emiitett régészeti bizottság ezen festmé • 
nyek közül a még meglehetős karban levőknek, és magának 
a templomnak helyreállítására is, annak idején kecseg-
tető Ígéretet volt szives tenni, de ez évi február hó 22-én 1. 
sz. a kelt átiratában igéretét be nem válthatta, azt írván az 

egyházmegyei hatóságnak, „hogy a jekelfalvai templom cse-
kély régészeti műbecsénél fogva csak szükségleti egyháznak 
tekintendő, minek folytán a bizottság ezen templomnak a 
műemlékek csekély dotatiójából való helyreállítását a nm. 
minister urnái javaslatba nem hozhatja, s csak azon kérel-
mének ád kifejezést, hogy miután a templom sekrestyéjé-
ben érdekes festmények vannak, ezek a tudomány érdeké-
ben az enyészettől megóvassanak.Bí) 

Végre e sokszor említett templom, valamint most 
csekély jövedelemmel bir, ugy a múltban is igen szegény 
lehetett. Ennek igazolására álljon itt, azon, talán az egész or-
szág templomainál alig előfordult adat, mely szerint az 
1752-ik évben itt megtartott Canonica visitatio jegyző-
könyvének a „sacra suppellex"-ről szóló fejezete 1-ső pont-
jában ez áll: „habet monstratorium ligneum." Vagyis azon 
edény, melyben a legméltóságosabb oltáriszentség közimá-
dásra kitétetni szokott, és mely ha nem is nemes fémből ké-
szült, de mindenesetben aranyozott, itt csak fából volt, és 
még 1781-ik évben is, habár használaton kivül, de megvolt, 
mert már akkortájt Csáky Miklós gróf és esztei'gomi érsek-
primás, egy bár kisebbszerü, de elég C3Ínos monostratoriu-
mot ajándékozott volt a templomnak. Sajnos, hogy a hihe-
tőleg régi alkotmányu faszentségtartó ma már nem létezik. 

Ennyi a templom régiségéről, és állapotáról. 
(Vége köv.) 

IRODALOM. 
-f- A keresztény egyház ösi zenéje. Az apostolok ko-

rától a németalföldi zeneiskola mig alapításáig, (1450.) Mű-
történelmi és gyakorlati kézikönyv. Magyarország világi és 
sserzetes papsága, papnöveldék, tanitó-képző intézetek, nyil-
vános és magán zeneiskolák számára irta Bogisieh Mihály, 
bpest-belvárosi káplán, a nemzeti zenede és a budai egyházi 
zeneegylet titkára, ,az országos dalárszövetség' választmá-
nyi tagja. Szerző sajátja. Eger. Lyc. nyomda, 1879. X X I I I . 
607. 1. Ára 4 ft. 

A művészet és tudományban kezdjük fölvenni a fona -
lat ott, hol őseink abban hagyták. Festészet, szobrászat, épí-
tészet, a kath. egyházban, a régi művek tanulmányozása 
által uj lendületet nyert. Az egyház feje épen most sürgeti, 
hogy a tudományokban szintén siessünk korunkat az ősök 
ker. bölcseségével gazdagítani. Igy restaurálja az egyház 
lassanként a tudományok és művészetek egyes ágait. A mi 
áll az egyházi művészetekről általában, áll névszerint az 
egyházi zenéről, melyet a fentjelzett monumentális mű jeles 
szerzője méltán a szépművészetek királynőjének nevez. A 
szépművészetek ezen ágát szintén, kivált e század közepe 
tájától kezdve, nagy szeretettel és lelkesedéssel tanulmá-
nyozzák eredetében, fenséges egyszerű természetében, foko-
zatos kifejlésében s átalakulásaiban, hogy igy, midőn min-
denben, ugy az egyházi zenében is az eredeti, tiszta, rom-
latlan, magasztos keresztény szellem uj, korunk műveltsé-
gének színvonalán álló gyümölcsöket teremjen. E végre 
alakultak az egyházi zene-egyletek, különösen Németor-
szágban a sz. Czeczilia-egylet, melynek üdvös hatását ha-

*) Dr Schopper György rozsnyói püspök ő méltóságának f. évi 
február hó 24-kéról 4'>8-ik sz. a. kelt hivatalos átirata, az itteni plébá-
niai hivatalhoz. 
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zánk szintén érzi és tapasztalja. E végre kezdte meg az 
apostoli szentszék is, mely minden téren vezérel, az egyházi» 
liturgikus zene-könyvek authentikus kiadását. 

Az egyházi művészet más ágainak alapos ismeretében 
sőt már művelésében is, Istennek hála, jeles egyházi férfiak 
úttörő munkálatai és néhány szakképzett világi férfiú buzgó 
közreműködése által, meglehetősen előre haladtunk mi ma-
gyarok is. A régi épitészet, szobrászat, fesztészet, ötvösség, 
himzés, üvegfestés s az egyházi művészet többi apróbb ágai 
uj életre serkentek. Ismerjük a román styl szabályait s a 
gothika szellemében tudunk már conserválni, restaurálni 
sőt alkotni is. Az Ízléstelenség korában bemeszelt templomok 
falain mindenfelé felkutatjuk és napvilágra hozzuk a mű-
vészet alkotásait s azok szellemében Isten egyházait uj fény-
nyel és pompával kezdjük feldisziteni. 

Midőn az egybázi szépművészetek terén minden irány-
ban felpezsdült ez uj életet szemléljük, lehetetlen volt már 
régóta azon óhaj elől kitérni, hogy az egyházi zene alapos, 
tudományos ismerete és műizléses kezelése nálunk is párhu-
zambajöjjön a többi művészeti ágak haladásával.Mert valljuk 
meg, az egyházi zenében még nem vagyunk egészen ott, hol 
lennünk kellene. Hogy e tekintetben mi magyarországiak 
szintén legalább oda emelkedjünk, hová a többi művészetek 
terén már elértünk, az itt bemutatott mű van hivatva utat 
törni s kalauzul szolgálni.Szerzője korunk zenészeti művelt-
ségének szinvonalán áll, elméletileg alaposan képzett műí-
tész ; szakember, ki az elmélettel általánosan ismert gyakor-
latot párosit. Mindezekhez ő egyházi férfiú, ki mint ilyen, az 
egyházi zenének, mely kiválólag liturgikus zene, mivoltába, 
szellemébe, hivatásánál fogva is, mélyebben behatni több 
alkalommal rendelkezik, mint a világi zenész. Épen ilyen 
férfiúi kellett tehát nekünk, hogy az egyház ősi zenéje szel-
lemének értelmébe és művészetébe a bevezetést nagyszabású 
mű által nagy arányokban meginditsa. E nagy, minden jós-
lási negélyzés nélkül országos hatású vállalat megindításá-
nál, kinek pártfogása alatt léphetett szerző illőbben a nyil-
vánosság elé, mint magának az ország biboros áldornagya-
nak, főm. és főt. Simor János herczeg-primás és esztergomi 
érsek urnák, kegyelmes főpásztorunknak, a kinek magas szel-
lemét a tudományok és szépművészetek hirdetni nem fognak 
megszűnni soha. 

Szivünk legmelegebb érzelmeivel üdvözöljük szerzőt a 
fényesen megkezdett egyházirodalmi pályán s művének leg-
szélesebb körű elterjedést kívánunk. Magyarország világi és 
szerzetes papsága előtt meg van az ut törve, hogy az egy-
házi zene, mint egyik legkiválóbb és legszebb egyházi mű-
vészet terén is a műveltség oly magas fokára emelkedjék, 
mint azt magasztos hivatása kivánja. Papi s egyház-intézeti 
könyvtárakban e magyar mű nagy hézagot tölt be. Három 
részre oszlik : műtörténelemre, gyakorlati utmutatásra, és 
mellékletkép műdarabok bemutatására. Adjon Isten szerző-
nek időt és kedvet a folytatásra, hogy az egyházi zene to-
vábbi viszontagságaival, fejlődése, hanyatlása s újjászüle-
tése történével is megismertesse hazánk egyházi és világi 
közönségét. 

X A katholika egyház és a kafferek. Rövid leirása 
az egyház terjedésének Dél-Afrikában dr Ricards relimói 
püspök in p. i. s a keleti Capföld apostoli vikáriusától. (Die 
kath. Kirche und die Kaffern. Eine kurze Darlegung der o o 
Kirche in Süd-Afrika von dr Ricards stb.) Augsburg 1879. 
Ára 1 m. 50 fillér. 

Ajánljuk e tanulságos kis füzetet, annál inkább, mint-
hogy az apostoli lelkű szerző azért fordíttatta le művét több 
nyelvre, mert annak árát szintén missiói czélokra szándéko-
zik fordítani. A kaffereket, ez erőteljes népfajt, először em-
berekké kell tenni, mire a főt. püspök trappistákat szemelt 
ki. Tulajdonképeni missionariusok jezsuiták lesznek. 

= Megrendelési felhívás dr Zwerger János, seckaui 
herczegpüspök, „A hit mint i s teni erény" czimü müvére. — 
E mű tárgya, mondják e felhívásban a lelkes fordítók, a hit-
nek, mint isteni erénynek, bebizonyítása. Bőven foglalkozik 
a hit szükségességével, társadalmi és egyedi hasznával. 
Vonzó példákban tárja elénk a hit magasztosságát. Érteke-
zik azon boldogságról, melyben a tökéletes hit malasztjai 
részeltetik az embert. 

Irálya kellemes és a nép emberei által is könnyen meg-
érthető. A lelkipásztorok, hitszónokok, kiváltképen cate-
chetáknak nagybecsű segédkönyvül szolgálhat. Ezenkívül 
ajánlhatjuk kath. családoknak üdvösen mulattató olvas-
mányul. 

A mi a mű szerzőjének nevét illeti, fölöslegesnek tart-
juk azt a mi szavainkkal hirdetni, elég legyen részünkről 
utalni a „Religio" ez évi május 7-iki számára, mely a szer-
zőről igy nyilatkozik: „A lánglelkű seckaui püspök azon 
szerencsés kiváltságolt szellemek közé tartozik, kik a leg-
kényesebb, legsublimisebb tárgyról is egyszerűen, mindenki 
által érhetően, szóval népszerűen s kedves modorban tud-
nak irni . . . Műve a legelőkelőbb s legkedveltebb asceticus 
irók, szálezi sz. Ferencz és ligouri sz. Alphonz szellemére 
és modorára emlékeztet. Palotában és kunyhóban családi 
olvasmányul szolgálhat."*) 

Hogy mi, mint forditók, mennyiben feleltünk meg fel-
adatunknak, azt a critica Ítélete fogja kimutatni ; minket 
azonban megnyugtat az a tudat, hogy e mű átültetésén ifjúi 
buzgalmunk és tehetségünk egész hevével fáradoztunk. 

E mű megjelenik jövő márcz. hó elején, mintegy 
22—24 ivnyi terjedelemben. Ára 1 frt. 80 kr, növendék-
papoknak 1 frt. 50 kr. Tiz, egyszerre megrendelt példány 
után, egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. 

Veszprém, november hóban, 1879. 
A veszprémi növendékpapság Pázmánykörének ez évi tagjai. 

V E G Y E S E K . 
— Az iskolás testvérek 1870-ben Francziaország terü-

letén 6070 osztályban tanítottak ; jelenleg 6432 osztályban 
tanítanak. 

— Az elhunyt Ketteler h. püspöknek síremléket emel-
nek, melynek elkészítésével Fleige münsteri szobrász van 
megbízva. A síremlék mintája, mely a boldogultat nyugvó 
állapotban életnagyságulag tünteti fel, a nevezett művész 
termében már kész. 

— A xav. sz. Ferenczröl nevezett hitterjesztö társulat 
bevétele 1878-ban volt 6,591,741 frank 20 cent., melyhez 
Európa 6,415,616 frk 50 cent-mel járult. Kiadásai Európá-
ban : 867-942 fk 85 cent., Ázsiában 2,927,482 ftk 76 cent., 
Afrikában 1,083,916 frank 36 cent., Amerikában 728.870 frk 
24 cent., Ausztráliában 462,784 frk 75 cent. Még ez mind 
kevés a roppant szükséglethez képest. 

*) És tegyük hozzá : szent beszédek szám ira figyelmet lekötő ér-
dekes alakban igen becses eszméket szolgáltat. Szerk. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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PLAUSUS PARTHENII 
QITUM DIES, 

C O N C E P T U I B . M . I VI M A O U I . A . T O 
IN T I T U L U M F I D E I E V E C T O S ACER, A B ORBE CATHOLICO, 

XXV-a I A M L U C E R E C U R R E N S , 
F E L I X F A U S T U S F O R T U N A T U S Q U E I N A U G U R A R E T U R , 

VI. NONIS TïEC. 1879. 
D. D. D. 

CoriCepta- aLMa' Delpara' aVe* sine- Labe- Virago- — 
( 1 H 5 4 ) 

qVos- VersVs- panXL tV' foVeas- faVeas. 

Io ! Triumphos dicite Virgini ! 
Die Musa carmen, dignum adamantinis 

Coeli columnis — Audione? 
Omnis io, ter io triumphum 

Canorus aether, nunc fide coelicâ, 
Nunc voce blandâ concinit ; o nimis 

0 delicata temperatis 
Musica non imitanda plectris ! 

Uterque plaudit Virgineo polus 
Favens triumpho ; quisque Erymanthiâ. 

Friget sub ursâ, quisque puras 
Sole bibit propiore flammas 

Eous orbis, — plausit et aureas 
Matri corollas obtulit, ac rosas 

Gemmasque per colla alta sparsit 
Parthenio religanda serto. 

Coelum Mariae nomina quae dabat, 
Jam saeculorum praeteritum decus, 

Hoe nunc recens, fulgore laeto 
Lustra jubent remeare quinque. 

Hac se minorem Virgine subjicit 

Regina noctis Luna, nec impigre 

Matri Tonantis se supinis 

Fascibus imperioque sternit. 

Atque osculandis sub pedibus lubens 
Aurata ponit cornua — Cynthius 

Sol pura cingit corda amictu 
Quae genuere Jübar perenne ! 

Victoriarum grandior omnium 
Trophaea portat Virgo : coronidem 

Ex aeviterna luce partam 
Sidereâ radiante fronte. 
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Dracoque serpens, qui rabie tumens 
Stillat venerium turpe parentibus, 

Calcaneum jam tortuosus 
Virgineum patitur cbelydrus. 

Hanc ! hanc vocavit corde Pius pio, 
Qui dim Gaëtae luxerat exulans, 

Unum hoc habens lumen serenum 
Per tenebras radium salutis ; 

Heu quot preces heic, quot gemitus tulit : 
„Aequisne planctus hos oculis pia 

Mater tueris ? fersne certa 
Stella maris, fluitare ventis 

„Ecclesiariim carbasa, sub Tuis 
Expansa signis ? Jamque rait Petri 

Tiara colluctata centum 
Flagitiis scelerumque monstris. 

„Jus fasque, ruptis fusa repagulis 
Dudum in triumpbum sustulit liaeresis.. 

Portentaque effractis Averni 
Aggeribus, dominantur orbi ! 

„0 militantis gloria Tu Crucis! 
Fas sit reductam sistere Te polis 

Orbi laboranti, fideque 
Immaculatam honorare prisca ! " 

Et ecce Romae, tot precibus redux 
Jam pax triumphal] s, restituit Pium ; 

Fulgur Mariae dissipavit 
Castra doli, caput et rebelle! 

Jam Yaticano, maximus Arbiter 
E colle terras atque aniinos regens, 

Victor Pius decernit orbi 
Dogmata avis celebrata saeclis ; 

Ecclesia omnis supplice, jam throno 
Affusa Matris, — dogma canit prece : 

Non gurges haeredum, nepotes 
Cum traheret pater in ruinam, 

Mundi cadentis vulnera Virginem 
Non sauciarunt. — Scilicet hac decet 

Nitere Matrem puritate 
Qua nequeat melior creata 

A mente fingi ! Sic pietas vovet, 
Hoc quarta saecli pars diademate 

Clara auguratur : Dum draconem 
Virgineo pede subjugatum 

Sion fatetur, non premet hanc draco 
Enervis Orci ; nec patriae graves 

Flammas avernali e caverna 
Hunniae, in excidium parabit ! 

Quis jam negarit ? ! Non potuit Pater 
Servare Matrem ? an noluit, — Angelis 

Olim imperaturam, parentum 
Eximiam generare noxâ?! 

Venite cuncti ! dicite Pannones 
Affusi ad aras: „Quam sibi Filiam, 

Elegit et Sponsam et Par entern, 
Hanc patrio Deus a veneno 

„Servavit! Olim sic Stepliani fides, 
Sic bellicosi dextra Ladislai, 

Sic Estorâs, Scitovszky et al mus, 
Sic Mariae pia régna jurant ! " 

L Y s t r a - t V T r e n o V a n t - o r t Y s - n V n C - D o g M a t a - q V I n q A ' e -

Y t - L V X ' a V r o r a e - f i s - I V b a r - Y s q V e - r e C e n s ' 

(1879.) 

S O C . J . 
/ 
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Magyarorozág ősi tisztelete szűz Mária iránt.*) 
Hazánk csaknem ezred év óta Mária országa. 
„Tiszta erkölcsű nép szivében élénk viszhangra ta-

lált ama fönséges gondolat, mely egy nőt a legszebb két 
alakban egyesitve, mint szüzei és anyát tüntet fel a dicső-
ület fénykörében. Innen magyarázható azon szent ragaszko-
dás, melylyel a legelső keresztények az Isten anyjához vi-
seltettek. Legelső harczkiáltásaik az ő nevében történtek, 
később országuk védaszonyává választották s az év két hó-
napját az ő nevéről nevezték el nagy és kis Boldogasszony 
havának." (M. N. története Jókaitól.) 

Mária képe lengett zászlóin, nagy Lajos hadihajóin, 
fénylett Béla, Mátyás királyok pénzein'") és századok óta 
nevezteték e föld Mária országának (Regnum Marianum.) 
Mintha e nemzetnek az lett volna hivatása, hogy Mária 
népe legyen, s e tájakon teremjenek Mária lovagjai, tiszte-
letének elszánt hősei. Itt volt hajdan a kardok disze a ró-
zsafüzér, itt emelt süveget Mária nevére a honfi s Nagy 
Asszonyának nevezte, hogy már a név is hódolatának le-
gyen tolmácsa. 

Ezen vonzalom jutalmazása gyanánt vehetnők talán 
azt is, hogy szűz Mária názárethi háza 1291. máj. 10-én 
Dalmácziába, mely akkor Magyarországhoz tartozott, vite-
tett. Négy év múlva Olaszországba, s most Lorettóban lát-
ható, egy nagy templom közepén, (hol magyar egyházunkért 
immár kétszer mondottam szent misét). Ezen csodálatos ese-
ményről annyi tanú tesz emlitést, s oly bőven bizonyit róla 
az ott meghallgatott imádságok sokasága, hogy józanul nem 
kételkedhetünk az eseményről. A szent ház története, mére-
tei alakhűen lerajzolva s leirva találtatnak Rohault de Fleu-
ry idézett művében (II. 296.) és „Olaszországi utamban" 
(Eger 1869.) Eszterházi igy szól: „Volt pedig azon időben 
magyarországi Lajos király, kinek birodalmában vala azon 
megnevezett ország, horvátországi bán pedig gróf Frange-
pán Miklós vala, ki nagy csodálkozással s kimondhatatlan 
örömmel látván Istennek hozzája való kegyelmét, hogy t. i. 
első lett volna a kereszténységben, kinek jószágában helyhez-
tetett a sz. ház, minden késedelem nélkül Názárethbe kül-
dött bizonyos követeket, kik onnét megtérvén, bizonyos hi-
rét hozták azon szent ház elhúzásának." („Mennyei korona" 
első lapon.) 

*) Zádori J., Szűz Mária szeplőtelen szivének tisztelete. 1879. 181.1. 
*) Szűz Mária képével pénzt veretett legelőször IV. 

Béla 1269. A rézpénz körirata Sancta Maria; sok példány-
ban van meg. Arany pénz az Isten anyja s a kis Jézus ké-
pével Hunyadi Mátyás idejéből való. 1471 körül. Jogarral 
baljában II. Ulászló pénzein látható legelőször. I. Ferdinand 
óta sugaraktól övezve ábrázoltatott, 1849-ig bezárólag. A 
Patrona Hungáriáé körirat legelőbb Mátyás ezüst pénzein 
használtatik. 1687. évben I. Lipót alatt a Szeplőtelen alakja 
lünik elő, ily körirattal : „S. Immaculata Virgo Mater Dei 
Patr. Hung." — Az 1550. évi országgyűlés is meghagyta, 
hogy a magyar pénzeken szűz Mária a magyar haza Védő-
jének képe ábrázoltassék ; még Bethlen Gábor is használta 
pénzein ; 1867. óta mellőztetik. V. ö. Rupp (Budán 1846.) ; 
Schoenvizner István (Budae 1801.) a magyar pénzekről irt 
műveit. Balogh Ágost, ki hazánk más Mária-emlékeit nagy 
szorgalommal gyűjtötte össze (Agriae 1872.) ismeretes latin 
művében. 

E dicső hivatásról vajmi sokszor mintha megfeled-
keznék népünk, mert a rajongással határos tisztelet néha 
ugy hanyatlik, hogy elszomorodik a lélek, mely azon édes 
meggyőződésben él, hogy Istennek, mikor ugy intézte Árpád 
hadait, hogy e földön ezredéves hont alapitson, különös 
szándékai voltak vele. Ezokon hazafias lelkületű férfiak 
soha sem szűntek meg Mária hőbb tiszteletére buzditani 
népünket. Igy tett Eszterházy Pál, ki ekképen szól : „Noha 
az eretnekség konkolyától országunk nagyobb része elnyo-
matván, sokan Nagyasszonyunk ellen pártot ütöttek, min-
dazonáltal mily kegyes, irgalmas gondviselését mutatta lé-
gyen ezekben az időkben is Magyarországhoz ez a boldog 
Patrónánk, alig foghatja meg valaki elméjével. Hogy a min-
den istenes, ájtatos, szent dolgok ellen fölfegyverkezett eret-
nekségnek dühösködése megzaboláztatott, országunk végső 
romlására kíáradott pogányságnak táborai megrontattak, 
annyi inség közt is megtartatott hazánk : boldogságos Na-
gyasszonyunknak örökös tulajdonára való kegyes vigyázá-
sának és gondviselésének tagadhatatlan bizonysága. Kér-
jük azon alázatos buzgó szivvel irgalmas és nagyhatalmú 
Patrónánkat, hogy ezután is az ő tiszteletére köteles nem-
zetünket oltalmazni és segiteni meg ne szűnjék, hanem sz. 
Fia előtt való hathatós esedezésével nyerje meg, hogy régi 
dicsőséges virágja országunknak ismét megujuljon. Melyet 
annál könnyebben remélhetünk, ha a sz. Anyához való ájta-
tosságot szivünkben is inegujitjuk." („Mennyei Korona," 
794. lapon.)*'41) 

„Juttassátok — úgymond egy másik — eszetekbe ma-
gyarok, ki népe, ki öröksége vagytok? Tudjátok-e mit csele-
kedett a magyar egyház alapitója, dicsőséges sz. István ki-
rály? Tudván ezen nagy tökéletességű férfiú az Isten anyjának 
mennyben, földön nagy hatalmát, hogy általa vette koroná-
ját, az apostoli méltóságot, az igaz hitnek csodálatos gyara-
podását, sok győzelmet, — halálához közelgetvén, hűségére 
végrendelettel kötelezte az országot, és valamint ama nagy 
vitéz, az Isten dicsőségét kereső fejedelmek tüköré, Jozsue, 
megszolitja az egyházi és világi főrendeket, mondván : „ime 
én az egész földnek útjára megyek," (23, 14.) tudjátok mi-

**) Szűz Mária eme kegyeltje szül. 1635, szept. 8-án, 
azaz szűz Mária születése ünnepén; ez okon hivatásának 
tartotta az Isten anyja tiszteletét minden módon előmozdi-
tani. 1653. sopronyi főispán, nem sokára tábornagy, 1681. 
nádorrá választatott. Midőn Lipót király herczegi czimet 
igért neki, fogadást tett, hogy amely napon éri e tisztesség, 
azon nap szentjének szobrot emeltet. Történt, hogy a szep-
lőtelen fogantatás ünnepén (decz. 8.) kapta Pozsonyban, 
azért a fraknói vár előtt egy oszlopon a Szeplőtelen szobrát 
állitatta fel. Sok templomot, oltárt, zárdát, szobrot, iskolát 
épitetett. Igazi fia a szentéletű Nyáry Krisztinának. Bevé-
gezte jámbor életét 1712-ben. Művei közt első : „Az egész 
világon csodálatos bold. Szűz képeinek rövideden föltett 
eredetei. Melyet sok tanúságokból összeszerzett és az ájta-
tos hivek lelki üdvösségére kibocsátott Galánthai Esterás 
Pál herczeg magyarországi Palatinus." Nagyszombatban 
akad. betűkkel 1690. Negyedrét 217 lap. 116 Mária képpel. 
2) „Mennyei korona" (az előbbinek bővített kiadása, képek 
nélkül). ívrét, 1696. Arczképe czimlap után. 794 lap. 3) „A 
b. szűz Mária szombatja, azaz minden szombat napokra való 
ájtatosságok." Nagyszombat, 1691. akad. betűkkel 164 lap. 
Második kiadás ugyanott 1701. Harmadik kiadás 1858. 
Budapest, Bucsánszkynál. 
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ket cselekedett velünk Isten az ő szent anyja által ; az egy 
igaz hitre vezérlett, maga hadakozott, az ellenségeket meg-
futamította, megrontotta, mennyei áldásainak folyamait ha-
zánkra kiterjesztette, dicsőségessé tett az egész világon. 
Azon hitre és hűségre, melylyel koronás királyotokhoz kö-
telesek vagytok, hagyom és kérlek, hogy Nagyasszonyunk 
tiszteletét, kit végrendeletben hagyok nektek örökségül, 
szentül őrizzétek meg. Halálomon ne könyezzen senki, mert 
nagyobb gyámolt és oltalmat hagyok az országnak !" Fenn 
áll a végrendelet, Mária Magyarország Nagyasszonya. Nagy, 
aki irta, annak szentsége, nagyobb aki az ország áldásait a 
végrendelet betűihez függesztette. „Ha fiaid megtartják 
szövetségemet, (131. Zs. 12.) megőrzöm őket, ha attól elál-
lanak, minden szerencséjöknak ina szakad." — Vizsgáljá-
tok meg kedves magyar népem, hogyan teljesítették a régi 
magyarok az ő szent atyjok végakaratját. Szűz Mária ün-
nepeit böjttel, áldozattal, bucsujárással tisztelték : annak 
tiszteletére rabokat váltottak, koldusokat tápláltak, nevére 
szentelt oltárokat, kápolnákat diszitettek, eke szarván, kard 
markolatján olvasót hordoztak, nevét hallván, süvegüket 
levették, az ország urai a város közepén hintóból kiszálltak 
és képe előtt térdet hajtottak. Ezek valának a Krisztus népe, 
Mária öröksége. Mért nincs most igy ? Hol vagyon a régi 
magyarok nyelve, kiknek ajkai nem tudtak egyebet Jézus 
Máriánál. Most átok, szitok, egeket hasogató káromkodás. 
Hol a régi ájtatosság? És a Mária öröksége? Ez-e a válasz-
tott ország, melyben a régi ájtatosságnak szikráját, keresni 
ugyan lehet, de nem feltalálni. Megaláztattunk, idegen kézre 
jutottunk, szegénységben, nyomorúságban böjtölünk, s mé-
gis ki tudná a sok bűnt, melyet elkövetünk. Ezeket vizs-
gálván, ki csodálkozzék, hogy most is a pogány fegyverével 
rettent az Isten. Szálljatok szivetekbe édes magyarim, hoz-
zátok vissza a régi idők szentségét, melyekben egy hit volt 
egy lélek, szent királyok, arany papok, Istent kereső főren-
dek, példaadó urak, tisztességes nők, engedelmes fiak, jám-
bor népek, szófogadó szolgák. Tartsátok meg atyátok vég-
rendeletét és bizonyosak legyetek benne, hogy még a ti 
Nagyasszonyotok is visszaadja régi szabadságtokat és dicső-
ségteket." (Szabó István 1738. virágvasárnapon tartott 
szent beszédje. Nagyszombat, II, 103. lapon.) 

Daczára az istentelenség terjedésének, most sem sza-
bad kétségbeesnünk a kereszt győzelméről, a b. Szűz tiszte-
teletéről hazánkban. Tévelygő századunk nincs a szentség 
századainak örökségéből kizárva ; a jelenben is élnek szentek, 
meglehet olyanok is, kik a jövő század dypticháinak ragyogó 
diszét fogják alkotni, kiket oltáron fog tisztelni az utókor. 
A kereszténység fája, melyet istenvér öntözött, örökre fog 
gyümölcsözni a meny számára. Az élet könyvének száza-
dunkra szánt lapjai szintén be lesznek töltve. Lehetetlen te-
hát, hogy a Mária-tisztelet kisebbedjék, és habár országosan 
nem is, mert az államok, mintha a sötét szellemek szegődsé-
gébe léptek volna, a vallásüldözést kötelmüknek tartják, de 
a szivek égő honában ezentúl még élénkebben fog lángolni a 
szeretet s forróbban fog hódolni a kereszténység s igy a 
magyar nemzet is. Erős okunk van, hogy ezt valljuk, re-
méljük, s igy bizonyíthatjuk is. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 5. Az országos ref. gymnasiumi 

enquête. — Ismét és ismét fel volt tüntetve hírlapjainkban 
nemcsak, hanem protestánsok által is az a, hogy e szelid 
kifejezéssel éljünk, — hiányos állapot, melyben magyaror-
szági protestáns gymnasiumaink szenvednek. Különösen al-
kalmat adtak ilynemű szellőztetésre ama hires pontozatok, 
melyek a rendetlen állapotba egy kis rendet óhajtottak hoz-
ni. E körülmény következtében történt, hogy a magyar-
országi református felekezet küldöttei a fővárosban össze-
jöttek tanácskozandók ama módok és eszközök felett, me-
lyek által a protestáns iskolák tarthatatlan állapotán segí-
teni lehetne. Dicséretre méltó törekvés! És mi őszinte elis-
meréssel adózunk, látva e törekvést, melyre oly nagy, oly 
kimondhatatlan szükség volt. Nem mulaszthatjuk el azon-
ban, hogy elismerésünk mellett, meg ne ismertessük t. ol-
vasóinkkal azon irányt, mely ezen országos református ta-
nácskozásban uralkodott. Talán itt-ott még társas körökben 
is hasznát lehet venni. 

Mellőzzük azt, hogy oly általánosan hangoztatott a 
protestáns szellem szüksége a protestáns tanároknál, habár 
épen azon oldalról szokták hangoztatni másrészt azt is,hogy 
a tudomány nem felekezeti, mellőzve mondjuk, e pontot 
már csak azért is, mert mindenki tudja, hogy mit jelent az 
a protestáns szellem, — egy oly pontot emiitünk fel, mely 
egyetlen egy felszólalás kivételével általánosan volt elfo-
gadva, és ez az a kérdés : vájjon a protestánsok állami inté-
zetet látogattassanak-e, vájjon állami tanárok által vizs-
gáltassanak-e meg, vagy pedig felekezeti, természetesen 
protestáns főtanodát látogatva, protestáns tanárok által 
vizsgáltassanak-e meg ? Es nem kis meglepetésünkre, egyet-
len egy szó kivételével a jelenvoltak, — pedig volt köz-
tük két egyetemi tanár, egy volt miniszter, — az a felfogás 
fogadtatott el, hogy a református egyház gymnasiumaihoz 
saját főiskolájában képzett tanárokat kiván alkalmazni, 
főiskolája szervezésében azonban kiszabja a tanári qualifi-
cation melyet kiván, kijelöli a képzés helyét és idejét, és 
szervez egy tanári vizsgálóbizottságot. 

Igy közli e megállapodást a ,Pesti Napló', melyre 
nézve nekünk a következő megjegyzéseink vannak. Min-
denekelőtt is e tanácskozás és annak határozatai legalább 
inderecte bevallják, hogy azok a protestáns gymnasiumok 
még sem lehettek a tudományosság fény- és központjai, 
honnan az ország tudósokkal láttatott el, mint az öntetsze-
legve nem egyszer állíttatott ; mert, ha ez csakugyan tény 
lett volna, nem értjük, mire való volt e tanácskozás, mire 
valók különösen e határozatok, hiszen, ha mindenek oly 
jól és ékesen történtek a protestáns gymnasiumokban, ha 
már tanácskozásra összejöttek, egyszerűen azt kellett volna 
végezni, hogy marad minden ugy, a mint volt, mert ez igy 
a mint volt, kitűnő volt, de hogy nem volt kitűnő, még jó 
sem, elárulja a határozat, mert abból kitűnik, hogy mindez-
ideig a protestáns tanároknak még qualificatiója sem volt 
meghatározva, ez ideig még tanárvizsgáló-bizottság sem 
létezett. De a fentebb idézett határozat még más valamit is 
bizonyít, mert abból kitűnik, hogy a protestantismus a ha-
zában statust in statu képez ; neki nem kellenek oly taná-
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rok, kik az állami intézetekben tanulnak, állami tanárok 
által vizsgáltatnak. Habár az állam megköveteli is, hogy 
csak oly tanárok alkalmaztassanak, kik állami főtanodák-
ban végezték tanulmányaikat és állami tanárok által vizs-
gáltattak meg, nekik az állam semmi, ők önmaguknak min-
den, teszik azt, a mit tenni akarnak : nem annyit jelent ez, 
mint status in statu? Nem annyit jelent-e, mint privilégiu-
mot követelni magok részére, akkor, midőn önmagokat 
elnyomottaknak hirdetik ? Nem annyit jelent-e, hogy na-
gyon is reducálni kell azon nyilatkozatot, midőn mondják, 
hogy ők az állami törvényeket tiszteletben tartják? Nem 
annyit jelent-e, hogy midőn ők jogegyenlőségről beszélnek, 
az csak phrasis, mert ők épen kivételt akarnak a magok 
részére ? Soha, soha sem létezett nagyobb status in statu, 
mint a protestantismus épen hazánkban, mig a katholicis-
mus az állami iga alatt görnyed. Lehet-e, ha ezt az állam 
igy még tovább is tűri, a katholikusoknak összetett kézzel 
nézni, hogy mikép nyomatnak el ? Erre, ugy hisszük, a vá-
laszt, kiki önmagának meg fogja adni tudni. 

A mennyire figyelemébresztő e határozat, nem ke-
vésbbé ,érdekes' épen e határozat mellett egy nyilatkozat 
is. Vagy kérjük szépen, nem igen-igen érdekes-e, midőn 
egyik protestáns, de ezért budapesti egyetemi tanár, névleg 
Vécsey Tamás, oda nyilatkozott, hogy „e hazában a pro-
testánsok a tudományos állam"? Nem tudjuk, hogy V. T. 
urnák mikép fogják e bókot, vagy egyáltalában fogják-e 
megköszönni tudós egyetemi katholikus collegái, de annyit 
tudunk hogy ezt a nyilatkozatot mindenütt lehetett volna 
tenni, csak épen ott nem, abban a gyülekezetben, melynek 
V. T. ur tagja volt; hiszen, ha az a protestáns tudományos-
ság hazánkban oly óriás nagy, mint V. T. ur állitja, hogy 
ez ,tudományos államot' képez : ugy, honnan keletkezhetnek 
azok a tényekkel igazolható, tehát nem a levegőből kapott 
hirek a protestáns tanodák tudományos hanyatlásáról ? Mi 
értelme volt akkor az egész gyülekezésnek, hiszen ez a gyű-
lés épen azt kereste, a mi a protestáns tanodákban nincsen, 
t. i. a tudományosságot, ezt akarja oda csak behozni még 
majd a jövőben, tehát e szerint a jelenben nem létezik. De 
talán V. T. ur nem is nyilatkozott volna igy, ha akár Mol-
nár Aladár munkáját olvasta volna a protestáns iskolák 
állapotáról, akár, ha M. A. előbb mondta volna el, a mit 
később mondott, hogy ő, t. i. M. A. nem osztja azon véle-
ményt, hogy a régi prot. tanárképzési mód megfelelne a 
kor követelményének, de azt sem. hogy a mostani főisko-
lákon sikerre vezetőleg tudnának tanárokat képezni. Ez 
csak elég világos, ezt ország és világ tudja, és V. T. uron 
kivül aligha létezik még egy ember, habár protestáns is, 
aki annyira menne, hogy a tudományt és az észt a katho-
likusoktól elvitatná, és azt csak a protestánsoknak tulajdo-
nítaná. Azt hisszük azonban, hogy a katholikusoknak jó 
lesz ezt is megjegyezni és emlékben tartani, hogy ezt oly 
helyen mondták, minden tiltakozás nélkül, hol a protestáns 
szellem erősen volt hangsúlyozva. Q 

Jekelfalva (a rozsnyói egyházmegyében). (Vége.) — 
Mi a templom javítására vonatkozó előzményeket illeti, 
ezeket rövidség okáért csak vázlatban mondom el. 

Ugyanis már 1862-ik évben kezdeményezésem folytán 
történt egynémi a jekelfalvai templom elhagyatott, és való-

ban ronda állapotának megváltoztatására, a mennyiben fe-
ledhetlen emlékű Kollartsik István volt rozsnyói püspök 
azon eszmét karolta fel, hogy ezen népes plébánia uj tem-
plommal látassék el, mire nézve a szükséges tervet és költ-
ségvetést is megtéttette, az ezt elkészítő építészt sajátjából 
40 frttal díjazván. Azonban az uj templom felépítéséhez 
szükségelt nagymérvű költségeket nem lévén képesek hon-
nan beszerezni, óhajunkat szerényebb körre, t i. a meglevő, 
bár a hivek nagyszámához elég kicsi templomnak helyreál-
lítására voltunk kénytelenek szorítani. Mivel pedig a jekel-
falvai templom a Jekelfalusy és Bárczay nemes caaládok 
magán védnöksége alatt állott, ez időtájt pedig a Jekelfa-
lusy család három tagjának itteni birtoka adásvevés utján 
más birtokosok kezére került, kik a patronátusi jogot, és az 
ebből folyó kötelezettségeket, személy- és nem birtokhoz 
köttötteknek lenni vittatták, és ennél fogva a templom javí-
tásához pénzbeli költséggel járulni vonakodtak, nem maradt 
egyéb hátra, mint jogos követelésünknek közigazgatási uton 
érvényt szerezni. Mi hosszadalmas, és majdnem egy évtize-
den át folyt ügyködésünk és szorgalmazásunk után végre 
sikerült is, 1873-ik évi deczember-hó 30-án 4339-ik sz. a. 
kelt megyei alispáni azon határozat alapján, mely szerint az 
itteni közbirtokos urak,- mint patronusok, birtokuk aránya 
szerint 2158 frt. 55 krnyi összeggel tartoznak járulni a tem-
plom helyreállításának költségeihez. Ezen alispáni végzést, 
az illetők fellebbezése folytán, a nm. vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministerium is 1874-ík évi augustus hó 21-én 
22,888-ik sz. a. kelt rendeletével jóváhagyni méltóztatott. 

E szerint a jekelfalvai templom helyreállításának költ-
ségeihez az itteni közbirtokos urak, mint patronusok, fizet-
tek 2158 frt. 55 krt. Ezen kivül, az egyházmegyebeli pap-
ság, boldog emlékű Kollartsik István püspök felhívása foly-
tán e czélra kegyes volt adományozni 710 frt. 38 krt. Nem 
különben maga az említett püspök 650 frtot és végre ez év-
ben ő felsége legkegyelmesebb urunk és királyunk 100 frtnyi 
segélyt nyújtani méltóztattak. 

A nagylelkű kegyes adományozók iránti hálánk nyil-
vánítása kötelezettségében naponta elmondjuk és felsóhaj-
tunk a Mindenhatóhoz; „Retribuere dignare Domine omni-
bus nobis bona facientibus propter nomen Tuum vitám ae-
ternam. Amen." 

« * 

Végezetül a sokszor említett jekelfalvai templomon 
eszközlött összes javítások részletezése ez: 1872-ik évben 
a templom egészen uj fedéllel, kis toronynyal és főhomlok-
zattal lett ellátva, ugy szintén azon évben épült a hajó fe-
letti koczkás uj padlás is. Folyó 1879-ik évben pedig az 
egész templom, a sekrestyén kivül, kül és belsőleg ujjonnan 
ki vakoltatott, és külsőleg szürke belsőleg pedig halvány sár-
gára meszeltetett, uj alsó talapzatot is, minő az előtt nem 
volt, faragott kövekből nyervén. A szentélyben a leczke ol-
dalán a régi góth ablak, mely e század elején eredeti idomá-
ból kiforgattatott, régi formáját visszanyerte, ós ezen kivül 
a hajó ugyan azon oldalán egy román stylű. a főhomlok-
zaton pedig egy köralaku uj ablak nyittatott, és ólom és 
czinbe foglalt hatszegletű üvegtáblás uj kereteket nyertek. 
A karzat, padok, ajtók, keresztkut, és a szentélyt a hajótól 
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elválasztó rácsozat, gyökeresen kijavíttattak, és a padok 
kivételével barna faszinre befestettek. 

Az igy eszközlött javításnak fénypontja azonban, a 
Peregriny András kassai képfaragó és aranyozó által góth 
stylben készített főoltár és szószék. Ezen két uj templomi 
tárgy, izlés, csinosság, arányosság, és ékitmények tekinteté-
ben mindazok általános tetszését kivívta, kik eddig látták. 

Igy tehát, nagy küzdelmek után, végre valahára sike-
rült elhagyatott ősrégi templomunkat uj, hihetőleg az ere-
detit is felülmúló diszbe öltöztetni. Miért is a mindenható 
Isten iránt, qui dédit velle dédit et perficere, köteles hálánk 
és lelki örömünk, melyet a felszentelés alkalmával, anyagi-
lag szegény de vallásos híveinkkel át és átéreztünk, nagyon 
is indokolt, melytől egészen áthatva, kiváltakkor, midőn az 
elvégzett felszentelés s az oltárköveknek az oltárokba elhelye-
zésűk után, a legméltósagosabb oháriszentséget, a plébániai 
épület egyik szerény szobájából, hol 4 hónapon át őriztetett, 
és hol az isteni szolgálatok is ez idő alatt tartattak, a nagy 
harang komoly zúgása közt a templomba ünnepélyesen át-
vittük, és uj trónjára, a szentségházba alázattal elhelyeztük, 
könyek tolultak szemeinkbe és térdre borulva hálás szívvel 
rebegtük el : Soli Deo honor et gloria ! 

De habár ősrégi templomunk uj disznek örvend, és 
habár e tekintetben gondjaink kevesbedtek is, még súlyosan 
nyom azon gond, hogy a kijavitott templom számára mi-
ként szerezhetnénk uj orgonát. Van ugyan templomunknak 
egy négy változatú régi orgonája; de ez annyira rozzant, 
hogy bármikor teljesen felmondja a szolgálatot ; uj orgona 
szerzésére pedig pénzünk egyáltalán nincsen. Es azért, ne 
vegyék rosz néven az e lapokat olvasó igen tisztelt pap-
társaim, ha azon bizalomteljes kéréssel bátorkodom hozzájok 
fordulni: szíveskedjenek kivált azok, kiknek módjokban van 
nagyobb mennyiségű mise-intentiókat nyerhetni, és azok 
diját és elvégzését másoknak átadhatni, szíveskedjenek cse-
kély jövedelemmel bíró jekelfalvai templomunkról megem-
lékezni. Ha az igy nyerendő mise-intentiókat én magam el-
végezni nem birnám, azon remény kecsegtet, hogy lesznek 
egyházi megyénkben paptársak, kik felhívásomra e tekin-
tetben szives segélyöket templomomtól megvonni nem fog-
ják. Isten és a boldogságos szűz Mária oltalma legyen 
velünk ! Oravecz György, jekelfalvai plébános. 

Páris. Az Immaculata jubilaeuma alkalmából az ,Uni-
vers' következő lelkes, az ország szomorú állapotát jel-
lemző szózatot tett közzé. „Jövő deczember 8-kán a kath. 
egyház 25-dik évfordulóját fogja ünnepelni a szeplőtelen 
fogantatás hitágazati kimondásának. Szentséges atyánk 
X I I I . Leo pápa megbecsülhetlen kegyességéből ezen ünnep 
a jelen évben rendkivüli fénynyel fog megületni, mert, a 
mint tudjuk, engedve katholikus hivei óhajának, melyet 
egy kihallgatás alkalmával fejeztek ki előtte, méltóztatott 
ugy intézkedni, hogy bőséges búcsúk engedélyeztettek a 
hiveknek, kik e nagy jubilaeum ünneplése alatt a kikötött 
föltételeket teljesitik. 

Az olasz és spanyol lapok által közlött hirek értesíte-
nek,hogy ezen országokban páratlan nyilvánulásokra készül-
nek. Halljuk, hogy a hivek kegyelete Isten anyja iránt min-
denféle alakban fog nyilatkozni. Nemcsak tömegesebben 
fognak a hivek megjelenni a nagyszerűen feldíszített tem-

plomokban, nemcsak a kiváltságos szentélyek, melyekben a 
szent szűz mindenható oltalma kiváló módon jelentkezik, 
fogják látni a zarándokok árjait ; hanem fényes kivilágítá-
sok, a szegények közt bőkezűbben osztogatott alamizsna, 
végre fokozása által azon nemeslelküségnek, mely Jézus 
Krisztus helytartójának, szorongattatásában, segélyére siet, 
szándékoznak az olaszok és spanyolok a világ szeme láttára 
nyilvánítani azon nagy tiszteletet, melylyel a szeplőtelenül 
fogantatott szent Szűz iránt el vannak telve. 

Francziaország, nem lehet benne kétség, tudni fog e 
szép nyilatkozok színvonala alatt nem maradni. Több irány-
ban, kétség kivül, azon akadályok folytán, melyeket az ellen-
séges kormányzás rendszeresen gördit minden vallási ünne-
pélyek útjába, a katholikusok lelkesedése feltartóztatva 
lesz bizonyos nyilvánulások iránt, melyekben az kiválóan 
szeretett volna jelentkezni. A körmenetek, e liturgiái alak és 
szép tisztelet, több helyütt, sajnos, be lesznek szoritva a 
templomok szük korlátai közé a helyett, hogy magasztosan 
kifejlhetnének városaink utczáin. Ez törvényellenes kény-
szerhelyzet, melynek azonban alá kell vetnünk magunkat 
szerencsétlen napjainkban ; hanem minden más alakban, me-
lyet az egyházi hatóságok már elrendeltek, kilenczedek, 
triduumok, letenyék,vecsernyék, s a szeretet és ajtatosság más 
nyilvánulásai által, melyekhez, személyes érzelmeik magán 
nyilvánítására, a hiveknek szabadságában áll fordulni, mily 
közreműködést ós felpezsdülést nem lehet várni a katholi-
kus Francziaországtól, a remény és üdv ezen napjaiban! 

Nem lehet eléggé mondani, hogy Francziaország, mely 
Mária országának nevére lett méltóvá, erről különösen kö-
teles megemlékezni e nagy évfordulati ünnepen. Sehol talán 
huszonöt év előtt, nagyobb lelkesedéssel nem fogadták a 
szeplőtelen fogantatás hitágazatának I X . Pins által kimon-
dását. Akkor mint fényes sugárözön árasztá el az országot 
egyik szélétől a másikig. Valamennyi megye és város ve-
télykedve törekedett nyilvánítani örömteljes meghatottságu-
kat, melytől minden kebel magasan feldobogott e nagy ese-
mény hallatára. Marseille, Lyon és más városok, kiváló 
hírre tettek szert, részint körmeneteik, részint fényes kivilá-
gításuk által, a szeplőtelen Szűz tiszteletére, deczember-8-án. 

E példák más irányban is lelkesedést keltettek, melyet 
nemsokára élénkitett ama csodás megjelenés Lourdesban, 
mely annyi ezer és ezer zarándokot vezérelt Massabiel szik-
laüregéhez. U g y látszik, igazán, miként minap egy jeles fő-
pap mondá , kinek szavát annyi ajak ismételte, hogy a szent 
Szűz Francziaország iránt mindenkor kiváló előszeretettel 
viseltetett. Az utóbbi időben leggyakrabban nem itt volt-e 
kegyes megjelenni, és nem itt akarta-e, hogy ugy mondjam, 
maga kihirdetni azon isteni kiváltságot, melyet az 1854. dec. 
8-ikai definiczió elismert, midőn Bernadettenek, ki neve iránt 
kérdezte, ezt válaszolá : Én a szeplőtelen fogantatás vagyok ? 

Ezen emlékek fogják Francziaország katholikusait 
lelkesíteni deczember 8-án. Gondoskodni fognak, hogy Má-
ria iránt hálájokat kifejezzék azon megszámlálhatlan ke-
gyelmekért, melyeknek nálunk osztogatója volt 25 év óta. 
És szivünknek meghatottságát még jelen szomorú állapo-
taink szemlélete is nem hogy akadályozni sőt inkább erős-
biteni fogja. Inkább mint valaha szükségünk van Annak 
segélyeire, ki szivében számunkra különösen kedvelt helyet 
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tartott fenn. Jobban mint valaha szükségünk van hatalmas 
közbenjárásához folyamodni az egyházért és Francziaor-
szágért. Inkább mint valaha kell, hogy jövő deczember 
8-án, — felhasználva minden rendelkezésökre álló eszközt, 
hogy a közelgő jubiláris ünnepnek a lehető legnagyobb 
fényt kölcsönözzék, — a katholikusok igazolják azon nemes 
nevet, melyet Francziaország azóta visel, midőn Mária or-
szágának elnevezték. 

Brüssel . A királyi családról vallási tekintetben a ,Ger-
mania'-nak a következőket irták : „A minap tartott püspöki 
conferenczia után királynénk hoszabb látogatáson volt a 
mechelni bibornok-érseknél. Ö eminentiája, Dachamps bibor-
nok, nevelője volt a királynak. Minthogy ez utóbbi nem kö-
veti bölcs atyja nyomdokait, a páholy és a liberális párt 
nem szűnik neki mint a bölcsek bölcsének hízelegni. Igy tör-
tént, hogy a nemrég Londonban ülésezett nemzetközi föld-
rajzi congressus II. Lipótot tiszteletbeli tagjává választotta, 
„mert ő a legtudósabb,legszellemesebb s legszabadelvűbb fe-
jedelme Európának." páholy e minden mértéket meghaladó 
tömjénezéséről a nép furcsán gondolkodik. A királynét nagyon 
szereti, mert igen nagy jótevője a szegényeknek, különösen 
pedig, mert gyermekeit igazi vallásosságban neveli. Megható 
részletek jöttek tudomására a népnek azon gondoskodásról' 
melyet a haza édes anyja a gyermekek mély vallásos neve-
lésére fordit, s azért büszkén tekint fel reá mint példás ka-
tliolikusnőre. Ha ünnepélyes alkalmakkor a királyné a tem-
plomban megjelenik, a nép épül királynéja őszinte ajtatos-
ságán, melylyel az isteni tiszteletben részt vesz. A legutóbbi 
Űrnapján, midőn kívánságára a körmenet a boitsfort-mel-
letti királyi palota parkján keresztül vonult, vallásos érzü-
letének igen szép tanúságát adta. Mennyire fájhat szivének 
a katholikus egyház mostani üldöztetése, könnyen el lehet 
képzelni. Az előbbi évekhez képest királyné ő felsége sétáin 
igen szomorúnak látszik. A katholikusok gyermekeik ne-
velésében példát vesznek róla. Miként ő gyermekeit nem 
bizza a szabadkőművesekre, ugy a katholikusok sem akarják 
gyermekeiket nekik kiszolgáltatni." 

Francziaország. Lepère bel- és vallásügyi minister 
kulturharczos körirata a departementek főnökeihez igy szól : 
„Prefet ur ! Van szerencsém figyelmét a X . év germinal-
havának törvénye ellen elkövetett két súlyos áthágásra 
felhivni, melyek, mint értesültem, némely egyházmegyék-
ben már ismételten elkövettettek. Az első abban áll, hogy a 
plébánosok és segédlelkészek a Domine salvam fac rempubli-
cam kezdetű imát, melyet a Concordatum s az organicus 
törvény 15 czikkelye szerint elmondani kötelesek, önkényü-
leg elhagyják. Fontos dolog kitudni, vájjon ezen lelkészek 
ebben püspökeik utasitását követik-e, vagy pedig csupán 
saját tetszésöket. Ön ez iránt hozzám indokolt jelentést fog 
tenni. A másik visszaélés, melyre figyelmét felhivom az, 
hogy némely püspökök egyházmegyéjüket hosszabb rövi-
debb időre elhagyják, a nélkül, hogy erre a kormánytól en-
gedélyt kérnének.. Ez által a germinal-havi törvény 20. 
czikkét áthágják és a reájok bizott érdekeket parlagon 
hagyják, hogy valahol a távolban együttes, előre megbe-
szélt nyilatkozatokban részt vehessenek. Többen Rómába 
mennek, hogy a szent székkel közvetlen érintkezést tartsanak 
fenn, melyről a kormányt legalább értesiteni kellene. Ön le-

kötelezne, ha a departementjának élére állított praelatusok-
nak valamely kitűzött helyre, névszerint Rómába való uta-
zását megtudva, erről hozzám tüstént jelentést tenne." 

Ezen rendelettel szemben az ,Univers' megjegyzé, hogy 
az emiitett imát valamennyi püspök elrendelte, hogy a re-
publicanusok ezen imában soha sem vesznek részt, s hogy 
nagyon furcsa, lia a köztársaság magáért imádkozni óhaj-
ja az egyházat, midőn üldözi. A második pontra nézve a 
minister nagyon téved, ha azt hiszi, hogy a püspökök a de-
partementok élén mint állami hivatalnokok állanak. Ök nem 
az állam szolgái, hanem az állam szabad polgárai, kik egy-
házmegyéket kormányoznak. 

Bármit mondjon a jog, igazság, józan ész és szabad-
ság, a franczia kormány előtt stat pro ratione voluntas, és 
Lepère ezen körirata alapján tényleg megindult a cultur-
harcz a franczia püspöki kar ellen ez irányban is. Legelőször 
mgr Fava grenoblei püspök fogatott perbe, mert megyéjét 
elhagyta, hogy a lillei kath. congressuson elnököljön. Mind 
hiába. Az üldözés az egyházat megrázkódtatta ugyan min-
dig, de nem döntötte meg soha, sőt még inkább megerősí-
tette Minden jogtiprás, minden kegyetlenség, a rémuralom 
és commune minden iszonyusága ismétlődhetik Franczia-
országban, s valószínű, hogy mindez meg is fog történni, de 
azt az egyház ellenségei nem fogják elérni, a mire törek-
szenek. A katholicismust, Francziaországban nem lehet meg-O O 
semmisiteni. Ez a franczia nemzet életében tényező, melyet 
onnan kitörölni nem lehet. A franczia köztársaság vagy 
conservativ lesz és tiszteletben fogja tartani a leghatalma-
sabb conservativ tényezőt, az egyházat, — vagy megsemmi-
sül. Ezt megjósolta Thiers. 

IRODALOM. 
-f- Szűz Mária szeplőtelen szivének tisztelete. A 

szeplőtelen fagantatás hitágazati kimondásának negyedszáza-
dos évfordulójára. Irta Zádori Ev. János. — A ft. egyházi 
hatóság jóváhagyásával. Bpest, Knoll K. Esztergom, Bu-
zárovits G. 1879. 247 1. Igen szép szinnyomatú képpel. Ára? 

Ezt a művet a magyar katholikus közönség mintegy 
már várta fáradhatlan egyházi Írónktól. A Jézus szive iránti 
ajtatosságról szóló művét olvasva ugyanis mindenkiben ön-
ként azon óhaj támadt, vajha szerző ily hittanilag tiszta 

ássál, ily emelkedett szellemben s ily épületes és gyö-
nyörködtető modorban irna egyszersmind a b. Szűz szeplő-
telen szive tiszteletéről magasabb szempontok szerint nép-
szerű művet, mely világi hiveink műveltebbjeinek is élve-
zetes és tanulságos olvasmányul szolgáljon. S ezen óhaj ko-
rántsem nélkülözte az alapot. Jézus és Mária szivének tisz-
telete közt párhuzamosság van. Egyik a másiknak mintegy 
hőmérője s mint szokás mondani pendentja. Midőn tehát a 
jeles szerző Jézus szive tiszteletének oly ragyogó képével 
lepte meg a katholikus magyar közönséget, mintegy maga 
látszott biztatni, hogy tőle nemsokára e kép párját is várjuk. 

Szerző irmodora ismeretes. Yan benne a tudós dog-
matikusból, a történetbuvárból, a költőből s az elmélkedő 
ima-férfiából, — mindenből annyi, mennyi a legkülönfélébb 
lelkületű s hangulatu olvasó figyelmének lekötésére s óhajá-
nak kielégítésére bőven elégséges. Igy van irva e jeles, jubi-
láris, alkalmi műve is. Az Előszóban a szeplőtelen fogan. 
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tatás hitágazati kimondása van rövid, velős, főleg u. n. ad 
hominem argamentatióval indokolva s megérthetővé téve. 
Bevezetés czim alatt előkésziti az olvasót a mondandók nagy-
szerűségére s megható voltára. Következik a mű dereka, az 
alapvető hitágazatok : a szeplőtelen fogantatás, örökös szü-
zesség, istenanyai méltóság, bűntelenség, az ezeken alapuló 
tisztelet. A Mária-tisztelet jogos voltának általános be-
igazolása után áttér szerző a Mária-sziv-tisztelet alapjai-
nak és nyilvánulásainak ismertetésére. Következik a kultus 
története általában, ezután külön fejezetben a Mária sziv 
tisztelete hazánk múltjában, nagy szzorgalommal összegyűj-
tött becses és tanulságos adatokból Ízléssel összeállítva. Ezt 
követi a mű praktikus része ajtatossági gyakorlatok czime 
alatt, hol szerző az imádságról szól, mint társadalmi szük-
ségről, azután különféle imákat közöl, melyek közöl a nem-
zetünkért szóló vajha külön lenyomatban ezer és százezer 
példányban elterjedne erkölcsileg s anyagilag csaknem vég-
inséggel küzdő népünk között. Befejezés czim alatt végre 
lelkes paraenesist intéz szerző olvasóihoz ; kik bármely pá-
lyán működjenek s bármely állapotban legyenek, sok erős 
fogadást tehetnek e gyújtó szózat olvasásának kapcsán. 

Az egyes fejezetek kezdő betűi elmésen concipiált s a 
Mária- tiszteletre vonatkozó initialékká vannak kidiszitve. 

Szóval az egész mű méltó fenséges tárgyához, méltó 
nagyérdemű szerzőjéhez. 

Vajha hathatósan emelje közöttünk Mária tiszteletét 
s ekként hozzájáruljon nemzetünk újjászületéséhez, mely 
minél tovább késik, annál sötétebb vészfelhők tornyosul-
nak egünkre. 

Midőn e kedves olvasmányu könyvnek im most végére 
értünk, még mindig viszhangzanak lelkünkben a költő ihle-
tett szavai szűz Máriáról, melyek a Bevezetés végén ol-
vashatók : 

„Szép a napfény, ha a nagy ég boltja 
Láng sugáriu arany árba olvad : 
De neki is'van szeplője, foltja, 
Szinaranynyal láng habja sem folyhat. 
Te vagy az egy kiválasztott napvilág ! 
Szeplőtelen Szűz ! tiszta diszü fényvirág! 

Beküldettek. 1) Szabadság, egyenlőség, testvériség. Pá-
lyanyertes munka. Második javított kiadás. Irta Sullay Ist-
ván. Eger. 1879. Ára 1 ft. 50. 

2) Társulati értesitö, mint Jézsus sz. Szivének hirnöke. 
Nov. havi füz. Kiadó s fel. szerkesztő : Kubinszky Mihály. 
Érdekes és tanulságos tartalommal. 

3) Hittlemzö beszédek. Zollner ev. János után szabadon 
átdolgozta Jayicza Lajos ravazdi sz. Ben. r. lelkész. II. évf. 
2 füz. (4—11 iv.) 

4) Könyvtáram és könyvrendezés. Irta Márki József 
tdr. könyvtárőr. Arad. 1879. 13. 1. 

Rövid utmutatás, hogyan kell könyvtárt rendezni s 
rendben tartani. 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére, a székesfehérvári székesegyházi káptalannál me-
güresült nagypréposti állásra Vénosz Imre báczi vál. püspö-

köt, szent keresztről nevezett vértes-kereszturi apátot s a 
nevezett székesegyházi káptalan éneklő kanonokát nevezem 
ki. Továbbá ugyanazon székesegyházi káptalannál dr Ma-
tuska János székesegyházi főesperesnek az éneklő kano-
nokságra dr König Mór, budai főesperesnek az őrkanonok-
ságra, dr Pellet Ödön idősb mesterkanonoknak a székesegy-
házi főesperességre ; Prifach József, ifjabb mesterkanonok-
nak a budai főesperességre való fokozatos előléptetését jó • 
váhagyván, az ez által megüresedett idősb mesterkanonok-
ságot Miehl Jakab, kisboldogasszonyi plébános, győri czim-
zetes kanonok és országgyűlési képviselőnek, az ifjabb mes-
terkanonokságot pedig Benedek Ferencz alesperes és csák-
vári plébánosnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1879. évi november hó 25-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Irefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
-f- Magyarország föpásztori kara, főm. és főt. Simor 

János bibornok s herczegprimás elnöklete alatt f. hó 3-án, Ő 
eminentiája budavári palotájában, püspöki tanácskozinányt 
tartott. Jelen voltak: Mihalovics József bibornok, zágrábi, 
Huynald Lajos bibornok, kalocsai, Samassa József egri ér-
sekek, Kovács Zsigmond veszprémi, Schlauch Lörincz szat-
mári, Ipolyi Arnold beszterczebányai és Schusster Konstan-
tin kassai püspökök. 

— Kóma. November 26. Tegnap fogadta a szent atya 
a deli' Anima hospitiuiu papságát. Ez alkalommal különös 
szeretettel emlékezett meg a kölni megyéről s főpásztoráról, 
főt. Melchers Pálról. Nagy érdeklődéssel tudakozódott a 
kölni dómon folyamatban levő munkálatok állása felől. Az 
audientia végén ő szentsége a német papoknak azt mondta, 
hogy ő éjjel nappal azon fárad, hogy hazájokba mennél ha-
marább visszatérhessenek, a mi. remenye szerint, nem sokára 
meg fog történhetni.— O szentsége a spanyol katholikus lap-
íróknak azon lelkes szózatért, melyet az Immaculata jubi-
laeuinának fényes megünneplése végett a spanyol nemzethez 
intéztek, apostoli áldást küldött. — A katholikusok mind-
inkább meggyőződnek, hogy leghelyesebb politika részök-
ről a jelen körülmények közt a politikai actiótól tartóz-
kodni. A forradalmárok vallomásából is kitűnik, hogy a 
katholikusok activ fellépése a politikai térén hatalmas lendü-
letet adna az egységes állam politikai életének s a szétmált 
liberális pártok reorganizatióját vonná maga után s a kor-
mány consolidatióját. Ez nem lehet czéljok a katholiku-
soknak. 

— A brüsseli kor. könyvtárban őrzik a Ue imitatione 
Christi czimü mű egy kéziratát, melyet a KI végén olvas-
ható következő zárirat tanúsága szerint : finitus et comple-
tus . . . per manus patris Thome Kemp . . . . , maga Kempis 
Tamás irt. Erről a kéziratról fényképészeti másolatot készí-
tettek, mely nem sokára meg fog jelenni. Tehát e magasz-
tos irodalmi terméket a nagybecsű kézirat leghívebb, művé-
szi facsimiléjében fogjuk bírhatni. 

— Az oberammergai passio-játékok a jövő 1880-iki év 
pünkösd napján kezdődnek s űrnapját kivéve minden va-
sár-és ünnepnap fognak tartatni szeptember végéig. A játék 
kezdődni fog reggeli 8 órakor s tartani fog, egy órai szünet-
tel közben, egész délután 4 óráig. 

— Angulorszáy gyárainak száma 7346, melyek közül 
241 szünetel. A gyári munkások száma 975,433, ezek közt 
374,099 férfi vagy ifjú, 601,344 nő vagy hajadon, 111,575 
zsenge korú gyermek. A modern társadalom rabszolgái ! 

P é t e r f i l l é r . 
Az Immaculata jubilaeumi ünnepére, fiúi hódolata és szeretete 

jeléül, szentséges atyánknak Khál József nyug. plébános küld 1 cs. ai\ 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 



T f ^ 
ê ip 

Megjelenik e lap heten- > 
kint kétszer : 

szerdán es szombaton. 

Előfizetési dij : ; 
félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás: Buda- • 
pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
40., hova a lap szellemi ; 
részét illető minden kül- ! 

demény czimzendő 
k i 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

vElő 
W 

V3 
Előfizethetni minden kir -̂ S 

postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesztő-

nél, és Kocsi Sándor 
: nyomdai irodájában, mu-
: zeum-körut 10. sz. alatt, 
i hova a netaláni reclama-
: tiókis, bérmentes nyitott 

levélben, intézendôk. 

nSS^ 6 

Budapesten, deczember 10. 47. II. M é v , 1879. 

TARTALOM: A népszerűről az egyházi szónoklatban. — Illetékes szó a bölcsészeti tanulmányok emelésének szükséges 
voltáról. — A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — Egyházi tudósitások : Budapest. Katho-
likus kérdések és a liberális sajtó. Budapest. Az Immaculata jubilaeuma a budapesti közp. papneveldében. Belgium. Mgr 
Dumont tournayi püspök ügyében. — Irodalom : A felső-magyarországi muzeum-egylet Harmadik Évkönyve. Vegyesek. 

A népszerűről az egyházi szónoklatban. 
„II y a dans la véritable éloquence un 

élément, qui ne meurt pas : le vrai et le 
populaire." (Felix.)1) 

A religio a népet és művészetet nemcsak el 
nem választja egymástól, de sőt összefűzi, és ezt a 
szövetséget templomában megszenteli. Parthenon 
szikláit és a Capitolium meredélyeit egykor magas 
fokú művészet és hullámzó néptömeg vette körül. 
Ám a kereszténységnek nincs oka irigyelni Róma és 
Athen népeit, minthogy ő közte és a művészet közt 
a szövetség még belsőbb, még csodálatra méltóbb. 
A gothikus székesegyház olyan mű, mely ezt a szö-
vetséget még hangosabban hirdeti. Ez a templom 
egészen a népért van. Ez az ő élete, vágya, remé-
nye, dicsősége. Örömet, bátorságot, vigaszt lel itt a 
középkor gyermeke. A szobrokról, a képek, az ablak-
üvegekről, mint nyitott könyvből olvassa saját sor-
sát, eredetét és élete czélját, melyet ma sokszor a 
legtudósabb sem tud. Ime ez a legfenségesebb mű-o o o 
vészét népszerű ! A XIII. és XIV. századi olasz res-
publikák története megmondja nekünk, hogy mű-
vészet és nép mily szoros viszonyban vannak egy-
máshoz. A művészetnek nincs élete a népszerű elem 
kizárásával; hiszen ez a föld, mely azt hordozza, 
ez a nap", mely azt megtermékenyíti . És hogy egy 
— úgyszólván — szemeink előtt lefolyt jelenségre 
hivatkozzunk, nemde a magyar nemzeti költészet-
nek is — lyra, eposz — a népköltészetben kelle 
megifjodást keresni? Hova jutot t volna máskép, ki 
mondja meg ? Vagy ki merné állítani, hogy az ut, 
az irány, melybe tereltetett, nem jó, nem helyes ? 
De ha a műköltészet nem élhet a népszerűnek, en-
nek az örök üde forrásnak birása nélkül, hogyan 

élhetne az egyházi szónoklat, mely csakis a népért 
van ? Mert igaz ugyan, hogy van a világon a nép 
mellett úgynevezett miveltebb osztály is. Vannak 
városok, és van ezen városoknak miveltebb közön-
sége. Csakhogy itt a bökkenő : ezen miveltebb osz-
tálynak nincs külön temploma, és a tanulatlan nép-
osztályhoz arányítva mindig kisebbségben van. 
Egyébiránt, hogy ennek az úgynevezett miveltebb 
városi közönségnek magasabb röptű beszédekre 
volna szüksége, mint a népszerű fogalma megen-
gedi, kereken tagadom. De hát lássuk, mi a nép és 
mi a népszerű ? 

A nép alatt a társadalomnak nem azon osztá-
lyát értjük csak, mely a felföldön bocskorban, az 
alföldön subában jár. Nép a kézművesek, iparosok 
serege is, és általában a tanulatlan, alig képzett, 
szüklátkörü és felfogású kaputosok és topánkások 
légiója.*) Tagadom, hogy ezt a körülményt figyelmen 
kivül hagyni, és az egyházi szószéken máskép is 
mint népszerűen beszélni helyén volna.2) 

Hogy mi lesz a népszerű a szónoklatban, annak 
definiálása nem oly könnyű, mint első tekintetre 
látszik. Azért mi csak körülirjuk. Népszerű lesz 
egy szónoki beszéd akkor, ha annak eszméi, gondo-
latai a hallgatóság mindenikével közösek, vagyis , 
ha azok oly színvonalon állanak, és magasabban 
nem szárnyalnak, mint a hallgatóság nagyobb ré-
szének intellectualis állapota feltételezi ; és ha to-
vábbá ezen eszmék, gondolatok oly nyelven és mo-
dorban adatnak elő, hogy azt a tudós és tudatlan, a 
qualificált és nem qualificált egyaránt felfogja, át-

!) A Gisbert-féle „Éloquence ehr." mű kiadóihoz in-
tézett levelében. 1860. 

*) Nép az egyház nyelvén annyi mint a tanuló egyház. Sz. 
a) Kivételt képezhet e tekintetben valamely fejedelmi 

udvari kápolna, hol a köznapi halandók kizárásával a tár-
sadalomnak cliteje gyűl össze, vagy bárhol tisztán a legma-
gasabb műveltségi osztályok vannak jelen. 

44 
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érzi és megérti. Ha tehát a szónok oly kifejezéseket 
és szólásformákat használ, melyek a nép előtt egé-
szen idegenek, ha tudóskodik, ha elvontan beszél, ha 
oly dolgokkal hozakodik elő, melyekről a népnek 
fogalma sincs, szóval mindig, ha a nép felfogásán 
túlemelkedik akár eszmékben, gondolatokban, akár 
az előadási modorban, — a népszerű ellen vét. Már 
pedig mi haszna, ha valakinek ajkairól az ékesszó-
lás patakként árad is ki, ha ez a patak a hallgatók 
feje felett folyik el, és igy nem szolgálhat lelki 
szomjuk csilapitására? Ep azért a nagy szónokok 
nem csak egyszerűek, hanem népszerűek is igyekez-
tek lenni. Es a szónoki nagyságnak már Cicero sze-
rint is legbiztosabb ismertető jele az, ha a szó-
nok a nép által tartatik nagy szónoknak. „Id enim 
est summi oratoris summum oratorem populo vi-
deri." (De Orat.) 

Ezek igy levén nem érthetünk egyet azokkal, kik 
a szószéken csupa tudományos értekezést tartanak, 
vagy pedig csupán a ,mívelt'közönség igényeihez al-
kalmazkodnak, és a ..ker. igazságok és erények töviseit a 
műszónoklat (?) virágai közé rejtve" próbálják nyúj-
tani a hallgatóknak és olvasóknak. Hiszen ez nem 
egyéb, mint az egyházi szónoklat ,modern' ideálját 
keresni. Hogy a képzőművészetek világában lehet-e 
a ,modern' ideált keresni, annak fejtegetése messze 
vezetne, de nem is tartozik ide. Az egyházszónok 
lati ideálról azonban nem habozunk kimondani, 
hogy az örök érvényű és változhatatlan. Ezt az 
ideált maga a keresztény vallás isteni szerzője reali-
zálta az evangéliumban. „ Az Ur szólott itt az utolsó 
időkben Fia által, ki a bölcseség és tudomány min 
den kincseivel teljes volt, tudván mit kell mondani 
és tudván, mikép kell azt mondani, szólván a mi 
szellemi világunkhoz legmegfelelőbb modorban, da-
czára a titkok mélységének és fenségének, melyeket 
fejtegetett. Nincs is ott semmi, a mi hiányos vol 
na, semmi a mi emberi tökéletlenséget árulna el. 
Soha nem nyilt meg szólásra oly ékesszóló ajak, és 
mindazok, kik őt hallották, joggal kiáltottak fel, 
hogy soha ember igy nem beszélt. Itt kell tehát 
nekünk megtanulni a művészetet, egyesitni beszé-
deinkben a legnemesebb népszerűséget a legfönsé-
gesebb egyszerűséggel", mondja egy tudós atya, 
Gisbert, a philosoph és iró.3) És ez lesz igazán a 
műszónoklat, nem pedig a virág, csillogás vagy tu-
dóskodás. Merő csalódás a műszónoklat fogalmáról 
keresni a virágot és összehalászni a csillogó eszme-

3) L'Éloquence ehr. Chap. X I I . 

gyöngyöket régi mesterek műveiből.4) Műszónoklat 
és compilatio annyi, mint ég és föld. De ha talán a 
mi kisvárosaink mívelt közönsége szivesebben hall-
gatja a virágost, a csillogót, a felfujt üres phrasiso-
kat, ebből épen nem következik az, hogy a szónok 
ezen közönség Ízléséhez alkalmazkodjék, hanem a 
mi következik,az, hogy ezen közönségnek müérzéke, 
jóizlése nincs. De hol is szerezte volna azt? Talán a 
hirlap- vagy regény-olvasásban ?5) Hogy egy egy-
házi beszéd megítéléséhez sokszor annyi érzékkel 
sem birnak, mint egy józaneszli földmivelő, azt 
többször tapasztaltuk.6) Sőt azt is merem állítani, 
ho gy ez az osztály vagy legalább ennek templomba 
járó része, t. i. a nőnem, jelen miveltsége mellett 
csakis a népszerű megértésére képes. Azért én még 
a pest-belvárosi templomban sem merném igy kez-
deni beszédemet: „Van-e, a ki ne ismerné Atlasz 
óriásnak a nevét? kit a főisten Zeüsz arra kárhoz-
tatott" stb. Van bizony. Az a selyemruhás hölgy a 
legtöbb esetben ép oly keveset tud Zeüszröl, Atlasz 
ról, Perseusról, a Meduza-fejröl, és más csodadol-
gokról, melyekkel emiitett szónok beszédeiben ta-
lálkozunk, mint a hátamegett álló iparos vagy hor-
dár. Kettős hiba emiitett szónoknál. Mert, midőn 
igy a népszerű ellen vét, ugyanakkor a beszédnek 
profán szinezetet kölcsönöz.7) Applikálni a pogány 
mesét, azt mondani, hogy „a mi valódi Prometlieu-
sunk Jézus" és hogy a „mi Atlaszunk Péter", annyi, 
mint profán tüzet gyújtani az Ur oltárán, vagy pe-
dig egyházunk legújabb doktora szerint: „Dágont a 
frigyszekrény mellé állítani."8) 

Tehát az evangeliumi és apostoli egyszerűség 
és népszerűség a talaj, melyen az egyházi beszéd-

4) Maury bibornok, a kitűnő itész, erre vonatkozólag 
ezt mondja :„Mais qu'il serait honteux de s'approprier, quand 
il n'est pas possible de les embellir, eh bien, on vous les 
livre à la seule condition d'en indiquer Fauteur." Maury 
Essai. Chap. L X X I I . 

5) „A műérzéket, a mű tudományt csak épen ugy fej-
leszteni, nevelni és tanítani keli, mint minden más ismeretet 
és érzéket." Ipolyi A. magyar műtörténeti emlékek tanul-
mánya 1878. 

6) Az 1876-ik évben valahol túl a Dunán egy ref. pré-
dikátor valaki felett parentált. Az X megyei Közlöny kö-
zölte e beszédet mint valami nagyszerűt. A ,P. Napló' cu-
riosumképen az exordiumot átvette, megjegyezvén, hogy 
ebben az a nagyszerű, hogy az X megyei Közlöny szer-
kesztősége nagyszerűnek találja. Csakugyan olvasva azt, az 
ember nem tudta, hogy min mosolyogjon, a beszéden-e, vagy 
az X megyei közlöny szerkesztőségén. íme a városi mívelt 
közönség izlési képessége Több példát is tudnánk felhozni. 

"') Az egyházi beszéd nem vezérczikk. Itt a mythos 
alkalmazása helyén lehet. 

8) „II ne faut pas mettre l'idole de Dagon avec l'ar-
che d'Alliance." Szalézi sz. Ferencz egy leveléből idézve 
Gisbert rhetorikájában. 
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nek teremni kell. De mégis emiitett szónok beszé-
deihez irt előszavában azt mondja, hogy „tapaszta-
lásból ismeri a Csáky-szalmákat, melyek amaz antik nézet 
talaján : — evangeliumi és apostoli egyszerűségé — szok-
tak teremni. Engedelmet kérünk, de azok a Csáky-
szalmák semmi vonatkozásban sem állanak az apos-
toli egyszerűség antik talajával. Hát kivánja ez „az 
antik nézet" a szónoktól p. o., hogy a beszéd legyen 
üres, száraz, gyarlóan összetákolt, hogy a szónok 
ne használja egyáltalán a dialectikafegyverét stb.? 
Nem, ez az antik nézet semmit sem igényel a Csáky-
szalmák tulajdonaiból. Az az antik nézet semini 
tökéletlenséget nem involvál. Ez a legbiztosabb ta-
laj, melyre az egyházi szónok állhat. Az evangéli-
um, a biblia, ez az isteni minta, melytől az egyházi 
szónoknak sohasem kell eltávozni, vagy ha eltávo-
zott, vissza kell térnie ahhoz, mint ezt maga az 
egyházi szónoklat fejedelme, sz. Chrysostom is tevé. 
Róla beszéli egy korabeli történetíró, hogy tudós, 
fellengző modorban kezdett prédikálni. De egy al-
kalommal egy pórnő e szavakkal járult hozzá : 
„Atyám, mi szegény tanulatlanok téged nem ér-
tünk." Es e figyelmeztetés tökéletesen elegendő volt 
a nagy embernek, hogy örökre bucsut vegyen a kez-
dett iránytól és legyen igazán népszerű. És itt kez-
dődik az ő szónoki nagysága, hogy népszerű lett. 
Népszerű lett a szó való értelmében. Pedig ő oly 
vegyes közönség előtt beszélt, a milyen előtt nem 
minden emberfiának lehet alkalma beszélni. Jelen 
voltak ott az állam főhivatalnokai, a keresztény tu-
dósok, a pogány philosophusok, ugy mint a nagy 

/ 

város szegényeinek és koldusainak serege. Es mi-
dőn a szegények mindent felfogtak és megértettek, 
a tudósok nem győztek eléggé bámulni és csodál-
kozni. Ez a müszónoklat. 

De már most nein kell ám összetéveszteni a nép-
szerűt a póriassal. Nem kell azt hinni, hogy a nép-
szerűvel a kissé emelkedettebb irály, az ékítmények, 
a szónoki figurák stb. nem férnek össze, s hogy igy 
azokat az egyházi beszédből száműzni kellene. Ez 
bizonyára annyi volna, mint száműzni magát ez 
ékesszólást. Ker. sz. János, mint kortársai, mint a 
próféták is használják az ékítményeket. Mily ele-
ven, finom képekkel rajzolja p. u. Izaias a hiúságot 
az oltár egy emberében és egyúttal annak megér-
demlett büntetését.9) Egyébiránt Izaiás mindenütt 
távol áll a póriastól, a köznapiastól, mint azt már 
sz. Jeromos megjegyzi a latin fordítás elé irt prae-

9) Isai X X I I . 1 6 - 1 8 . 

fatióban : „De Isaia sciendum quod in sermone suo 
disertus sit, quippe ut vir nobilis et urbanae elo-
quentiae, nec habens quidquam in eloquio rustici-
tatis admixtum."10) 

Nem kell azt gondolni, hogy a világon talán 
könnyebb dolog sincs, mint népszerű lenni, márt . i . 
a szónoki beszédben. Tanult emberek, kik hozzá-
szoktak a magasabb gondolatmenethez, sokszor akar-
va sem tudnak elég népszerűen irni és beszélni. 
Ravignan atya, midőn a szószékről visszavonult, 
tanítványai előtt maga bevallá, hogy nem tudott 
eléggé népszerű lenni, és igazat ad kritikusainak, 
kik őt erre figyelmeztessék.11) 

A népszerű jelleg az egyházi beszédre nézve tehát 
az levén, mi a házra nézve a lakhatóság, az ételre 
nézve az élvezhetőség, s általában minden beszédre 
nézve az érthetőség, önként következik, hogy egy-
házi szónokainknak ez irányban nagy gondot kell 
kifejteniök; jó, sőt szükséges azonban erre már a 
papnevelő intézetekben is, a szónoklattan tanításá-
nál s a megfelelő gyakorlatok tartásánál, kiváló 
figyelmet fordítani. Egy kassa-egyházmegyei káplán. 

I l l e t é k e s s z ó 
a bölcsészeti tanulmányok emelésének szükségesvoltáról. 

Dr Margó Tivadar, tud. egyetemi e. i. m. rektor 
székfoglaló beszédéből.*) 

Nem mellőzhetem hallgatással a bölcsészet iránt 
majdnem általánosan mutatkozó közönyösséget ho-
nunkban, s annak a hallgatók részéről igen káros 
elhanyagolását az egyetemeken. — Jeles és hírne-
ves tudósok, u. m. Helmholtz, Du Bois Reymond, 
Huxley és mások, valamint e székről is nem egy 
kitűnő elődöm erélyesen hangsúlyozták már a böl-
csészet fontosságát a tudományokban. 

Tapasztalásból tudjuk, miszerint az ész bölcsé-
szeti kiképzésének hiánya az egyetemi tanulást egy-
oldalúvá, fölületessé, söt olykor teljesen sikerte-
lenné teszi. E hiánynak káros hatása érezhető ugyan 
többé kevesbbé minden tudományszakban, de leg-
károsabb befolyással van a természettudományi sza-
kok hallgatóinál. 

A valódi természetbúvárnak ugy mint bármely 
más komoly tudományos kutatónak, nemcsak az 

10) Vulgata. 
n ) „On m' a reproché souvent, de n'être pas assez po-

pulaire, et avec raison, je le sens." Maximes du P. de Ravi-
gnan sur la prédication. 

*) Most jelenvén meg e beszéd szövege, csak most kö-
zölhetjük e részletet. Acta Reg. scient. Univ. Ung. Budap. 
a. 1879/80. fasc. I. 61 s köv. \l. 
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adatok gyűjtésében, az észlelésben és a tények me-
gállapításában, hanem a helyes, szigorú és logikai 
gondolkodás szellemi munkájában is ki kell tűnnie. 
Ki pusztán csak az adatok gyűjtésével és leirásával 
foglalkozik, a nélkül azonban, hogy a tények egész 
sorozatát szellemi kapcsokkal egymáshoz fűzni, s 
köztük az okbeli viszonyt megállapítani törekednék, 
s igy magukat a tényeket megfejteni és megmagya-
zázni képes volna: annak lehet ugyan tudása, de va-
lódi tudománya nincs; — ö csupán a köveket és 
egyéb anyagot gyűjti, de házat nem épit. Ismerünk 
nem egy ily szaktudóst, ki a hernyóhoz hasonlóan 
röghöz tapadva a szántóföld egyik barázdájában, 
látja ugyan a közvetlenül körülötte levő tárgyakat, 
de nem látja a termő aranykalászokból álló egész 
búzaföldet. 

Az egyszerű észlelés, történjék az bonczkés, gór-
cső vagy bármely más eszközök segítségével, élesíti 
ugyan a külérzéki szerveket, s fokozza az észlelő te-
hetséget; de azért még a legpontosabb észlelés sem 
mondható magában véve valódi kutatásnak vagy 
búvárkodásnak. Az előbbihez csak ép érzékek, jó 
eszközök, szorgalom és türelem, mig az utóbbihoz 
szigorúan fegyelmezett s önállóan gondolkodó ész, 
helyes következtetés, combinatio, biráló ítélet, egy 
szóval szorosan vett szellemi munka kivántatik. 

Az egyszerű észlelőből tudományos kutató vagy 
búvár csak akkor válhatik, ha a gyűjtött adatok, 
vagyis az észlelt tünemények egész sorozatát szel-
lemi kapcsokkal egész lánczolattá egybefüzni képes 
vagy azokat legalább összefüggésbe hozni, s igy a 
sokféle alakok, a változó, gyakran lényegtelen je-
lenségek közt az állandót, az egységest kilesni, a 
törvényt megállapítani törekszik. E tulajdonság jel-
lemzi leginkább a valódi, az igazi búvárt, kinek jól 
gyakorlottnak kell lennie a bölcsészetileg önálló 
munkában, a helyes gondolkodásban, következtetés-
és combinálásban. 

Bármily különbözők legyenek is a tudományok 
egyes szakai: abbban megegyeznek mind, hogy tu-
dományosan gondolkodni törekszenek, s a tudomá-
nyos bölcsészeti gondolkodást egyik sem nélkü-
lözheti. 

A természettan és vegytan a tünemények megfej-
tésére legjobb sikerrel használja a parányok elméle-
tét; — kérdem pedig: mi tulajdonképen a. parány? 
inert eddig senki nem látta, senki nem észlelte. — 
Nem egyéb az, mint egy gondolat, egy elv, egy tu-
dományos föltevés, melyet a tudományban sikerrel 

csak addig használunk, mig segélyével a tünemé-
nyeket megmagyarázni képesek vagyunk. 

A legbiztosabb tudomány — mint tudjuk — a 
mennyiségtan, és ez is csak néhány axiómából vezeti 
le minden tételét puszta deductiók által, mely axió-
mák a tér és idő fogalmából önkényt következnek. 
De kérdjük: mi a tér, és mi az idő? — egy még be 
nem bizonyított probléma, melyhez csak a bölcsé-
szet férhet hozzá némiképen. És mégis mi volna az 
egész eröinütan — mennyiségtan nélkül!? 

A morphologiában tudvalevőleg az állat- és nö-
vényvilág különböző alakjainak keletkezése nagy és 
nehéz problémát képez. Bármint törekszünk is azt 
megfejteni, akár a fejlődés elve szerint*), vagyis a fa-
jok változékonysága és a legalkalmasabbak fenn-
maradása, — akár azok merev állandósága és stabilis-
musa által, egyik esetben sem nélkülözhetjük a böl-
csészeti gondolkodást. De a tudományban azon elv-
nek van nagyobb értéke és elsőbbsége, melynek se-
gélyével több tüneményt vagyunk képesek az is-
mert természeti törvények alapján megmagyarázni. 

Ugyanigy van a többi tudományokkal. Sőt ha 
a művészetre fordítjuk figyelmünket, kérdem : mi tu 
lajdonkép a szép, a magasztos? Akár eszményi, akár 
realistikus oldalról tekintse e kérdést az aestheti-
kus : egyik esetben metaphysikai föltevésen, a má-
sikban psychologiai magyarázaton, tehát mindkét 
esetben bölcsészeti suppositiókon alapszik. 

Ha tehát körülnézünk a tudományok nagy bi-
rodalmában, akár az elméletiek, akár a gyakorla-
tiak között, egyet sem találunk, mely végeredmény-
kép a józan bölcsészetet ne szükségeiné. A termé-
szet- és orvostudományokra, a hittudományok-, tör-
téneti, jog- és államtudományokra szintúgy, mint a 
philologia- és nyelvészetre nézve egyaránt nélkü-
lözhetlen a philosophia, noha nem a meddő specu-
latiókon alapuló, hanem a valódi tényekből kiinduló 
és alapos gondolkozású bölcsészet. 

Baco szép és találó hasonlata szerint a tudo-
mánynak, bármely tárgygyal foglalkozzék is az, 
sem a hangyához, sem a pókhoz nem szabad hason-
litnia: mert mig amaz csak az anyagot hordja ösz-
sze nagy szorgalommal, emez saját készitménvü 
szálakból szövi össze hálóját ; — hanem hasonlíta-
nia kell a méhhez, mely a legkülönbözőbb virágok-
ból gyűjti össze a nectárt és virágport, hogy azokat 
mézzé és viaszszá dolgozza fel. 

*) Ez inkább költészet lenne mint tudomány. Szerk. 
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A s z á m o k 
mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiröl. 

H é t. 
(Folytatás.) 

A szentség legkiválóbb eszköze az áldozat, mely az ó 
szövetségben ugyan csak külső megigazulást és szentséget 
eszközölt, de in vii'tute futurae mortis Christi a belső szentsé-
get is jelentette. Azért 7 az áldozat száma. „Áldozatot áldoz-
zatok tűzzel az Urnák hét napig. A hetedik nap pedig na-
gyobb és szentebb legyen ; és azon semmi szolgai munkát 
ne tegyetek." (3. M. 23, 8.) „Áldozának az Urnák ama na-
pon a nyereményből és zsákmányból, melyet hoztak vala, 
hétszáz tulkot és hétezer kost" (2. Kron. 5, 11.) „és össze-
sen hét tulkot vivének áldozatra és liét kost, hét bárányt és 
hét bakot a bűnért, az országért, a szentélyért stb." (2. K. 
29, 21.) „Hét nap áldozva egy-egy bakot a bűnért napon-
kint hét nap engeszteljék ki az oltárt, tisztitsák és 
szenteljék föl azt." (Ezech. 43, 25, 26.) 

Bileam hét oltárt emel és ugyanannyi borjut és ugyan-
annyi kost áldoz. (4. M. 23, 29.) Az áldozatra alkalmas álla-
toknak, mielőtt az Urnák szenteltetnének, 7 napig kellett any-
jokkal maradniok (2. M. 22, 30.), ép ugy, mint az ujonszü-
lött gyermek is csak 8-ad napon lesz a körülmetélés által 
Jehovának szentelve. 

A szentséggel összefügg a tisztulás ; miért is a tisztu-
lási periodusok a 7-es számra vannak alapitva (nagyob-
bára azonban a hatos számra). Hét napig tart a gyermek-
ágyas asszonynak tisztátlansága, miközben bármihez nyul, 
tisztátalanná lesz (3. M. 12, 2.), s ha leánygyermeket szült, a 
7 nap megkétszereztetik (u.o. 5. v.). Ugyancsak 7 napig tart 
a bélpoklos tisztátalansága (3. M. 13, 5. 6 ; 14, 9. 38; 4. M. 
12, 15.), valamint a férfiúé, ki magfolyásban szenved (3. M. 
15, 13. v. ö. 2. v.) és ki valamely nővel közösül havi vér-
folyás idején (3. M. 15, 24.), vagy, ki holttetemet érinte. (4. 
M. 19, 11; 31. 19.) 

A hétszeres mosakodás a fürdőben : — „Menj és 
mosdjál meg hétszer a Jordánban" (2. Kir. 5, 10.) — nem 
csak a zsidó népnél volt szokásos, hanem minden ókori né-
peknél. (Plutarch de Is. 42.) Y. ö. a mysticus fürdőt Apu-
lejusnál. (Met. X I . Init septies submerso fluctibus capite, 
quod eum numerum praecipue religionibus aptissimum P y -
thagoras prodidit). 

Azon körülményből, hogy a tisztátlanság 7 napig tart, 
könnyen érthető, hogy egyes megholtak után a gyász is 
ugyanannyi ideig tart. Jákobot fiai — „a temetés pompáját fö-
lötte nagy sírással megtartván, hét napot töltének" — hét 
napig gyászolták. Igy több példát is láthatni. (V. ö. l . Sám. 
31, 13; 1. Krón. 10, 12; Judeth 16, 29; Sir. 22 ,13 . ) 
Ugyanis a gyászolók többé kevésbbé érintkezésbe jővén a 
megholt tetemével, tisztátalanokká lesznek. 

Az egyiptomiak megtízszerezték a gyászidőt, gyászuk 
70 napig tarta. (Herod. II. 85. 1 M. 50, 3.) 

Igaz, hogy Priamus Trójánál elesett fiát, Hectort, ki-
lencz napig gyászolja, — de nem szabad feledni, hogy a 
kilenczes és hetes szám, mint a pogány népek két legszen-
tebbike (lásd majd kilencz), gyakran fôlcseréltetilç egymás-

sal. Igy szolgáltatott Athen minden kilenczedik évben hét 
ifjút és hét szüzet Creta szigetére Minotaurusnak áldozatul; 
és az Elisaeus próféta idejében divott hétszeres mosás he-
lyett a mai zsidók kilenczszer mossák meg a holttestet (ha 
nem is a haladók, de legalább az orthodoxok). A gyászhét-
tel ellentétben van a lakadalom és lakoma hete (v. ö. Bir. 
14, 12. 16. 17; Eszt. 1, 5 ; 3. Mak. 6, 28.), valamint egyál-
talán a nagyobb ünnepek egész heti vigsága. A görögök pe-
dig 9 napig tobzódtak a vendéggel. 

A tisztátlanság és a gyász fogalmával a büntetés fo-
galma köttetik össze, melynek amazok leggyakrabban kö-
vetkezményei valának. A gyermekágyas asszonynak és a 
bélpoklosnak tisztulási idejök leteltével áldozatot kelle lioz-
niok ; Aaron és Mirjam, Mózes testvérei, zugolódásuk miatt 
bélpoklossággal büntettetnek ; a törvény megvetőjét beteg-
séggel sújtja az Ur. (2. M. 5, 26 ; 3. M. 26, 25.) Amennyi-
ben a halál is csak Istennek büntető Ítélete („halállal halsz 
meg" és 3. M. 10, 2.), a megholtnak legközelebbi rokonai 
bűnének mintegy részesei lesznek és tisztátlanságuk egy 
része a megholt büntetésének. (Folytatjuk.) 

Dr KanyurszJcy György. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 9. Katholikus kérdések és a libe-

rális sajtó. — A legközelebb lefolyt, hogy többet ne mond-
junk, tiz év, mely idő alatt a liberalismus fénykorát élte, 
eléggé megtanította a katholikusokat, hogy mit várjanak a 
liberális sajtótól, ha valamely katholikus kérdés napi rendre 
kerül. A legrutabb támadások, melyek rosz akarattal 
vegyes tudatlanságot árultak el, a minden illemet levet-
kőzött vakmerőség, a nemtelen gyanúsításokkal sorakozva, 
az önkény, az erőszak nyilatkozatai, — igen, mindezek szere-
peltek azon vezérczikkeknek nevezett, gyülölet-telt férczel-
ményekben, melyek hivatva voltak a közönséget valamely 
kath. kérdés felett tájékoztatni. Ha az ember ez igazságsze-
rető (?) és nemes (?) indulatból származott vezérczikkeket 
kezébe vette, biztos lehetett, hogy azokban a kérdés, sophis-
mák, téves, elferdített alapokra fektetve, agyonüttetett, és 
igy a ,művelt' közönség előtt az ügy bizonyára elveszett. 

Nem tudjuk, hogy a katholikus kérdések ujabb modo-
rú liberális tárgyalását a liberalismus uralmának kézzel-
fogható hanyatlása következményeül tudjuk-e be ; de annyi, 
ugy látszik, való, hogy a liberális sajtó csakugyan uj modort 
kezd meghonosítani. Hogy ez meddig tart, azt természetesen 
ma megmondani nem lehetséges, mert a liberalismus utjai 
és tervei az idők és körülményektől függnek. Az uj modor, 
melylyel a liberális sajtó a kath. ügyeket tárgyalja, a régi-
től annyiban eltér, amennyiben most már nem tapasztalható 
az a minden katholikumot gyűlölő szellem, az a heves megtá-
madása a katholicismus jogainak és jogos érdekeinek, és eny-
nyiben legalább negative kedvezőnek mondható. De annyi-
ra a liberális sajtó még ma sem jutott, hogy csak elismerné 
is, mennyit kellett a katholicismusnak szenvedni, annál ke-
vésbbé jutott oda, hogy megnevezve a katholikusok szen-
vedéseit, azok megszüntetését követelné. 

A katholicismus ugyan mindenütt páratlan szenve-
désnek volt ott kitéve, hol a protestantismus uralomra ju-
tott. A szenvedések, a kínzások ne továbbja azonban a pro-
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testantismus részéről e katholikusokat Irhonban érte. És e 
szenvedés még ma, a 19-ik század vége felé sem érte végét. 
Az irhoni katholikus még ma is hontalan hazájában, mert a 
földbirtok hasonlithatlanul nagy része, mely egykor a katho-
likus ireké volt, még ma is protestáns birtokosok kezében 
van és az irhoni katholikus csaknem éhhalálra van kárhoz-
tatva. Nem csoda, ha az irhoni katholikusok épen napjaink-
ban is tarthatatlan helyzetök javitására törekednek. Az ir-
honi agrárius kérdés, mely katholikus kérdésnek nevezhető, 
mivel több millió katholikus léte vagy nem léte forog kér-
désben, bejárta az összes európai sajtót, és — nálunk is ta-
lált figyelemre, legalább a németnyelvű,Pester Lloyd'-ban» 
és épen ez az, mire czélozva mondtuk, hogy a katholikus 
kérdések a liberális sajtóban uj modorban tárgyaltatnak. 

A ,Pester Lloyd' t. i. egy egész hasábot szentel az ir 
agrarius kérdésnek. Midőn e czikket olvasni kezdtük, tudva 
jól, hogy e kérdés az ir katholikusok százados sorsával ösz-
sze van fűzve, és hogy e kérdés igazságos megoldása, az ir 
katholikusok felmentését jelenti rabszolga állapotjukból, 
azon reményben éltünk, hogy végre valahára a ,Lloyd'-ban 
is fogunk találni egy vezérczikket, mely a katholikusok pá-
ratlan szenvedéséről megemlékezve, az angol kormánynak 
ajánlani fogja, hogy oly hosszas kinzás után a katholiku-
soknak igazság szolgáltassék. Hiu remény. Az egész ve-
zérczikk, melynek ily fontos kérdést kellett volna felderí-
teni, nem egyéb, mint elmefuttatás. A ,Lloyd' czikkezőjének 
távolról sincsen eszében feltárni olvasói előtt, pedig ezek 
közt valószínűleg sokan rá is szorulnának, az ir agrarius 
kérdés eredetét. Pedig ez minden esetben sokat, sőt legtöbbet 
megfejt ama mozgalomra nézve, mely jelenleg a katholikus 
irels közt létezik. Ha a ,Lloyd' olvasóinak nem csak nem-
zetgazdászati szempontból, hanem vallási oldaláról is fel-
tüntette volna az ir mozgalmat; lia nem csak azt mondta 
volna el,hogy az irhoni birtokosok Angliában é3 máshol köl-
tik el a katholikus írektől kisajtolt milliókat, hanem megje-
lölte volna, hogy ezek a vérszopók protestánsok : akkor a 
kérdés egészen más színben tűnnék fel az olvasó előtt. De a 
liberális ,Lloyd', valamint önmaga nem bir érzékkel a ka-
tholikusok iránt, ugy bölcsen óvakodik attól is, nehogy ol-
vasóiban részvétet keltsen a katholikusok iránt, mert ez 
őt valamikép ultramontán hírbe hozhatná, mitől ő óvako-
kodik, mert ez nem fizeti ki magát. 

Erről lehet ráismerni a liberális sajtóra, hogy az, 
amennyire csak teheti, kerüli még a ,katholikus' névnek ki-
ejtését is, vagy ha érzi, hogy a katliolikusoknak igazságuk 
van, a kérdést oly irányban kezeli, hogy abból valamiképen 
ki ne tűnjék, mily iszonyú, a katholikusokon elkövetett zsar-
nokságnak köszönhető egyik vagy másik kérdés időközi 
feltűnése. Mily más, mily homlokegyenest ellenkező eljá-
rást követ a liberális sajtó, köztük természetesen a ,Lloyd' 
is, midőn nem katholikusokat érdeklő ügy van napi renden, 
különösen, ha az ügy a zsidókat illeti? Emlékezzünk csak 
vissza a berlini congressusra, emlékezzünk csak ennek kö-
vetkezményére a zsidók honositására Oláhországban : mily 
követeléssel állottak elő a lapok a zsidók részére, pedig mily 
óriási különbség van az irhoni katholikusok és az oláhor-
száo-i zsidók honosításának kérdése közt? Az irhoni katho-
likusok állapotáért nem érdeklődnek lapjaink, pedig ott 

elnyomatott, végső szegénységre juttatott nép felszabadítá-
sáról van szó ; a zsidók érdekében pedig felszólaltak, holott 
itt arról van a szó, nehogy a felszabadított zsidóság még 
jobban elnyomja a szegény oláh népet. Ott nem érdeklődnek, 
habár a katholikusok vallásuk miatt nyomatnak el ; itt ér-
deklődnek, ámbár a zsidók által a nép anyagilag nyomatik 
el. Ez a liberalismus igazságos mértéke a katholicismus ö o 
iránt, és mégis? . . . . [ j 

Budapest , decz. 8. Az Immaculata jubilaeuma a buda-
pesti közp. papneveldében. — Ma, mint a szeplőtelen fogan-
tatás kihirdetésének negyedszázados évfordulóján a pesti 
növendék papok magyar egyházirodalmi iskolája is megem-
lékezett vódanyjáról, s az intézetnek ez alkalommal kiválóan 
feldiszitett földszinti nagy termében zártabb körű, mintegy 
családi ünnepélyt tartott. Hiszen a szeplő nélkül fogantatott 
Szűz az, kinek pártfogása alatt a kör immár fennállásának 
ötvenedik évébe lépett. Az ünnepélyt az intézet széphirnevű 
énekkarának egy szabatosan előadott darabja nyitotta meg, 
mely után a kör elnöke intézett néhány szót a tagokhoz, 
kérve őket, hogy tűzzenek a föld százezrei által e napon 
Máriának felajánlott koszorúba az iskola nevében is egy 
hő szívből nyújtott nefelejts-szálat s mutassák be, mint ma-
gyar ifjak édes hazanyelvükön, áldozatukat Pártfogónéjok-
nak. Elnököt felváltotta Kiss János, ki a szeplőt. fogantatás 
kihirdetésének korszerűségéről értekezett. Értekezésében ki-
mutatja, hogy épen korunk uralkodó tévelyeit: a rationalis-
must, semirationalismust s ezek szülöttjeit, a mindenisteni-
tést, az anyagelviséget s az istentagadást tekintve, valóban 
korszerű volt a kihirdetés, mert e tévelyeket együttvéve és 
egyenkint alapjaiban forgatta fel a szeplőtelen fogantatás 
meghatározása. Utána a kar által előadott gyönyörű ,Tota 
pulchra es Maria' dallam egyike volt az ünnepély fénypont-
jának. Következett Tóthfalusy Béla értekezése, melyben be-
hatóan szól aqu. sz. Tamásnak a bokl. Szűz szeplőtelen fogan-
tatásáról szóló tanáról. Négy véleményt különböztet meg, s 
ezek közöl annak az igazságát védi, mely vélemény szerint 
szent Tamás nem ellenkezik a szeplőtelen fogantatás taná-
val, vagy legalább egész bizonyossággal a kérdéses helyek-
ből ki nem mutatható az ellentét. Végül okát adja annak, 
hogy miért választotta ő e kérdést. Czélja volt a kör őszinte 
ragaszkodásáról bizonyságot tenni, melylyel a szent atyánk 
által ajánlott scholastikai rendszert átölelik, magokévá te-
szik már most, hogy igy az előszeretet e rendszer iránt ben-
nök napról napra gyarapodjék. Az intézeti énekkar által 
ezután előadott alkalmi énekkel, Baan Jánosnak ugyan 
csak alkalmi költeményével s az elnöki zárszóval végét érte 
a sikerült ünnepély. Erre felállt a papnevelő ház kor-
mányzója, nagyságos Markus Gyiila esztergomi kanonok 
ur s a növendékekhez fordulva szivélyes szavakban fe-
jezé ki örömét és köszönetét a magyar egyházirodalmi is-
kolának, hogy e szép ünnepély által csatlakozott azon 
számtalan egyletekhez, melyek ma kiválóan adnak kifejezést 
a boldogságos Szűz iránt érzett tiszteletűknek s kegyele-
töknek. Buzditá — s ekkor az összes jelen volt növendékpap-
sághoz fordult, — buzditá a növendékeket, hogy e most kifeje-
zett érzelmeket hiven őrizzék meg, s ha majdan az élet 
küzdterére kilépnek, — iparkodjanak terjeszteni a boldog-
ságos Szűz tiszteletét. Dicső királyunk — sz. István óta — 
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hazánkat Regnum Marianum-nak hivják, s valóban, ha 
valaki, ugy első sorban a boldogságos Szűz képes arra, hogy 
közbenjárása által kimentse az ezer veszélyek közé került 
szép hazát. Ujolag köszönetet mond a nyújtott élvezetért az 
összes elöljáróság nevében az iskolának és az énekkarnak 
is, mely buzgó közreműködése által, karöltve az iskolával, 
nagyban emelte a kedves és igen sikerült ünnepély szépsé-
gét. Jelen voltak ő nagyságán kivül az intézet érdemdús 
elüljárói mindnyájan és a ,Religio' szerkesztője. 

Belgium. Mgr Bumont tournayi püspök ügyében az 
ottani káptalan következő okmányokat közölt az egyházme-
gyei papsággal. Ezen okmányok illetékesen megvilágítják az 
emiitett érdemdús főpásztor szomorú ügyét. Közöljük teljes 
szövegben. A káptalan nyilatkozata igy szól : „Nov. 29. 
1879. Tiszt. Urak ! Tegnap, pénteken, 28-án, esti 7 óra táj-
ban mgr du Rousseaux, ő szentsége X I I I . Leó házi praela-
tusa, megjelent a rendes tanácskozások termében egybegyűlt 
káptalan előtt s bemutatta a pápa rendeletét, mely őt a megye 
apóst, kormányzójává nevezte ki, reábízván egészen és telje-
sen a hatóságot tarn in spiritualibus quam in temporalibus. — 
A káptalan, elismervén ezen okmány hitelességét, siet, a 
mint kötelessége parancsolja, azt önökkel közölni. Meg va-
gyunk győződve, hogy önök ezen pápai határozatot azon 
tisztelettel és engedelmességgel fogadják, melyet önökben a 
szent szék és valamennyi törvényes felsőbbség iránt tapasz-
talni szoktunk. — Fogadják, tiszt, urak, odaadó és szeretet-
teljes érzelmeink nyilvánítását. A tournayi székesegijház 
káptalana." Következnek az aláírások. 

A pápai rendelet szövege ez: „Decretum. (Ford.) Bel-
gium egyházmegyéi közt van a tournayi egyház, a ma-
linesi érsekség suffraganeus püspöksége. Lángoló buzgalom-
tól égve, mgos és főt. püspöke Dumont Ede, ernyedetlenül 
igyekezett sikert biztosítani hivatalának, mely reá bizatott. 
Ekként méltán és magas fokban kiérdemelte hiveinek sze-
retetét és tiszteletét, papságának legteljesebb hódolatát s a 
szent szék igazságos dicséretét. Hanem olyan az emberi 
gyengeség, hogy néha, és pedig váratlanul, a lélek leghatal-
masabb tehetségei meggyengülnek az ügyek vezetésére oly 
fokig, hogy még a legjobb szándék mellett sem szolgálhat-
nak ugy mint az előtt. Igy történt, hogy az uttóbbi időben 
a szentszék bizonyos dolgokról értesült, melyek ezen főpap 
kormányzásában megfogyatkozott bölcseség és okosságról 
tanúskodtak. Meghatva ezen hirek által a szent atya főpász-
tori gondjai közé tartozónak Ítélte azt tanácsolni a tournayi 
püspöknek, hogy hagyja el egy kis időre megyéje ügyeit és 
jöjjön Romába egy kis nyugalomra és szórakozásra. A püs-
pök szivesen engedett ezen üdvös tanácsnak. A szent atya 
szeretetének kiváló jeleivel fogadta őt, ki visszatérendő me-
gyéjébe megigérte, hogy követni fogja a szent atya oly 
bölcs és szeretetteljes tanácsait. Hanem egy ujabb szeren-
csétlenség által az ügyek jobb állapota felől kelt remények 
meghiúsultak és a legkomolyabb zavarok csak még inkább 
megrenditék a praelatus tekintélyét. Ekkor, fájdalomtól 
áthatott lélekkel, a püspök megyéje papságához irt köl-le-
vélben és az apostoli nuntiushoz intézett iratában kijelenté, 
hogy hivataláról lemondani szándékozik. Ha a püspök ezen 
helyes elhatározást ekkor foganatosítja, minden panasz meg-
szűnik és ő maga leghathatósabban segített volna a pillanat 

szükségletén. De ezen üdvös eltökélés eredmény nélkül ma-
radt.— Igy állván a dolgok, s mindinkább komolyabb jellegű 
jelentések érkezvén szakadatlanul; kérelmek intéztetvén 
hozzánk nagy tiszteletre méltó egyének részéről ; az összes 
belga büspöki kar szintén közölvén velünk panaszait, — a sz. 
atya elrendelte, hogy kérdés intéztessék a tournayi püspök-
höz, mi oknál fogva nem küldte be a szent székhez kijelen-
tett lemondását. Habár a püspök ezen kérdésre semmit sem 
válaszolt, a szent atya mégis a legnagyobb gyengédséggel irt 
neki egy levelet, melyben inté őt az Urban, teljes atyai jó-
szívűséggel, hogy önként mondjon le az egyházmegye javá-
ért a püspöki kormányzásról. A püspök válaszát néhány 
szóba szorította, — mi bizonyára legkevésbbé sincs arányban 
az ügy nagyságával, melyről szó van, s a mi világosan még 
zavartabb szellemre mutatott. Miután hiába használta ezen 
és még más módokat, a szent atya, azon reményben, hogy 
végre megnyeri a püspöktől azt, mit a lelkek javáért oly 
melegen óhajtott, második, sürgetőbb levelet intézett hozzá, 
mint az első volt, erőteljesen felszólitván a praelatust, gon-
dolná meg komolyan a dolgot, s határozná el végre magát 
főpásztori terhének letevésére. Világosan tudtára adta, hogy 
kénytelen lesz tovább menni, ha tovább is vonakodni fog 
tanácsát, buzdításait és intelmeit követni. Sajnos, a remé-
nyek nem teljesültek. Ezen utolsó eszköznek semmi hatása 
sem volt. 

Ennek következtében, miután ekkoráig minden igye-
kezet s a legszorgosabb gondoskodás hiába volt, a szent 
atya, legnagyobb fájdalomtól áthatva, azt ítélte, hogy to-
vább várni már nem lehet. Meghallgatván a római szentegy-
ház több bibornokának véleményét, meghagyta a püspökök 
és szerzetesek ügyeivel megbizott sz. congregatiónak, nyi-
latkoztassa ki ünnepélyes és alkalomszerű határozattal, 
hogy mgr Dumont Edétől, a tournayi megyében, a hatalom 
minden gyakorolhatása, mind lelkiekben, mind anyagiakban 
vissza van vonva. Azért is a szent congregatio, engedel-
meskedve ezen rendeletnek, a jelen határozat által kijelenti, 
hogy a hatalom, melyről szó van, a nevezett tournayi püs-
pöktől megvonatott és vissza van vonva. Egyúttal, és pedig 
szintén a szent atya rendeletére, teljhatalmat ad lelkiekben 
ugy mint anyagiakban ő méltóságának Du Roussaux Izi-
dor Józsefnek, ki apostoli administrator czime alatt fogja 
kormányozni a szent szék akarata szerint ezen tournayi me-
gyét. Non obstantibus contrariis quibuscunque. 

Kelt Rómában, a püspökök és szerzetesek ügyeivel 
megbizott sz. Congregatio titkári hivatalából, 1879. nov. 22. D O O 

P. H. Ferrieri J. bib. elnök. 
Agnozzi ker. J. titkár. 

IR0D1L0I. 
X A felső-magyarországi muzenm-egylet Harma-

dik Evkönyve- Az igazgató választmány megbízásából 
szerkesztette és közrebocsátja : Dr Stöhr Antal, egyleti titkár, 
a prem. főgymnasiumi r. és a kir. jogakad. magántanára, 
Kassa. 1879. 

A f. é. nyár derekán jelent meg, a könyvpiacz kisebb 
terére szoritkozva, egy 168 lapra terjedő s 3 táblával meg-
toldott tartalmas és csinos kiállítású füzet, mely a fenjelzett 
czimet viseli homlokán. Nemcsak Kassa és a történeti emlé-
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kekben oly gazdag abaujmegyei vidék örvendhet egy egy 
ily, a tartalom bőségét s egyes lelkesült férfiak anyagi juta-
lomban épen nem leledző munkásságát, áldozatkészségét fel-
tüntető évkönyv megjelenése felett; hanem minden magyar 
sziv, mely az elröpült idők hasznos törekvésein buzdulni, az 
egyház, mint a művészet és műipar első sorban való párto-
lójának, nemes példáján lelkesülni tud és akar. Helyesen van 
azért választva az érdekesen összeállított mű jeligéje : „Visz-
szafelé kutatva, gyűjtve, biztosabban haladunk előre." Ka-
tholikus álláspontról tekintve, minden kutatás és gyűjtés 
ügyét, be kell vallanunk, az öröm bizonyos kellemmel teli 
áradata közt kell beismernünk, hogy valamint a tudomány 
minden ága édes testvérként ölelkezett az egyház, mint 
ápoló dajka szerető karjaival: ugy a régészeti kutatás és 
gyűjtés lépten, nyomon az isteni félelmet hangoztatja az 
ősök százados levélsoraiban ; a művészet vésője és ecsete a 
templomok és szerzetesházak falai közt talál foglalkozást ; a 
családok és iparos társulatok Istent s változhatatlan örök 
elveit nem feledik ki határozataik és szabályaikból, mintegy 
kézzel fogható beigazolásaul annak, hogy voltaképen mi 
nemesitheti az emberi lelket, mi biztosithatja az állandó fel-
maradást, a tökéletesülést és előhaladást. A mai világ egy 
tekintélyes része, igaz, elméjének minden szentet és igazat 
felperzselni törekvő lángáradatában más néző pontból veszi 
a dolgot; de az egyház, isteni küldetéséhez hiven, a régi 
zászlót lobogtatja kezében s a művészet és tudományok pár-
tolása s elősegitése által már magában „a legérdekesb mu-
zeumot" tárja szemeink elé széles e világon, — miként a 
kedvesirályu s bölcseséggel szóló Nogáll J. ugyancsak e la-
pok hasábjain egy cz. ben hangoztatá. 

E sorokkal egyszersmind czélzólag a felsőmagyaror-
szági muzeumban található tárgyak néhány igen jeles régi 
darabja van érintve, a mennyiben van abban egy keresztelő 
vizmedencze födője 1526-ból, ostyasütő 1538., dombormű, 
egy sz. Katalint ábrázoló remekmű, a freiburgi dóm után-
zata, miniatűr, — oltárka a herwaltói templomból, két sz. 
alakkal s két angyallal, arany mezőn festve, 1514-ből, sat. 
Elég legyen emliteni csupán a beszélő számokat. Pár év 
alatt 23728 darab tárgyat gyűjtött össze a fáradhatatlan 
buzgalom s ritka áldozatkészség a kassai muzeumban, mely-
nek, ha az érdeklődés és áldozatkészség oly arányban fog 
növekedni, mint a minő buzgón és díjtalanul, sőt áldozattal 
működő tisztviselői vannak, minden esetre szép jövője és 
fontos hivatása van felső Magyarországon a műveltség ter-
jesztése körül. — A mint az egyletnek a nevezett füzetben 
foglalt alapszabályaiból kiderül, a muzeum felállítása — s 
gyarapitásával a legnemesebb czélt lebegteti szemei előtt, 
a mennyiben feladatául tüzé ki : a) a mult, főleg pedig helyi 
jelentőségű történelmi, őskori, geologiai, művészeti, irodal-
mi és műipari emlékeinek és maradványainak, különös te-
kintettel a helyi egykori gazdag magyar irodalom termé-
keire, — összegyűjtését; b) a jelenkor történelmi emlékei-
nek, táj-és népismei adatainak, földtani leleteinek, a nyers 
termékek kitűnőbb példányainak, az ipar és művészet re-

mekeinek összegyűjtését, rendezését s tanulmányozás végett 
való kiállitását. Hogy mennyire felel meg a muzeumi egylet a 
kitűzött czél folytonosan erősbülő megvalósítása által a nagy 
közönség várakozásának, mutatja az egyesek által ajándé-
kozott, egyesek érdeklődésének ügyessége által itt-ott meg-
szerzett becses tárgyak szép sorozata. Az irodalmi emlé-
kekre, jelesül a kéziratokra és régibb müvekre nézve azon-
ban kivánatos dolog volna, hogy az évi jelentésekben egy-
szerűen megjelölt számok helyett a könyvek teljes czimei 
adassanak elő egy önálló könyvjegyzékben, mi által egyszers-
mind esetleg hasznos adalék lehet nyujva a magyar köny-
vészethez is, egyéb haszon mellett. (Vége k.) 

= Zimándy Ignácz, törökbálinti plébános ur megren-
delési felhivást tett közzé ,Uj merénylet a józan ész ellen' 
czimü röpiratának második, javított és bővített kiadására. 
Megrendelhető Törökbálinton a szerzőnél. Ara 40 kr. 

V E G Y E S E K . 
Ilmából irják, hogy mgr Massaia, Gallas tartomány 

apostoli vicariusa, ki a tudományos expeditiókat nagyon 
elősegítette, Drebrabatábnn az abyssiniai király foglya. O 
eminentiája Nina bibornok felkérte a franczia kormányt, 
szólítaná fel a többi kormányokat is, hogy befolyásuk által 
mgr Massaia szabadlábra állítását kieszközölnék. A szent 
atya külön követet is szándékozik ez ügyben Abyssiniába 
küldeni. 

— Mily lassan mily kétes becsű eredménynyel szünteti 
meg Poroszország a kulturharczot, mutatja az, a mi legú-
jabban a münsteri egyházmegyében történt. A kormány 
tudtára adta az egyházi iskola-felügyelőknek, hogy ezentúl 
szabad lesz a gyermekeket templomba vezetni s a vallások-
tatás vezetésével ismét a papság lesz megbízva, — csakhogy 
a tanórát s a tanagyag beosztását a kormány fogja megha-
tározni, tankönyvül pedig azokat kell használni, melyek a 
mostani kulturharczos időben vannak használatban. — Az 
egyik kéz azt mondja : nesze; a másik : fogd meg jól, — sem-
mi !. A ,Westph. Merkur' szerint a papság az ily eljárás el-
len tiltakozni fog. 

— f Szeretett munkatársunkat, Molnár János, esz-
tergom-királyi városi segédlelkész urat lesújtó csapás érte. 
Édes anyja meghalt. A gyászjelentés igy szól : Alulírottak, 
rokonaik nevében is mély fájdalommal jelentik hőn szeretett 
édes anyjuknak, illetőleg testvéreknek, Molnár, szül. Lend-
vay Judith asszonynak, folyó év és hó 5-én, a haldoklók 
szentségeinek példás és ismételt fölvétele után,éltének 68-ik 
évében történt gyászos elhunytát. Az Urban elszenderültnek 
hült tetemei f. h. 6-án d. u. 3 órakor lesznek Duna-utczai 
házában beszentelve, s 7-én délelőtt, Táthon a sírkertben 
örök nyugalomra elhelyezve. Az engesztelő sz. Misék, a tá-
thi tempómban a temetés napján, itt pedig a sz. k. városi 
plébánia-templomban f. hó 9-én d. e. 10 órakor fognak a 
Mindenhatónak bemutattatni. Esztergom, 1879. deczember 
5-én. Adj Uram örök nyugodalmat neki ! — És az örök vi-
lágosság fényeskedjék neki ! Lendvay Miksa, Lendvay Flóris, 
fivérei. Molnár Erzsébet, Molnár J., gyermekei. — Megszo-
morodott paptestvérünk lapunk m. t. olvasóinak imáját kéri. 
Vigasztalja meg őt, Az, kinél van vigasz minden forrása. 

P é t e r f i l l é r . 
A budapesti közp. papnevelde magyar egyházirodalmi iskolája 

szentséges atyánknak fiúi ragaszkodása jeléül küld . . . . 3 cs. ar. 

Szerkesztőségi telephon. 
Hóina. Köszönöm. Mindent meg fogok tenni. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Budapesten, deczemta 13. 48. II. Félév, 1879. 
TARTALOM : Az emberi társadalom isteni alaptörvénye. — A szeplőtelen fogantatás és a pápai tévmentesség definitió-
jának összefüggése. — A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — A Szent László-Társulat f. hó 
4-én tartott vál. ülése. — Egyházi tudósítások : Budapest. Kétféle mérték. Znyováralja. A Szeplőtelen fogantatás jubi-
laeumáról. Németország. A kulturharcz Genesise és Exodusa. — Irodalom : A felső-magyarországi muzeum-egylet Har-

madik Evkönyve. — Vegyesek. 

Az emberi társadalom isteni alaptörvénye. 
„Aucune autre grande nation, dans 

ses manifestations extérieures, ne témoig-
ne mieux (que la nation anglaise) de sa 
soumission aux préceptes du Décalogue." 
Le Play, La constitution de l'Angleterre, 
considérée dans ses rapports avec la loi de 
Dieu etc. Paris, tom. i . p. 324. 

Le Play, e nagynevű franczia társadalmi böl-
csész, élete feladatául tűzte ki mennél szélesebb 
körben felfrissíteni és elterjeszteni a társadalom 
vezérlő elemei közt azt a régi meggyőződést, bogy 
a népek boldogsága s a nemzetek alkotmánya csak 
akkor áll szilárd alapon, ha Istennek a tízparancso-
latban összefoglalt törvényein nyugszik. És való-
ban, e kettős, szent törvénytábla, mely tiz törvény-
czikkbe vonja össze az embernek minden kötelessé-
gét, nemcsak a hivő lélek vallásos tiszteletét kelti 
fel magas eredete által, hanem tisztán bölcsészeti 
szempontból is a legnagyobb bámulatra ragadja a 
gondolkodót. Mi keresztények, mi tudjuk, hogy a 
tízparancsolat az erkölcsi világrendben mint nagy 
isteni mű emelkedik ki; hanem bátran elöállhatunk 
vele a hitetlenek elé is, kik isteni eredetét nem is-
merik el, s felhívhatjuk figyelmöket e törvényho-
zásra, mint az ó világ legnagyszerűbb eseményére, 
mint a törvényhozási bölcseség reformokra nem 
szoruló alkotására. 

A zsidó nép, mely reánk e törvényt átszármaz-
tatta, a pogány emberiség chaosában sublimis kivé-
telkép tűnik fel. Egyedül nála található, a képtelen 
polytheismus és rút bálványozás közepett, az egy 
igaz Isten tiszteletén alapuló vallás és társadalmi 
lét. A többi népek polytheismusa elanyagiasitotta 
a vallást. Gyászos eredményei a legbüvölöbb szép-
ség látszata alatt Görögországban érték el tető-
pontjukat. Néhol e polytheismus pantheistikus spi-
ritualismussá, álszellemieskedéssé alakult át, mint 

az indiai régi vallási eszmék körén észlelhető. Da-
czára, hogy a héber népet folytonosan a tévely e 
két ellentétes végletének hullámai csapkodták, mégis 
sem az anyagimádó, sem az álszellemies polytheis-
mus nem volt képes társadalmi életéből az egy igaz 
Isten ismeretét, tekintélyét és tiszteletét elmosni. 
Már ezen körülmény egymaga elégséges arra, hogy 
e nép magasabb, tiszta vallási hitelveiböl erkölcsi, 
társadalmi alaptörvényeinek magasztosságára kö-
vetkeztessünk. Egyébiránt, e nép kebeléből szárma-

• zott a kereszténység. A tízparancsolat, kifejtve és 
megmagyarázva Krisztus által, a keresztény embe-
riség törvénykönyveinek alaptörvénye lett, melynek 
alapján a keresztény czivilizáczió, minden másféle 
műveltséget messze túlszárnyalva, az emberiség 
másik részének meghóditását és assimilatióját fel-
tartóztathatlanul hajtja végre. Miért váltak Minős, 
Solon, Likurg, Numa alaptörvényei ódon romokká ? 
Miért lettek Budha, Konfuczius, Mohamed alkotásai 
mozdulatlanokká, mint a kövületek, a tevékenység 
bizonyos fokára eljutván? Ez alatt Mózes törvény-
táblái, a kereszt árnyában, az állandóság és egye-
temesség, az örök ifjúság és elévülhetlenség, a ter-
jeszkedés és gyarapodás nagyszerű jellegében miért 
tündöklenek ? 

Nem szándékunk jelenleg részletezni e párhuza 
mot a mózesi tizparancsolat és az ó, valamint a nem 
keresztény vagy keresztényellenes uj világ törvény-
hozóinak államok alkotása vagy újjáalakítására 
szánt társadalmi alaptörvényei közt. Csak azon egy, 
általános észrevételre szorítkozunk : miszerint a tiz-
parancsolat oly viszonyban van az ó és uj vi lág 
más eredetű társadalmi alaptörvényeihez, mint az 
ó-szövetségi szent könyvek elseje első fejezetének 
viszonya a nemkeresztény népek cosmogoniájához. 
Ha ezeket vizsgáljuk, ugy találjuk, hogy a vi lág 
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teremtésének történetét ezek ugy adjak elő, hogy a 
teremtés nagy műveletébe különleges, nemzeti isten-
ségeik közbejöttét zavarják be, vagy az isteni te-
remtő tett helyébe a természeti erők működését 
veszik fel. Az első esetben Isten teremtő tettéhez 
fölösleges toldalékot csatolnak és szükkörü nem-
zeti képzelgéseikbe öltöztetik azt; a másodikban 
elvesznek belőle, leszállítják s lealacsonyítják azt a 
természet mindennapiasságának színvonalára. A 
Genesisben ellenben a teremtő tett, az első, legfőbb, 
souverain oka a mindenségnek, egyedül tűnik elő, 
hatalmának s egyszerűségének teljében. Epen ezt 
tapasztaljuk a társadalom erkölcsi alaptörvényeire 
nézve. Az antik, valamint az uj nemkeresztény alap-
törvények vagy mellőzik a morál egynémely alap-
elvét s egyenesen beléjök ütköznek, vagy különle-
ges, nemzeti sajátságokat, aspiratiókat, néha való-
ságos nemzeti szenvedélyeket és bűnöket a morál 
fényébe öltöztetve állítanak fel eszményül s a tár-
sadalmi élet alaptörvényeiül. Csak a tízparancsolat 
azon társadalmi alaptörvénye az emberiségnek, 
melyben az erkölcsök minden alapjai minden ember, 
minden nép, minden idők számára le vannak rakva. 
Ez az általános emelkedés, haladás, tökélyesedés, 
elévüléseknek alá nem vetett, helyi s időbeli körül-
mények által meg nem másítható, nemzeti vagy • 
egyéni önkény által fel nem forgatható alapja. 

Ha mármost e magasztos törvénycodexet ön-
magában tekintjük s közelebbről vizsgáljuk, leg-
először is feltűnik, hogy két részre van osztva. Az 
egyik az embernek Istenhez való egyenes viszonyá-
ra, a másik az embernek emberhez való viszonyára 
vonatkozik. Ez a felosztás kézzelfoghatóvá van téve 
az által, hogy az első rész a két kőtábla egyikére, 
a második a másikára íratott fel.1) Az első táblán, 
az ember egyenes kötelességei Isten iránt egyedül 
ragyognak ; mely elkülönítésnek magasztos értelme 
van. A második táblán következik a tízparancsolat 
hátralevő része, az emberek közti kötelmekről. A 
két tábla a jogok és kötelmek kétféleségét jelenti, 
melyek közül az elsők saját erejökből állnak meg, 
saját fényökben nyilvánulnak, épen ugy mint Isten 
önmagától él, ragyog és uralkodik. A másodren-
düekben csak leszármazott erő, visszaverődő fény 
van, mert nem lehet végkielégitöleg felfogni, ho-
gyan adhat valamit s tartozhatik valamivel az em-
ber az embernek, hacsak nem emelkedünk fel min-
den adomány és elkötelezettség kutforrásához, Isten-
hez, épen ugy mint nem lehet sem az ember, sem a 

íJTTö. Dankó, Hist. rev. V. T. 131, 132. 1. 

mindenség létezését kielégitőleg kimagyarázni, ha-
csak fel nem megyünk egészen a lények lényéig, 
minden létezés végső okáig. De bár két külön tábla 
volt, mégis mind a kettő szorosan összefüggött ; 
egymásmellett voltak elhelyezve a szent szövetség 
szekrényében, egymás mellett voltak tárgyai a nép 
vallásos tiszteletének, mert mind a kettőn Isten 
szent akarata volt kifejezve. A régi és uj pogány 
népek vallásos symbolismusában nincs semmi, a mit 
e mélyértelmü magasztos tanításhoz lehetne hason-
lítani, mely a két tábla különbözésében és együvé-
tartozásában rejlik; és alig vélünk találhatónak 
egyszerűbb s hatályosabb módot és eszközt, mely 
által maguknak a külső érzékeknek segítségével, 
az erkölcsi világrend törvényeinek egységét mara-
dandóbban lehetne az emberek lelkébe, elméjökbe 
és szivökbe bevésni, anélkül, hogy figyelmen kivül 
maradna egyszersmind a különbözés, mely ezen 
egységben, az emberek közti viszonyoknak az Isten-
hez való viszony iránti alárendeltségéből szárma-
zik. A tízparancsolat két táblája kézzelfoghatólag 
megfejti korunknak mesterségesen fölvetett problé-
máját a religio és morál, a vallás és erkölcs közt 
létező viszony felöl. E kettő különbözik egymástól 
mint a két tábla, de szorosan együvé tartoznak, egy 
s ugyanazon világrend alaptörvényét képezik, azzal 
a különbséggel, hogy a vallás az alap, melyben 
az erkölcsi törvény gyökerezik, s a kulcs, melylyel az 
erkölcsi problémák zárát megnyitni lehet. 

Lássuk a két táblát részletesen. 
Az első táblán három parancsolat, mintegy há-

rom törvényczikk áll. Az első kimondja, hogy nem 
szabad csak Istent imádni, tehát tiltja a bálványo-
zást. Bálványozás : legfőbb tekintélynek, hatalom-
nak, bölcseségnek tartani s ekként legfőbb tiszte-
lettel illetni azt, a mi nem Isten, a mi Istennek alá-
rendeltje, teremtménye. A bálványozás tehát sérti 
Isten mindenekfölötti Felségét, s képzelt vetélytár-
sakat adva mellé megfosztani törekszik öt egyedüli, 
elidegenithetlen s közölhetlen legfőbb Uraságától, 
melynek alá van vetve minden teremtmény, mely-
nek engedelmeskedni tartozik az egész mindenség. 
Az első parancsolat tehát Isten mindenekfölötti 
legfőbb lényegiségére (vnsQovoía-jára) vonatkozik. — A 
második törvényczikk tiltja Isten nevének . hiába 
való vételét, vagyis a hamis vagy haszontalan es-
küt, és mindazt, mi Istennek nevével, mint legfőbb 
igazságéval, ki minden igazság forrása és biztosi-
téka, ellenkezik. A harmadik parancsolat vonatko-
zik általában az isteni tiszteletre, névszerint az ő 
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t i s z te l e te napjának megtar tására . A z i s ten i , s zent 
t i sz te le t t á r g y a k ö z v e t l e n ü l I s t e n v é g t e l e n szentsége, 
m e l y az ember m e g s z e n t e l é s é n e k forrása . — Lehe-
te t len , h o g y m i n d e z e k b e n fö l ne i s m e r j ü k azon lep-
lezet t , t i t k o s és m i n t e g y váz la tos , és m é g i s fe l tü-
n ö s é g e á l ta l i g a z á n m e g l e p ő v o n a t k o z á s t , m e l y a 
k é t i s t en i t ö r v é n y t á b l a e l se jének h á r o m té te le és a 
k e r e s z t é n y v a l l á s e g y i k fő d o g m á j a , a s z e n t h á r o m -
s á g t i tka közt lé tez ik . E t ek in te tben , m i n t sok más-
ban, az ó - s z ö v e t s é g i k i n y i l a t k o z t a t á s j e l e n t ő s a l a p v o -
n á s o k b a n m á r b e n f o g l a l á m a g á b a n az uj s z ö v e t s é g 
tana á l ta l te l jes v a l ó s á g u k b a n k i n y i l v á n í t o t t ma-
g a s z t o s i gazságokat , u g y h o g y szent Á g o s t o n te l j e s 
j o g g a l m o n d h a t á : „ N ó v u m T e s t a m e n t u m in ve tere 
latét , v e t u s in n o v o p a t e t . u — D e e g y é b k é n t is, e l -
t e k i n t v e a t ö k é l y ezen t i t o k s z e r ü h á r m a s v o n a t k o -
zásátó l , m e l y c s u p á n h ivő le lkek e l ő t t n y i l v á n u l , a 
t í z p a r a n c s o l a t e l ső három té te l e az ember i ész igé -
n y e i t t i sz tán t ermésze t i s z e m p o n t b ó l s z i n t é n t e l j e sen 
k ie l ég í t i , a v a l l á s e r k ö l c s i k ö t e l m e k rendszeré t töké le -
tesen k imer i t i . I s ten az erkö lcs i v i l á g r e n d n e k u g y a n i s 
h á r o m s z e m p o n t b ó l alapja : a m e n n y i b e n , m i n t l eg-
f ő b b L é n y forrása m i n t l é tnek , m i n t l e g f ő b b I g a z -
s á g forrása m i n d e n i g a z s á g n a k , m i n t l e g f ő b b Szent -
s é g forrása m i n d e n szent ségnek , j ó s á g n a k és t ö k é l y -
nek. E h á r o m s z e m p o n t á l t a l a m i n d e n s é g m i n d e n 
v o n a t k o z á s a k i m e r í t v e v a n ; mer t sz. Á g o s t o n sze-
r in t m i n d e n , a m i van , a m e n n y i b e n van , igaz is, j ó 
is, s zép is, — n e m l e v é n a szép e szméje e g y é b , m i n t 
a va ló , i g a z és j ó ö s z h a n g j á b a n n y i l v á n u l ó t ö k é l y . 
I m e i g y f o g l a l j a m a g á b a n a t í zparancso la t e l ső h á r o m 
téte le az ember i t á r s a d a l o m a l a p t ö r v é n y e i t te l jesen , 
a lét, az igaz, a jó, és i g y e h á r o m e g y s é g ö s z h a n g -
j á n a k b e v é g z e t t t ö k é l y e , v a g y i s a szép s z e m p o n t -
j á b ó l . 

H o l v a n az az ember i t ö r v é n y h o z á s , m e l y i l y m é l y -
ér te lmü , m i n d e n e k e t k i m e r i t ő t ö r v é n y n y e l b o l d o g í -
t o t t a v o l n a az e m b e r i s é g e t ? ! (Vége köv.) 

A szeplőtelen fogantatás 
és a pápai tévmentesség definitiójának összefüggése. 

Ô emája Dechamps Gy. A. malinesi érsek föpásztori szózata. 

A legközelebbi deczember 8-kán 25-ik évfordulóját 
üljük annak, hogy a boldogságos Szűz szeplőtelen foganta-
tása ünnepélyesen meghatároztatott. Ez, valamint a reá kö-
vetkező hitbeli határozat, melyet a vatikáni egyetemes zsi-
nat az egyház fejének tévmentes tanítói hivatala felől ho-
zott, daczára a kereszténység ellenségei gúnyos kaczajának, 
a X I X - i k század vallási történetében két nagy esemény fog 
maradni. Ezek az ellenségek egyébiránt a kifejezett tétel 
igazságáról akaratjok ellenére bizonyságot tesznek az izga-

tottság által, melyet e két eseménynek, a szellemi hatalmas-
ság e két tényének befolyása alatt éreztek s még mindig 
éreznek. Azt hitték ők, hogy a legnagyobb hatalmasságot 
sikerült nekik megrendíteni, s ime nagy zavarba jöttek 
látva, hogy e hatalmasságnak egyetlen szava képes volt 
foglalkodtatni az egész világot, némelyeknek örömet, má-
soknak megzavarodást szerezve, de közönyösségben nem 
hagyva senkit. Azt remélték, hogy sikerült nekik létrehozni 
az úgynevezett szabad gondolkozást, megfosztani az emberi 
szellemet a vallás dolgában minden biztos igazságtól, s ime 
megszégyenülve látják, hogy a kinyilatkoztatott igazság 
ünnepélyes bizonyítására az egész katholikus hivő sereg 
mindenkor buzgó Credo-val felel. 

E két esemény a szentszék két ténye, melyek a leg-
bensőbb kapcsolatban vannak egymással, s mi, Krisztusban 
szeretett testvérek, az elsőnek 25-ik évfordulóját nem akar-
juk örvendetesen megülni a nélkül, hogy meg ne mutassuk 
előttetek a kettőt egyesitő kötelékeket, anélkül, hogy ily 
módon meg ne kisértenők azokat is oktatni, kik a jelzett 
eseményről csak káromolva szólanak tudatlanságukban. 
Ezek annál bűnösebbek, mert a mit nem ismernek, nem is 
akarják ismerni, nem igyekezvén megtudni, mit tanítanak 
az apostoli rendeletek 1854- és 1870-ben, melyek őket föl-
világosítanák. 

Mielőtt tehát, Kr. sz. t., jámbor lelkületekhez for-
dulnánk, épen a jelzett rendeletek szövegét követve meg-
emlékezünk e helyütt az igazságról, és pedig mind a tév-
mentesség, mind a szeplőtelen fogantatás, mind a kettő 
meghatározását összefűző köteléket illetőleg. Azután iga-
zolva elétek tárjuk egy nagy férfiúnak, nagy szentnek, a 
Portu-Mauritio Lénárdnak X I V . Benedekhez intézett sza-
vait: a szeplőtelen fogantatás meghatározása az egyház-
ban fontos korszakot fog alkotni. Végre buzditani fogunk 
benneteket, tegyétek magatokat méltóvá a korhoz, melybe 
az isteni Gondviselés helyezett, egyúttal biztosítunk benne-
teket arról, hogy akkor lesztek ehhez méltók, ha híven 
Üdvözitő Krisztusunkhoz szeplőtelen Anyja által fordultok. 

(Folyt, köv.) 

Á s z á m o k 
mythologiai , bibliai és symbolikus jelentményeiről . 

H é t . 
(Folytatás.) 

A hetes szám, mint tisztulási szám annyiban is vehető 
büntetési számnak, a mennyiben a bün büntetés által en-
geszteltetik ki. 

A hetes számot mint a büntetés számát a következő 
szent irási helyek tüntetik föl : „Hétszeres boszuállás adatik 
Káinért, Lámekért pedig hetvenhétszeres" (1. M. I, 24.) A 
vízözön hét nap után áll be : „Mert ime még hét nap s azu-
tán esőt árasztok a földre" (1. M. 7, 4.) Hét napon át fekszik 
Isten csapása Egyiptom folyóvizén. „És hét nap telik el, 
mióta az Ur csapása volt a folyóvízen (2. M. 7, 25.) Isten 
Isai. 11, 15. hét nyelvre (csatornára) csapja a folyó vizet 
(Eufratot.)" Az Izraeliták bűneikért hétszer büntettessenek 
meg: „Ha ellenem szegültök, és nem akartok engem hall-
gatni, hétszerte megsokasítom csapástokat bünetekért." 

4 8 * 
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(3. M. 26, 21.) . . . én is ellenetek szegülök ellenséges ha-
raggal és megbüntetlek titeket hét csapással bűneitekért", 
(u. o. 28 v. és 24 vers. V. ö. Zsolt. 79, 12. Vulg. 78, 12.) „és 
fizesd vissza szomszédainknak keblökbe hétszerte szidalmu-
kat, melylyel Uram téged szidalmaztak." Izrael ellenségei 
hét uton fognak megfutamodni. „Az Ur ellenségeidet, kik 
ellened támadnak, leveri szined előtt; egy uton jőnek elle-
ned és hét uton futnak el szined elől." (5. M. 28, 7. és u. o. 
25. v.). Ugyané büntetés igértetik maguknak az izraeliták-
nak : „Az Ur el fog téged hullasztani ellenségeid előtt ; egy 
uton mégy ki ellenök és hét uton futsz el és széthányatol a 
föld minden országaira." 

Kánaánnak 7 népét adja az Ur Izsrael hatalmába 
és tizszer hét — 70 királyt ver le Adonibesek. (Bir. 1, 7.) 

A hetedik napon hal meg a gyermek, melyet Dávid 
Úrias nejével házasságtörésben nemzett. (2. Sám. 24, 13.) 

Hétéves éhséget jövendői Elisaeus próféta (2. Kir. 8,1.) 
A hét sovány tehén, mely Pharao 7 kövér tehenét 

vala elnyelendő, ugyancsak 7 évi éhséget jelent. (Hét évi 
szárazság, mint büntetés, a görögök előtt is ismeretes vala. 
(L. Ottf. Müller, „Orchomenos", S. 355.) 

Midőn Izrael az Ur szine előtt vétkezék, hét évi szol-
gaságba adta őket Isten a midjanitáknak. (Bir. 6, 1.) V. ö. 
az angyalokat a hét csapással a Titk. Jel. könyvében : „Es 
láték az égen más, nagy és csodálatos jelt, hét angyalt, kik-
nél a hét utolsó csapás vala ; mert azokkal hajtatott végre 
az Isten haragja. (Jel. 15, 1.) „Es hozzám jöve egy a hét 
angyal közöl, kiknél a csészék valának, tele a hét utolsó csa-
pással" (u. o. 21, 9.) Y. ö. a hét szorangattatást Jóbnál 
5, 19. „Hat szorongatásból szabadi meg téged (Isten) és a 
hetedikben nem ér veszély." 

Példab. 9, 16. 7 dolog van, mi az Urnák nem tetszik. 
„E hatott gyűlöli az Ur, a hetediket utálja lelke : a kevély 
szemeket, a hazug nyelvet, az ártatlan vért ontó kezeket, a 
gonosz gondolatokat forraló szivet, a gonoszra sietve futó 
lábakat, a hazudságokat beszélő hamis tanút, és azt, ki az 
atyafiak közé visszavonásokat hint." V. ö. a keresztény tan-
ban a 7 főbűnöket. 

A rabbik szerint Isten büntető Ítélete a 7-ik hónap 
első napján kezdődik s e hónap 3 X 7 = 21-ik napján vég-
ződik. 

Az Apokalypsis sárkányának 7 feje van. Sámsont ereje 
elhagyta, mihelyt hölgye hét fürtöt levágott hajzatából s ek-
kor már hét kötél elég volt arra, hogy megkötöztessék. Het-
ven évig tart a babyloni fogság (Baruch 6, 2.) ; büntetésül 
azért, mert az izraeliták nem tartották meg előirás szerint 
a minden hetedik évben visszatérő ,annus sabbatikust', a 
szabadság ünnepesztendejét. (2. Krón. 36, 21.) „Es beteljese-
dik az Ur beszéde Jeremias szája által és a föld rnegülé 
szombatait (megnyugodék a földmüveléstől, mint nyugod-
nia, ugaroltatnia kellett volna minden hetedik esztendőben) ; 
mert a pusztulás egész idejében nyugodék, mig betelt a 70 
esztendő." 

Salamont 700 asszony csábitotta el a bálványimádásra. 
„És vala neki 700 felesége, mint királynék . . . . és az asszo-
nyok elhajták az ő szivét." (1. Kir. 11, 3. V. ö. 5 M. 17, 17.) 
Miként a sz. Írásban hét fő angyal emlittetik, (Jelen 17, 1 ; 

Jób. 12,15.), ugy 7 főördög,vagy legalább gyakran 7 ördög-
ről van szó. (Márk, 16, 9.) 

Hét tehát, mint föntebb is láttuk, (Példab. 6, 16.) a 
bűnnek is száma ; azért kérdi Péter Krisztustól : „Uram 
hányszor vétkezhetik ellenem atyámfia, hogy megbocsássak 
neki ? Hétszer-e? Felele neki Jézus : nem mondom neked hét-
szer, hanem hetvenhétszer." Máté 18, 21. 22. 

Minthogy tehát, mint a 7-es szám egész leírásából lát-
tuk, a 7-es szám volt a zsidóknál xar' i^oxtjv a szentségnek 
és a szentséggel összefüggő, rokon vagy ellentett fogalmak-
nak is száma, azért ugy a sanskritban, mint a héberben az 
esküvés = hétszeresités, y s a p , = esküdni, származik in-

- T 
nen : s a p t a = 7. Az eskü letételhez ugyanis hét tanú 

kívántatott, miként 7 áldozat a szövetségkötésre (1. M. 21, 
28. 30.) s a hely is, hol Áb rahám szövetséget kötött Abi-
melekkel, a 7-es szám után ]!2\U (b'er sch'ba) = az 

eskü, a hét kútjának neveztetett el. 
A régi arabok szövetségeiket hét kővel erősiték meg 

és hétszer járták körül Ivaabát. (Herodot, III, 8.) Agamem-
non, miután esküt tett, Achillesnek 7 tripost küld. (Iliad. 
9, 123.) 

A régi germán jog szerint 7 tanú kívántatott az eskü-
höz, vagy valamely tényállás bebizonyítására. (Folytatjuk.) 

Dr Kanyurszky György. 

A Szent-Iászló-Társulat 
igazgató választmányának f. hó 4-én tartott ülésében főtiszt. 
Schlauch Lőrincz szatmári püspök ur ő méltósága elnökölt. 
Az ülésen jelen volt az uj alelnök, ft. Kubinszky Mihály püs-
pök ur ő méltósága is, ki a zord idő daczára Kalocsáról fel-
jött a fővárosba, hogy a gyűlésen jelen lehessen. 

Elnök 4 óra után megnyitván az ülést, a titkár jelen-
tette, hogy dr Bertha János, győri kanonok 50 frttal a tár-
sulat alapitó tagjává lett; néhai Schnausz György volt kur-
takeszii plébános 20 frtot, Hamvay Károly cz. kanonok volt 
beéli plébános szintén 20 frtot hagyományozott a társulat-
nak ; ez utóbbi öszszegből a végrendelkező akarata szerint 
10 frt a csángó-alaphoz csatolandó. 

Olvastatott Paoli Ignácz bukaresti püspök levele, mely-
nek kíséretében átteszi a társulathoz az ottani r. kath. püs-
pöki fiu iskola és püspöki seminarium nyomtatott értesitvé-
nyét az 1878/1879 tanév eredményéről. Bukarestben van 
egy 4 osztályú elemi főiskola és háromosztályú elemi fiókis-
kola, továbbá egy háromosztályú gymnasium, egy papnö-
velde és egy gyermekseminarium. Ezen iutézetek fenállá-
sukat s virágzásukat legnagyobbrészben a lángbuzgalmu 
püspök ernyedetlen fáradozásainak köszönik. Az elemi főis-
kolában 404 tanuló van, ezek közöl nemzetiségre 134 ma-
gyar, vallásra nézve 278 katholikus. A fiókiskolában a tanu-
lók száma 110, ezek között van 33 magyar, vallásra nézve 
96 katholikus. A folyó tanévben már a fiókiskola is 4 osz-
tályból áll. A fiókiskolának Tones Sándor, magyar tanitó a 
vezetője, ki az 1. és 2. osztályban minden tantárgyat tanit. 
A főiskolában Vizi Dénes tanitja a magyar nyelvet és ma-
gyar nyelven a hittant mind a négy osztályban ; a felsőbb 
osztályokban a magyar irodalmat, irály- és költészettant. A 
papnöveldének 11 növendéke volt a lefolyt tanévben, a gyer-
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mek seminariumban pedig 26. A püspök törekvése oda irá-
nyul, hogy a benszülött papokkal és tanítókkal lássa el 
egyházmegyéje községeit ; s igy rövi időn azon helyzetbe 
fog jutni, hogy minden egyházközségének oly lelkészt és ta-
nítót adhat, ki hiveinek nyelvét tökéletesen beszéli. Már 
eddig is kerültek ki a papnöveldéből magyar papok is. 

A pénztári kimutatás szerint az alapitványi tőke tesz 
készpénzben 17,471 frt 67 krt; értékpapírokban 21,250 
frtot ; rendelkezésre áll 507 frt 96 kr. 

A es. és kir. küliigyministerium egy átiratot intézett 
a társulat elnökségéhez, melyben előadja Ploest r. kath. 
községének azon kérelmét, hogy a társulat nyújtana segélyt 
iskolaépületének kijavítására. A külügyministerium, tekin-
tettel arra, hogy a társulat a ploesti magyar tanitót rendes 
segélyzésben részesiti, pártolólag ajánlja a társulat figyel-
mébe. A választmány e ezélra a rendelkezésre álló külön-
alapból 200 frtot szavazott meg. 

Megszavaztattak továbbá a következő segélyzések : a 
nagyszebeni szent-ferenezrendi apáczák árvaintézetének 20 
frt; a szegény és árva gyermekek ingyen nevelésével foglal-
kozó szeretetnénikék terézvárosi és krisztinavárosi intézetének 
tovább a cselédnevelés terén fáradozó ferenczvárosi Mária-
intézetnek egyenkint 50 frt, Pléhan boszniai r. kath. hit-
községnek miseruhákra 50 frt. — A többi folyamodvány 
tárgyalása a januári gyűlésre halasztatott. 

Elnök hivatkozva a közgyűlés határozatára, melynél 
fogva a tevékenységi bizottság indítványa, a társulat műkö-
dési bizottságának hatványozását s e czélból a szervezet áta-
lakítását illetőleg, tárgyalás és jelentéstétel végett a választ-
mányhoz utasíttatott, felszólította a közgyűlési indítványte-
vőt, ft. 1iostaházy Kálmán plébános urat, hogy javaslatát 
fejtse ki. Indítványtevő javaslata abban összpontosult, hogy 
a társulat iránti érdeklődés hatványozására, s ez által műkö-
dési képességének emelésére a központból nagyobb tevékeny-
ség induljon ki, mely folytonosan érintkezve a külső köze-
gekkel ébren tartsa a társulat iránti érdeklődést. Ezt ugy 
véli elérhetni, lia egyházmegyénként a székhelyeken igaz-
gatók neveztetnének ki, kik ismét a kerületekben aligazga-
tók által tartanák fen a folytonos érintkezést az egyházköz-
ségek fiókegyleteivel s tagjaival. Az indítvány élénk esz-
mecserére vezetett, melyben Kubinszky Mihály püspök alel-
nök, Novákovies János, Lonkay A., Bartha Béla vál. tagok 
vettek részt. Az indítvány beható s minden oldalról megvi-
lágított tárgyalása után határoztatott : a választmány ja-
vaslatképen a közgyűlés elé terjesztendi, miszerint kéressék 
fel tiszteletteljesen a nagyméltóságú püspöki kar, hogy mél-
tóztatnék az egyházmegyék székhelyein igazgatót kinevezni, 
ki magát a megyebeli plébánosokkal érintkezésbe tévén oda 
hasson, hogy az egyes egyházközségekben, alapszabályaink 
keretében, fiókegyletek alakuljanak, vagy a hol ez nem lehet, 
ott legalább tagok gyűjtessenek. Ezen egyházmegyei igaz-
gatók teendői köréhez tartoznék a központi elnökséggel 
érintkezni s az eredményről jelentést tenni, a tagdijak és 
adományok beszolgáltatását közvetíteni. Óhajtásként nyil-
váníttatott továbbá az is, hogy a társulat iránti nagyobb 
érdeklődés felébresztése tekintetéből a közgyűlés olykor 
más városban is tartassék. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Lipthay Kornél és Ros-
taházy Kálmán választmányi tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 12. Kétféle mérték. — Az ország 

fővárosában, csekély idő különbséggel, egymásután két ta-
nácskozmány tartatott. Az egyikben részt vettek a refor-
mátusok, foglalkozva saját ügyeikkel, melyekről már mi is 
megemlékeztünk ; a másikban részt vettek a katholikus 
püspökök és foglalkoztak a katholikus egyház belügyeivel. 
Lapjaink mindkét tanácskozmányról megemlékeztek; de, — 
mintha minden jó, a mi e hazában létezik, csak a protes-
tantismusnak köszönhetné eredetét, és mindaz, a mi rosz, a 
katholicismusban lelné forrását,— oly különböző, és a katho-
licismusra nézve oly kedvezőtlen az itélet. Ott, a protestan-
tismusnál a határozatok ismeretesek és nem emelkedett elle-
nök a lapokban egyetlen egy hang sem. Itt, a katholiku-
soknál, ámbár sem a tárgy, mely felett tanácskozás tarta-
tott, sem a határozat, mely hozatott, nem ismeretes, mégis 
liberális lapjaink, csakhogy módjuk legyen támadni és a 
közönség előtt insinuálni a katholikus egyházat, önmagok-
tól kitalálnak egy tárgyat, azt tetszésük szerint formuláz-
zák, megalkotják a határozatot is, és azt mondják a közön-
ségnek, nézzétek, ime ilyenek a katholikusok ! 

Készletezzük világosabban a mit mondtunk, hogy fel-
ismerjük helyzetünket a sajtóval szemben. A reformátusok 
elhatározták, hogy nekik protestáns szellemű, és igy pro-
testáns tanodákban nevelt tanárok kellenek. Az állami főta-
nodai nevelést elvben elvetették, és csak azon időig fogad-
ták el, mig ők valahol főtanodával fognak rendelkezni. Ha-
sonlóképen kimondták, hogy tanáraik csakis protestáns 
vizsgáló bizottság előtt tegyenek tanári vizsgálatot. És e 
határozatok ellen a liberális lapoknak egyetlen egy szavuk 
sem volt, tehát azt helyesnek, igazságosnak találták. Ugyan-
ezen lapok tudósítást hoztak a püspöki tanácskozmányok 
felől. Elbeszélték, hogy mi mindenféle merénylet készül ott 
az állami oktatás ellen ; hogy szerzetes tanáraink oktatását 
a püspökök nein az állami, hanem felekezeti intézetben 
akarják eszközölni, mely állításból azonban egy betű sem 
igaz, de azért a püspökök mégis megtámadtattak. Feltéve 
azonban, hogy a püspökök csakugyan e tárgy felett tanács-
koztak és csakugyan ily határozatot hoztak volna: ugyan 
kérdjük, mily eriment, és ki ellen követtek el? Még e 
feltételes esetben is, a jogegyenlőség mellett küzdő saj-
tónak nem az lett volna-e kötelessége, hogy vagy hall-
gatott volna, mint azt a protestánsok határozata alkal-
mával tette, vagy világosan helyeselte volna a katholi-
kus püspökök határozatát? Hiszen quod uni iustum, alteri 
aequm. Ha a protestánsoknál nem bűn protestáns szellemű 
tanárokat követelni : a józan logica szerint csak nem lehet 
bűn, ha a katholikusok is katholikus szellemű tanárokat 
követelnének ? IIa protestáns részről nem crimen laesi status 
elhatározni, hogy ők nem akarják tanáraikat állami főtano-
dákban neveltetni : csak nem lehet bűn a katholikusokra 
nézve, ha ők saját érdekükben ugyanazt tennék, mit a pro-
testánsok? A katholicismus a sajtótól nemcsak azt várhatta 
volna meg, hogy pártolja és helyeselje, ha a püspöki kai-
ilyen határozatot hozott volna, hanem a jogegyenlőség ne-
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vében, magának a sajtónak kellene rajta lenni, hogy a kor-
mány igája alól a katholikusok felszabadittassanak, annyi-
val is inkább, mert e különben is adósságterhes korban a 
kormány e téren szintén meggazdálkodhatna évenkint né-
hány ezer forintot. 

Mi a sajtó kétféle mértékével szemben a kormányhoz 
appellálunk, hogy e kérdésben igazságot szolgáltasson, — 
igazságot mondjuk, mi alatt nem azt értjük, hogy a kor-
mány a protestáns tanárok állami kiképeztetéstmindenáron 
elhatározza. Nagyon tévesen fogná fel bárki is e tekintetben 
nézeteinket, ha azt vélné, hogy mi a protestánsokat erő-
szakkal az állam igája alá akarnók hajtani. Bennünket nem 
a szenvedély, nem az ellenszenv vezet, hanem az igazság, a 
jogegyenlőség. Nem, mi e kérdésben is függetlenül és egé-
szen önállóan Ítélünk, és azt követeljük az igazság, a jog-
egyenlőség nevében, hogy ez nem csak szó, hanem valóság 
legyen. Mi hagyjuk a protestánsokat és semmi kifogásunk 
nincsen az ellen, ha ők tanáraikat protestáns tanodáikon 
akarják neveltetni, ha azt akarják, hogy az ő tanáraikat 
protestáns vizsgáló bizottság képesítse a tanításra. Es ha e 
képesítés jogérvényességének elismerését az államtól követe-
lik, mondjuk jó, legyen nekik az ő akaratuk szerint; de ak-
kor mindezt a kormány ne vonakodjék megadni a katholi-
kusoknak sem, hiszen, ha a kormánynak lehet annyi bizal-
ma a protestáns tanodákban és protestáns vizsgáló bizott-
ságokban, hogy az igy szerzett tanári diplomát jogérvényes-
nek elismeri, ugyanazon bizalmat bizonyára megérdemlik a 
katholikusok is ; mert valamint eddig, ugy ezután is lesz rá 
gondjuk, hogy a versenyt bármily vallásfelekezetü, vagy 
állami tanodával kiállják, hogy tudományosságukkal mint 
eddig, ugy ezután is a katholikus tanodákba édesgessék az 
ország kitűnőségeinek gyermekeit. Másrészt azonban, ha a 
kormány tovább is megmarad azon határozatánál, hogy a 
katholikus tanárok állami tanodákban képeztessenek, és az 
állam által kinevezett bizottság előtt tegyék le vizsgálataikat, 
ettől nyerjék képesítésüket : akkor a lex aequitatis et iusti-
tiae követeli, hogy a protestáns tanárokra is ugyanezen 
mérték alkalmaztassék, minden lárma, minden protestatio 
daczára. 

Tudjuk, hogy a kormány ily kérdést önmagától el 
nem intézhet, hanem az ügy a törvényhozó testület elé ke-
rül. Mily hálás szerep jutna ekkor a katholikus képviselőknek 
bebizonyitani, hogy ők nem engedik meg, hogy bárki is 
más mértékkel mérjen a katkolikusoknak, mint a többi val-
lásfelekezeteknek, bebizonyitani, hogy az ő ajkukon a jog-
egyenlőség nem phrasis, akkor sem, midőn ezt a katholiku-
sok iránt tanusitani alkalom van, hanem valóság, melyet 
érvényesíteni akarnak is, képesek is. Képesek mondjuk, 
mert hiszen ők többségben vannak az országgyűlésen, elle-
nük eldönteni az országgyűlés semmit sem képes, többséget 
csak az az ügy nyerhet, melyet a katholikus képviselők tá-
mogatnak, és igy e kérdés eldöntésének mikéntje is in ultima 
analysi az ő kezükben van, még akkor is, ha a kormány ne-
talán máskép akarná. Azt, igen, azt szeretnők már egy-
szer látni, hogy kath. képviselőink öntudatra ébrednének és 
ne engednék, hogy az országban kétféle mértékkel mérjenek, 
olyformán, hogy a rövidebb véget mindig a katholikusok-
nak kell húzni. Ha e felébredés korszaka egykor bekövet-

keznék, ha katholikus szervezkedés alakulna, az ország ügye 
felett is mindig katholikusok rendelkezhetnének. De hát mi -
kor, — mikor fog e kor bekövetkezni ? ! ^ 

Znyováralja. A Szeplőtelen fogantatatás jubilaeumá-
ról. — Nagy öröm volt hazánkban, midőn ő Felségeik ezüst-
menyegzőjét tartottuk meg, mert az szeretett királyunk és 
királynénk ünnepe volt. Van nekünk azonban — Magyaror-
szág lakóinak — egy halhatatlan királynőnk is, a ki már 
majdnem kilencz századon át uralkodik felettünk. Ki ne 
tudná, hogy e hatalmas királynőnk nem más mint az egek 
királynéja, a boldogságos, szeplőtelen szűz Mária, kinek min-
ket szent István első magyar királyunk felajánlott. Ó az, 
kit maga az Ur Isten, az ég és föld királynéjának rendelt, 
szeplőtelen anyjául választván őt ki magának ; ő az, ki ha-
zánkkal anyai szeretetét már annyiszor éreztette ; ő az, 
kit az egész keresztény világ tisztel s hozzá, mint védaszo-
nyához folyamodik ; ő az, ki minden emberek közt egye-
düli a maga nemében, a ki már teremtésénél fogva, Istennek 
akaratával, Krisztus Uruuk érdemeiért, kiváló lény annyiban, 
hogy nem volt részes az eredendő bűnben, hanem mindjárt 
fogantatásánál meg volt mentve ezen szenyfolttól s igy szét 
tiporta a gonosz lélek fejét, vagyis hatalmát s királyságát,. 
Mert nem volt lehetséges, hogy ő, ki Isten anyának volt ren-
delve, csak egy pillanatig is a bűn által a gonosz lélek rabja 
legyen. Erről már a tridenti szent zsinat is megemlékezett, a 
római pápa pedig 1854-iki év deczember hó 8-án hitága-
zat gyanánt kimondotta, hogy szűz Mária eredeti bűn nél-
kül van fogantatva. Ez ugyan ész fölötti, de nem ész elleni 
dolog. O az, kit ép ezért már Gábor főangyal malaszttal 
teljesnek nevezett, s igy méltó arra, hogy mint az Istennek 
kiváló csodás teremtménye mindenki által tiszteltessék. Ezt 
szivesen meg is tesszük. 

Ezen édes jó s örökös királynénk az 1854-iki év de-
czember hó 8-án kimondott hitágazatnál fogva ma, azaz 
1879-iki év deczember 8-án üli az első ezüst jubilaeumát 
annak, hogy őt az egész kath. világ szeplőtelenül foganta^ 
tottnak hiszi s vallja. Maga helyén van teház az is, hogy mi, 
az ő alattvalói a regnum Marianumban szintén megüljük ezen 
ünnepélyt. Quantum potes, tantum aude ! Znyováralján, a 
hol ugy is élő Rózsafűzér-társulatunk van, igyekeztünk 
minden lehető módon résztvenni ezen ritka s a maga ne-
mében első jubilaeumban az által, hogy igyekeztünk mennél 
többeket részesíteni a szent gyónás és áldozás szentségeiben, 
a miben maga az idő is elősegitett bennünket, ugy hogy 
szombat vasárnap és hétfőn, a mely napokra idegen pap is 
volt meghíva főt. Leitmann Antal helybeli esperes-plebános 
ur által, egészen elvoltunk foglalva a lelki teendőkkel. 

Tudva azt, hogy ex ore infantiumet lactentium perfe-
citlaudem, a népiskolai gyermekeket a vasárnap-délutáni is-
teni tisztelet bevégeztével bocsátottuk a szent gyónáshoz,-
hétfőn pedig reggeli 8 órakor a szent áldozáshoz. Hogy 
pedig ezen ünnepély emiékezetökben maradjon, a leánykák a 
szeplőt. Szűz képe előtt hármas sorban 12—12 égő gyertyá-
val, az elsők, a legkissebbek sora fehér, a második sor viola, 
a harmadik sárgás színű öltönyben állottak,azon hármas szín 
szerint, a mint ez szent Katalinnak volt látásában tudtára 
adva. Ugyan igy voltak az élő Rozsafűzér-társulat hajado-
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nai főldiszitve, kik az ünnepélyes szent áldozatnál 10 óra-
kor sok más hivekkel járultak a szent áldozáshoz. 

Az ünnepélyes szent beszédet a társulat rendezője 
tartotta, melyben bővebben megmagyarázta a szeplőtelen 
Szűz képének jelentményét, t. i : mit jelent az, hogy szűz 
Mária lábai alatt van a főid, hold és kigyó feje, miért van 
nappal felöltözve, s miért van feje csillagok közt. Délután 
tartattak az ünnepélyes Yesperák, melyeken az emiitett 
szüzek égő gyertyákkal az emiitett szinü öltönyben vet-
tek részt. Szent beszédben — Yesperák előtt — föl voltak 
arra szólitva, hogy ezen nyolczad alatt imádkozzanak azon 
intentióra, hogy a szeplőtelen szűz Mária közbejárása által 
megmenekülhessenek minden veszélytől, melylyel a mostani 
világ el van árasztva, s hogy az Ur Isten adjon erőt az egy-
ház fejének, hogy a szeplőtelen szűz Mária közbenjárása által 
a tévhitűeket az igazság útjára tériteni sikerüljön. Gaude 
Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo 
mundo ! 

Nem szabad itt elhallgatnom még egy szivemelő je-
lenséget. 

Ugyanis egy árva, igen tisztes családból származott 
hajadon, ki két év alatt mindakét szülejét elvesztette, ez 
ünnepély emlékére abból, a mit boldogult atyjától emlékül 
kapott, — kereskedő volt, — péterfillér gyanánt egy arany 
érmet ajánlott következő imaszerű óhajjal : „Szüzeknek szent 
szüze, könyörögj a veszélyeztetett szüzekért !" 

Van szerencsém e kegyeletes adományt azonnal ide 
mellékelve tiszteletteljesen felküldeni. Gregorevics Nándor. 

Németország. A kulturharcz Genesise és Exodusa. — 
Ez czime a legújabb röpiratnak, mely a sok apró cseprő 
szózatok mellett némi figyelmet érdemel. Már maga azon 
jelenség, hogy a kulturharcz beszüntetése mellett annyi sza-
vazat nyilatkozik és pedig mindakét küzdő fél részéről, mu-
tatja, mennyire érettnek kell lenni e küzdelemnek a kibé-
külésre. Van ezen nyilatkozatok közt, különösen protestáns 
részről, olyan is, mely a kulturharczi végletes állapotok 
egyenes ellentétének, contrastjának tűnik fel s a reményeket 
túlzásig fokozza. Épen előttem fekszik egy Lipcsében, tudós 
férfiutói megjelent röpirat, mely, nyilt levél alakjában, arra 
szólítja fel a pápát és császárt, hogy a béke megpecsételé-
sére jelenjenek meg a restaurált kölni dom fölszentelésén s 
ott nyújtsanak egymásnak béke jobbat. A kulturharcz ge-
nesise és exodusa czimü röpirat mentnek mondható az ily 
képzelgésektől és ábrándoktól. Ugy veszi a dolgokat a mint 
vannak, s ugy véli elintézendőknek, a mint lehet. A hideg 
megfontolás latjára vet mindent és részrehajlatlanul igyek-
szik kimutatni a mind a két részen található gyarlóságokat 
és hibákat. Mennyire a practicus felfogás embere, mutatja az 
által, hogy azon kérdést, honnan indult ki tulajdonkép a 
kulturharcz, s ki zavarta meg előbb a fennállott egyetértést, 
elavult kérdésnek tartja. Részrehajlatlanságát pedig az által 
törekszik kimutatni, hogy nem ereszkedve be a mindkét ol-
dalról felhozható okok sulyjának mérlegezésébe, egyszerűen 
egyensúlyba hozza mind a két fel közt a mérleg nyelvét 
az által, hogy azt se jobbra se balra nem ereszti. „Will 
man, igy szól, die heut ziemlich obsolete Frage, wer die 
frühere Eintracht zuerst gestört habe, überhaupt auf-
werfen und beantworten, so würden geistliche und welt-

liche Macht im gleichen Masze daran theilnehmen." Az 
ily csinált részrehajlatlanság, igaz, hogy kényelmes eljá-
rás, és igen ügyes diplomacziai fogás lehet, csakhogy a 
szigorú igazságnak meg nem felel. Felfogás dolga, mely 
a valóságot sérti. Sokkal jobban megközelitette a szeg 
fejét akkor, midőn azt mondja (4. 1.), hogy sem az is-
teni világkormányzásról biztos keresztényhez, sem örök, 
változhatlan természettörvényekbe hivő rationalistához nem 
tartozik a történet eseményeinek végső okát kutatni. Sie 
sind da, und der Mensch kann sie nur als gegeben hinneh-
men. Ez a resignatio ugyan, mint mondók, sokkal jobb 
volna mint az előbbi csinált részrehajlatlanság, csakhogy 
az a baja van, hogy ő sem jó, mert csinálva van ő is, és jó 
adag scepticismus rejlik benne. 

Kiindulási pontja tehát e röpiratnak, vagyis a kul-
turharcz genesisének első fejezete, ugy a mint azt szerző 
megírta, nem sikerült. Annál sikerültebbnek mondható, 
mit szerző a kulturharcz további kifejléséről s történeti le-
folyásáról elmond. Ez a kulturharcz története dióhéjba szo-
ritva. — A forduló pontot az képezte, a mit IX. Pius pápa 
jósló szelleme előre megmondott, midőn a német császárhoz 
emez emlékezetes szavakat intézé: „A Jézus Krisztus val-
lása ellen életbe léptetett szigorú rendszabályoknak nem 
lesz más hatásuk, mint az, hogy felséged trónja alá lesz 
aknázva." (23. 1.) És csakugyan nemsokára törvényt kel-
lett hozni a socialisták ellen s a császár kénytelen volt 
hangsúlyozni, hogy vissza kell térni Jézus Krisztus vallá-
sának alapjára. Itt szerző kissé bátrabb lesz s egyenesen 
kimondja a kulturharcz főokát. „A magasabb kormány-kö-
rökben uralkodó előítéletekkel párosult tájékozatlanság a 
kath. vallás lényege és szelleme iránt, ez a főok." (24. 1.) 
És ezt valóban ritka jog- s történeti tudománynyal be is 
igazolja. Hogy megmutassa, merre lehetne a mindkét fél 
által károsnak beismert kulturharczból az Exodust megta-
lálni, sorba veszi a kulturharczi törvényeket s mindeniknél 
szokott jogászi hidegvérüséggel kimutatja, mi és mennyi-
ben ütközik az egyház változhatlan alkotmányába és kor-
mányzásának alapelveibe ; mit és mennyiben lehet, te-
kintve a kulturharcz által teremtett s az általános németor-
szági és európai vallás-politikai viszonyokat, fentartani, mit 
és mennyiben nemcsak lehet, sőt fog is kelleni a kulturhar-
czi törvényeken, összesen tizenhetet számit, megváltoztatni, 
hogy az annyira ohajtott béke az egyház és állam közt Po-
roszországban helyreálljon. A mit az ó-katholicismusról 
mond, az megadja e ,kísérletnek' az utolsó kegyelemdöfést. 

A kulturharcz eredményeire áttérve fölveti azt a kér-
dést, hogyan lesz e harcz befejezése után a győző és gy őzött 
szerepe megosztva? És e kérdésre felelve helyesen azt mondja, 
hogy a teljes győzelem egyelőre sem az egyik sem a másik 
félre nézve biztosítva nincs.A mi az elvi kérdést illeti, e téren, 
úgymond, az állam már elvesztette a csatát, mert az apos-
toli szent székkel folytatott tárgyalások által elismeri, hogy 
az állami hatalom még sem egyedüli s legfőbb forrása min-
den jognak és törvénynek a társadalomban. Másképen áll a 
dolog közvetlenül a practikus élet terén. Itt a porosz állam 
ténylegesen kiterjesztette hatáskörét és befolyását, s igy, 
úgymond szerző, „er hat den praktischen Antheil am Siege 
davongetragen." (66. 1.) Visszaszorítani őt az 1873- előtti 
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álláspontokra a fennálló viszonyok közt nem leket. Az igy 
létesitendö béke tehát nem lesz egyéb, mint a harczmezőn 
kötött egyeség, mely addig fog tartani, mig a békés áramlat 
fog uralkodni. Tanulság pedig az egészből az, hogy a poli-
tikában phrasisok után nem kell indulni, a szenvedélyt nem 
kell tanácsadóul fogadni, s a vallási ügyeket a modern par 
lamentarismusra nem lehet rábizni. 

Mint halljuk, a névtelen röpirat szerzője egyike Né-
metország legjelesebb ifjú kath. jogtudósainak. Adja Isten, 
hogy jól megfontolt eszméi a jó ügyet elősegítsék. 

IRODALOM. 
X A felső-magyarországi muzeum-egylet Harma-

dik Évkönyve. (Vége.) 
Az egylet kormányának élén jelenleg, mint elnök, a 

kassai megyés püspök ő méltósága, dr Schuszter Konstan-
tin ur áll, ki a város érdekeit annyira szivén viseli, hogy az 
elnöki tiszt elfogadása által remélhetőleg csak gyarapodni 
f o g a muzeumegyleti dolgok virágzása. I. Alelnök : Loósz 
József, II. alelnök és igazgató pedig : Klimkovics Béla, akad. 
festész és főreálisk. tanár Számos régi, a legügyesebben ki-
javitott kép hangoztat legszebb elismerést e férfiúnak, ki 
időt és fáradságot, költséget és mindenha szorgos körülte-
kintést nem kiméi a tárgyak számának gyarabitása és azok-
nak pélydányszerű rendezése mellett. Az egylet buzgó titkára : 
Dr Stöhr Antal, prem. fögym. tanár. A tudós tanár urnák 
valamint nagy része volt a muzeum alapjának megvetésé-
ben, ugy folyton növekszik érdemkoszoruja az egylet ügye-
inek lelkes ós önzetlen felkarolásában, azon érdekeltség s 
lelkesedés felköltésében, mely titkári jelentéseinek hangza-
tos szólamoktól ment, de közvetlenüLés meggyőző szavai-

ban nyilvánul. — Az egyletnek eddig van : 29 tiszteletbeli, 
30 alapító és 218 pártoló tagja ; ezek ugyancsak az évkönyv-
ben vannak elősorolva. 

Az egyleti életet közelebbről érdeklő titkári jelenté-
seken és tárgykimutatásokon kivül öt czikkel is találkozik 
ez Évkönyvben a t. olvasó; I. Abauj-v.-m. közgazdasági 
viszonyai 1427-ben; Dr Thallóczy L.-tól. II. Adalék középk. 
kézmű-iparunk történetéhez ; közli Myskovszky VIII. A. m. -
o. m.-egylet érdekesebb régi magy. oklevelei ; közölve 
Mártonfy M-tói. IV. Zemplén m.-ben fekvő N.-Mihály m. 
v, czéhpecsétjei ; ismerteti Dragóner Béla, és V, ugyancsak 
Dragoner B. által közlött ily c.z c.z A beregszászi törvény-
szék által 1736. tárgyalt két boszorkányper. 

A mi az egylet vállalatának tágas körét, az eredmé-
nyezendő hasznot illeti, arra bővebben kiterjeszkedni szük-
ségtelen. Legforóbb óhajunk lehet azonban az egylet fára-
dozása által kivívott sikernek biztosítása s kivánása azon 
boldog állapotnak, hogy mindazok, kik ezen muzeum kegye-
lettel öszszegyüjtött tárgyait szemlélik s első sorban álló párt-
fogóira gondolnak, — mindanyiszor ezen édes öntudat hangja 
keljen leikökben az eszmetársulás utján : hej az a kath. egy-
ház mégis csak lelkes pártolója volt s pártfogója a művé-
szet- és minden szépnek, s a szó legszorosabb érteményében 
folyvást kiállja másokkal a versenyt. Adja Isten, hogy ily 
nemes lelkesülés dicsőséget szerezzen kedves hazánknak ! 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya, mint a »Courrier de Bruxelles' londoni 

levelezője irja, felajánlotta közbenjárását az angol kormány-
nak az Irhonban keletkezett izgalmak lecsillapítására. 

— XIII. Leo pápa nagylelkűsége ritkítja párját. Mi-
dőn e napokban mgr Hilton cap-haitii püspök igen szegény 
megyéje részéről 1800 lírát nyújtott át péterfillérül, a szent 
atya azonnal visszaadta neki ez összeget, sőt azt 4000 lírá-
val megtoldotta. 

P é t e r f i l l é r . 
Ország Francziska, lazani lakosnő következő jelige alatt : „Szü-

zeknek sz. szüze, könyörögj a veszélyeztetett szüzekért !" 1 do ar. érmet. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn a ,Religió' immár harminczkilenczedik évfolyamába lép, történik ez minden öndicsérés és dicsértetés nélkül 

az emberiség, az egyház és haza legszentebb érdekei körül lelkiismeretesen teljesített munka öntudatával, s hálatelt szívvel 
Isten és a munkálkodása vagy pártolása által folyton támogató magyar kath. papság, kivált kegyelmes főpásztoraínk iránt, 
kik közöl a lefolyt évben is többen egyházmegyei körleveleikben igen melegen méltóztattak megemlékezni a magyar saj-
tóban közel 40 évi fenállására nézve páratlanul álló egyházéleti s irodalmi lapunkról. 

A lapszerkesztő élete, egy év alatt, érdekes mozzanatokban és tapasztalatokban oly gazdaggá lesz, hogy mi-
dőn egyszer vagy legfölebb kétszer évente alkalom nyílik a m. t. olvasó közönség előtt a lap specialis érdekéiről szólani, 
szintén tartoztatni kell magát az embernek, hogy csak azt mondja el, a mi elkerülhetlenül szükséges. Mi is tehát jelenleg 
csak kettőnek kiemelésre szorítkozunk. Az első az, hogy a lefolyt év alatt a,Religio' olvasóközönsége, daczára a néhány év előtt 
még alig létezett, de most már igen élénken működő concurrentiának, oly arányban szaporodott, melyet csak akkor fog le-
hetni majd kellőleg méltányolni, hogy ha a lap, ama szerencsés szerkesztő alatt, félszázados jubilaeumakor, szemlét fog 
tartani múltja felett s össze fogja gyűjteni a teljesített munka dicsőségének sugarait. A másik, minek kifejezést adni szivünk 
óhajt, azon gondolat, mely a lelkünk emésztő szeretetével gondozott lap történetén gyakran átröpített merengés szárnyain kel 
fel s lebeg szemeink előtt szüntelenül. S ez az, hogy a ,Religio' már csaknem félszázados csendes fennállása által kezel fog-
ható bizonyíték a katholícísmusban rejlő kitartó s a hazai, nemzeti nagy érdekeket biztosító conservativ erő felől. 

A ,Religio' nevét magasztos programmnak, nagy múltját e névhez irt s mindenki által ismert commentárnak te-
kintve, Istenbe vetett reménynyel lépünk az uj év mélyében rejlő titkok elé, a híven teljesített kötelesség bizalmával várván 
m. t. olvasó közönségünk további pártolását. Ott, hol a főt. egyházmegyei hatóság, több helyütt ismételve, épen tavai is, ke-
gyesen megengedni méltóztatott, hogy e lap mint más az egyház érdekében kiadott lapok, az egyház pénztárából megrendel-
tethessék, szeretettel kérjük i. t, paptársainkat, hogy e kedvezményt, a folyton élénkebb felkarolásban részesülő plébániai 
könyv tárak érdekében igénybe venni szíveskedjenek. 

Előfizetési ár egész évre 10 ft. félévre 5 f t . 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budapest, Staczió utcza 55 sz., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, 

Budapest, Muzeum-körut, 10 sz. A könyvárusi közvetitést mellőztetni kérjük. Megrendelésnél legczélszerűbb a postautalványokat használni. Ezek-
nek szelvényére kérjük a nevet, lakhelyet s utolsó postát világosan kiirni, nagy a helyett egy ezévi czimszalagot felragasztani. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Az emberi társadalom isteni alaptörvénye. 
(Vége) 

A második táblán hét parancsolat van. Meg-
lepő, mily magasztosan egyszerű néhány vonással 
öleli fel az ember és emberiség minden jogait, tör-
vényeit kötelességi oldalukról tekintve. Az a rend 
és összefüggés pedig, mely e tábla törvényczikkei 
közt van, igazán bámulatra ragad. Világosan látni 
rajtok az emberfeletti bölcseség nyomait. 

Az első, a tízparancsolat negyedike, összekötő 
kapcsot képez az előzők és kővetkezők, az Isten 
iránti és az emberek közti kötelmek, mostani szó-
járás szerint, a vallás és erkölcs közt. Szól azon 
hatalom iránti kötelességről, melynek közbenjötte 
által Isten az emberiséget kormányozza. Az embe-
rek, sőt az eszes lények általában, együttvéve egy 
nagy társadalmat, szellemi birodalmat képeznek, 
melynek egyedüli ura, királya és atyja maga az 
Isten, ugy hogy e nagy társadalom méltán Isten 
családjának, Isten városának, Isten országának ne-
vezhető. Ebben a nagy társadalomban, a mennyi-
ben az családokra és országokra oszlik, az egyete-
mes Atya, kitől van minden atyaság1) s az egye-
temes monarcha, kitől van minden hatalom, mert 
„non est potestas nisi a Deo",2) képviselteti magát 
a családban az atya s megosztva az anya, az orszá-
gokban pedig a souverain hatalom által. Azért álta-
lános felfogás szerint a negyedik parancsolat, mely 
mindenkit kötelez atyjának és anyjának tiszteletére, 
nem szorítandó egyedül a családi körre, minthogy 
kiterjed az egész emberi társadalom mindazon kö-
reire, melyekben az atyaihoz hasonló hatalom in-
tézkedik Istentől nyert tekintélylyel, ki mindenek-
nek közös Atyja és Kormányzója. Igy szolgál a ne-

gyedik parancsolat összekötő kapocsul a vallás és 
erkölcs, az Istenhez való viszonyon alapuló Isten 
országa s az emberek közti viszonyból kifejlődött 
családi s nemzeti társadalom közt. Itt rejlik egy-
szersmind a józan- politikának keresztény philoso-
phiája, melynek első tétele az, hogy „nincs hatal-
masság csak Istentől, a melyek pedig léteznek, azok 
Istentől rendeltettek."3) — Miután a tizparancsolat 
első táblája kifejté az Istenhez való viszonyon ala-
puló alaptársadalom vagyis vallás elveit, a dolog 
természete követelte, hogy az alárendelt, emberek 
közti társadalmi viszonyokra vonatkozó törvények 
élén az álljon, mely az erkölcsöket a valláshoz 
fűzi, melyben a társadalom törvényeinek vallásos 
sanctiója van kifejezve. Tiszteld atyádat és anyádat... 
Ez az isteni logika kit ne lepne meg!? 

Folytassuk ! Az emberi társadalom alapja le 
van téve ; tehát a tizparancsolat el kezdi részletezve 
előadni a társadalmi törvényeket. S vájjon mely 
pontra fog esni az első parancsolat ? Arra fog, mert 
arra kell esnie, a mi az emberben legelső. Védenie 
fog kelleni a jogtiprás ellen azon jogot, mely föl-
tétele minden más jognak. A ki nem létezik, annak 
joga sincs. A következő isteni parancsban tehát az 
isteni törvényhozás logikája védi a létjogot, az éle-
tet. Ne ölj ! — Azonban az ember élete nem elszi-
getelt valami. Életből fakad az és életnek a forrása. 
Ennek kifejezése a házasság, mely az emberi élet-
nek egy tekintetben föltétele, más tekintetben kö-
vetkezménye. Következéskép a tizparancsolat, mi-
után megvédte az egyéni létjogot, átmegy a családi 
viszony alapjának védelmére, midőn kimondja, hogy : 
ne paráználkodjál. A paráznaság gyilkosság a házas-
ság ellen. Ime a két parancsolat, mely az embert 
kettős létezésében védi. Hanem az ember nem él-

!) Efez. 3, 15. — 2) Róm. 13, 1. 3) U. o. 
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het életszükségleteinek kielégítése nélkül. Birnia 
kell valamivel, a miből él ; joga van megélhetni. Ez 
a tulajdonjog, és pedig két irányban, mert az em 
ber tulajdona szellemi és anyagi javakból áll. Kö-
vetkezik tehát két parancsolat : Ne orozz — és — ha-
mis tanúságot ne tégy felebarátod ellen ! Az egyik védi 
az anyagiakra, a másik a szellemiekre vonatkozó 
tulajdonjogot. 

Miután igy megtörtént az intézkedés az embe-
rek közti társadalom alapjai ellen irányuló külső 
cselekedetekre nézve, melyek az ember kettős lét- és 
kettős birtokjogát támadják meg, a tízparancsolat 
további két törvényczikke mintegy commentárszerü 
novelláris törvény összefoglal minden lehető jog-
sértést, és pedig ugy, hogy egyúttal minden külső 
jogsértésnek benső alapját és forrását támadja meg, 
tiltva a szivnek minden rendetlen vágyát és törek-
vését. És itt ismét alkalom nyílik a sínai törvény-
hozás alapelvei s a kereszténység mélyértelmü dog-
mái közt levő párhuzamra figyelmeztetni. Szent 
János apostol mondja, hogy minden bűn három for-
rás valamelyikéből származik: a testés szemek ren-
detlen vágyakodásából s az élet büszkeségéből.4) Az 
emberi büszkeség ellen a tízparancsolat első táblá-
jának három törvénye a gyökeres ellenszer, mert 
azok az embert meghajolni parancsolják Isten szent 
felsége előtt. A test és a szemek rendetlen kívánsá-
gait a második táblán levő törvények fékezik. Ek-
ként a tízparancsolat, összevéve mindent, szabato-
san megfelel üdvös rendeletei által azon három 
nagy lelki bajnak, mely a bűnbeesés óta nemünket 
annyira nyomorgatja és pusztitja, hogy a bűnös 
emberben nem marad végre egyéb hátra, mint az 
isteni kép romja s az isteni hasonlatosság foszlá-
nyai ; mely pusztulás elöl csak ugy menekülhet 
egyes és társadalom, ha az isteni szövetség két táb-
lájára irt alaptörvényeket megtartja. 

Egy futó pillantást vetve e törvénycodex össz-
letére, továbbá, még az is feltűnik bizonyára min-
denkinek, hogy az a hármas és hetes szám összeve-
tésén alapszik. Amazt az első, emezt a második 
tábla tüntető elő. Az óvilág bölcsei nagy sitlyt fek-
tettek a számokban nyilatkozó mély titkokra. A sz. 
atyák közöl is sokan elmélkedtek a természet és 
kegyelem titkai s a számok törvényei közt észlel-
hető csodás öszhang felett. Nem tagadhatni azon-
ban, hogy az ily foglalkozás nagy veszélyt rejt mé-
hében s könnyen botor következtetésre vezet. És 
ezt legkevésbbé sem lehet csodálni ; mert a hol a 

íyiTján. 2, 16. 

lángész is csak tapogatózni kénytelen, ott a közön-
séges elmék előtt minden léptan nyomon fennforog a 
bukás veszélye. Hanem ez nem menti fel a keresz-
tény bölcsészt és theologust azon kötelesség alól, 
hogy a speculatio legmélyebb titkaira is világot de-
riteni ne törekedjék a szentély örök lámpájánál 
meggyujtotttudomány fáklyájával. A hármas és he-
tesszám szembetűnően jelentkezik a mindenség ren-
jében, a természetben p. a fény és hang elméletében, 
és a kinyilatkoztatásban. Ezen szempontról tekintve 
talán meg sem lepi az embert, hogy e két szám com 
binátiója előfordul a tízparancsolatban is, viszhan-
goztatva az örök szabadság között a világ mathe-
matikai szabatossággal meghatározott öszhangjá-
nak örök, változhatlan törvényeit. Mert mi min-
dig és mindenki előtt csodálat tárgya lesz, és mi 
első pillanatra mindenkit lehetetlen, hogy meg ne 
lepjen, az, hogy e változhatlan számokba foglalt 
változhatlan törvények épen a felett uralkodnak, a 
mi minden mathematikai szükségességtől és meg-
határozástól legszabadabb, legmentebb, az emberi 
szabadság, az erény és szeretett felett. 

A tízparancsolat fenséges volta végre még ab-
ban is nyilvánul, a mi első pillanatra kivételt lát-
szik képezni magasztosságának általános jellemvo-
násai alól.Valamennyi szakasza változhatlan erkölcsi 
alapelvet fejez ki ; csakis egyben foglaltatik oly 
elem, mely más rendbe tartozik. A harmadik pa-
rancs elrendeli az Ur napjának megszentelését. E 
parancsolat, a mennyiben bizonyos napra vonatko-
zik, változhatóságnak van alávetve, a mennyiben 
azonban Isten köteles tiszteltetésének idejére vonat-
kozik általában, a teremtmény és Teremtő lénye-
ges, változhatlan viszonyában gyökerezik, mert 
az emberi társadalom alapszabályai közt szükség-
képen benn kell foglalva lenni annak is, hogy bizo-
nyos napot Isten tiszteletére kell szentelni, kivált 
társadalmi szempontból. Hogy melyik nap legyen 
ez, nincs meghatározva az Isten és ember közti vi-
szony lényegében ; megválasztása azonban még sem 
függ egészen az ember önkényétől. Vannak emberi, 
vannak isteni tekintetek. Hat napig kell munkál-
kodnia az embernek, a hetediket pedig Istennek kell 
szentelnie, a teremtés emlékére, mert Isten is hat 
nap alatt teremté a világot, a hetediken pedig meg-
nyugodott. Azt kérdezhetné itt valaki, miért épen 
hét, miért nem több vagy kevesebb időszak fordul 
elő a teremtés történetében? Erre a felelet mélyen 
bent rejlik a teremtő Isten messzekiható terveiben, 
melyekből egy sokat mondó fénysugár esett az em-
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ber i ségre akkor, m i d ő n I s t e n heted ik n a p o t m e g -
szen te l é s azt e k k é n t a t e r e m t é s n a g y e s e m é n y é v e l 
ö s s z e k ö t t e t é s b e hozta. 

Midőn a k e r e s z t é n y s é g az ó - s z ö v e t s é g i u r ü n -
nepe h e l y e t t az e v a n g e ï i u m i u r ü n e p e t , a s z o m b a t 

h e l y e t t a v a s á r n a p o t behozta , az ü n n e p l é n y e g é n 

n e m v á l t o z t a t o t t s emmit . A m i v á l t o z á s történt , az 

m i n d e n f e j lődés és t ö k é l y e s ü l é s t ermésze tében fek 
szik. K r i s z t u s U r u n k m ű v e uj t eremtés , u j jáa lkotó 
t eremtés vala. Tehát u g y a n a z az ok, m e l y az ó szö-
v e t s é g b e n a s zombat m e l l e t t vol t , az uj s z ö v e t s é g b e n 
a v a s á r n a p m e l l e t t szó l , m i n t h o g y e napon Kr i sz tus 
h a l o t t a i b ó l f e l t á m a d v á n , az uj t e r e m t é s m ü v é t be-
fejezé. E k k é n t a v a s á r n a p a v a l ó d i te l jes szombat , 
a k e t t ő s i s ten i m ű bevégzésének , a k e t t ő s i s teni pi-
h e n é s n e k napja, m e r t az ú j já szü le t é s a szü le tés t , 
s az u j já teremtés a t eremtés t m i n t a l a p o t fö l té te lez i . 

Ez a t í zparancso lat , az ember i t á r s a d a l o m j ó l é -
tének ő s r é g i m a g n a chartája, m e l y n e k m e g t a r t á s á -
tó l f ü g g u g y az e g y e s e k bo ldogsága , m i n t a nemze-
tek n a g y s á g a . E szer int élt m i n d e n n a g y nemzet , 
m i k é n t Le P l a y mondja , m i n t I s t e n t ö r v é n y e sze-
r int . „ L e D e c a l o g u e é terne l , c'est-à-dire, les d i x 
c o m m a n d e m e n t s qui ont é té pra t iqués par toutes les 
g r a n d e s na t ions c o m m e la loi de Dieu'*' . . . S z e r i n t e 
é l -e a m i t á r s a d a l m u n k ? . . . 

A szeplőtelen fogantatás 
és a pápai tévmentesség defmitiojának összefüggése. 

(Folytatás.) 

I. 

A boldogságos Szűz lelke teremtésétől, egyesülésétől 
fogva a testtel, melyben az örök Ige megtestesülni kivánt, 
az uj Évának e lelke létezése első pillanatától fogva a meg-
szentelő malaszttal volt ékesitve, s igy Krisztus Urunk ér-
demeinél fogva ment volt az eredeti bűntől. E folt csak-
ugyan a kegyelem hiányából származik, e hiányban szület-
nek Ádám gyermekei. De az, ki áldott az asszonyok között, 
kit a világ Megváltója anyjául választott, kit az Ur angyala 
malaszttal teljesnek üdvözölt, mindig ment volt e szenny-
folttól. Az egyház mindig ezt hitte. Ez igazságot I X . Pius 
hirdette ki, mert az egyház fejéhez tartozik a hit igazsá-
gait meghatározni s a meghatározás kellő óráját megítélni. 
Péter utódjainak e kiváltságát, melyet az evangelium és 
minden keresztény század története egyaránt bizonyit, a 
vatikáni egyetemes zsinat újból megvallotta, meghatározta 
a Pastor aeternus kezdetű határozatban. 

A zsinat, azaz az egybegyűlt s a pápával egyesült ka-
tholikus püspöki kar e határozatban először az egyház isteni 
alapítását, Péter apostoli fensőbbségét, e fensőbbség folyto-
nos tartamát az apostolok fejedelmének utódjaiban, e fen-
sőbbség természetét és jellegét vallotta, azután a szent irás 
világos bizonyítékaira, az apostoli hagyományra és a szent 

atyák irataira, a pápák és az egyetemes zsinatok határoza-
taira támaszkodva, megujitotta a tíórenczi egyetemes zsinat 
következő határozatát : 

„Az apostoli szentszék és a római pápa az egész világ 
felett fensőbbséggel bir; ugyanaz a római pápa szent P é -
ternek, az apostolok fejének utódja, Krisztus valódi helyet-
tese, az egész egyház feje, minden keresztény atyja és taní-
tója, egyedül neki adatott Jézus Krisztus Urunk által szent 
Péter személyében a teljes hatalom, melynélfogva az egye-
temes egyházat legeltetheti, igazgathatja és kormányozhatja, 
a mint láthatjuk ezt az egyetemes zsinatok okirataiban és a 
szent végzésekben." 

E hitbeli határozat nem ugyan azokkal a szavakkal, 
de azért határozottan már magában foglalta azt, a mit az-
után a vatikáni zsinat a tévmentesség- felől következőle«-O ö 
határozott meg : 

„Hogy magában az apostoli főnökségben, melyet a ró-
mai pápa, mint Péter, az apostol-fejedelem utóda bir az 
egyetemes egyház felett, a tanitói tisztnek legmagasb ha-
talma is benfoglaltatik, ezen szentszék mindig hitte, az egy -
ház folytonos gyakorlata bizonyítja, és magok az egyetemes 
zsinatok, különösen, melyekben kelet a nyugattal a hit és 
szeretet egységében találkozott, kijelenték. A IV-ik kon-
stantinápolyi zsinat atyái, az elődök nyomdokait követve, 
ezen ünnepélyes hitvallást tették le: „Az üdv kezdete az 
igaz hit szabályának megőrzése. És mivel Urunk, Jézus 
Krisztus szavai nem mellőzhetők, melyekkel mondá : Te 
vagy Péter, és e kőszálra építem egyházamat; a mi itt mond-
va volt, azt az eredmények igazolják, mert a katholika vallás 
az apostoli székben mindig szenny nélkül lőn megőrizve, és 
a tan szentül hirdetve. Mi tehát ennek hite és tanától épen 
nem kívánván megválni, reméljük, hogy méltók leszünk az 
apostoli szék által hirdetett egységes közösségben lenni, 
melyben a keresztény valásnak egész és valódi szilárdsága 
áll." A görögök pedig a lyoni 2-ik zsinat helyeslésével azt 
vallák : „hogy a római szentegyház az egész katholika egy-
ház fölött azon legfőbb és teljes elsőséget és főnökséget bírja, 
melyről az őszintén és alázattal elismeri, hogy magától az 
Úrtól a teljes hatalommal együtt kapta, szent Péter, az 
apostolok főnöke vagyis fejében, kinek a római pápa utóda; 
és a mint első sorban ő tartozik a hit igazságát védelmezni, 
ugy a hit körül támadt kérdések az ő ítélete által dönten-
dők el." Végre a flórenczi zsinat kimondá, hogy a római 
pápa Krisztus igazi helytartója, az egész egyház feje, és az 
összes keresztények atyja és tanítója, és neki Urunk Jézus 
Krisztus szent Péterben átadá az egész egyház fölötti legel-
tetés, vezetés és kormányzás teljes hatalmát. 

Elődeink, hogy e pásztori hivatásnak eleget tegyenek, 
fáradhatlanul mindig oda működtek, hogy Krisztus tana a 
főid minden népe közt terjedjen, s hasonló gonddal őrköd-
tek, hogy a hol az el lőn fogadva, eredeti tisztaságában fón-
tartassék. Azért az egész világ főpapjai, majd egyenként, 
majd zsinatokon összegyűlve, az egyházak régi szokását és 
szabályát követve, különösen a hit-ügyekben felmerült ve-
szélyeket ezen apostoli széknek följelentették, hogy a hit-
sérelmek leginkább ott javíttassanak, hol*) a hit nem szen-

*) T. i. a római egyházban. 
4 9 * 
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vedhet fogyatkozást. (Sz. Bern.) A római pápák pedig az 
idő és körülmények kivánalma szerint majd az összehitt 
egyetemes zsinatok, majd a földön szétszórt egyház kikért 
nézete, majd részleges zsinatok, majd más, az isteni gondvi-
selés nyújtotta segélyeszközök használata által hitre kötele-
zőnek határozák meg azt, amit Isten segélye mellett a szent-
írás és az apostoli hagyományokkal megegyezőnek isiner-
tek fel. Péter utódainak ugyanis nem ugy lőn a Szentlélek 
Ígérve, hogy kijelentése folytán uj tant hirdessenek, hanem 
hogy segélyzésével az apostolok által átadott kijelentést, 
vagyis a hitletéteményt szentül őrizzék, és hiven értelme-
zék. Kiknek apostoli tanát mindnyájan elfogadták a tiszte-
lendő atyák, és tisztelék és követék az igaz hitű szent egy-
ház-tanitók, jól tudván, hogy szent Péter ezen széke minden 
tévelytől mindig érintetlen marad, Urunk és Üdvözitőnk-
nek azon Ígérete szerint, melyet tanítványai fejedelmének 
tőn : „En könyörögtem éretted, hogy el ne fogyatkozzék a 
te hited, és te egykoron megtérvén erősitsd meg atyádfi-
ait.« (Luk. 22.) 

Az igazság és soha el nem fogyatkozó hitnek ezen 
ajándékát tehát Isten Péternek és utódainak a tanszéken a 
végből adá, hogy fenséges hivatásukat minden ember üd-
vére gyakorolják,hogy Krisztus egész nyáját a tévely mérges 
tápjától távol tartván, a mennyei tan étkével táplálják ; 
hogy megszűnvén a szakadás oka, ez egész egyház egység-
ben tartassék fen, és alapjára támaszkodva a pokol kapui 
ellen szilárdul álljon meg. 

Azonban, mivel épen e korban, midőn legkívánatosabb 
az apostoli hivatás hatálya, sokan vannak, a kik tekintélyét 
gyalázzák, szerfölött szükségesnek tartjuk ünnepélyesen 
kijelenteni azon előjogot, melyet az Isten egyszülött Fia a 
legfőbb pásztori hivatallal összekötni méltóztatott. 

Mi tehát hiven ragaszkodván a ker. vallás kezdeté-
től származó hagyományhoz, üdvözítő Istenünk dicsőségére 
a katholika vallás felmagasztalására és a keresztény népek 
üdvére, a szent zsinat helyeslésével tanítjuk, és Istentől ki-
jelentett hitágazat gyanánt meghatározzuk : hogy a római 
pápa, midőn püspöki székén tanit, vagyis, mint az összes 
keresztények pásztora és tanítója lép fel, és legfőbb apostoli 
tekintélyénél fogva, valamely a hit vagy erkölcsre vonat-
kozó tant mint olyat határoz meg, melyet az egész egyház-
nak el kell fogadnia, szent Péterben neki megigért isteni 
segély folytán ép oly tévmentességnek örvend, milyennel 
az isteni Megváltó a hit és erkölcs tanainak meghatározá-
sában egyházát is felruházá ; azért a római pápának ilyen 
meghatározásai, korántsem az egyház beleegyezése által, ha-
nem önmagoknál fogva változhatlanok. 

A ki pedig, a mitől Isten ments, ezen határozatunknak 
ellene merészkedik mondaui : kizáratik." 

Ti jól tudjátok, Kr. sz. t., hogy a tévmentesség nem 
abban áll, a minek azt némely lap szerkesztője, némely or-
szágház tagjai, némely egyetem tanárai s néha még jogtu-
dósok is föltüntetik. Nem, mert a pápa nem ment a téve-
déstől, ha saját gondolatait fejezi ki, hanem igenis tévmen-
tes akkor, mikor mint az egyház feje a kinyilatkostatás 
kincstárában, a szent irás- és a hagyományban foglalt igaz-
ságokat meghatározza. A pápa nem ment a tévedéstől, mi-
dőn egyes személyek kérdéseire felel, midőn csupán szemé-

lyes kérdésekben ítél, hanem igenis az, mikor a hitet vagy 
az erkölcsöt érintő kérdésekben, azaz a kinyilatkoztatott 
igazságot vagy a kinyilatkoztatott törvényt illetőleg Ítéle-
tet hoz, mert a pápa csak akkor tévmentes, mikor nem az 
emberek bizonyítására, hanem az Isten, vagyis a kinyilat-
koztatás tanúságára támaszkodik. A pápa nem ment a té-
vedéstől, ha mint magán tudós épen hitbeli kérdésekkel 
foglalkozik is, hanem igenis az, lia apostoli tekintélyénél 
fogva azt itéli, hogy egy, hitet vagy erkölcsöt, kinyilatkoz-
tatott igazságot és kinyilatkoztatott törvényt érintő tant az 
cgéss egyház mint ilyent köteles elfogadni. 

Krisztus Urunk tehát az egyház fejének a hit dolgá-
ban igérte meg a hűséget, a tévmentességet, midőn igy szólt: 
„Ego rogavi pro te ut non deficiat fides tua. — Confirma 
fratres tuos." Nem oly tévmentesség ez, mely valamit ki-
nyilatkoztat, hanem a mely megőrzi és védi a kinyilatkoz-
tatást, a hit kincstárát. 

Mi lett volna, Kr. sz. t., az isteni kinyilatkoztatásból, 
ha Krisztus Urunk egyházát nem ajándékozta volna meg 
segítségével, melytől támogatva azt biztosan, hűen, tévedés-
től menten megőrizheti? Mit használt volna a docete omnes 
gentes küldetés a vobiscum sum usque ad consummationem 
saeculi igéret nélkül? Isteni mesterünk e szavai után nem 
kézzelfogható-e, hogy oly egyház, mely a hit dolgában való 
tévmentességre igényt nem tart, nem lehet Krisztus va-
lódi egyháza ? 

De a hit tárgyában való tév mentességet megadni elég 
is volt, mert a hit az egész keresztény életnek alapja.Ugyan-
csak a hitről szól szalézi szent Ferencz, midőn mondja : „Ha 
egy templomban minden világosság kialudnék, elég volna, 
ha csak a szentély lámpája égve maradna, mert ennek se-
gítségével a többit mind fel lehetne éleszteni." (Folytatjuk.) 

A s z á m o k 
mythologiai , bibliai és symbolikus jelentményeiről . 

Rét. 
(Folytatás.) 

A szentség = tökély, teljesség, betöltés. Hét tehát a 
teljességnek, tökélynek, betöltésnek is száma. Innen fejthetők 
meg a következők : Jákob hét-hét évig szolgál ipánál Lá-
bánnál egy-egy leányaért ; Pharao 7 teljes kövér és 7 teljes 
sovány esztendeje. Jákob 70 lélekkel vándorol Egyiptomba ; 
a zsidó népgyiilésnél 70 senior a pusztában. Krisztus 70 (72) 
tanítványt küld a világ megtérítésére ; a synedriumnak 70 
tagja van ; Asverus királynak 7 fejedelme említtetik az Esz-
ther tiszteletére rendezett lakomán. (Eszt. 1, 14.) A kövön, 
mely (Zacli. 3 ,9.) a Messiást jelképezte, 7 szem vagyon, mi-
ként (Jelen. 5, 6.) a megölt Bárányról is mondatik, hogy hét 
szeme vagyon. E szemek a Szentlélek ajándékainak teljes-
ségét jelentik. 

A babyloni fogság 70 évig tart. A hetven számüze-
tési év kárpótlásául Isten (Dán. 9, 24—27.) a zsidó köztár-
saságnak, mint Isten kedvelte theocratikus államnak, hét-
szer oly hosszú, hetven évhétig való fönmaradását igéri. 
(7 X 70.) E hetven évhét eltelte után a theocratia teljesen 
— szellemileg — fog helyre állíttatni : „Tudjad azért és je-
gyezd meg. Azon ige kihirdetésétől, hogy újra építtessék 
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Jeruzsálem, Krisztusig, a fejedelemig hét év hatvankét hét 
leszen, és ismét fölépíttetnek az utczák és a kőfalak az idők 
szorongatásában. Es hatvankét hét után megöletik a Krisz-
tus és nem leszen az ő népe, mely őt megtagadja." 

A hetven évhétnek kiindulási pontja hosszúkezii Ar-
taxerxes 20-ik éve, Róma épít. után 299., Kr. e. 455, mert a 
babyloni fogságból való visszatérés után s ezen 20-ik év 
közötti 90 esztendőt, — mint előkészülési korszakot az uj 
államnak Nehemiás által leendett tulajdonképeni megala-
pításához 3 a város megerősítéséhez, — az angyal mellőzte. 
(Lásd Tarkányi.) Végpontja pedig Krisztusnak keresztha-
lála a 70 dik évhét közepe, nyilvános fólléptónek 4-dik éve. 
A megelőző 69 évhét az angyal által ismét két részre osz-
tatik (7 + 62 évhét). A hét évhét jelenti a város teljes 
(anyagi) fölépülését. A 62 évheti időkör jelenti az ó-szö-
vetség átmeneti korszakát az uj frigyre, a mennyiben az 
alatt egy részről a zsidó papi állam, az anyaszentegyház 
előképe, képződött, másrészről a zsidóság soknemü felekeze-
tekre szakadozni kezdett s ez által egyszersmind közeledő 
végét nyiltan kijelentette. (L. Tárkányi.) A 69 évhét vég-
pontja tehát Krisztusnak János által való megkeresztelte-
tése. Ugyanis 69 évhét = 483 évvel ; már pedig Artaxerxes 
20-ik éve vagyis Róma ép. 299., Kr. e. 455. év és Krisztus 
megkereszteltetése között szintén 483. év vagyon,mert Krisz-
tus Luk. 3, 1. szerint Tiberius császár 15-ik évében, 30 éves 
korában, lépett fel és kereszteltetett meg. Tiberius 15-ik éve 
pedig Róma építése után a 782-ik év, ebből levonva a 299-et 
marad 483 év, = Artaxerxes 20-ik évétől Krisztus megke-
reszteltetéseig, vagyis a 69 évhét. 

í l é t mint a teljesség száma onnan is kitűnik, hogy 
gyakran nagyobb szám helyett használtatik ; ilyenkor 7 = 
meghatározatlan sokaság : „És megragad hét asszony (több, 
határozatlanul) egy férfiút az napon mondván : A mi kenye-
rünket fogjuk enni és saját ruháinkkal ruházkodni ; csak 
hadd neveztessünk a te nevedről (végy el minket,) vedd 
el a mi gyalázatunkat." Izai. 4. 1. 

E vers értelme a következő : A próféta megjövendöli, 
hogy a háborúban megölt férfiak száma oly nagy leszen, 
hogy az asszonyok veszekedni fognak férfiak után és a le-
galjassabb feltételek alatt és bármily szegény legyen is a 
ferfiu, készen lesznek egybekelni. 

Anna, Sámuel anyja hálaénekéken, miután, noha termé-
ketlen volt, Isten őt magzattal (Sámuellel) ajándékozta meg, 
azt mondja: „Sőt a magtalan is hetet (y^^j) szült" A héber 
szövegben igy áll. Ezt a Vulgata meghatározatlan többség-
gel adja vissza : peperit plurimos. Tárkányi is, ki különben a 
héber szöveget mint mindenütt, ugy e helyen is hűen kisérte 
és megfigyelte, itt nagyon helyesen a Vulgatát követte : 
„Sőt a magtalan is sokat szült." (I. Sám. 2, 5.) 

Jeremiás is ily értelemben veszi a hetet (15, 9.): 
„Erőtlen lett, a ki hetet (vagyis sokat) szült." 

Isten hétszeres = sokszoros büntetéssel fenyiti a tör-
vényeit áthágó népet. (4. M. 26, 21.) 

A zsoltáros (Zsolt. 11, 7.) az Ur beszédeit dicsérvén, 
mondja: „Az Ur beszédei tiszta beszédek, tűzzel megpró-
bált, a földtől elválasztott, hétszer (sokszor) megtisztított 
ezüst." Ide vonatkoztatható még néhány szent írási hely, 

hol a hetes szám szerepel, melyeket föntebb már más szem-
pontból idéztünk : „Büntesd meg szomszédainkat hétszere-
sen." (Zsolt. 78, 12. V. ö. 3. M. 26, 21. 24. 28 ; 5. M. 28, 7 ; 
2. M. 7, 25 ; Is. 11, 15. Máté, 17, 21. 22.) Továbbá : „Kái-
non 7-szeres, Lameken 77-szeres, azaz : sokszoros bosszú fog 
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vétetni stb. Azután: „Fiam, ne vess gonoszt a hamisság ba-
rázdáiba és nem aratod azt hétszeresen (azaz sokszorosan)." 
Tárkányi is igy értelmezi e verset : „A ki gonoszt cselek-
szik, sokszorosan bűnhődik." (Sir. VII, 3.) „Bölcsebbnek 
véli magát a rest, bölcs mondásokat szóló hét (azaz akár 
hány) férfiúnál." (Példab. 26, 16.) (Folytatjuk.) 

Dr Kanyurszky György. 

A Szent-István-Társulat 
f . hó 11-dikén tartott vál. ülése. 

Elnökölt : Tárkányi Béla apát-kanonok társ. alelnök 
ő nga. 

Alelnök mindenelőtt egy fájdalmas eseménynek volt 
tolmácsa. Az igazgató-választmánynak egyik fáradhatlanul 
buzgó tagja ki évek hosszú során át gazdag ismereteivel és 
tapasztalataival, lankadást nem ismerő tevékenységével részt 
vett társulatunk ügyeiben, az épen oly vallásos mint haza-
fias Lipovniczky Vilmos ő exja, a nagyváradi püspök édes-
testvére, nincs többé. Alelnök ugy hiszi, midőn a mélyen 
érzett veszteség fölötti fájdalmának ad kifejezést, egyszers-
mind az egész igazgató-választmány érzelmeit tolmácsolja. 
A választmány osztva a kifejezett érzelmeket, elhunyt tag-
jának halála fölötti mély fájdalmát jegyzőkönyvileg is kí-
vánta kifejeztetni. 

Olvastatott dr Ortvay Tivadar tanár ur levele, mely-
ben a hozzá intézett fölszólitásra válaszul írja, hogy földrajzi 
műve, melynek költségeihez a bibornok herczegprimás ő 
emája 100 darab aranynyal járult, a buvárlásai közben föl-
szaporodott anyag következtében 5 kötetre fog terjedni. 
Minthogy a választmány, mely a társulat föladatának in-
kább a tudomány népszerűsítését, mint szorosan vett szak-
munkák kiadatását véli, s a munkának kilátásba helyzett 
terjedelmét is nagyobbnak tekinti, mint amely a kitűzött 
czélnak megfelel, — elhatározta, hogy e tekintetben a bi-
bornok herczeg- prímás ő emínentiájának, mint kezdemé-
nyezőnek magas véleményét fogja kikérni. 

Dr Fülöp Adorján tanár Myluis Ottfried „Das Glass-
mänchen" a magyaritott művét kiadásra ajánlotta föl a 
társulatnak. Az igazgató-választmány hasonló művekkel 
már rendelkezvén — a beküldött művet kiadásra nem fogad-
hatta el.— A pécsi egyházmegyébe kebelezett udvari r. kath. 
iskola szegény tanulói, a esik-szentkirályi népkönyvtár, a 
szombathelyi jótékonysági nőegylet részére ajándékkönyvek 
szavaztattak meg. 

A fölolvasott pénztári kimutatás szerint f. évi január 
1-től bezárólag deczember 11-ig a társulat hevétele : 80,069 
frt 9 kr,kiadása : 78,542 frt 67 kr; pénztári maradék 1526 ft 
76 kr. — Az ügynökségben nov. hóban eladatott: 65,372 
példány könyv, 447 darab szentkép, 2030 darab egyes nyo-
tatvány, készpénzben bejött 8115 frt 65 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Gervay Mihály és Ru-
zsiska János választmányi tagok kérettek föl. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 16. B. Pongrácz Emil nyilatko-

zata. — Vannak bizonyos emberek és vannak bizonyos kö-
rülmények, midőn az egyház, a püspökök, a papság ellen in-
tézett, habár legigazságtalanabb vádakat, szemrehányáso-
kat is, figyelembe sem vesszük. Igy nem egyszer megtörté-
nik, hogy az alsóházban bizonyos részről jövő támadások-
ról nem veszünk tudomást, jól tudva, hogy azok, a mint 
elmondattak, el is hangoznak, anélkül, hogy csak legkisebb 
nyomot is hagynának magok után. Egészen más kategó-
riába sorozzuk b. Pongrácz Emil ur felszólalását. Megtisz-
teljük avval, hogy figyelembe vesszük, — figyelembe vesz-
szük azért, mert még nem szoktuk meg, hogy onnan is tá-
madás intéztessék a püspökök ellen. Figyelembe vesszük, 
mert mi signum temporis-nak tartjuk, hogy a főrendiházban, 
nézetünk szerint, igen-igen roszul választott időben, a báró 
ur által nyilvánított szellem nyilatkozhatik. 

Napjainkban ugyan a kath. püspöki karnak és pap-
ságnak sok mindenre készen kell lenni, kivált, midőn val-
lásügyi kérdések forognak szóban. Hanem hogy a katholikus 
püspöki kar támadásnak legyen kitéve akkor, midőn a sors-
játék nyereményeinek megadóztatásáról van szó, hogy meg-
támadtassák azért, mert kezdetben nagyobb, későbben pe-
dig kissebb számmal vette, tehát egészen venni még sem 
mulasztotta el az állami jótékonyczélu sorsjegyeket, és hogy 
e megtámadás a főrendiházban történjék, azt bizonyára 
senkisem várta. B. Pongrácz Emil ur azonban megtette, a O o } 

mit senki sem várt és nem reménylett, ő megtette a szemre-
hányást, miáltal, minthogy itt jótékonysági sorsjátékról van 
szó, azt kell Ítélnünk, hogy a püspöki kart ugy akarta fel-
mutatni a világnak, mint a mely nem bir érzékkel a jóté-
konyság gyakorlása iránt, hanem fukar módjára visszavo-
nul ott, hol a jótékonyság gyakorlásától van szó. 

Igen, a báró ur támadását mi ily értelemben fogtuk 
fel ; sőt ha hozzáadjuk, hogy itt állami sorsjegyekről van 
szó, a támadás még másnemű természettel birhat, mert azt 
hazafiúi szempontból is lehetne felfogni, és akkor a táma-
dásban a hazafiatlanság vádja foglaltatnék. Bármelyik ér-
telmezést fogadjuk is el, feltéve még azt is, hogy a báró ur 
ugy azelőtt, mint most, nagy összeggel járul saját zsebéből 
e jótékonyczélu állami sorsolásokhoz, nyilatkozata még ak-
kor is a legnagyobb igazságtalanság, hogy ne mondjuk sér-
tés a püspöki karra nézve. Kitűnik ez a püspöki karnak 
rögtön megadott nyilatkozataiból, mely kétségtelenné tette 
a báró urnák, hogy többet ne mondjunk, tévedését. A jelen 
volt püspökök felszólalásai ugyanis elég világosan bizo-
nyitják, hogy alaptalan, mintha ők csak ezelőtt vettek volna 
részt a jótékonyczélu állami sorsjátékban, most pedig nem, 
mint ezt a báró ur állitotta. És mi meg vagyunk győződve, 
hogy a püspökök tagadásának az országban nagyobb hitelt 
fognak adni, mint a báró ur állításának. A rögtön jött czá-
folat bizonyára meghiúsította a báró ur nyilatkozatának 
czélját. De ha a püspökök a jelen esetben hallgattak volna 
is, ki az az országban, a ki csak egy pillanatig is kételked-
hetnék a katholikus püspökök jótékonyságáról és hazafias-
ságáról ? Hol az ország s melyik zuga az, mely hangosan nem 
tanúskodnék a katholikus püspökök e kettős erényéről, mely 

hangosan nem tiltakoznék minden oly feltevés ellen, mely 
elég vakmerő volna hazafisággal párosult jótékonyságukat 
kétségbe vonni ? Végtelenül csodálkoznánk, de egyszers-
mind sajnálnánk is, hogy azt, a mit szeretett hazánkban 
mindenki tud, a mit minden hegy és völgy egyaránt ismer 
és hirdet, hogy, mondjuk, azt csak a báró ur nem tudná ; 
vagy ha tudja, és mégis e támadást intézni jónak látta a 
püspökök ellen, akkor? . . . de nem fejezzük ki gondolatun-
kat, hanem inkább feltesszük, hogy a báró ur, nyilatkozata 
óta, törekedett magának bővebb ismereteket szerezni a kath. 
püspöki kar jótékonysági gyakorlata és hazafiúi érzelme 
felől, és a jövőben ahhoz fogja magát tartani. 

Hogy azonban némi és csak igen-igen homályos képe 
nyujtsunk mi is a báró urnák azokról, mik a püspöki jóté-
konyságot igénybe veszik, melynek bőségesen meg is felel-
nek, ime egy néhány pontot elősorolunk, melyek jó nagy 
része évenkint terheli a püspöki pénztárt. A püspök jóté-
konyságát mindenekelőtt saját székhelye veszi igénybe. Ott 
vannak a helybeli szegények, melyeknek rendesen minden 
püspöki városban kijár havi jutalékuk. Ehhez járulnak a 
jólékony egyletek, dalárdák, tűzoltó-társaság, jótékony-
czélu hangversenyek, újévi gratulatio megváltás, jótékony-
czélu bálok, jótékonyczélu sorsjátékok, városi árva- és kór-
házak, különféle egyletek kórházai, elaggott szegények-
háza, gymnasiumi, akadémiai hallgatók segélyezése, szegé-
nyek eltemettetése ; azután következik az egyházmegye, hol 
a most felsorolt czimen, hasonló követelésekkel lépnek a 
püspök elé, vagy, ha egyik másik czim hiányzik, pótolják 
mások, minők templomok, iskolák épitése, szegény papok, 
kántorok, tanitók, és ez utóbbiak özvegyeinek, árváinak se-
gélyezése stb. Ezek után következnek az országban szét-
szórt különféle jótékony-egyletek, melyeknek bizonyára a 
legnagyobb része ily püspöki adományból tartja fenn életét, 
melyeket követnek a tisztán országos czélu jótékonyságok, 
egyik évben több, másikban kevesebb, vagy országos csa-
pások enyhítésére irányzott adakozások. Ezeken felül, hogy 
már többet ne emlitsünk, számtalan egyesek segélyezése az 
ország minden részéről, kik folyamodással járulnak püspö-
keinkhez, mire nézve azt óhajtanok, hogy csak néznék meg 
az illető kételkedők, hogy mily ostromnak vannak kitéve 
püspökeink, midőn a fővárosban vannak, akkor némi fogal-
mat nyerhetnének arról, hogy mily óriás mérvű hazánk ka-
tholikus püspökeinek jótékonysága. 

De, ámbár bizonyára csak század részét soroltuk el 
azon czimeknek, melyeken püspökeink jótékonyságaikat 
gyakorolják, mégis mindenki meggyőződhetik ezekből, hogy 
igazságtalanabb vádat püspökeink ellen hangoztatni nem 
lehet, mint ha eltagadják tőlük a jótékonyság gyakorla-
tát. Hanem egyet mindenesetre meg kell jegyezni, midőn 
püspökeink jótékonyságáról van szó, azt t. i., hogy az ő jö-
vedelműk bármennyire nagy volna is, még sem kimerithetet-
len, és igy mindent ők sem tehetnek ; némely embert pedig a 
legjobb akarat mellett sem volnának képesek kielégíteni. 
Ezeket megfontolva, azt hisszük, hogy püspökeink ellen 
minden vádnak el kell némulnia. ^ 

Kóma. Ujabb vonások XIII. Leo pápaságának jellemzé-
séhez.Apró hirek.— A lefolyt őszi hónapok alatt legtöbb püs-
pök jött az örökvárosba, ad limina apostolorum. Nem lehet ki-
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mondani, mily megható gyengédséggel fogadja Ő szentsége a 
lelkek pásztorait. Az egyetemes egyház látható feje, Jézus 
Krisztus helytartója, a püspökök püspöke, a pápa, minden 
püspökben testvért üdvözöl. X I I I . Leo elejébe siet testvé-
rének, kitárja karjait és kebelére szorítja in osculo pacis. Eb-
ben a testvéri béke-csókban egész lelkét kileheli a bölcse-
ség pápája. Ismerni kellett ő eminentiáját Pecci biborno-
kot apostoli erényeinek gyakorlásában, élvezni kellett tár-
salgásának megnyerő varázsát, mely majd szeretetteljesen, 
majd szellemesen, majd áhitattal, majd tudós fellengzéssel 
nyilatkozik, ismerni kellett mindezt, hogy jól behathassunk 
érdemeibe és nagyságába, azon pápának, kit Isten adott a 
világnak, s hogy előre biztosak lehessünk benne, hogy pápa-
ságának minden tette egyszerre váltásos, politikai s társa-
dalmi jelleggel fog birni.XIII. Leo legmagasabb fokban birja 
a nyugodtságot, a szent atyák ezen erényét, melyből szár-
mazik az erő, vagyis a mely, ha ugy tetszik, maga az erő. 
Alig választatott meg, tüstént fel lehetett ismerni rajta, hogy 
tiszta, mély látással szemléli azt, mit csak ő láthat, azon 
magaslatról, melyre méltósága emelte. Azért is, körülvér-
tezve magát rendithetlen elhatározással, el van készülve, 
minden zavarodás vagy habozás nélkül, napról napra, órá-
ról órára, újjáteremteni a tudományt, megbékiteni a politi-
kai világot és a jólét útjára vezérelni a társadalmat. Méltó, 
hogy a történelem följegj'ezze azon tényt, hogy midőn a 
pápai trónt elfoglalta, X I I I . Leo gyengélkedőnek látszott s 
a lapok is székiben arról beszéltek, hogy nem lesz képes el-
viselni a fogság kényszerhelyzetét s a ráerőszakolt meddő 
elzárkozottságot, miután az előtt Perugiában egészen hozza 
szokott a járás-keléshez. Innen kiindulva a szabadoncz lapok 
nagyban kezdték gyártani a legkülönfélébb csattanós hireket, 
mig végre egyszer incognitoban elutaztatták őt a Vatikán-
ból szabad levegőre az albánói hegyekbe. Természetesen, 
az egészben egy árva szó sem volt igaz ; mert a pápa egész-
sége megszilárdult ugy, hogy a nyarat legcsekélyebb baj 
nélkül tölté át. A folytonos munka reá nézve már nyuga-
lom. Szigorú arczvonásai oly alakot öltöttek, melyről legfőbb 
méltóságának fensége, ihlettett lángeszének derültsége, s a 
szegény emberiség iránt szeretettől áradozó szivének szelíd-
sége sugárzik le. 

o o 
A f. hó 8-ára tervezett consistorium későbbre halasz-

tatott, mert több püspök praeconizácziójára vonatkozólag 
az illető okmányok későn érkeztek meg. 

Mennyire szivén fekszik X I I I . Leónak a tan-és neve-
lésügy, mutatja az, hogy legújabban motu proprio a nagyobb 
bazilikák mellett időközben megürült javadalmak betöltését 
fenntartotta magának, hogy azokat ösztönzésül azon papjai-
nak adományozza, kik a tanügynek szentelik magokat.Quem 
papa diligit, praedagogum facit. 

Az egyházi javadalmakat a liquidatió már régen elpo-
csékolta. Grimaldi, az uj pénzügyminister, most már a többi 
ajtatos alapítványokra készül tenni az állam szurkos kezét. 
Szurkos kezét, mert épen most fogták pörbe nagymérvű si-
kasztások miatt a giuntà liquidatrice hires elnökét. Boldog 
azon ország, hol az egyháznak még van valamije, mert a 
jótékonyság csak ott virágzik ! 

A szeplőtelen fogantatás ünnepét ugy Rómában, mint 
egész Olaszországban, nagy fénynyel ülték meg a buzgó 

katholikusok. A római ifjúsági egyletek fényes ezüst lámpát 
ajándékoztak ez alkalomból a Santa Maria Maggiore egyház 
Mária-oltárának. Jövőre többet. 

Oroszország. Az orosz nihilismus tervei. — Az idei 
„Ilist. pol. Blätter" második félévének első füzete a „New-
York Herald" nyomán egy orosz nihilista emisarius vallo-
másait közli. Ezek szerint az ujabb orosz nihilismus mérsé-
keltebb a réginél, mely nem vala egyéb, mint a modern ci-
vilisatio puszta tagadása.*) Ezen ujabb mérsékeltebb nihi-
lismus kívánalmait az emiitett emissarius a következőkben 
foglalja egybe : „Mi nem akarunk zűrzavart. Igaz, hogy a 
mérsékelt monarchiát sem fogadjuk cl, de nem akarunk 
többet, mint egy az általános népszavazási jogra alapított 
köztársaságot, teljes egyenlőséget, általános vallástürelmet, 
és hogy a föld visszaadassék a parasztoknak, kiktől ismételt 
confiscatiók által a romanowok (az orosz uralkodóház csa-
ládneve) és segítőik birtokába került. Arra törekedünk,hogy 
a falusi pauperismust megszüntessük azáltal, hogy a föld-
birtok ó-szláv alakjához visszatérve, a nagy földterületeket, 
melyek most egyesek birtokában vannak, a községnek visz-
szaadjuk. Ezen forradalmat vérontás nélkül óhajtjuk keresz-
tül vinni." Érdekes azon vallomása is, hogy a nihilismus a 
ruthenek és lengyeleknél szenvedéseik daczára sem tud igen 
lábra kapni, mely jelenségnek egyik okát a katholikus pap-
ság befolyásában látja. 

IRODALOM. 
-f- Az egyetemes egyháztörténelem kézikönyve-

Irta Kazaly Imre, vácz-megyei áldozár s a papnöveldében 
az egyháztörténelem és egyházjog ny. r. tanára. I. kötet. A 
keresztény ó-kor. 1. fűz. Vácz, 1879. Nagy 8-ad rét, 122 1. 
Ára 80 kr. 

Szerző műve dr Rapaics Raymond nagyszabású egyház-
történelme mellett, — melyből az első kötet, mint általunk is 
jelezve volt, már megjelent, — főleg practikus irányú iskolai 
kézikönyv igényével foglal helyet. Összesen 6 füzetben fog 
megjelenni, melyek közül kettő-kettő jut az ó, közép és uj-
karra. Szerző a felölelt anyagot gonddal és önálló felfogás-
sal dolgozta fel. Irálya egyszerű, világos. A mű egyházi 
censurán ment keresztül s mgs és főt. Ilidasy Kornél vál. tri-
buniczi püspök urnák, a feledhetlen emlékű tanárnak, van 
ajánlva. Vele hitttudományi magyar irodalmunk becses 
termékkel gyarapszik. Itt ott nagyobb sajtó hibára akad-
tunk ; p. a 89. I. Bersorbe-ot találtunk Beausobre helyett. 
Különösen a franczia és olasz könyvek czimeibe csúsztak be 
ily hibák. Hanem ez mind csak mellékes. Fődolog, hogy è 
mű, mint kézikönyv, ha nagyon bő nem leend, sikerültnek 
lesz mondható, ha igy lesz folytatva. 

= Immaculata dalffizér sz. Mária szeplőtelen fogan-
tatása hitágazatánali századnegyedes örömünnepére áldozá a 
Kosztka sz. Szaniszló S. J. védelme alatt álló Máriai Con-
gregátio Jézus társasága kalocsai érseki főgymnasiumában. 
Zengé . . . Soc. J. Kalocsán, 1879. A főm. érs. hatóság és 
rendi elüljárók jóváhagyásával. 60 1. 

A . . . Soc. Jesu neve alá rejtőzött szerző, kit azonban 
mindnyájan annál jobban tisztelünk, minél inkább igyek-
szik elrejteni magát, a drága gyöngyök egész kis kincstárá-

*)v7ö. ,Religio ' 1879.1. 38. sz. 
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val gazdagítja hitbuzgalmi s ifjúsági irodalmunkat e gyö-
nyörű füzetben. Igazán szeplőtelen tiszta költészet ez, mely-
nél kedvesebb emlékkel az „Immaculata" századnegyedes 
ünnepén alig lehetett volna a szeplőtelen szüzet megtisztelni, 
valamint szeplőtelen lelkű mindkét nemű ifjúságunknak is 
alig lehet tisztább élvezetet s gyönyört szerezni emlékezetes 
ünnepek, p. Karácson stb. alkalmából, mintha e kedves kis 
könyvvel lepjük meg gyermeteg lelkének arany álmai közt. 

^j: Csevegő habok. — Locsogása egy bus kedélynek 
vidám modern furcsaságok fölött. írásba foglalta Ribiszke 
(Répássy János.) Budapest. Aigner Lajosnál. 403 lap. 
Ára 2 ft. 

Szerző omne túlit punctum, mert igazán szellemesen 
miscuit utile dulci. Répássy a világirodalmak bármelyikében 
előkelő helyet foglalna el. Annál jobban örülünk, hogy 
a. mienk. 

= Lacordaire H. Domonkos egyházi beszédeire 
előfizetést hirdet Sarmaságh Géza áldozár és főgym. vizs-
gált tanár Szatmáron. 

A mű igen sűrűn irott 20 ivet tesz ki s nagy nyolczad-
rét alakban finom papiron januárban lesz szétküldve, az 
előfizetőknek bérmentve, a megreudelőknek utánvéttel 1 
forint árban (növ. papoknak 80 krért), 8-ra egy tiszteletpé!-
dánynyal. Az előfizetés vagy megrendelés f. évi decz. végéig 
teendő a forditó czimére. A bizalommal kért pártolás mérve, 
melyben e magában is befejezett beszéd-csoport részesülni 
fog, dönti el a kérdést, vájjon folytassa-e forditó Lacordaire 
többi beszédeinek is magyar kiadását. 

Melegen üdvözöljük és ajánljuk e classikus confe-
renczia-beszédek magyar forditását. 

V E G Y E S E K . 
— Általánosan tisztelt jelesünk, főt. dr Zádori János 

pápai kamarás, esztergomi hittanár s elsőrangú katholikus 
iró, épen a szent szűz szeplőtelen fogantatásának ünnepén 

tartotta áldozárságának 25-ik évfordulóját. Számtalan tisz-
telői e napot közünneppé tették. Fogadja az érdemkoszo-
rus iró a legforóbb üdvkivánatokat a .Religio' részéről is, 
melynek az előtt, mig saját jeles lapja tollát igénybe nem 
vette, éveken át buzgó, lelkes munkatársa volt. 

— Deczember 8-ához Pius k< rmánya alatt több neve-
zetes esemény fűződik. L nap hirdette ki a szeplőtelen fo-
gantatás dogmáját, decz 8-án 1864-ben adta ki a Syllabust, 
decz. 8-án 1869-ben nyitotta meg a vatikáni zsinatot, decz. 
8-án 1870-ben nyilvánította sz. Józsefet az egyház védnökévé. 

— Juriga János, esztergomi kanonok ur, ötvenéves ál-
dozársága alkalmából az esztergomi egyházmegyei segély-
alapra 3000 ftot, továbbá Egbell község kath. iskolájára 
500 ftot, és az árvamegyei Ínségeseknek 250 ftot adomá-
mányozott. 

— Az amerikai rendszer talán nem lesz oly vonzó 
ábrándos politikusaink előtt, ha megtudják, hogy e napok-
ban törvényjavaslat tétetett le az amerikai ,t. ház' asztalára 
a többnejűség ellen. 

— Dechamps bibornok, inechelni érsek már nyilatko-
zott a szent szék és a belga püspöki kar közt állítólag íen-
forgó nézeteltérés felől. Bebizonyítja, hogy a szent szék 
nemcsak soha nem rosszalta a belga püspökök eljárást, sőt a 
belgiumi főpásztorok egészen X I I I . Leo utasításai szerint 
(recomandations) jártak el. 

"j" Gyászjelentést kaptunk mi is. Tetszett a kikutat-
hatlan bölcseségű Isten irgalmának kiszólítani az élők so-
rából nm. Lipovniczky Vilmos v. b. t. tanácsos urat, az or-
szág félszázados volt elsőrangú biráját, s egyházának hű és 
munkás tagját. Vele ismét egy jeles dőlt ki azon hazafiak 
mindinkább ritkuló sorából, kik a hazafiságot vallásosság-
gal megszentelik. Sírja felett, rokonai élén, az ország egy 
nagytiszteletü főpásztora imádkozik, kihez ezeren és ezeren 
csatlakozunk buzgó fohászokkal. Az ö. v. f. n. ! 

Figyelmeztetés. 
A szerkesztő lakása nem változott. A fővárosi uj házszámozás kö-

vetkeztében csak annyiban történt változás, hogy ugyanaz a ház. mely 
előbb 46. sz. volt most 55. számmal van jelölve. Egyébiránt mindakét 
szám alatt megtalál a postás. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn a ,Religio'immár harminczkilenczedik évfolyamába lép, történik ez minden öndicsérés és dicsértetés nélkül 

az emberiség, az egyház és haza legszentebb érdekei körül lelkiismeretesen teljesített munka öntudatával, s hálatelt szívvel 
Isten és a munkálkodása vagy pártolása által folyton támogató magyar kath. papság, kivált kegyelmes főpásztoraink iránt, 
kik közöl a lefolyt évben is többen egyházmegyei körleveleikben igen melegen méltóztattak megemlékezni a magyar saj-
tóban közel 40 évi fennállására nézve páratlanul álló egyházéleti s irodalmi lapunkról. 

A lapszerkesztő élete, egy év alatt, érdekes mozzanatokban és tapasztalatokban oly gazdaggá lesz, hogy mi-
dőn egyszer vagy logfölebb kétszer évente alkalom nyílik a m. t. olvasó közönség előtt a lap specialis érdekeiről szólani, 
szintén tartoztatni kell magát az embernek, hogy csak azt mondja el, a mi elkerülhetlenül szükséges. Mi is tehát jelenleg 
csak kettőnek kiemelésére szorítkozunk. Az első az, hogy a lefolyt év alatt a,Religio'olvasóközönsége, daczára a néhány év előtt 
még alig létezett, de most már igen élénken működő concurrentiának, oly arányban szaporodott, melyet csak akkor fog le-
hetni majd kellőleg méltányolni, hogyha a lap, ama szerencsés szerkesztő alatt, félszázados jubilaeumakor, szemlét fog 
tartani múltja felett s össze fogja gyűjteni a teljesített munka dicsőségének sugarait. A másik, minek kifejezést adui szivünk 
óhajt, azon gondolat, mely a lelkünk emésztő szeretetével gondozott lap történetén gyakran átröpített merengés szárnyain kel 
fel s lebeg szemeink előtt szüntelenül. S ez, az, hogy a ,Religio' már csaknem félszázados csendes fennállása által kezel fog-
ható bizonyíték a katholicismusban rejlő kitartó s a hazai, nemzeti nagy érdekeket biztosító conservativ erő felől. 

A ,Religio' nevét magasztos programmnak, nagy múltját e névhez irt s mindenki által ismert commentárnak te-
kintve, Istenbe vetett reménynyel lépünk az uj év mélyében rejlő titkok elé, a hiven teljesített kötelesség bizalmával várván 
m. t. olvasó közönségünk további pártolását. Ott, hol a főt. egyházmegyei hatóság, több helyütt ismételve, épen tavai is, ke-
gyesen megengedni méltóztatott, hogy e lap mint más az egyház érdekében kiadott lapok, az egyház pénztárából megrendel-
tethessék, szeretettel kérjük i. t. paptársainkat, hogy e kedvezményt, a folyton élénkebb felkarolásban részesülő plébániai 
könyvtárak érdekében igénybe venni szíveskedjenek. 

Előfizetési ár egész évre 10 ft. félévre 5 f t . 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budapest, Stáczió-utcza ">5 sz., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, 

Budapest, Muzeum-korut, 10. sz. A könyvárusi közvetítést mellőztetni kérjük. Megrendelésnél legczélszerűbb a postautalványokat használni. Ezek-
nek szelvényére kérjük a nevet, lakhelyet s utolsó postát világosan kiirni, nagy a helyett egy ezévi czimszalagot felragasztani. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatot t Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM: Egyetértésben van-e a belga püspöki kar az iskola-kérdésben az ap. sz. szék elveivel és utasításaival ? — 
Decretum de festő Innnae. Conceptions. — A szeplőtelen fogantatás és a pápai tévmentesség definitiójának összefüggése. 
— A számok mythologiai,bibliai és symbolikus jelentményeiről. — Egyházi tudósítások : Budapest. A protestáns szel-
lem győzelme. Róma. A sz. atya beszéde az olasz zarándokokhoz a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Róma. Nagy fontosságú 

reformról. — Irodalom : Vasárnapi egyházi beszédek. Irta Vincze Alajos. — Vegyesek. 

Egyetértésben van-e a belga püspöki kar 
az iskola-kérdésben 

az apostoli szentszék elveivel és utasításaival? 

A világ figyelme kezdet óta, a mint a belgák 
kis állama megalakult, több tekintetben érdeklődve 
kisérte az alkotmányosság mintájának nevezett kis 
ország ügyeinek kífejlését és lefolyását. Ritkán jöt-
tek azonban a kedélyek nagyobb hullámzásba, mint 
midőn a belga külügyminister, egyszersmind mi-
nisterelnök azzal a csattanós váddal lépett fel a 
belga püspöki kar ellen, bogy közte és a szentszék 
között az iskola-kérdésben kifejtett magatartásra 
nézve ellentét létezik. 

Ismerjük a vádat egész terjedelmében és hord-
erejében, mely a mennyire meglepett merészsége 
által, ép oly kíváncsivá tett a belga püspöki kar 
visszautasítására, nem azért, mintha valaki, a ki az 
egyház szellemét ismeri, legkevésbbé is zavarban 
lett volna e jeles püspöki kar válaszának miként 
sikerülése iránt, hanem, mert a calumniare audacter 
ellen erélyes, megsemmisítő nyilatkozatot vártunk 
mindnyájan. 

E választ megadta ö eminencziája Dechamps 
bibornok, Belgium prímása. 

Minthogy nyilatkozata a világszerte napi ren-
den levő iskola-kérdésben mindenütt érdekeltséget 
keltő vezéreszméket érint és fejteget, kötelességünk-
nek tartottuk azt egész terjedelmében közölni, a 
mint következik. 

* 
* * 

A belga katholikusok a legnemesebb áldozat-
készséggel az ország majd minden helységeiben 
katholikus elemi tanodákat állítottak. A hit és ha-
zaszeretet e nagyszerű ténye, a tanítás szabadságá-
nak ez igazán kimagasló, vallásos felhasználása az 

elemi oktatást szabályzó uj törvény alkotóit és párt-
feleit bosszantja, és miután ki nem vonhatják ma-
gokat a tény hatása alól, mely bántja őket, semmit 
sem mulasztanak el annak gyanúsítására. 

Az általok e czélra használt eszközök közül 
első helyen említendő ez idő szerint amaz állítás, 
hogy a belga püspöki kar az 1879-iki oktatásügyi 
törvény értelmében feláll ított tanodákra nézve nincs 
egyetértésben a szent székkel. 

Ez állítólagos ellentét nem létezik. A belgiumi 
püspöki kar a hívekhez intézett pásztori köriratok-
ban, és a papságnak adott utasításokban, semmire 
sem törekedett inkább, mint arra, hogy szorosan a szent 
széktől kiinduló dogmatikus tanokhoz és a végreh aj-
tást szabályozó rendeletekhez alkalmaz-
kodj ék. Ezt fogom én bebizonyitani az én és suf-
fraganeusaim nevében, nem ugyan a katholikusok 
számára, a kik i ly bevitatást nem követelnek, ha-
nem azon, hála Isten, és szerencsére kisebb számú 
polgártársaimnak, kik nem csak az episcopatusnak, 
hanem magának a szent széknek tanait is vissza-
utasítják. 

I. 

A vegyes, semleges, simultán, laikus, vagy fe-
lekezetnélküli tanodák kérdése, (mind eme szavak 
ugyanazon egy dolgot jelentik) régi kérdés. Tár-
gyaltatott az például Irhonban, Németalföldön és 
az északamerikai Egyesült-Államokban, mielőtt ná 
lünk szőnyegre került. Azok, kik elhitetni akar-
ják, hogy a szentszék és a belga püspöki kar között 
ez ügyben ellentét forog fenn, azt tételezik fel, mint-
ha a belga püspökök a felekezetnélküli tanodák kö-
rül eddig hallatlan és az egyházban egészen isme-
retlen eljárást követnének. Eme feltevésnek alapja 
és forrása csak tudatlanság, vagy a jóhiszeműség 
hiánya lehet. A belga püspökök csak azt mondták 
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és azt cselekedték, amit hasonló körülmények között 
más nemzetbeli püspökök mondtak és cselekedtek, és 
pedig állandóan a szent szék által adott irányzat ér-
telmében. 

Mindenekelőtt tehát azon püspökök szavát, fő-
leg pedig az apostoli szék nagy szavát kell figyel-
lernbe vennünk e kérdésben, mely nem kizárólag 
politikai, hanem mindenek felett vallási kérdés, mely 
souverain módon érdekli és illeti a népek hitét. 
Azután nem kell megfeledkeznünk arról, hogy a 
pápa és a püspökök a katholikusokhoz szólanak. A 
belgák polgárilag szabadok arra, hogy legyenek vagy 
ne legyenek katholikusok, és a polgári rendet te-
kintve semmitől sem kell tartaniok, ha ma aposta-
tákká lesznek; de ha katholikusok akarnak maradni, 
és részesülni az egyház szentségeiben, ugy igaz ka-
tholikusoknak kell maradniok, kik lelki, hitbeli 
ügyekben a pápával és a püspökökkel egyetértenek. 

A Maynooth-ban 1869-ben és Dublinban 1871-
ben egybegyűlt püspökök egyhangúlag következő 
határozatokat hoztak : 

„,A püspökök ismétlik kárhoztatásukat,melylyel 
az alsó, közép és felsőbb tanodákban a vegyes rend-
szert illették, mint olyant, mely súlyosan és ben-
söleg (intrinsèquement) veszélyes a katholikus ifjú-
ság hitére és erkölcseire nézve. Kijelentik, hogy ka-
tholikus tanulók oktatása mindazokra nézve, mik a 
hithez és erkölcsökhöz tartoznak, biztosan csak ka-
tholikusokra és az egyház felügyelete alatt bizat-
hatik." 

A németalföldi püspökök az utrechti érsek ál-
tal imigy nyilatkoznak : „Szigorúan el kell Ítélni azon 
szülőket, kik gyermekeiket katholikus tanodákba 
nem küldik, vagy bármily ürügy alatt előnyt ad-
nak a simultán tanodáknak. Az egyház szemeiben 
minden oktatás elégtelen, ha a vallás nem képezi 
annak köz- és góczpontját. Midőn a vallás, annak 
dogmái és Isten parancsai száműzetnek az iskolá-
ból, és azok helyett valamiféle általános hit he-
lyeztetik, az oktatás nemcsak elégtelen, söt károssá 
lesz. És ha az egyház tűri is, hogy minden más 
oktatás hiányában a szülök ily szomorú helyzet-
ben egy ily vegyes tanodába járni gyermekeiknek 
megengedik, azért el nem hagyja elveit és vissza nem 
vonja kárhoztatását. Ne engedjétek azért magatokat 
megcsalatni azok által, kik állítják, miszerint az 
Isten nélküli tanodákat lelki főnökeitek absolut mó-
don nem kárhoztatják. Igen, mi kárhoztatjuk azo-
kat. Az, mit minden áron el kell érnünk, positiv 
katholikus oktatás." 

Az Egyesült-Államok püspökei a Baltimoréban 
1866-ban tartott zsinaton imigy szólnak: „Hosz-
szu tapasztalás bizonyította be nekünk azon veszé-
lyeket, melyeknek a közös tanodákban ifjúságunk ki 
van téve. Azon rendszernél fogva, mely ezen tano-
dákban érvényben van, lehetlen, hogy ifjú tanon-
ozaink hitök és erkölcseik elveszítésének veszélyé-
ben ne forogjanak. Ebben rejlik egyetlen oka azon 
roppant haladásnak, melyet a közönyösségnek ha-
lálthozó ostora napról napra tesz, itt van fészke az 
ifjúság amaz erkölcsi romlottságának, melyet min-
dinkább növekedni tapasztalu nk. És lehet-e ez más-
ként? Ifjú katholikusaink folytonos érintkezése azon 
tanítókkal, kiknek vagy nincs semmi vallásuk, vagy 
kik tévhitüek, oly szerzők olvasása és tanulmányo-
zása, kik hitünket és intézményeinket folyton meg-
támadják, a keresztény ifjakban lassanként elfojtják 
az igaz hit érzetét." — A püspökök itt idézvén az 
1829-ben tartott első boltimorei zsinatnak, és a ne-
gyediknek (1846) határozatait imigy folytatják az 
előzötteket : „A legjobb, vagy inkább, az egyetlen esz-
köz, mely a bajok orvoslására fentnarad, abban 
áll, hogy minden egyház mellett állítsunk iskolá-
kat, melyekben az ifjúság ne csak a tudomány ele-
meiben nyerjen oktatást, hanem a hitben és a jó er-
kölcsökben is, amint ezt az 1852-ben tartott zsinat 
atyái bölcsen elhatározták." 

Miután hallottuk a püspökök szavait, halljuk 
most mái- a szent szék szavát is: „Oly oktatás, mely 
csak kizárólag a természeti dolgok tudományával 
foglalkozik, és az Isten által kinyilatkoztatott igaz-
ságoktól mindinkább távolodik, elkerülhetlenül a 
tévely és a hazugság szellemének igája alá kerül; és 
oly nevelés, mely a keresztény hit-és erkölcstanok 
segélye nélkül kisérli meg az ifjú emberek szivkép-
zését, szükségképen a gonosz szenvedélyeknek ma-
gát átadó, féknélküli nemzedéket fog szülni ; és az 
imigy képzettek a családokra és a társadalomra a 
legnagyobb bajokat hozandják. De ha a keresztény 
hittől, és az egyház tekintélyétől elszakadt eme kár-
hozatos oktatás rendszere már akkor is forrása a 
rosznak egyesekre ugy mint a társadalomra nézve, 
ha azon oktatásról és tudományról van szó, melyet 
a magasabb osztályúak gyermekei a nyilvános ta-
nodákban meritenek: ki nem látja, hogy e rendszer-
nek még sokkal gyászosabbak leendnek következ-
ményei, ha az az elemi tanodáknál alkalmaztatik ? 
Főkép ezen tanodákban szükséges, hogy a gyerme-
kek gondosan oktattassanak szent hitünk tanaira 
és parancsolatjaira, és szorgosan vezettessenek az 
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ajtatosság, az erkölcsi tisztaság és a becsületes élet utain. 
Ezen tanodákban szükséges, hogy a vallás, a hitoktatás az 
első helyet foglalja el, és uralkodjék oly módon, hogy az ifjú-
ságnak nyújtott egyéb ismeretek csak járulékoknak tekin-
tessenek. A z elemi tanodák főleg arra vannak rendelve, hogy 
a népnek vallásos oktatás adassék, és hogy az az ajtatosság 
és igaz keresztény erkölcsök birtokába juttassék ; amiért 
is az egyház minden időben követelte jogait e tanodákra in-
kább mint másokra. A törekvés az elemi iskolákat az egy-
ház befolyása alól elvonni az egyház iránti ellenséges indu-
latban leli alapját, és azon kívánságban, hogy a népek kö-
réből legszentebb vallásunk világossága kioltassék. Azok, 
kik követelik, hogy az egyház szüntesse be, vagy függessze 
fel irányadó befolyását a néptanodákra, nem kevesebbet 
óhajtanak, mint hogy isteni Szerzőjének parancsait vesse 
meg, és mondjon le azon kötelességeinek teljesítéséről, me-
lyek reá felülről az emberek üdve fölötti őrködés czéljá-
ból bízattak. Minden országban, minden államban, hol e 
gyászos terv végrehajtását megkísérlik, és ahol ennek foly-
tán az ifjúság hite veszélyeztetésének kitétetik, az egy-
háznak legszentebb kötelessége leend minden eszközt felhasz-
nálni arra, hogy az ifjúságnak keresztény oktatás nyujtassék, 
és figyelmeztetni a hiveket, hogy ily, az egyház ellenére fel-
állitott iskolák látogatása lelkiismeretben tiltva van." ( I X . 
P ius a freiburgi érsekhez.) 

Valljon ez nem betüszerint az, amit a belga püspökök 
cselekedtek ? Hogyan lehetnek tehát ellentétben a szentszék-
kel? É s ha ellentétben volnának, valljon az egyházat jelen-
leg kormányzó nagy pápa, X I I I . Leo nem fogna-e felszó-
lalni? D e a megrovás, a kárhoztatás szavát a sz. atya nem 
csak hogy ki nem mondotta, sőt biztos tudomással bírunk 
arról, hogy elleneseink arra Mában várnak. (Folyt, köv.) 

D E C R E T Ü M 
TJrbis et Orbis. 

Quod Catholica Ecclesia divinis Scripturarum elo-
quiis, et Apostolica traditione edocta, perpetuo ac unanimi 
Episcoporum et fidelium consensu in votis habuerat, ut 
Deiparae Virginis in sua Conceptione adversus teterrimum 
humani generis hostem victoria de fide credenda a Petri 
Sede declararetur, hoc praestitit Summus Pontifex Pius 
I X . sa. me. sexto Idus Decembris anni millesimi octingente-
simi quinquagesimi quarti. Siquidem, ingenti adstante coetu 
Sanctae Romanae Ecclesiae Patrum Çardinalium, et sacro-
rum Antist itum ex dissitis etiam regionibus, universoque 
plaudente orbe, solemniter definivit : doctrinam, quae tenet 
Beatissiman Virginem Mariam, in primo instanti suae Con-
ceptionis, fuisse, singulari Dei privilegio, ab omni originális 
culpae labe praeservatam, immunem, esse a Deo revelatam, 
ac proinde ab omnibus fidelibus firmiter constanterque cre-
dendam. A qua auspicatissima die fidelium pietas ac devotio 
erga Sanctissimam Dei Matrem potissimum sub hoc singu-
lari titulo excrevit, et latius propagata est ; plures erectae 
Ecclesiae ; pia instituta Sodalit ia; bonarum artiurn atque 
scientiarum Academiae nuncupatae. Quibus religionis incre-
mentis plures pernioti sacrorum Antistites humillimas San-
ctis8Ímo Domino Nostro Leoni Papae X I I I . exhibuere pre-
ces ut hoc recurrente quinto supra vicesimum anno ab eius 

dogmatis definitione, cuius solemniori undique pompa me-
moria recolitur, ad augendum magis magisque cultum erga 
Deiparam semper Virginem, festum ac Officium Immacu-
lati illius Conceptus pro universo Orbe ad ritum duplicis 
primae classis elevare dignaretur. Quapropter Sanctissimus 
Dominus Noster pro sua erga eandem Virginem Immacula-
tam veneratione ac pietatis affectu, spem fovens futurum ut, 
Ipsa apud Christum Fil ium suum et Dominum Nostrum in-
terveniente, pax detur Ecclesiae, Civili Societati ordo et 
concordia redeant, fideles virtutum incrementa suscipiant, 
devii in viam salutis revertantur, his precibus indulgendum 
esse censuit. Idcireo mandavit ut per Decretum Sacrorum 
Rituum Congregationis huiusmodi festum ac Officium I m -
maculatae Conceptionis in posterum sub ritu duplici primae 
classis una cum Missa Vigil iae, iam nonnullis Dioecesibus 
concessa, in universa Ecclesia celebretur: servatis Rubricis, 
aliisque de more servandis. Volui t autem Sanctitas Sua ut 
super his expediantur Litterae Apostolicae in forma Bre-
vis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 30 N o -
vembris 1879. 

L. f S . D. Cardinalis Bartolinius 
S. R. C. Praefectus. 

Placidus Ralli S. R. C. Secretarius. 

A szeplőtelen fogantatás 
és a pápai tévmentesség definitiójának összefüggése. 

(Folytatás.) 

D e vájjon a pápák meghatározva a hitbeli igazságo-
kat, miként használták föl a Krisztus Urunk által egyháza 
fejének igért segítséget ? 

Tüstént meghalljátok : „A római pápák pedig az idő 
és körülmények kívánalma szerint majd az összehítt egye • 
temes zsinatok, majd a földön szétszórt egyház kikért né-
zete, majd részleges zsinatok, majd más, az isteni gondvi -
selés nyújtotta segélyeszközök használata által hitre kötele-
zőnek határozák meg azt, amit Isten segélye mellett a szent-
írás és az apostoli hagyományokkal megegyezőnek ismer-
tek fel. Péter utódainak ugyanis nem ugy lőn a Szentlélek 
ígérve, hogy kijelentése folytán uj tant hirdessenek, hanem 
hogy segélyzésével az apostolok által átadott kijelentést, 
vagyis a hitletéteményt szentül őrizzék és hi ven értelmezzék." 

A hit kincsének föntartása és megvédése végett Krisz-O O 
tus Urunk által egyháza fejének igért segitség tehát épen 
nem zárja ki, sőt inkább magában foglalja az eszközök hű-
séges felhasználását, melyek e magasztos czél elérésére al-
kalmasak. Ezt tette minden pápa hitbeli rendeletében, me-
lyek mindaunyia mindenkor törvényt képezett az egyház-
ban. Ezt tette napjainkban I X . P ius pápa, midőn a szeplő-
telen fogantatást meghatározta, a mint ez látható az arra © O ' 

vonatkozó hitbeli rendeletben. A pápa ott az igazság értel-
mét elődeinek, különösen VII . Sándornak szavaival fejezi 
ki, hogy tudniillik a boldogságos Szűz lelke teremtetése és 
a testbe öntetése első pillanatától fogva megnyerte a Szent-
lélek kegyelmét s Jézus érdemei tekintetéből ment volt az 
eredeti bűn minden szennyétől. Miután igy kijelentette, mit 
kell a szeplőtelen fogantatás alatt érteni, előadja a pápa ez 
igazság világos összhangzását a kereszténység isteni egé-
szével ; megmutatja, hogy ez az igazság a szent Írásban és a 
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hagyományban, kelet és nyugat atyáinak irataiban, a pápák 
és a zsinatok rendeleteiben s az egyház ünnepeiben, melyek 
élő hitéhez tartoznak, föltalálható, azután hozzáteszi : 

„Mi tehát különös lelki örömmel, jól tudván és komo-
lyan meggondolván mindezeket, alighogy az isteni Gondvi-
selés titkos végzéséből Péter e magasztos székére, bár ér-
demünkön kivül, fölemeltettünk, s az egész egyház kormá-
nyát vezetni kezdettük: semmit sem óhajtottunk inkább, 
mint a mi legnagyobb tiszteletünk-, kegyeletünk- és buz-
galmunkhoz képest, melylyel gyenge korunktól fogva Is-
tennek szent szülője, szűz Mária iránt viseltettünk, mindazt 
megtenni, a mit az egyház még kívánhatott, hogy a bold. 
Szűz tisztelete növeltessék s előnyei nagyobb fényben ra-
gyogjanak. Teljes meggondoltsággal akarván pedig eljárni, 
tiszteletreméltó testvéreinkből, a római anyaszentegyház 
biboros főpapjaiból, kik ájtatosságban, belátásban és az 
isteni dolgok tudományában kitűnnek, különös bizottságot 
neveztünk ki, és mind a világi, mind a szerzetesi papság-
ból a hittudományokban jelesen kiművelt férfiakat válasz-
tottunk, hogy mindazt, mi a boldogságos Szűz szeplőtelen 
fogantatására vonatkozik, lelkiismeretesen megvizsgálják s 
tulajdon itéletöket nekünk fölterjeszszék. Jóllehet pedig a 
vett kérelmekből, melyek a szent Szűz szeplőtelen foganta-
tását valahára meghatároztatni sürgették, számos főpap 
véleményét megismertük : mégis valamennyi tiszteletreméltó 
testvéreinkhez, az egész kath. világ főpapjaihoz, 1849-ik évi 
február 2-kán Cajetában kelt levelet küldöttünk, hogy Is-
tenhez intézett imák után nekünk tudtunkra adják, mily 
kegyelet és áhitat van híveik között az Isten anyja szeplő-
telen fogantatása iránt, s mikép vélekednek, mit kivannak 
magok a főpapok az efféle hozandó határozatra nézve, hogy 
oly ünnepélyesen, a mint csak lehet, kimondjuk legfőbb 
Ítéletünket. 

Valóban nagy vigasztalásunkra szolgált, midőn neve-
zett tiszteletreméltó testvéreink feleletei hozzánk érkeztek. 
Mert ők rendkivül nagy kedvvel, örömmel és készséggel fe-
lelvén Nekünk, nemcsak magok, valamint papságuk és hí-
veik kegyeletét, gondolkozását a boldogságos Szűz szeplőte-
len fogantatása felől újra megerősítették, hanem egyszers-
mind csaknem kivétel nélkül közös akarattal szorgalmazták, 
hogy a boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása a mi leg-
főbb Ítéletünk és tekintélyünk által meghatároztassék. Nem 
kisebb örömre gerjedtünk, midőn tiszteletreméltó testvéreink, 
a római szentegyház biboros főpapjai, kik az emiitett külö-
nös bizottságban részt vettek és az emiitett, általunk válasz-
tott tsnácskozó hittudósok szorgalmas vizsgálása után az Is-
ten anyja szeplőtelen fogantatásának meghatározásáért ha-
sonló készséggel és buzgalommal hozzánk folyamodtak. 

Ezek után Elődeink jeles nyomdokait követvén, s jól 
és helyesen akarván eljárni, egyháztanácsot hirdettünk és 
tartottunk, melyben tiszteletreméltó testvéreinkhez, a római 
szentegyház biboros főpapjaihoz beszédet intéztünk s a 
legnagyobb lelkiörömmel tapasztaltuk, hogy tőlünk a bol-
dogságos Szűz szeplőtelen fogantatásának meghatározását 
kívánják. 

Élénken bizván tehát az Urban, hogy eljött az alkal-
mas idő, melyben az Isten Amjjánalc, a boldogságos Szűznek 
szeplőtelen fogantatása meghatároztathatik, mely fogantatást 

az isteni igék, a szent hagyomány, az egyház folytonos hite, a 
katholikus főpapok és hivek különös összhangzása. Elődeink 
jeles tettei és rendeletei rendkivül megvilágosítanak és kéz-
zelfoghatóvá tesznek; miután mindent legkomolyabban meg-
vizsgáltunk s Istenhez tartós és buzgó imákat intéztünk : 
tovább már nem késhettünk legfelsőbb Ítéletünk által a 
szent Szűz szeplőtelen fogantatását szentesíteni, meghatá-
rozni, s igy a katholikus világ hő kivánatainak és saját ma-
gunk kegyeletének a szent Szűz iránt eleget tenni, egyszers-
mind pedig ő benne egyszülött Fiát, a mi Urunkat, J É Z U S 
Krisztust inkább és inkább tisztelni, minthogy a fiúra árad, 
valahányszor az anya tiszteletben és dicséretben részesül. 

Miután tehát soha meg nem szűntünk a mi magán é» 
az egyház közös imáit alázattal és böjtöléssel az Atya Isten-
nek az ő Fia által fölajánlani, hogy a Szentlélek erejével 
elménket igazgatni és megerősíteni méltóztassék, segítségül 
hiván az egész mennyei sereg oltalmát, sóhajokkal a vigasz-
taló Szentlélekhez folyamodván, az ő ihletése alatt, a szent 
és oszthatlan Szentháromság tiszteletéra, á szűz Isten anyja 
diszére és ékességére, a katholikus hit föl magasztalására s a o ' o 
keresztény vallás növekedésére, a mi Urunk J É Z U S Krisz-
tusnak, szent Péter és Pál apostoloknak és magunknak te-
kintélyével kinyilatkoztatjuk, kimondjuk és meghatározzuk : 
hogy az a tanitás, mely szeriut a boldogságos szűz Mária 
fogantatása első pillanatában, a mindenható Isten különös 
kegyelméből és intézkedéséből, J É Z U S Krisztus az emberi 
nem Megváltója érdemeire való tekintetből, az eredeti hűn 
minden szeplőjétől megóvatott és ment maradt, Istentől van 
kijelentve s azért azt minden hivő erősen és állhatatosan 
hinni köteles. Ennélfogva ha valaki — a mit Isten ne en-
gedjen — szivében másként merne érezni, mint általunk 
megliatároztatott, az értse és tudja meg, hogy önitélete által 
magát kárhoztatván, a hitben hajótörést szenvedett ós az 
egyház egységétől elszakadt." 

Látjátok immár, Kr. k. t., a két utolsó hitbeli határo-
zatot összekapcsoló kötelékeket. A vatikáni zsinat 1870-ben 
megujitotta azt a tant, melynélfogva a pápák hitbeli határo-
zataikban sohasem uj tanokat, hanem csak a kinyilatkoztatás 
kincstárában tartalmazottakat terjesztettek elő; s ugyanez 
a zsinat előadta, miként jártak el a pápák, midőn az egy-
házban fölmerülő tévedések és kérdések szükségessé tették 
az ünnepélyes határozatokat. Értitek tehát, hogy a mit itt a 
zsinat elmond, mintegy elbeszélése annak, a mit I X . Pius 
tett 1854-ben, midőn az uj Évának, a boldogságos Szűznek 
szeplőtelen fogantatását meghatározta. (Folytatjuk.) 

A számok 
mythologiai , bibliai és symbolikus jelentményeiről . 

Bét. 
(Folytatás.) 

Hét mint a tökély száma a zenében is jelentkezik ; 
azért volt a régiek lyrája hét húros: „Septem nostra toiiig 
pulehro8 lyra personat hymnos." Pindarus is cpóopiyya 
ixTaxrvTOV-t említ, scholiastája azt txráxoQSov ÀJpa-nak 
mondja. — Lucianus a tTtzápivov h>Qotv, Synesius a tízxa-
xovov hvQctv, Philo pedig a 7 húrú lyrát (lyr.im septichor-
dem) a hét bolygónak mondják megfelelőnek. Plutarch (pg. 
422.) állítja, hogy a lyra t7ird(pd-oyyoç volt egész Terpande-
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rig; azután azonban Milesi Thimotheus által megsokasitta-
tott a húrok száma. 

Az egyiptomiak dicsdala Hermesre, — ki a 7 huru 
Lyra föltalálójának tartatott, — hét hangváltozattal birt. 
(Y. ö. az Apokalypsis 7 harsonáját, és a hét trombitát Je-
richo ostrománál). 

A hétcsövű Pán-fuv.olya, melynek csövei a hét hang 
eszközlése végett fokozatos és arányos nagyságúak voltak, 
megfelel a 7 egymástól arányos távközben mozgó bolygó-
nak ; a tüzaether egy fuvalma keresztül hat a hét világtesten 
és a hét központi sphaeránalc accordját adja. (Creuzer 
III. S. 245, 248.). 

Azért születik Apollo, kit a bolygó-lyra különösen jel-
képez, a mythologia szerint a hetedik hónapban ; azért van 
szentelve továbbá az istennek minden hónap hetedik napja ; 
miért is Apollo másképen IßSopayeTag-nak is neveztetett. 
(Plut. Symp. 8, 1.). Az ő szent hattyúi hétszer ússzák körül 
énekelve Delos szigetét, — mert az ő Phorminxja (zene-
eszköze) 7 liurú volt. (Pynd. Ryth. 2, 70.) Jasonnak hét fia. 
(Müller, Orchom. S. 264.) továbbá Heliusnak (Pind. Olymp. 
7, 71.), kinek Trinakia szigetén 7 ökörcsordája és 7 juh-
nyája (mindegyik 5 X 70 = 350 darabból álló ), Amphion-
nak (Euripides. Phoen. 160, Apid. III. 5, 6.). Uranusnak 
(Lobeck, p. 505.) és a phoeniciai Sydiknek ugyanannyi fiai, 
mind a 7 bolygóra vonatkoztatnak ; azért él a csillagoktól 
(TCI TSIQECC) nevét kölcsönző Tiresias vagy Teiresias, e hires 
apollini csillagjós, hét emberéletet (Sehol. Lycophr. 682.), 7 
átváltozáson megy keresztül (Müller Orehoni. 8, 259.) és 
hét éves vala, midőn őt Apollo először átváltoztatta. £ 

A lyra 7 húrjaira vonatkozólag irja alexandriai Kele-
men (Strom. Lib. YI. edit. Migne. 374.): „Sunt etiam in no-
stra facie Septem instrumenta sensuum : duo quidem oculo-
rum, duo autem meatuum auditus, duo narium et oris se-
ptimum." Ugyanezt mondja Philo (lib. de mundi opificio 
pag. 27.): „Item quod regnum obtinet in animante caput, 
maxime necessariis instrumentis Septem utitur : geminis ocu-
lis, auribusque totidem et narium fistulis septimoque ore." 
Y.ö. ugyancsak Philo, lib. 1. Legis allegor. pag. 42 ; Macro-
bius in „Somnum Scipionis" lib. 1. c. 6, a hol sok más egye-
bet is találhatni a heces számról. 

Hét mint a teljességnek, a betöltésnek száma, a korral 
is összefüggésben van. A kornak változatai, phasisai a he-
tes szám szerint aránylanak és viszonyulnak. 

Nem lesz érdektelen, ha idevonatkozólag „Solon ele-
giájának" azon részét leirom, melyben az emberi életkor, 
mely átlag a 70-dik évvel telik be hét-hét(7 X 10 = 70) 
phasisban előtüntettetik : 

Infans septenos postquam compleverit annos, 
Vallum oris dentes conspicere incipiet. 

Postquain Septem alios Deus huic concesserit annos, 
Fi t pubes, 8emenque lutic genitale datur. 

Verum Septem aliis postquam annis creverit aetas, 
Densa seges barbae contegit orta genas. o o o 

Additus est illi cum septenarius alter, 
Vir tum virtutis fortia signa dabit. 

Ilinc monet adveniens uxorem ducere quintus, 
Posteritatis et hunc, tum meminisse suae. 

Solers ingeniuin est, firma et prudentia Sexto, 
Stulta nec hoc deineeps facta videre iuvat, 

Septimus accessit cum septenarius, atque 
Octavus, lingua pollet et ingenio. 

Nono aliquid possunt sed iam minuuntur in illo 
Vires, queis peraguut fortia facta viri. 

Sed deeimus cum alios septem perfecerit annos, 
Maturam mortem tristia fata dabunt. 

Lásd: Alex. Kel. (Strom. Lib. VI. 274.) 
Macrobius szerint, ha a hetet önmagával szorozzuk 

( 7 X 7 = 49), adja azon korévet, melyben az ember physi-
kai tökéletességét elérte és birja ; ha pedig a hetet szoroz-
zuk tizzel (7 X 10 = 70), mint mely maga is a tökéletes-
ségnek száma, oly korévet kapunk, mely a túlerettséget je-
lenti, melyben az ember physikai tökéletessége megszűnik, 
ereje megtörik : „Cum numerus septem se multiplicat, earn 
facere aetatem, quae proprie perfecta et habetur et dicitur, 
adeo, ut illius aetatis homo, utpote qui iam perfectionem et 
attigerit et needum praeterierit : et consilio aptus sit, nec ab 
exercitio virium alienus habeatur. Cum vero decas, qui et 
ipse perfectissimns est numerus, psrfecto numero id e3t 
heptadi iungitur, haec a physicis craditur m?ta vivendi." 

Betegségekben is a hetedik és (2 X 7) tizennegyedik 
nap, — mely napokon a természet küzd a betegség okai-
val — kritikus napok szoktak lenni. (Harmippus B irytius 
„De septenario"). V. ö. Alexander Aphrodit, lib. II. pro-
blem. 47 : TU voaijuctTU Ss Tiy l .tra ccgifrucö dvaXóyut; xoívt-
Tai, vagyis: a betegségek hasonlóképen a hetedik napon 
Ítéltetnek meg. Továbbá A. Gellius lib. III. cap. 10: „Di-
scrimina etiam periculorum in morbis maiore vi fieri putant 
in diebuä, qui conficiuntur ex numero septenarii; eosque 
dies omnium maxime, ita ut medici appellant, y.oiTixovg 5} 
xoigípovg, cuisque, videri, primam habdomadam et secun-
dam et tertiam." 

Ep igy a fogfejlődés periódusai is a hetes számmal 
vannak arányban. 

A régi szlávoknál a 7 éves gyermek az isteneknek 
szenteltetett. (Hanusch. S. 340.) 

Az embryo az anyaméhben a 7-ik hónapban kezd élni ; 
s a 7-ik hónapban született gyermekek legtöbbnyire meg-
maradnak, mig a melyek a 8-ik hóban születnek, elhalnak. 

A hét Plejadnak följötte és lemente felezi az évet. A 
Pleiadok (rcXeictdeg) Nork szerint annyit jelentenek mint 
úszók (ettől 7iXeu> — úszni) és mint esőzök (vaSsg): „Die 
Schwimmenden v. aXeio, weil das Siebengestirn den Schif-
fern durch seinen heliakischen Aufgang den Eintritt jener 
Zeit anzeigt, welche der Schiffahrt günstig ist. Sie heiszen 
auch: die Regnenden (vaüeg), weil ihr Auf- und Untergang 
im Frühling und Herbste Sturm und Regen bringt." o o O 

Minden nap- és éjegyen a hetedik hónapba esik. Min-
den holdphasis a hetedik napra. 

Miként hét hang, ugy hét metallum, hét szin külön-
böztethető meg. Mindez mutatja a hétnek szerepét a termé-
szetben. Erre nézve fölhozhatom azt is, hogy a régiek az 
egész természetet a hetes szám szerint kisérlették felosz-
tani ; miért is a perzsák hétféle tüzet vesznek föl : az áldo-
zat-, csillag-, nap-, villám-, növény-, állat- és ásványtüzet. 
Perzsa szótárak nyiltan kimondják, hogy e hét tüz a hét 
planéta szerint lett fölvéve. Ugyanis a Mihir, Berem, Gu-
schasp és Bersin (czélszerübbnek tartom itt e perzsa szava-
kat latin betűkkel átirva adni), ha e szavakat, c tűzelneve-
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zéseket nyelvtanilag elemezve értelmezzük,azt találjuk, liogy 
a mint Mihir a napnak Geniusát jelenti, ugy Berem Mars-
nak, Guschasp Venusnak és Bersin Jupiter bolygónak felel 
meg. Továbbá Sade, — a legrégibb, kőből kiütött tűz, meg-
felel Saturnusnak, a legrégibb bolygónak, Chordad a nö-
vénytüz Limának, mely előmozditja a vegetatiót, végül ma-
rad a Nusch az állattűz, mely Merkúrt jelzi. 

Minthogy a régiek a földet, mint a felső világ lenyo-
matát, ektyponját képzelték, az arabok hét klimája megfe-
lelt a perzsák világ- vagy paradicsomhegye (Alborgi) hét 
szorosának. (Gesenius, Ins. II. S. 319. 323.) 

Himavat istenhegyet hét tenger által körülövezett hét 
hegy koszorúzza. (Görres, Mytheng. S. 48.) Henoch a hete-
dik patriarcha hét hegyet lát a paradicsomban, mind más 
más ásványból. (Hoffmann, Henoch, 51, 5. S. 372. ff) 

Jeruzsálem az ókor szent városa és Róma a keresz-
tény világ fővárosa hét dombra van épitve. Ki meri mon-
dani, hogy e dombok hetes száma csak esetleg felel meg e 
városok szent jellegének ? 

China, Schi-Hoang-Ti császár előtt, 7 tartományra volt 
felosztva (Bitter, Erdk. As. I. S. 199.), miként a pogány 
Palaestina, Kánaán, 7 népnek volt hazája. Herodot szerint 
Egyiptomban 7 kaszt vala. Calauriában hét szövetséges ál-
lam, Thespiában hét Jolaida család. (Folytatjuk.) 

Dr Kanyurszky György. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 19. A protestáns szellem győzel-

me. — Nincsen mulatságosabb valami, mint még ma is, a 
19-ik század vége felé, tehát az úgynevezett reformatio után 
jóval több mint 300 éven túl, aríól beszélni, hogy a refor-
matio terjedését és győzelmeit azon szellemi erőnek köszön-
heti, mely benne létezik. Ha nem élnénk már a 19-ik szá-
zadban, midőn a történelmi kútfők kutatása és ismerete tel-
jes fényt vett a protestantismus eredete és terjedésére, mi-
dőn tehát mindenki, a ki csak akarja, teljes meggyőződést 
szerezhet magának azon indokok és rugókra nézve, me-
lyeknek a protestantismus létét köszöni, igen, akkor nem 
csodálkozhatnánk a felett, hogy találkozhatik valaki, a ki 
a protestantismus elterjedését, és igy részben a katholi-
cismus feletti győzelmét, a protestantismus szellemi fölé-
nyének tudná be. Egy pár századdal ezelőtt talán még meg-
bocsátható lett volna hasonló irányú elmefuttatás; de ma, a 
19-ik század végén, ilyesmit állítani, bűn azon történeti igaz-
ság ellen, melyet Lónyay gróf is követelt legközelebb, mi-
dőn arról volt szó, hogy a magyarországi protestantismus 
történelme megirassék. 

Bátor lelkek azonban minden időben találkoztak és a 
szerecsen fehérrevaló mosását nem tartották felesleges idő-
vesztegető fáradtságnak. Ilyenforma munkát vállalt ma-
gára a ,Prot. E. és I. Lap' egyik munkatársa, ki, hogy el-
jusson azon végeredményre, hogy az előhaladott kor tudo-
mányos igazságai győzelemre csakis az iskolák által juthat-
nak el, és azért oda kell hatni, hogy a szabadelvű protes-
tantismus iskolái a legjobbak legyenek ugy az állam, mint 
a társadalom érdekeire nézve. Hogy pedig ezen ered-
ményre eljuthasson, elbeszéli, miszerint a trienti zsinat előtt 
az egyetemeken legnagyobb részt protestáns tanárok voltak, 

a katholicismus pedig a protestáns győzelem első rohamával 
szemközt egészen szenvedőlegesen viselte magát ; de végre 
a katholikusok is felébredtek, jöttek a jezsuiták és hírne-
vük annyira elterjedt, hogy még protestáns szülők is hoz-
zájok adták gyermekeiket. Ezután pedig igy folytatja : „Fáj-
dalommal kell beismerni, hogy az egész kulturális harcztér 
hosszában a protestantismusra nézve igen kedvezőtlen for-
dulat állott be. Ez nem csak felette szomorú, hanem rend-
kivül bámulatos tény is. Hiszen elvitázliatatlan igazság, 
hogy valahányszor az emberiséget nagyszerű szellemi áram-
lat ragadja magával, ez mindannyiszor nagyszerű, lángeszű 
egyének fellépése, uj, eddig alig sejtett, az igazságnak bá-
mulatos horderejével biró eszmék keletkezése következté-
ben történik, a mint ezt maga a reformatio is fényesen bi-
zonyítja (?). De a restauráló katholicismus e tényezőkkel 
nem rendelkezett", ugy mond a czikkező. 

Valóban csodálatos, hogy a czikkező mindezeket el-
mondván s elismervén, hogy szerinte a katholicismus az általa 
követelt tényezőkkel nem birt, és a protestantismusra nézve 
a kedvezőtlen fordulat mégis beállott, hogy mondjuk, mind 
ezek daczára a fentebb idézett passust czikkéből ki nem 
törölte. Különben, hogy a protestantismus a katholicismus 
felébredése után a talajt lába alól kezdte elveszíteni, az le-
het ugyan a protestantismusra nézve szomorú, de szerintünk 
egy cseppet sem bámulatos tény. Az erőszakoskodás, melyet 
a protestánssá lett fejedelmek a katholikusokon elkövettek, 
a kényszer, hogy a katholikus alattvalók akarva, nem akar-
va, kénytelenek voltak fejedelmeik vallását követni, a mi a 
protestáns lelkiismereti szabadságot gyönyörűen illustrálja, 
első pillanatra megdöbbentették a katholikusokat. Ezek és 
nem valami szellemi fölény következtében történt, hogy a 
protestantismus csakugyan terjedt, hogy a kath. püspöksé-
gek és zárdáktól elrabolt vagyonból a protestánsok iskolá-
kat emelhettek. Szellemi fölényről, szellemi fegyverről a 
protestantismus harczában a katholicismus ellenében a tör-
ténet mit sem tud, ha csak ily fegyvernek nem tekintjük 
azon rágalomtelt gúnyos röpiratokat, melyek a katholicis-
mus ellen szórattak. Ha a protestantismus csakugyan szel-
lemi fölénynyel birt volna, ha az igazság birtokának öntu-
datában lett volna, akkor sem erőszak, sem ily irodalmi 
termékekhez nyúlnia szabad nem lett volna. És ha már az 
egész kulturális harcztér hosszában a protestantismusra 
nézve kedvezőtlen fordulat állott be, ezt nem lehet másnak 
tulajdonitani, mint a protestantismus szellemi szegénységének 
és az igazság hiányának egyrészt, a katholicismus szellem 
nagyságának és az igazság birtokának másrészt. Igen, a 
,restauraló' katholicismus rendelkezett azon tényezőkkel, 
melyek a protestantismus hanyatlását előmozdították, mert 
különben nem lett volna képes restauralni. A szellemi gaz-
dagság, mely a katholicismusban rejlik, az igazság fénye, 
melyet a dicsőségesen kiállott első rohamos támadás után 
kifejtett, meggyőztek számos protestáns családot a katholi-
kusokon kivül a protestantismus ürességéről, mihez min-
denesetre kellő befolyással voltak a protestáns inatadorok 
müveit (?) veszekedései, és mint czikkező jól mondja, az a 
körülmény, hogy a prot. tudósok és tanárok, ugy szólván, 
egyetlen egy kérdésben sem értettek egyet. Nem, -— a mit a 
protestantismus elért, nem saját szellemi fenségének és az 
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igazságnak köszönheti, mert különben hanyatlása oly rög-
tön nem következhetett be, hanem igenis köszönheti azon na-
gyon is materialis eszközöknek, melyeket saját czéljaira fel-
használt ; de mihelyt a katholicismus felébredt és a protes-
táns fejedelmeknek már nem igen volt mit elvenni a katho-
likusoktól, a továbbterjedés is megszűnt. 

Mi az egész dologban mit sem fájlalunk különben 
jobban, mint azt, hogy a protestantismus terjedésével a pro-
testáns hivők még ma is ily czikkekből ismerkedhetnek 
meg; mert bizonyos dolog, mihelyt a protestáns nép ismerné 
a protestantismus keletkeztének és elterjedésének igaz tör-
ténetét, azonnal megszűnnék az ellenszenv a katholicismus 
iránt. Mit sem óhajtunk ennélfogva mi sem inkább, mint 
hogy teljesüljön, mit Lónyay gróf kivánt, hogy t. i. a pro-
testánsok a protestáns egyház történelmének megirásánál 
az igazságot tartsák szemeik előtt, mert ez által a nép a 
helyzetről fe lfog világosittatni. De óhajtanok, hogy ugyan-
az nem csak a történetírásra, hanem a liirlapi vezérczik-
kekre is kiterjesztessék: akkor más, talán üdvösebb munká-
val foglalkozhatnának a katholikus irók, mint folytonos 
tévállitások czáfolatával. Oh! ha az a calumniare audacter 
nem volna ! ^ 

Róma. A szent atya beszéde az olasz zarándokokhoz a 
szeplőtelen fogantatás ünnepén. — „Ezen fölöttébb örvendetes 
napon, melyen Mária szeplőtelen fogantatása ünnepélyes 
kihirdetésének ötödik lustruma telik le, igen helyes, szeretett 
fiaim, hogy lelketek és az összes hivők lelkei ritka örömmel 
telnek el, mint annyi kegyeletes emlék eredményével. 

Huszonöt éve mult, hogy dicsőséges elődünk, boldog 
emlékű I X . Plus, kinek a Gondviselés fentartotta, hogy a 
Szűz koronájába egy legfényesebb drága követ tegyen,midőn 
kihirdette az engedelmes és örvendező katholikus világnak a O O 
dogmatical határozatot Mária szeplőtelen fogantatásáról. 
Es a hivők az Anyjok iránti hő szeretet által indíttatva, 
azonnal és a reákövetkező években ünnepélyes fénynyel ülték 
meg e kiváló előjogot. 

Az első jubiláris forduló bekövetkeztével a ti ötödik 
római zarándokiástok is azt bizonyítja, hogy a legünnepé-
lyesebben akarjátok megülni e hitágazat kihirdetésének 
X X V . évfordulóját. Es Mi ezen szent szándékot teljesen 
megegyezőnek találván óhajainkkal, fölötte dicsérjük, teljes 
szivünkből megáldjuk azt és a legnagyobb bőségben nyitot-
tuk meg a hivők számára a bucsuk égi kincseit. Ily ör-
vendetes körülmények közt a katholikus világ püspökei 
pásztori buzgalmukban gondoskodtak, hogy hiveik áhitatát 
felköltsék : és nemsokára élénk óhaj és a legnemesebb ver-
seny indult meg mennél fényesebb tüntetéseivel a vallásos 
kegyeletnek megtisztelni a szeplőtelen Szüzet. Az egész 
katholikus világ ezen ajtatos, egyetemes, egyértelmű tiszte-
lete a Szűz iránt nagy vigaszt nyújt a Mi lelkünknek, és a 
jelen küzdelem fájdalmai s megpróbáltatásai közepett újra 
éleszti ismét reményünket, hogy végre megpillantjuk az egy-
ház diadalának napját a tévely s pokol fölött. Napjaink 
főtévelye, mely a többi tévelyeket magában foglalja és döly-
fös lelkeket botor állitásokra ragad azon hideg és meg-
vetendő naturalismus, mely belopózott a közélet minden 
nemébe; azon naturalismus, mely az emberi észt álitja az 
isteni tekintély és a természetet a kegyelem helyébe, hogy 

Jézsus Krisztust mindenünnen száműzze és megváltása 
gyümölcseit meghiúsítsa. A szeplőtelen fogantatás hitága-
zata igen időszerüen emlékeztet arra, hogy a mi ős apánk 
bűnbe esett, hogy az egész emberiségnek a bűn s tévely kö-
vetkezményeit hosszú évszázadokon keresztül el kellett 
szenvednie, és hogy csakis Jézus Krisztustól jő a malaszt, 
az igazság és az üdv a köz- és magánéletben, hogy kivüle 
nincs méltóság s nagy az ember számára. 

A szeplőtelen fogantatásban pedig Mária legnagyobb 
hatalma nyilvánul a közös ellenség fölött, aki szolgái által 
harczot folytat az egyház ellen. Mária, — mint a hit tanitja, 
— kezdettől fogva arra volt szánva, hogy az ördög és magva 
ellen kérlethetetlen s örök harczot vívjon : „Inimicitias po-
nam inter te et mulierem," és hogy diadalmaskodjon a 
dölyf fölött: „Ipsa conteret caput tuum." 

Ezen eszmék ujabb reménynyel töltik el lelkünket, 
hogy ő ki fogja irtani a tévelyt, és arról is biztosítanak, 
hogy a diadal is ővé leszen. 

Ti, szeretett fiaink, s veletek az egész hivő nép imád-
kozzatok, és a hit őszinte s bátor vallása, az erényes tettek 
és a sz. Szűz iránti ősszinte tisztelet által igyekezzetek 
közelebb hozni azon pillanatot, amelyben az egész em-
beri család ujolag örvendeni fog Krisztus megváltása jóté-
teményeinek; azon pillanatot, melyben Isten Anyjának ese-
dezésére a hullámok lecsendesitetvén a béke és dicsőség jó-
létének napja fog az egyház egén világítani. 

Addig is áhítatotok növelésére, szent szándékaitok erő-
sítésére, és atyai jó indulatunk zálogául, fogadjátok, szere-
tett fiaim, az apostoli áldást, melyet reátok, családjaitokra és 
társulatokra szivünk mélyéből bőséggel adunk. 

Benedictio etc. 
Róma, decz. II . Nagy fontosságú reformról sietek önö-

ket tudósitani, mely bizonyára nagy hatással lesz az egy-
házi tanulmányok emelésére az egész világon. De Luca bi-
bornok, a tanulmányok sz. congregatiójának elnöke, a szent 
atya meghagyásából, uj tanulmányi szabályzatot küldött az 
örök város valamennyi papneveldéjének s a pápai egyete-
meknek,melynek értelmében a hittudományoknak és a kánoni 
jognak együttes tanulása tilos azon növendékekre nézve, kik 
tudorságot ohajtnak nyerni, — vagyis a kánonjognak külön 
tanfolyama lesz. E rendeletnek közvetlen következménye az, 
hogy a hittudományok és kánoni jogból nyerendő tudori fo-
kozat elnyerése előtt megkivántató tanfolyam több évre fog 
kiterjedni mint eddig. Igen természetes, hogy e fokozatok 
ezután nagyobb becscsel és érdemmel fognak birni, mint 
eddig. Ezentúl a bölcsészeti, hittudományi és kánonjogi 
tanfolyam hét helyett kilencz tanévet fog igénybe venni. 
Vajha a szent atya törekvései az egyháziak tudományos 
műveltségének alaposság és terjedelem tekintetében hatha-
tós emelésére mennél előbb mindenütt viszhangra találjanak ! 

IRODALOM. 
X Vasárnapi egyházi brszédek. Irta Vincze Alajos, 

főegyházi hitszónok s tanító-képzőintézeti igazgatótanár. 
Eger. Szolcsányi Gyula. 1880. VI . 346. 1. Ára 2 ft 50 kr. 

Az egri egyházmegyei irodalmi egylet titkára, Szmida 
Victor, bíráló jelentésében a többi közt következő emléke-
zetes szavakkal ismertette e vasárnapi beszéd-cyclust : „Nem 
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szabad azt hinni, hogy a hitszónok elmondván a magáét, 
ezzel működése véget érne ; ez csak a vetés, az aratás ké-
sőbb következik a hivők megváltozott lelkületében. A hit-
szónok, ha tudott ugy szólani, hogy hallgatói megértették s 
megfelelőleg átalakultak, még sokáig működik az után,hogy 
szavai elhangzottak. 

Mikor Pázmány Péter sikeres prédikáczióit tartotta s 
megállította hazánkban a protestantismus előhaladását, ré-
gen az után, hogy ő elhagyta a szószéket, sokak kívánatára 
adta ki szent beszédeit ; és számos családnak katekizmusul 
és lelki táplálékul szolgáltak azok. Egy Bossuet, Bourda-
loue müvei a franczia kath. családokban még ma is azon 
gyümölcsöket termik, melyeket termettek akkor, mikor még 
a szószékről hangzottak le. Jó és nagyon szép az, lia a sz. 
beszédek olyanok, hogy a házi könyvtár kedves termékeivé 
válnak. Igy szónokol az egyház mintegy állandóan a maga 
szónokai által. 

Ha nézzük a mi régi jó kath. családaink könyveit, 
azon, most talán zugba került porlepte ódon köteteket, me-
lyeken meglátszik, elhasznált sárgás leveleikről, hogy az 
elődök, kik egymás után írták az első lapokra nevöket, 
azokat gyakran forgatták, nem egyszer akadunk 1 7 - 1 8 . 
századból való régi magyar hitszónokok munkáira, melyek 
prédikátori tisztöket sok ideig folytatták a családok köré-
ben, melyeket olvasgattak, erőt, tudományt, buzgalmat me-
rítve belőlök a ker. hitéletre. 

Manap, fájdalom ! kevés helyen találjuk az ily köny-
veket. A Goffinék, mintha ki volnának zárva a családokból. 
A szószék azonban most is magához tudja édesgetni a hive-
ket. Meg kell tehát itt ragadnunk az alkalmat, hogy hat-
hassunk. 

Kedvencz hivatásos tere ez az egyháznak. Krisztus 
Urunk prédikálva adta elő tanát. Az apostolok távol lévén, 
levélileg is közlekedtek egykori hallgatóikkal. Az egyháza-
tyák szónoki tevékenységének remekeiben találjuk fel az 
egyház hagyományát letéve. S a különböző korok jeles hit-
szónokaiból szintén ki bírjuk mutatni az egyháznak időbeli 
beléletét. E sz. beszédek mintegy folytonos traditióját alkot-
ják az egyház működésének az egyes időszakokban. 

S bármily nagy a változatosság a tárgyban és a mo-
dorban : egység van mindenütt a tanban, az igazságban. A 
központ : maga az örök Ige, az ő igéjét hirdetik, kiknek 
neve: az igehirdetői. 

E traditiónak egyik szeméül lép föl a jelen mű szer-
zője is. Hosszabb ideig működvén az egri székesegyház szó-
székén, számosaknak hirdette az üdv igéit; s midőn nemrég 
(1877) közzétett „Ünnepi egyházi beszédei" után, melyeket 
a kath. körök jóakarólag fogadtak, most „ Vasárnapi sz. be-
szédeiu-ve 1 jön a nyilvánosság elé, bizonyára az a czélja, 
hogy a visszhang, mely most is zeng hallgatói lelkében, ne 
veszítsen erejéből, hanem inkább gyarapodjék hatályában ; 
az a czélja, hogy a kik talán nem hallgathatták, most ol-
vasva igéit, mintha ott lettek volna, s megfelelő érzelmek-
kel beteljenek ; az a czélja, hogy az ige hirdetésében pálya-
társainak adjon egy segédkönyvet, melyből gondolatokat 
meríthessenek, anyagot találjanak nehéz tisztök teljesítésére, 
az a czélja, hogy a kik érzik szükségét annak, hogy szivö-
ket a ker. igazságok és érzelmek melegénél edzzék, alkalma-
tos olvasmányra leljenek. Csak is, ha ily kezekhez kerül 
munkája, fogja ő a czélt, melyért művét közrebocsátja, elérve 
találni. 

Átolvasván e művet, figyelemmel kisértem az egyes 
sz. beszédeket; s midőn az egri egyházmegyei irodalmi 
egylet választmányának megtisztelő bizalma folytán, szerző 
műve elé ezen előszót irom, mely által az egylet a szerző 

hitszónoki tevékenysége iránt való elismerését nyilvánítandó, 
készségesen nyújtja erkölcsi támogatását, — csak is ör-
vendve ajánlhatom e munkát a kath. körök figyelmébe, szí-
vesen emelem föl szavamat mellette. 

A szerző szigorúan ragaszkodván mindenütt a kath. 
hit- és erkölcstan igazságaihoz, igyekezett oly tárgyakat 
választani, melyek alkalmasak arra, hogy tekintettel a jelen 
idők vallásos állapotára, a hivek elméjét és szivét a keresz-
tény, különösen pedig erkölcsi igazságoknak, nemcsak isme-
retére, hanem megkedveltetésére is vezessék. Szerencsésen 
segítette őt e szándékában ékes, könnyen megérthető, az 
egyházi szószék méltóságához illő választékos irálya. Nem is 
szükség talán említenem, hogy a mily lelkesen, áthatva 
tiszte fontosságától, hirdeti a ker. igazságokat, épen oly ha-
tározottsággal ostorozza a kor vallásellenes kinövéseit, jel-
lemzi hibáit, hogy aztán annál ragyogóbban tüntesse ki a 
kereszt tövében fakadó áldásokat, a ker. hitélet erényeinek 
magasztosságát. 

Egy egész egyházi év vonul el itt előttünk s minden 
vasárnap beszédében van, a mi felett jó elmélkedni, a mit 
éi'demes, hogy az olvasó emlékében megtartson, életében 
kitüntessen. 

Nem lehet szándékomban a köteles, szerénységet túlha-
ladó dicsérettel halmozni el e sz. beszédeket, és nem, az 
egyes szépségeket kifejteni. Erős a reményem, hogy a kik 
szerzőnek „Ünnepi egyházi beszédeit" olvasták és érdeme-
sen méltányolták, azok a buzgó iró pályájának ez ujabb ter-
mékét is kedvteléssel fogják fogadni. 

Isten áldását óhajtom szerző munkájára, hogy az ne-
mes buzgalmának gyümölcseit mennél több ker. kebelben 
megteremje." 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére Andrásy János nagyváradi latin szertartású egy-
házmegyei áldozár, papnöveldei hittanár és szeutszéki ülnö-
köt, valamint Püspöki Alajos sarkadi plébános és a l p e r e s t , 
a nagyváradi latin szert, székeskáptalan tiszteletbeli kanono-
kaivá nevezem ki. 

Kelt Gödöllőn, 1879 évi deczember hó 9-éu. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A katholikusok Dániában, mint nemrég eredeti tu-

dósításban ismertettük, meglehetős szabadon mozognak. Az 
ott mondottak pótlására felemlítjük még, hogy már egyházi 
lapjok is van „Norclisk Kirkelidende for k itholiske Christne" 
czim alatt. Beosztása : vezérczikkek, egyházi tudósítások, 
egyházi naptár. Ez utóbbi rovat alatt jelentések vannak 
arról, mely nap, mely helyen, milyen kath. isteni tisztelet 
van, — sz. mise-e, szent beszéddel vagy a nélkül stb. Ki-
adója egy kath. kereskedő, ki oly tekintélynek örvend, hogy 
a királyi pár ezüstmenyegzője napján mint a kopenhágai 
kath. egyházközség elnöke a királyi asztalhoz volt hivatalos. 

— Francziaországban alighogy néhány év előtt be-
hozták a katonai lelkészek intézményét, már ismét meg-
szüntetni készül azt a liberalismus. Gresley hadügyminister 
magáévá totte Duvaux követ ez iránti törvényjavaslatát. 

f A pécsi székesegyházi káptalan szomorodott szivvel 
jelenti tagtársának Anker Hugó, pécsi székesegyházi kano-
nok és plébános, cz. prépost, a Ferencz-József rend lovag-
jának, folyó hó 15-én esti 6—7 óra közt, élte 54-ik évében, 
sziv8zélhüdésben, bekövetkezett rögtöni elhunytát. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Budapesten, deczember 24. 51. II. Mév. 1879. 
T A R T A L O M : Karácson napja Európa állami életében. — Egyetértésben van-e a belga püspöki kar az iskola-kérdésben 
az ap. sz. szék elveivel és utasításaival ? — A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — Egyházi 
tudósítások: Budapest. A ,Pesti Napló' három czikke. Szatmár. Főpásztori rendelet a magyar nyelv kötelező tanításáról 
a nem magyarajku népoktatási tanintézetekben. Róma A forradalmi kormány zaklatásai. Páris. Guibert bibornok a sze-

gényekről. Berlin. A helyzet. — Irodalom : A keresztény archaeologia reál-encyclopaediája. — Vegyesek. 

Karácson napja Európa állami életében. 
Karácson napja volt az, rnidön III. Leo pápa 

Nagy Károlyt a nép örömkiáltásai között római 
császárrá koronázta. Ez volt a keresztény állami 
élet egyik legfényesebb ünnepe. A Keletet nagyra-
vágyó törekvése, szakadár szelleme képtelenné tevé 
az egyháznak oly védelmet nyújtani, hogy a ke-
reszténységet teljesen átvigye az állami életbe, és 
ezt oly előnyökkel lássa el, melyek képesek leen-
dettek a római birodalomba beözönlött nyers népe-
ket duló csatáikban megállítani, polgárosítani és 
egy uj társadalom hordnokaivá tenni. Ezt csak a 
Nyugat tehette. Az egyház mint az emberiség leg-
főbb javának, a szelleminek képviselője, a fejedel-
mek hatalmát elismeri, föntartja, védi és fejleszti. 
Valamint a megváltás az egész emberiség fölemelé-
sét, ujjáalkotását czélozza, ugy a megváltásnak le-
téteményese, az egyház, nemcsak az emberiség bel-
világát kell hogy nemesítse és fölmagasztositsa, 
hanem iidvözitő működésének ki kell terjednie a 
külső jogviszonyokra is, át kell hatnia az egyesek 
ugy mint az egész nemzetek jogi életét. E műkö-
dése már akkor kezdődött, midőn tanait először 
hirdeté, de a teljes kifejlést Nagy Károly idejétől 
kezdve érheté el. 

Az uj társadalom megalakulásánál a Gondvi-
selés támasztotta e nagy férfiút, és fölékité őt ke-
resztény fejedelmi erényekkel, mit N. Károly ön-
maga is elismert, igy szólván magáról : „Divino 
nutu coronatus, devotus sanctae ecclesiae defensor 
humilisque adjutor.'-4 A 800 ik év karácson ünne-
pén végbement koronázási ténynyel az egyház és 
az állam összeható működésének alapja meg volt 
vetve. Az egyháznak ezután következő részvétele 
az állami ügyekben kétségtelen tanújele szivében 

rejlő azon erőnek, melynek befolyása alatt a külső 
hatalomnak is a kereszténység örök elvei szerint 
kell alakulnia. Bárminő ellentétes törekvéseket ta-
pasztalunk is többnél, kik mint a római sz. biroda-
lom császárai az egyház védnöki tisztét viselték, az 
összes eseményeket átlengi azon igazság, hogy a 
földön két hatalom van: a szellemi és a világi, és O ' 

hogy e két hatalom, a szellemi túlsúlyával, vezet-
heti az emberiséget igazi czéljához. 

A társadalom Istenben birja kezdetét és végét, 
eredetét és czélját; isteni tekintély uralkodik az 
emberek között mindig, és ez a végtelen szeretet-
nek kifolyása, mely fölemelte az elbukott embert. 
A szellemi hatalom maga az egyház, az isteni te-
kintély őre és terjesztője, mig a világi hatalom ezen 
isteni tekintélyből kifolyólag a külső viszonyokat 
rendezi, melyek csak másod fokban vonatkoznak a 
végczélra; de e két hatalom működésének összeha-
tónak kell lennie : „Dignitas et regalis et sacerdo-
talis, sicut principaliter in Christo sibimet invicem 
singularis sacramenti veritate connectitur, sic in 
christiano populo mutuo quodain sibi foedere copu-
latur.u S. Petr. Dam. 

Az egyháznak és államnak ezen összeható élete 
a legszebb gyümölcsöt termette. Európa h a béri és 
törvényszerű rendszerei ekkor keletkeztek, az euró-
pai társadalom minden legfontosabb törvénye és 
intézményei innen származtak. Emelkedő városok, 
megszilárdult hűbériség, felüdülni kezdő irodalom 
és lételért küzdő szabadság korszaka volt ez. Az 
egyház foglalkozott a tudomány testének ujjászer-
vezési feladatával, éltető és világító szellemét ki-
terjesztve minden elmeképesség és tehetség fölé, 
mely az ember keblében szendergett, valamint buz-
dítva őket, hogy a tudomány és a művészetek kü-
lönböző pályáin gyakorolják magukat. A bölcsészet 
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gondolkodott a vallás mély igazságai fölött, igye-
kezett azokat logikai rendbe és egymásutánba szed-
ni. Eles és beható logika törekedett mindenütt a 
vallásbeli igazság szentségét megőrizni.1) 

De a mint az állami hatalom, megmételyezve 
a pogány elvektől, tekintélyét nem Istentől kezdé 
származtatni, hanem önmagát és anyagi erejét állitá 
föl a tekintély alapjaul, visszaidézte a pogány álla-
mi életet,2) és működése nem eredményezheti a tár-
sadalom boldogságát, mert az egyház ily irányú 
államot nem támogathat szellemi erejével, elveit 
nein adhatja fel, inkább a katakombákba vonul és 
szenved. Helyesen irja Carnoti Ivo : „Cum regnum 
et sacerdotium inter se conveniunt, bene regitur 
mundus, floret et fractificat ecclesia. Cum vero in-
ter se discordant, non tantum parvae res non cre-
scunt, sed etiam magnae res miserabiliter dilabun-
tur." Hiu törekvés az állammindenhatóságát hir-
detni és érvényesiteni ; szellemi és világi hatalom 
képezi a társadalom mozgató elemeit ; az állam szel-
lemi hatalom nélkül épen ugy el nem lehet, mint a 
test lélek nélkül. Arnim grófnak szavait: „Der 
Pabst braucht uns, wir nicht den Pabst", a tények 
czáfolják meg legfényesebben. 

Br Kádár Ambrus. 

Egyetértésben van-e a belga püspöki kar 
az iskola-kérdésben 

az apostoli szentszék elveivel és utasításaival J 
(Folytatás.) 

II. 
Ha azonban nincsen semmiféle ellentét a belga 

püspöki kar és a legfőbb egyházi tekintély között a 
vegyes, felekezetnélküli tanodák kérdésében, ma-
gára az indifFerentismus emez iskoláinak elvére 
nézve, a püspökök talán tévedtek és eltérték IX-ik 
Piusnak tanításától a fentebb idézett levélben felál-
lított szabály alkalmazására nézve ? 

Nem, mert nem tettek egyebet, hanem csak lu-
ven követték amaz utasitásokat, melyeket a pápa 
jóváhagyásával a sz. officium gyülekezete 1875-ben 
nov. 24-én az amerikai püspököknek küldött. Es a 
püspökök ezt annál nagyobb gonddal cselekedték, 
mert eljárásukban tudták magokat alkalmazni XIII. 

J) V. ö. A Jogtud. alapelvei, Heron Caulfeild Denis. 
Angolból ford. Ilajduska Emil, 112. és köv. 1. 

2) Que César soit empereur à Rome, revêtu de la pour-
pre et adorateur de Jupiter ; qu'il soit législateur à Paris, 
sans pourpre et sans Dieu ; ou qu'il soit chancelier à Berlin, 
coiffé d'un casque et adorateur de lui-même ; dans toutes 
ces hypothèses, César est paien, dans le sens négatif de ce 
mot. C. Breda, Considérât, sur le Mariage, p. 219. 

Leo pápa tanácsaihoz. Azt, a mit e helyen mondok, 

azon erős meggyőződéssel mondom, hogy evvel a 
szent atya érzelmeinek és óhajainak felelek meg. 
Mert ha ö szentsége soha sem szűnt is meg figyel-
meztetni országunk episcopatusát, hogy hivek ma-
radjunk a szeretethez és mérséklethez, melyeknek 
a pásztorok lelkeit kell éltetni, a belga püspökök 
Jézus Krisztus helytartójának szavához híven és 
tanulékony lélekkel jártak el, amennyiben a szo-
morú viszonyok között, .melyeket siratunk, lehet-
séges volt. 

íme, a következőkben hű kivonatot nyujtunk 
az amerikai püspököknek adott utasításokból, me-
lyeket a belga püspökök szem előtt tartottak, mi-
dőn saját papjaiknak a jelen helyzetben követendő 
utasításaikat megadták. 

1) A katholikusok oktatása oly köztanodákban, 
melyek az egyház befolyása alól kivonattak, már 
természeténél fogva veszedelmes, és ellenkezik az 
igaz vallás érdekeivel. 

2) A természeti és isteni törvény azt sugallja, 
hogy i ly tanodák látogatása rendszerint és lelkiis-
meretben tiltva van, és katholikusoknak csak ugy 
engedhető meg, ha a közeli veszély, mely fennfo-
rog, eltávolitható. 

3) Ebből folyik, hogy a püspököknek köteles-
ségök mindazt megtenni, a mi szükséges arra, hogy 
hiveiket ily köztanodák ragályától megóvják. Kö-
vetkezőleg mindenütt tisztán katholikus iskolák 
alapitására és fenntartására törekedjenek, melyek 
közoktatásügyi, fegyelmi tekintetben a közös tano-
dákkal legalább is versenyezhetnek. 

4) Miután a polgári törvények az oktatás sza-
badságát biztosítják, a katholikus népnek meg van 
adva a lehetőség, de ép azért a kötelesség is, o ly 
tanodákat alapítani, melyek bizalmára méltók. Itt 
a családnak, az összes polgároknak és magának a 
nemzetnek érdeke van szóban. 

5) A szent gyülekezet tudja, hogy a. helyek és 
az idő körülményei néha olyanok, hogy a katholi-
kus szülök gyermekeiket közös tanodákba kénysze-
rülnek küldeni, de erre elégséges indok követelte-
tik. A püspökök bölcseségére és lelkiismeretére le t t 
bízva ez indok elégséges volta felett Ítélni. 

6) Rendesen elégséges indoknak tekinthető, ha 
a községben más mint vegyes tanoda nincsen, vagy 
ha a katholikus tanodában a gyermekek a szülök 
socialis állásához mért oktatásbau nem részesül-
hetnek. De ez esetben a felekezetnélküli tanodából 
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származható veszély eltávolítására alkalmas eszközökről 
kell gondoskodni. 

7) Ha lehetetlen az ily veszélyt elháritani, például, ha 
a közös tanodákban a katholikus hittel és erkölcsökkel 
ellenkező tanok hirdettetnek vagy oly dolgok gyakoroltat-
nak, melyek nyiltan a lélek kárával történnek, ez esetben e 
veszedelmes alkalmat minden áron kerülni kell „cum quo-
cunque damno temporali, etiam vitae." 

8) Hogy a gyermek közös, felekezetnélküli tanodákba 
jó lelkiismerettel járhasson, ezen felül kell, hogy másutt ke-
resztény hitoktatásban és nevelésben részesüljön. 

9) Azon szülők és gyámok, kik elmulasztják gyerme-
keiket katholikus elvek szerint tanítani vagy taníttatni, kik 
megengedik, hogy oly tanodákba járjanak gyermekeik, hol 
üdvök veszélyeztetve van, és elégséges indokok nélkül 
k üldik a közös iskolákba akkor is, ha a helységben katholi-
kus iskola is létezik, melyben társadalmi állásukhoz mért 
oktatás nyerhetnek, ha makacsul megmaradnak tévedésük-
ben, érdemetlenek a szentségek felvételére, a bünöktőli fe -
loldozásra. 

Valljon Belgium püspökei — még egyszer kérdjük — a 
papsághoz intézett gyakorlati instructiókban nem követték-e 
betű szerint a szent szék utasitásait akkor, midőn a szabály 
alól kivételeknek helyt adtak, és midőn meghatározták e 
kivételek indokait és feltételeit? 

Igaz, arra soha sem gondolhattak, hogy a kivételt 
szabálylyá változtassák át, mert ezt csak ugy cselekedhet-
ték volna, ha egészen eltekintenek vala az 1879-iki törvény-
természetéből, és annak a kamarai viták alatt világosan ki-
fejtett czéljától. A püspökök, épen ugy mint a szent szék 
utasításaiban, kijelölték azon eseteket, melyekben fontos in-
dokokból tűrhető, hogy a katholikus szülők közös tanodákba 
küldhetik gyermekeiket a veszély eltávolítására szolgáló 
hathatós óvrendszabályok mellett. Hasonlókép kijelölték 
azon kivételes eseteket, melyekben megtűrhető még az is, 
hogy katholikus tanítók ily iskolákban állásukat megtart-
hatják, midőn tudniillik és ameddig oktatásuknál megtart-
hatják a katholikus jelleget. Es hogy önkényszerü és talán 
túlzott határazatoknak elejét vegyék, melyektől mindig 
tarthatni, valahányszor valamely rendszabály végrehajtását 
sok emberre kell bizni, minden kétes esetben az eldöntést 
maguknak tartották fenn, hogy azok, kik azt vélik, hogy 
tulszigorral bántak el velők, oly forumhoz járulhassanak, 
melynek birái mindenek felett a szentszék tanácsait követni 
hajlandók. Talán történhetett hivatkozás egyes esetekre, 
melyekben a szigor nem talált helyeslésre Rómában, de ha 
ez esetek részleteikben lettek volna ismeretesek, szeretjük 
hinni, (nous aimons à croire), hogy kedvezőbb Ítéletben és 
méltatásban részesültek volna. Egyébiránt a szent szék 
traditióihoz tartozik a püspökök bölcseségére és tapaszta-
lására bizni a nagy elvek alkalmazását. 

A kivételek, melyekről szólunk, csak ritkák lehetnek 
Belgiumban, a páholyokban előkészített, és a kamarákban 
csekély szótöbbséggel megszavazott törvény uralma alatt, és 
pedig épen azért, mert a törvény arra hozatott, hogy meg-
tartassák, és megszabja azon eszközöket, melyek által meg-
gátoltassák, nehogy az indifferentismus tanodáiból feleke-
zeti tanodák válhassanak, amint ez Németalföldön egyes tar--

tományokhau történt, hol a nép katholikus. — Ez nálunk 
az uj törvény mellett nem fog lehetni. E törvény felhatal-
mazza a vallás szolgáit, a katholikus áldozárokat, a zsidó 
rabbinusokat, a protestáns pásztorokat, hogy vallásoktatást 
adhassanak egymás után ugyanazon tanhelyiségben, de a 
tanítónak magának nem szabad semmiféle hit tanait hirdetni,, 
neki semlegesnek kell maradni. De valljon mit értenek itt a 
semlegesség alatt? En értem a politikai semlegességet, vagy 
az állam semlegességét tekintettel a tanodákra és tanokra ; 
de maga az iskolai semlegesség, a semlegesség az oktatás-
ban absurdum, lehetetlenség, álarcz. Bevitattam ezt más 
alkalommal, és követeltem, hogy válaszoljanak ; de nem 
tették, nem is fogják tehetni. — Es valóban, a törvény szer-
zői beismerték, hogy az elemi oktatás lehetetlen minden 
vallási oktatás nélkül, és azért elhatározták, hogy a tanitó 
deismust tanítson, azaz ama tant, mely megengedi Isten 
létét, de minden kinyilatkoztatást tagad. Nem igaz tehát, 
hogy ily tanoda semleges, mert a deismus tant képez. Azt 
mondják, hogy még most a deismus a páholyokban uralkodó, 
vagy legalább a hatalmat biró kőművesek tana Belgium-
ban ; de testvéreik, a progressista szabadkőművesek, a posi-
tivismus, az anyagelvüség hivei, bizonyosan számadásra v<>-
nandják őket, valljon mily jogon tették a köztanodákban a 
deismust a szabad gondolkozás helyére. (Folyt köv.) 

A s z á m o k 
mythologiai , bibliai és symbolikus jelentményeiről . 

N y o l c z. 
A számok symbolumában 8 — a lcettös négygyei, négy 

pedig (v. ö. négy), mint láttuk volt, számjegye a térnek és 
időnek s mindannak, mi térben vagy időben foglaltatik; va-
lamint signaturája az istenség megjelenésének, nyilatkozá-
sának a látható világban. Nyolcz tehát ez eszméket ma-
gasabb és erősebb fokban fejezi ki, ép ugy mint a dekás (lásd 
majd 10) az ötös számot, a pythagoraeusi pentast. 

Miért is, mig az ó-szövetségben a közönséges papnak 
hivatalos és ünnepies ruházata (az istenség jelentkezése a 
látható világban) négy darabból álla: 1) femoralia (michne-
saim, Exod. 28, 42; 39, 28. Josephus Flavius Antiq. III. cp. 
VII . §. 1.); 2) alba (chetonet. Exod. 39, 27. Braun, De ve-
stitu sacerdotum, p. 319. sqq.); 3) az öv, eingulus (abneth. 
Exod. 28, 29 ; e szó abneth nem héber, hanem ári. V. ö. 
Bopp, Glossar. Sanskr. 1847. p. 237; Justi, Handb. der 
Zendsprache S. 339. ; az öv zsidó elnevezései : chagor, clia-
gorah, ezor, mezach ; Josephus Flavius idejében (Arch. III . 
7, 2.) tuiav-nak neveztetett; v. ö. az uj perzsábanhemjân = 
öv, mely szó a szyr nyelvbe is fölvétetett ; lásd Briam 
Walton londoni polyglottájában a szyr szöveget Exod. 28, 
39.); 4) a föveg (migba'ah. Exod. 39, 28. Jos. Flav. Arch. 
III. c. 7. §. 3 .): addig a főpapnak ruházata 8 darabból állt. 
Négyet közösen birt a többi papokkal, a másik négy pedig, 
mely őt kitünteté és különösen diszité, volt : 1) az arany 
diadema, vagy tiara (ziz — virág) Exod. 28, 36. sq. 29, 30 ; 
a L X X - b e n utvalov, Vulg. lamina, Tárkányi : lap tiszta 
aranyból; lásd Smits Exodushoz, torn. II. 1760. pg. 773. sq. 
2) az alba fölött a Meű, Exod. 28, 31. sqq. 39, 22. sqq. 
Braun i. h. 547. lap; 3) ephod, Exod. 28, 6. sqq. 39, 2. sqq. 
lásd Smits i. h. 682. és 686. lap; 4) a mellvért (choschen, 
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hamischpath, Exod. 28, 15 ; lásd Braun i. b. 609. 1. Hane-
berg, Kelig. Altertk. S. 543. 

A szent sátor előudvarában 7 X 8 — 56 oszlop volt; 
ä nyolczas ugyanis a mózesi kultuszban sehol sem jő elő 
önálló számként. 

Belus (Baal) templomának alapköve egy négyszög 
volt nyolcz sor emelkedéssel. 

Az első keresztény épitkezési műemlékekben a nyolcz-
szög nagy szerepet játszik, mint ezt Mtni fogjuk ez érteke-
zés végén, hol röviden érinteni fogom a számok és mértékek 
symbolumát a különféle épitkezési stylekben. 

Miként a térben, ugy az időben is nyolcz fokozott fo-
galma a négynek. 

Apollodornak örök éve atdioç iviaro's (Apollod. III. 
4, 2.) csak kétszerezett Olympiad volt ; és e szempontból le-
het csak érteni, miért volt szokás Delphiben, hogy minden 
nyolczadik esztendőben egy, Apollót jelképző ifjúnak a P y -
thonnal való harczot előtüntetnie kelle, melyben a tavaszis-
ten a télkigyót leküzdötte (Ottfr. Müllers Proleg. S. 302.) ; 
továbbá, hogy miért inti Calypso a holdistennő ép a nyoU 
czadik évben hazatérésre (az állatkörből való vándorlásból) 
Ody8seust a napistent (Odyss. 7, 251. sq.); és Menelaos nap-
isten a nyolczadik évben érkezik vissza Spartába Helena 
holdistennőtől (Odyss. 8, 81.) ; Kadmusnak, mert a sár-
kányt legyilkolta, nyolcz évig kelle Mars szolgálatában áll-
nia, mig Apollo a Python sárkány leölése miatt csak egy 
évig szolgál Admetnél ; mert ily nyolcz év a thracziaiaknál a 
„nagy esztendő" volt (Müller, Dor. I I 100. cf. II. 126.) . 
nyolcz évi vándorlás után Aeneas kiköt Latiumban (Virgil 
Aeneid. 1, 755 ; 5, 46.) 

Nyolcz tehát az idő telje. Sz. Ágoston szerint is nyolcz 
mint kettős négy az idők teljét, a világ végét, az itélet nap-
ját, Krisztus eljövetelét jelenti. 

A Migne-féle kiadásban, Opp. omn. IV. Vol. pars 
prior pag. 60.*) A IV-dik zsoltárt értelmezvén a zsoltár 
cziménél : „In finem, in hymnis de octavo, Psalmus Da-
vid", kérdezi mit jelenthet ez : „In finem, de octavo." 
Azt mondja, hogy ez sokak szerint az itélet napját jelenti, 
midőn az Ur eljövend Ítélni az eleveneket és holtakat. 
A mely eljövet Ádámtól számitva hétezer év betöltével 
fogna történni ; ugy hogy eltelvén a 7000 év mint hét 
nap, az azután következő idő vagyis az itélet napja a nyol-
czadik napon következnék. Ámde mivel, hogy azt mond-
ja az Ur : „Non est vestrum scire tempóra, quae Pater 
possuit in sua potestate" (Act. I, 7.), és „De die et illa hora 
nemo seit, neque Filius (i. e. ut communicet hominibus) 
nisi solus Pater" (Math. 24, 36.) és hogy, mint tolvaj, az-
az titkon és hirtelen jövend az Urnák napja (1. Thess.), sen-
kisem kérkedhetik tudomással, mikor leend a végitélet. 

E vakmerő kérkedés és pseudosophia kizárásával : „Nos 
igitur, úgymond, quod ncscire Dominus nos voluit, libenter 
nesciamus, et quaeramus,quid sibi velit iste titulus, qui seri-
bitur De octavo :" tehát helyesebb értelmezéssel e czim De 

*) Bajos lenne és sok időveszitéssel járna a szent atyák 
egyes helyeit más kiadások szerint is megjelelni; a sz. atyák 
műveinek Migne-féle kiadása noha nem minden hiány nél-
küli s relative sem a legjobb, most legelterjedtebb s leggya-
koribb használatnak Örvend. 

octavo sz. Ágoston szerint mégis az itélet napját, az idők 
teljet, végét jelenti: „Potest quidem etiam nulla annorum 
temeraria supputatione dies judicii octavus intelligi" mive l -
hogy e világ végével az örök életben az igazak lelkei nem 
lesznek időnek alávetve, — minden idő csak a hét napnak 
ismétlődése lévén, a nyolcsadik nap a változatlanságot jelenti, 
— Egyéb syinbolikus oka is van annak, hogy miért tartatott 
„de octavo" az Ítéletnapjának, mely a test és lélek korszakai 
után következnék. A test korszaka az ó-szövettség. Ádámtól 
ugyanis Krisztusig az emberi nem test szerint élt : az ó-
törvény csak külső szentesitést birt, külső megigazulást esz-
közölt. Krisztus után pedig az uj- vagy kegyelem-törvény 
belső szentesitést nyert, belső, lélek szerinti megigazulást 
eszközöl. Már pedig, mint láttuk, a testet a négyes szám 
jelképezi, a testnek négy eleme (tűz, viz, lég, föld) és négy 
tulajdonsága (száraz, nedves, hideg, meleg) miatt. A lélek-
hez pedig a hármas szám viszonylik : (Szeressed a te Uradat 
Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből, teljes elmédből.) 
Deut. 6, 5 ; Máté, 22, 37. 

Mármost betelvén a testnek, az ó-szövetségnek né-
gyes, és a léleknek, az uj-szövetségnek hármas száma, a 
nyolczas szám, vagyis az itélet következik, melyen a jók ju-
talmukat, a gonoszak pedig büntetésöket veendik nem idő-
ben, hanem az idők teljében, az örökkévalóságban. 

Mint az időben és térben való jelentkezésnek kettős 
signaturája (négyhez viszonyitva) nyolcz helyesen nevezte-
tik a szem számának OXTUI, octo ; mert OXTW származik in-
nen oxog, = oculus (8nkr. aksehi, Auge, actau, acht, in Acht 
nehmen stb.), és ettől : OTIIO (e. h. o'zw) származnak : oirrw, 
071T0UUI (ooaopai) nézni, látni. Nyolcznak alakja (8) csak-
ugyan a két szemet jelzi cc. 

Nyolcz, mint ily kettős jelentkezési szám a terméke-
nyítő, alkotó, áldó erőt is jelenti, miért is Neptunnak a viz-
istennek vala szent, kinek Athenben minden hó nyolczadik 
napja vala szentelve, a zsidóknál pedig ugyanaz okból a 
kövérségnek vagy óhajnak száma rubiÜ (selvmoneh = 8 a 

x-adice schaman = pinguem esse) ; azért kelle a gyer-
meket is nyolczadik napon körülmetélni, mely ténykedésért 
Isten Ábrahámnak számos ivadékot ígér. (Gen. 17, 14. 16.) 
Az egyiptomi istenrendszerben is a nyájsokasitó Pán a 
nyolczadik ; Samothracia nyolczadik Kabirja Ismunnak (kö-
vér, hasch'moni, 'Ioutjvioç) neveztetett ; az Eleusina ünne-
pek nyolczadik napja Aeskulapnak szenteltetett, nagyon meg-
felelőleg, mert, mint a kalocsai J. t. főgymn. egyik tudós 
tanára, Hübner Ágoston atya kérdésemre állítja, az Eleusi-
nak elnevezése Xvio, tA,v'w-tól származik, a mi pedig annyit 
is tesz, mint föloldozni, fólszabaditani, tehát betegségtől is 
megszabaditni, vagyis gyógyitni ; Aeskulap pedig (nem 
ugyan neve után, mert Aesculapius = Aax'bjTtiôç = 

\LPN> isch chalbi = vir caninus ; - canis) a gyó-

gyászat istene volt és atyjával, Apollóval ZZatar-nak is ne-
vezteti =r orvos — szabadító. 

Az Eleusinák a szabadság ünnepei voltak. S mert 
Aphrodite vagy Astarthe a szerelem, nemzés, termékenység 
istennőjeként tiszteltetet Paphosban és Edessában : érthető, 
miért volt Paphos és Edessa pénzein és emlékkövein Aphro-
dite és Astarthe csillaga nyolcz sugarú. 
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Nyolcz néha a hetes szám fokozása = az erősített szent-
ség jellege. (V. ö. a keresztény tanban a nyolcz boldogságot.) 
Cottelier Barnabas leveléhez c. 15. vonatkozzással Isai. 
1, 13-ra megjegyzi: senarium saepissime applicant praesen-
tis vitae, octonarium futurae, septenarium autem modo uni, 
modo alteri. Alexandriai Kelemen szerint Strom. IV. 25. 
V. 6.) nyolcz ép ugy, mint hét a xôapog voqróg-t jelzi. 

Ez volt értelme a nyolcznak leginkább a gnostikusok 
systemájában. 

Szerintök a hét ős-erő (dwapeig) az őslénynnyel ké-
pezik az első nyolcsast (itQcórt] oySoag), mely minden egyéb 
létezőnek alapja. 

Basilides hasonlót tett a perzsa tanban Zervane aka-
rene-vel (a kezdet és végnélküli idő) és a 7 Amschus-
pand-dal. 

Általában a nyolczas szám a theosophok előtt nagy 
fontossággal bir. A hét bolygó csillag, — természetesen 
szerintök a világkormányzatra van befolyással, azért nevez-
tetnek xoopoxQccTOQeç-eknek : a mi befolyásuk alatt van, az 
szükségképen történik; a mi fölöttük (nyolcz) van, az a 
szabadság országa (ocpaiQa dnlavtjg). 

Pseudohermes a vovç legmagasb czéljának azt tekinti, 
hogy magát a csillagvilág (der siderischen Welt) befolyása 
és hatása alól fölszabaditsa és a cpvoig óyóoarixt] világába 
emelkedjék. Neander Entwurf d. gnost. Syst. S. 34. ii. 76; 
Nork, Etym. bibi. Wörterb. Bd. I. S. 10.) (Folytatjuk.) 

Dr Kanyurssky György. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , decz. 23. A ,Pesti Napló' három csikké. — 

Csak nem régen oda nyilatkoztunk, hogy a református gym-
nasiumi tanügyben a fővárosban tartott tanácskozmány ha-
tározataira liberális lapjaink egy szó megjegyzést sem tet-
tek, holott bíráltak, elitéltek oly határozatokat, melyek a 
kath. püspöki kar által már azért sem hozathattak, mint-
hogy a tanügyről egyáltalában nem tanácskoztak. Ma már 
a hallgatás megszűnt. A ,P. Napló' hozzá szól, minden való-
színűség szerint protestáns ember tollából, a lefolyt refor-
mátus tanácskozmányhoz. Mi csak dicsérni tudjuk ama buz-
góságot, melylyel protestáns világi (sit veni a verbo) em-
berek saját felekezetük ügyét felkarolják, a nyilvánosság 
előtt védelmezik. És igy természetesen nincsen szavunk az 
ellen, hogy a ,Pesti Napló' hasábjain, vagy bárhol is,ngyan-
ez történik. Inkább azt mondjuk, bár nálunk, a mi világi 
híveinknél is, ugyanazon buzgalmat találnánk kásánkban 
egyházunk ügyei körül. Az elismerés azonban nem tartóz-
tathat vissza bennünket, hogy azokra, miket helyteleneknek, 
a tényleges viszonyokkal meg nem egyezőknek találunk, az 
igazság és jog nevében, miknek mindenki előtt szenteknek 
kell lenni, megjegyzésünket meg ne tegyük. 

Több tekintetben követeli ezt tőlünk a .Pesti Napló' 
czikke is. Nem egyszer volt már alkalmunk utalni azon kö-
rülményre, hogy a protestánsok minden képzelhető és kép-
zelhetetlen alkalommal a magyar nemzetiség fenntartásának 
érdemét önmaguk részére akarják monopolizálni. Annyiszor 
szólottunk már e themához, hogy azt bizton elcsépeltnek 
mondhatjuk, és ha most mégis megemlékezünk felőle, tesszük 
azt azért, mert ez alkalommal, ez az állitás, egyik politikai 

lapban lát napvilágot, tehát oly körökbe is eljut, hova a 
tisztán egyházi lapok utján el nem jutna. Az mondatik 
ugyanis e czikkben, hogy a protestánsok törekvése tanárai-
kat felekezeti uton megvizsgáltatni „nem a partikularizmus 
fészkelődése-e, hanem egy, múltjára büszke, a hazai kultura 
körül nagy érdemeket szerzett, és a magyarfaji jeleggel ki-
válólag azonosult egyház tiszteletet parancsoló törekvése". 
Mi bizony nem vagyunk oly vakok, hogy bárkitől is, legye-
nek azok protestánsok, vagy tartozzanak más felekezethez, 
hogy mondjuk, tőlük megtagadjuk az érdemet a magyar 
nemzetség körül, ha ilyennel birnak; de az ilyen állitást, ily 
általánosságban mondva, el nem fogadhatjuk. Szeretnők 
tudni és kimutatva látni, mennyivel inkább azonosult a 
protestáns felekezet a magyar faji jeleggel, mint a katholi-
kus ? Vájjon az alföld protestánsai inkább magukon vise-
lik-e a m agyar faji jelleget, mint az ugyanolt élő katholiku-
sok? Vájjon az erdélyi reformátusok megőrizték-e oly mó-
don a magyarfaji jelleget, mint az ugyanott élő katholiku-
sok ? Vagy nem épen megforditva áll-e ott a dolog ? U g y 
mint ez az idézett helyen mondva van, csak elfogult, egyol-
dalulag itélő ember szólhat. Legyen, hogy a protestantismus 
is szerzett érdemeket a nemzet körül ; hogy ott is feltalál-
ható a magyarfaji jellege: de ezt monopolizálni akarni, az 
igazsággal, a ténynyel homlokegyenest ellenkező állitás; 
miért is itt volna az ideje, hogy e thema a már megszokott 
fejtegetések köréből kitöröltetnék. 

A másik, a mi megjegyzésünket követeli, az, hogy a 
szóban forgó czikk is helyesli, miszerint'a protestáns tanárok, 
ámbár állami egyetemen végezték tanulmányaikat, mégis a 
felekezet által alkotandó bizottság által vizsgáltassanak meg 
és képesittessenek tanári állásra. És ez avval van indokolva, 
hogy a reformátusok nagyobb, terjedelmesebb képzettséget 
követelnek tanáraiktól, mint minőket az állam eléjök szab. 
„Már pedig a jobb — mondatik — mindig ellensége a jó-
nak, s ha a református egyház a maga gymnasiumi taná-
rainak az állami tanárképesitésnél igényelt ismeretek meny-
nyiségénél szélesebbet, behatóbbat, alaposabbat kivan nyúj-
tani, ép oly törekvés, melynek jogosultságát és helyességét 
senki sem támadhatja meg." Első tekintetre ez az okosko-
dás nagyon plausibilisnek tűnik, mert hát az alaposabb 
többet ér a kevésbbé alaposnál, a behatóbb a felületesnél. 
IIa azonban tudjuk, hogy ez az okoskodás csak a végből 
használtatik, hogy ez uton a protestáns tanárok megme-
neküljenek az állami vizsgálattól : akkor mindenesetre más 
szinben tűnik fel az egész okoskodás ; akkor azt lehet mon-
dani, hogy ha a reformátusok csakugyan több képességet 
követelnek tanáraiktól, mint az állam, miért iszonyodnak e 
többet tudó tanárok az állami vizsgáló bizottság előtt meg-
jelenni ; hiszen ez egyrészt alkalom volna a világ előtt bebizo-
nyítani, hogy a protestáns tudományosság valósággal felül -
halad minden más tudományosságot e hazában ; másrészt pe-
dig csak feltehető, hogy azok az állami bizottság tagjai is a 
,többet', mely netalán léteznék, a tudományosságból felis-
mernék és a képesítő bizonyítványt ez értelemben állítanák 
ki. Tehát, mint mondtuk, az egész okoskodás czélja nem 
más, mint az, hogy a protestáns tanárok kivonassanak oly 
kötelezettség teljesítése alól, melynek a katholikus tanárok 
alávetve vannak, a mi ellen mi tiltakozni mindaddig meg 
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nem szűnünk, mig csak a kath. tanárok is fel nem mentet-
nek az állami vizsgálat alól. 

Végül még egy pontra kell megjegyzést tennünk. A 
református gymnasiumügyi tanácskozásban fel vettetett az 
a kérdés is, ha vájjon a ref. gymnasiumokban alkalmazha-
tók-e más vallású tanárok ? Mi e kérdést akkor, mikor e 
tanácskozmányról megemlékeztünk, mellőztük, most azon-
ban e kérdés a ,Napló' czikkében ujabban fel van elevenít-
ve, és pedig, a mint következik. Czikkező ugy tartja, hogy 
e kérdés nem tartozott a tauácskozmány körébe ; az exclusiv 
felekezeti álláspontot azonban nem tartja elítélendőnek a 
reformátusoknál sem addig, mig az fennáll a katholikus 
gymnasiumoknál, „mig az u. n. állami gymnasiumok leg-
nagyobb része is annyira katholikus jellegű, hogy protes-
táns tanerők bennök épen nem alkalmaztatnak ; de különben 
— úgymond — a ref- egyház sohasem mutatta magát tü-
relmetlennek e kérdés gyakorlati alkalmazásában." Nekünk 
nem szándékunk követelni, hogy reformátusok katholikus 
tanárokat nevezzenek ki. A többiben azonbau megjegyzése-
ink a következők. Nem tudjuk mit ért czikkező államgym-
nasiumok alatt ; mert nem mind állami az, a minek ujabb 
időben állami nevet adtak. IIa azonbau e nevezet alatt 
csakugyan oly gymnasiumokat ért, melyeket az állam, álla-
mi és nem kath. alapitványi pénzen emelt: ugy annak, hogy 
ezekhez protestáns tanárok nem neveztettek, senki más az 
oka, mint magok a protestáns tanárok, kik az állami vizs-
gáló bizottság előtt a tanári vizsgát nem tették le. Az állam 
saját - intézeteibe, saját rendelete ellen tanárt csak nem ne-
vezhet ki. Ami pedig azt a türelmet illeti, arról igazán leg-
jobb hallgatni; hiszen országszerte ismeretes, hogy egy rajz-
tanári. állást azért nem nyert meg egy folyamodó, mert ka-
tholikus volt. Vagy talán tudna czikkező esetet felemliteni a 
türelem bizonyítékául, midőn kath. vallású prot. gymna-
siumban tanárul alkalmaztatott? Tehát kérjük csak csende-
sen lenni avval a türelem emlegetésével. & 

Szatmár. Föpásztori rendelet a magyar nyelv kötelező 
tanitásárál a nem magyarajka népoktatási tanintézetekben. — 
A nm. vallás- és közoktatási m. kir. minister ur „A magyar 
nyelv tanitásáról a népiskolákban" szóló 1879, évi X V I I I . 
t. cz. végrehajtása czéljából kiadott magas rendeleteit a mel-
lékelt két füzetkében körözteti. 

Az első — „Utasitás a m. k. tanfelügyelők számára" 
— részletezve és tisztán tünteti fel az ez ügyben követendő 
eljárás módozatait. 

A másik — „Tanterv a nem magyarajku népiskolák 
számára" -— a legbiztosabban czélravezető módszertani uta-
sítások kiséretében kimutatja, mily tantárgygyal kapcsolat-
ban lehet a magyar nyelvet legbiztosabb módon megtanítani 
a népiskolákban, és mennyi azon idő minimuma, melyet ezen 
tantárgy betanítására lehet és kell fordítani. 

Midőn a nm. kir. minister urnák idevonatkozó f. évi 
17284. sz. a kelt magas rendeletéhez képest èzeket köztudo -
másra hozom : íőpásztori bizadalommal felhívom egyház-
megyém tisztelendő lelkészkedő papságát, hogy hatásköré-
hen ezen törvény fokozatos és a lehető legsikeresebb végre-
hajtására tegyen meg minden szükséges intézkedést ; erélyes 
közbenjárásával a tanitásban való közvetlen részvétellel 
hasson, oda, miszerint a nem magyarajku hivek belássák, 

hogy ezen intézkedések kiválóan az ő érdekeiknek előmoz-
dítására szolgálnak ; mert ha gyermekeik a magyar nyelvet 
megtanulják, képesekké válnak nemcsak a tanulmányi pá-
lyán sikerrel tovább haladhatni, hanem majdan a közügyek 
tárgyalásánál haszonnal résztvehetnek ; sőt azok előtt, kik e 
czélból tovább művelődnek, a hivatali pálya is akadályta-
lanul nyitva áll. 

Ezen komoly figyelembe veendő nagy érdekek tekin-
tetéből hivatalbeli kötelességüknek fogják tartani a kerületi 
esperes urak folyton éberséggel és szigorúan felügyelni, hogy 
a kerületeikben levő nem magyarajku hitközségekben létező 
minden iskolában, az ez iránt eddig is fennállott egyház-
megyei rendeletek értelmében, a fenthivatolt törvényczikk 
intézkedései összes terjedelmükben lelkiismeretesen végre-
hajtassanak. Mi czélból a folyó évi szorgalomidő megkez-
désével meglátogatják a kerületeikben létező iskolákat, és 
az illető plébános urak közreműködésével személyesen is 
útbaigazítást nyújtanak az ilyen iskolákban működő taní-
tóknak, szigorú felelősség terhe alatt meghagyván nekik, 
hogy az idevonatkozó utmutatást és a tantervet áttanulmá-
nyozva, azok alapján a magyar nyelvet, mint egyik legfőbb 
tárgyat, kiváló buzgalommal tanítsák ; — tudassák velők 
továbbá, hogy valamint azok iránt kik e téren haszonnal 
és eredménynyel fognak működni, kiváló figyelemmel le-
szünk: ugy nem fogjuk megengedni, hogy a képtelenek vagy 
hanyagok az iskola nagy hátrányára és a nép kárára állo-
másaikon maradjanak. 

Elvárjuk a kerületi esperes uraktól, miszerint ezen 
rendeletünk folytán teendő és már teljesitett közvetlen el-
járásaikról nekünk haladéktalanul jelentést tegyenek. 

Róma. A forradalmi kormány zaklatásai.—A castel-gan-
dolfói pápai villa egyik termében ezelőtt több meglehetős 
becsű fayence-edény volt, csakhogy a rajtok levő fesztészet 
tárgya kevésbbé illett oda a hol felállítva voltak. Azon kor-
ban, midőn a nevezett terem e diszműveket kapta, kikerülte 
a figyelmet az, mi az elhunyt pápa alatt, ki igen gyakran 
megfordult Castel-Grandolfóban, igen felötlő volt. Ö e mű-
darabokat eltávolíttatta. Azóta a Vatikán használaton kí-
vüli tárgyai közt voltak elhelyezve s legújabban egy ódon-
dásznak, több más használaton kívüli tárgygyal, eladattak. 
Az ódondásztól megvette Verdura herczeg, senator, nagy mű-
gyűjtő. Azonban mint mindenütt, ugy itt is a lapok mindenbe 
szeretvén beavatkozni, figyelmessé tették a belügyministert 
a történtekre, ki, elég durván, egyenesen a rendőrfőnök 
által interpellálta Verdura herczeget az iránt, a mihez sem-
mi köze, t. i. hogy mit szándékozik tenni az említett mű-
tárgyakkal. E kérdésre, természetesen, a herczeg azt vála-
szolta, hogy e tekintetben senkinek sem felelős. A belügy-
minister tolakodása még tovább ment. Még az nap jelentést 
kapott Verdura herczeg, hogy a királyi ügyész egy vizsgáló 
biró és rendőr kiséretében meg fog jelenni nála. A her-
czeg senatori rangjára hivatkozva vonakodott a küldötteket 
elfogadni. Ekkor de Baviera marquis, az Osservatore Ro-
mano vezérigazgatója jött hozzá, a pápa nevében, azon ké-
relemmel, adná vissza a tálczákat a Vatikánnak ugyan azon 
az áron, melyen vette, hogy igy a kormány által támasz-

tott viszálynak elejét lehessen venni. A herczeg kijelenté, 
hogy ő ugyan a kérdéses műtárgyak jogos tulajdonosának 
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tartja magát, azonban szívesen ő szentsége rendelkezésére 
bocsátja azokat, csakis a kormány által támasztott igények-
kel szemben kéri a szent atyát, hogy azokat magánál tart-
hassa. Verd ura herczegtől de Baviera marquis Depretis mi-
nisterhez ment, hogy a kormány által emelt nehézségek 
elhárítását megkísértse. A minister azt mondta, hogy az 
ügy a bíróságnak levén átadva, ő semmit sem tehet. Végre 
ugyanaznap a királyi ügyész, egy vizsgáló biró és rendőr 
kíséretében, csakugyan megjelent Verdura herczegnél s a mű-
tárgyakat lefoglalta. Legújabban hallom, hogy a kormány 
felfüggesztette a zárt s Verdura herczegnek megengedte, 
hogy a vett tárgyakat a szentatyának eladhatja, azon föltét 
alatt, ha azok a vatikáni muzeumban helyeztetnek el. 

Eddig az eset. Tanulság belőle az, hogy a pápa, min-
den garanczia-törvény dacára, nem szabad, s hogy a forra-
dalmi kormány nem tartja a pápáénak a mi a pápáé. 

Paris . Guibert bibornok a szegényekről magasztos fő-
pásztori levelet intézett hiveihez. Emlékeztet benne, hogy 
Krisztus urunk a szegényeket különösen kedvelte. Hivat-
kozik paulai sz. Vincze példájára, kiért Francziaországot 
az egész világ áldja. Levelét következő szavakkal zárja be: 
„Ha jótékonyságtokat még becsesebbé akarjátok tenni, ak-
kor személyesen vigyétek meg a szűkölködőknek a segélyt 
ugy, a mint körülményeitek engedik. E látogatás, miként 
azt a sz. Vincze-egylet tagjai teljesitik a szegények hajlékai-
ban, az érdeklődés szavai, melyeket ilyenkor a szegényekhez 
lehet intézni, a szeretet nyilvánulásai, melyekkel a szegények 
gyermekeit fel lehet karolni, mindez épen oly kedvesek és 
becsesek lesznek s szegények előtt, mint az adományok, me-
lyeket kapnak. A családatyák és anyák nem nevelhetik üd-
vosebben gyermekeiket, mint ha őket e szent és szeretettel-
teljes látogatásokkor magukkal viszik. Nagyon jó a gyerme-
kekbe kora ifjúságiiktól kezdve beoltani a szegények megér-
tését. Beatus qui intelligit super egenum et pauperem. — Ko-
rántsem lesz nehéz, sz. hiveim, megtalálni azokat, kik segély-
tökre szorulnak. Forduljatok lelkipásztoraitokhoz, a sz. 
Vincze-egylethez s azon számos kitűnő keresztényekhez, kik 
magokat a jótékonyságnak szentelik ; ők megmondják nek-
tek az utat, melyet ők nagyon jól ismernek, mely azon há-
zakhoz vezet, hol a szükség és szegénység lakik." 

Igy tesz az egyház. Mig az uralkodó politikai körök 
dőzsölve ellene uszítják a tömeget: az egyház szeretetre 
oktatja, buztitja, vezérli hiveit, s neveli gyermekeit. 

Berlin. A helyzet. A porosz országgyűlés vitái meg-
győzhetnek mindenkit arról, hogy a pártok nem tették le a 
fegyvert a centrummal szemben. A kulturharcz hosszú, gyá-
szos küzdelmei után a katholikus centrum ugyanazon ide-
genkedéssel, sőt mondhatni gyűlölettel találkozik minden 
oldalról. A nemzeti szabadelvűek és haladópártiak épen ugy 
támadólag lépnek fel ellene, mint az előtt, a conservativek 
pedig korántsem támogatják. Mit nyert a centrum, hogy a 
nemzetgazdászati kérdésben a kormányt támogatta ? Azt 
hiszi, hogy sikerülnie fog a májusi törvények eltörlését ki-
eszközölni? Ezt mondogatják a centrum ellenségei. Szerin-
tük a centrum megváltoztatta elveit s meggyőződését. E va-
dakra Windhorst e napokban megfelelt. Ha a centrum ma-
gatartása megváltozott, ez onnan van, mert a kormány is 
jóakaratot mutat. Az elvek nem változtak. A katholikusok 

parlamenti vezérének e nyilatkozata ismét megnyugtatólag 
hatott a kedélyekre. Sokan szavaiból azt vélik kimagyaráz-
hatni, hogy habár a májusi törvények megszüntetése által 
elvi kiegyenlítés a jelen körülmények közt teljes lehetetlen, 
mindazáltal a modus vivendi megállapítása legközelebb 
várható. Mgr Spolverini, a rendkivüli egyházi ügyek con-
gregatiójának altitkára, bizonyára nem járt volna Bécsben 
Jacobini bibornoknál, ki Bismark és Reusz herczegekkel 
behatóan tárgyalta a függő kérdéseket, ha fontos közleni 
valókat nem hozott volna Kómából. Nem hiányzanak, kik 
mgr Spolverini bécsi útját az államtitkárságban történendő 
változással vélik összefüggésben lenni. Azon esetre, lia ő emja 
Jacobini bibornok csakugyan átveszi az államtitkári hiva-
talt, a modus vivendi megkötése iránt sűrűbben mutatkoz-
nak reménysugarak. Szóval 1880-tól várják sokan, a mi 
1879-ben nem teljesült. Köztudomásu dolog, hogy Bismarck 
hg bécsi látogatása után, dr Ilübel titkos tanácsost küldé 
a bécsi nuntiaturához folytatni a tárgyalásokat. A titkos ta-
nácsos ur már itthon van. Az ő tárgyalásai folytán alakult 
legújabb helyzetet a ,Germania' következőleg rajzolja : „Dr 
Hübel tárgyalásaiból ő eminentiájával a nuntiussal semmi 
eredmény sem fejlődhetett ki, se positiv, se negativ, azon 
egyszerű oknál fogva, mert a beszélgetéseknek tisztán tájé-
kozási jellegök volt. A tárgyalások eredménye függni fog 
azon elhatározásoktól, melyek Berlinben és Varzinban fog-
nak a bécsi találkozáskor vetett alapokon hozatni." 

IRODALOM. 
-}- A kex-esztény archaeologia reál-eneyclopaediája. 

llealencyclopacdie der christlichen Alterthämer. Unter Mit-
wirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet und herausgege -
ben von F. X. Kraus, der Theol. und Philos. Dr, o. ö. Professor 
der Kirchengeschichte an der Univ. Freiburg. Számos, több-
nyire Martigny ,Dictionnaire des antiquités chrétiennes' 
czimű művéből átvett fametszetekkel. Freiburg. Herder-
1880. 1. fűz. Ára 1. 80 m. 

A keresztény archaeologia a keresztény vallásnak, az 
egyháznak és hittudománynak, megbecsülhetlen szolgálato-
kat tett és teszen folytonosan. A rationalismus és a belőle 
kifejlett s általánosan elterjedt álfelvilágosodás a keresz-
ténység eredetének történetével kénye-kedve szerint járt el. 
Megtagadta magától a szentirástól is a valódi történeti'jelle-
get s mindent, a mi Krisztus Urunkra, tanaira s intézményeire 
nézve isteni a kereszténységben, meseszerű eszmefejlődés 
nek tulajdonította. Mily meglepetés volt tehát, elképzelhetni, 
e büszke világnézletre, midőn épen virágzása, a Strauszok 
és Renanok korában, a keresztény archaeologia feltámadván, 
megszólaltatta a kereszténység őstanai mellett az eredeti, min-
den meghamisítást kizáró, őskeresztény műemlékeket, meg-
szólaltatta kivált a katakombák szikláit és köveit, melyek-
nek tanúsága előtt a hitetlen rationalismus vagy a philoso-
phusi köpenybe eldugta még szemét is, hogy ne lásson, vagy 
legfölebb azt az egy szemrehányást merte koczkáztatni, 
hogy de Rossi a katholicismus érdekében zsákmányolja ki 
az újonnan felvirágzott ker. arehaeologiai tudományt. 

Nem volt ugyan ismeretlen ezelőtt sem az ó-keresz-
tény művészet emlékeit dogmatikai czélokra felhasználni. 
Csak egy példát emiitünk, Géner dogmatikáját, mely telve 



' 4 0 8 

van a szöveg közé felvett régi feliratokkal. Ujabban azonban, 
szemben a rationalismusnak mindent önmagából önkényesen 
kifejtő s a szent irást kényekedve szerint megesonkitó s erre-
arra magyarázó törekvéseivel, jobban mint valaha, felkarol-
ták az egyházi tudósok az ókeresztény emlékeket s azokat 
igyekeznek a kereszténység magasztos tanainak illustrálá-
sára felhasználni. De mindez eddig csak töredékesen történt. 
A ker. tan összes rendszere, együttesen, archaelogiai igazolt-
eágában kimeritően feltüntetve még nincs; a mi részben le-
hetetlen is volt, mert e téren a leletek egyre szaporodtak s 
az uj anyag gyűjtése még folyton tart. Igaz, hogy hacsak a 
német irodalomra szorítkozunk is, kisérletek ez irányban, — 
az összes keresztény tannak archaeologiai illustratiója iránt, 
— már nem hiányzanak. Binterim, Denkwürdigkeiten czimtí 
monumentális műve és Krüll keresztény régészettana (Chr. 
Alterthumskunde) megtörték már az utat. Csakhogy az 
ujabb leletek s kivált de Rossi kutatásainak eredményei ál-
tal messze tul vannak szárnyalva.Nagy érdemet szerzett a né-
met irodalomban dr Kraus, ki de Rossi felfedezéseit szélesebb 
körökkel ismertette meg. Azonban minthogy csupán a föl-
dalatti Rómával foglalkozik, kivánatossá tesz oly müvet, 
mely a ker. archaeologia egész terét felöleli. E hézagtöltő 
munkára válalkozott a freiburgi Herderféle kiadó czég fel-
szólítására ugyané tudós férfiú az által, hogy a ker. régisé-
gek real-encyclopaediájának szerkesztését, melyből az I. 
fűzet immár előttünk fekszik, magára válalta. A francziák 
e téren már jóval előbbre haladtak s Krausnak nagyon 
könyüvé tette a szerkesztést Martigny kitűnő franczia ré-
gész, keresztény régészeti szótára által, melyből vette át a 
Herderféle czég is a rajzok nagy részét. Körülbelül 12-szerre 
fog megjelenni e mű 5—6 íves füzetenkint 1. 80 márkáért, 
mely ár, tekintve a költséges és igen diszes kiállitást, rend-
kívül alacsony. Maga a mű, belbecsét illetőleg, ha igy lesz 

folytatva, mint az I. füzetből meggyőzödtünk, sikerülni fog 
8 theologus és a régészettan barátja nem fogja nélkülözhetni. 

— Megrendelési fölhívás e czimii röpiratra: A székes-
fehérvári egyik uj kanonok. Egyházjogi értekezés. Trefort 
Ágoston magv. cultusminister urnák megszivlelésül. Irta O O J ~ 
Zimándy Ignáez, oklev. főgymn. tanár, székesfehérmegyei 
áldozár, sz. széki ülnök, s törökbálinti plébános. Megjelenik 
1880. jannuár végén. Ara 40 kr. Megrendelhető a szerzőnél. 
Törökbálint: (Pest sat. megye, u. p. Tétény.) 

V E G Y E S E K . 
— Római tudósításunk azon hirét, hogy az olasz for-

radalmi kormány rabló szemét már a pápai vagyonra kezdi 
vetni, a legújabb hír, sajnos, megerősiti. A castel-gandolfói 
edények ügyében, Martini képviselő interpellatiójára, Villa, 
igazságügyminister ugyanis a többi közt ezt válaszolta: „A 
pápai palotákban levő muzeumok is a mieink, ezek is a nem-
zet művészeti patrimoniumához tartoznak.11 

— Az Immaculata- Jubilaeumot legfényesebben Spanyol -
és Francziaország ülte meg. Mindkét helyen számos város 
és falu kivilágítást rendezett. Nagy lelkesedést tanúsítottak 
az olasz és belga katholikusok is. Németországban csende-
sebben folyt le az ünnepély. Feltűnő, hogy a pápával együtt 
általában csaknem mindenütt, hol ünnepélyes gyűlések vol-
tak, a szeplőtelen fogantatás hitágazati meghatározásának 
korszerűsége képezte a beszédek tárgyát. Az egyház a téve-
lyekkel nem áll vitatkozásba, hanem egyszerűen kimondja 
az igazságot, mely aztán hathatósan megteszi kötelességét a 
tévelylyel szemben. Igy a szeplőtelen fogantatás dögmája, a 
naturalismusba sülét sülyedt társadaltpat felrászta önhitt-
sége s álmából és erőteljesen figyelmeztette a tjermészetfőlö-
ttiek magasztosságára. 

— A genti péterfillér-bizottság a folyó évben 332,904 
frankot gyűjtött, 64,000 frankkal többet mint 1878-ban. 

f Walter Ferdinand, a nagynevű jogtudós és tanár, 
ki az ujabb kánonjogi tudományosságot Németországban 
számtalan kiadást ért és franczia, olasz, spanyol nyelvre is 
lefordított tankönyve által megindította, f. hó 13-án, Bonn-
ban, 85 éves korában meghalt. A sz.-Gergely-rendet még 
X V I . Gergelytől kapta* 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn a ,Religio'immár harminczkilenezedik évfolyamába lép, történik ez minden öndic3érés és dicsértetés nélkül 
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kik 
tóban közel 40 évi fennállására nézve páratlanul álló egyházéleti s irodalmi lapunkról. 

A lapszerkesztő élete, egy év alatt, érdekes mozzanatokban és tapasztalatokban oly gazdaggá lesz; hogy mi-
dőn egyszer vagy legfölebb kétszer évente alkalom nyílik a m. t. olvasó közönség előtt a lap specialis érdekeiről szólani, 
szintén tartoztatni kell magát az embernek, hogy csak azt mondja el, a mi elkerülhetlenül szüksége;?., ^ i is tehát jelenleg 
csak kettőnek kiemelésére szorítkozunk.Az első az, hogy a lefolyt év alatt a,Religio' olvasóközönsége,daczára a néhány, év előtt 
még alig létezett, de most már igen élénken működő concurrentiának, oly arányban szaporodott, melyet csak akkor fog le-
hetni majd kellőleg méltányolni, hogyha a lap, ama szerencsés szerkesztő alatt, félszázados jubilaeumakor, szemlét fog 
tartani múltja felett s össze fogja gyűjteni a teljesített munka dicsőségének sugarait. A másik, minek kifejezést adni szivünk 
óhajt, azon gondolat, mely a lelkünk emésztő szeretetével gondozott lap történetén gyakran átröpített merengés szárnyain kel 
fel s lebeg szemeink előtt szüntelenül. S ez, az, hogy a ,Religio' már csaknem félszázados csendes fenuállása által kézel fog-
ható bizonyíték a katholicismusban rejlő kitartó s a hazai, nemzeti nagy érdekeket biztosító conservativ erő felől. 

A ,Religio- nevét magasztos programmnak, nagy múltját e névhez irt s mindenki által ismert kommentárnak te-
kintve, Istenbe vetett reménynyel lépünk az uj év mélyében rejlő titkok elé, a hiven teljesített kötelesség bizalmával várván 

tavai is, ke-
megrendel-

plebániai 
könyvtárak érdekében igénybe venni szíveskedjenek. 

Előfizetési ár egész eure 10 ft. félévre .5 f t . 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél. Budapest, Stáczió-utcza 55 sz., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, 

Budapest, Muzeum-korut, 10 sz. A könyvárusi közvetítést mellőztetni kérjük. Megrende esnél legczélszerííbb a postautalványokat használni. Ezek-
nek szelvényere kérjük a nevet, lakhelyet s utolsó postát világosan kiirni, nagy a heiyett egy ezévi cziinszalagot felragasztani. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : tíreznay tíéln, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-kürut 10. sz. alatt. 
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Ní̂ r-t, 

Budapesten, deczemtier 27. 52. II. Félév, 1879. 
TARTALOM: Egyetértésben van-e a belga püspöki kar az iskola-kérdésben az ap. sz. szék elveivel s utasitásu val? — 
Krisztus istensége és a magyar protestantismus. — A szeplőtelen fogantatás és a pápai tévmentesség definitiójának össze-
függése. — A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — Egyházi tudósitások : Budapest. Áttérés a 
zsidó vallásra. Nógrádból. Egy kis meglepetés b. Pongrácz Emilnek. Francziaország. Mgr Freppel nyilt levele Ferry köz-

oktatásügyi ministerhez. — Irodalom : A nevelészeti büntetés története és elmélete. — Vegyesek. 

Egyetértésben van-e a belga püspöki kar 
az iskola-kérdésben 

az apostoli szentszék elveivel és utasításaival? 
(Vége) 

III. 

Itt az iskolai kérdésnek, amint az nálunk és a 
két vi lág más országaiban is felmerül, az adott kö-
rülmények között, egy igen fontos pontját érintjük. 
A lelkiismeret és a eultusszabadság uralma mellett, 
az állam, a kormány, polgárilag védeni köteles a ka-
tholikus, protestáns, zsidó vagy akár a szabadgon-
dolkozók iskoláit egyiránt ; de az államnak, kor-
mánynak nincsen joga tetszés szerint valami állami 
tant felállitani, és választani, akár deismus, akár 
más valami legyen az, és igy a szabadkőművességet 
mintegy az állam egyházává átalakítani és annak 
tanait a nép, azaz a hivő családok költségein fen-
tartott tanodákra rákényszeríteni. Nem, erre az ál-
lamnak nincsen joga. Es amit a liberalismus 1846-
óta az 1842-iki iskolatörvényröl untig állítót, hogy 
az alkotmányellenes, mi azt jogosan állitjuk az 
1879-iki törvényről, mert egyedül a felekezeti isko-

lák felelnek meg a lelkiismeret szabadságnak és a 
nép óhajának. Nem világos-e, hogy a tanodában 
ugyanazon termet a különböző felekezetek hitokta-
tóinak megnyitni, hogy ott egymásután az igent és 
nemet hirdessék, mialatt az állítólag semleges ta-
nító csak a deismust, azaz a kinyilatkoztatás taga-
dását vallja, és i ly iskolákat azon nép költségén 
fenntartani, mely gyermekei számára a hit megőr-
zését követeli, — annyit tesz, mint lelkiismeretsza-
badságukat megsérteni, ami nyilván valólag alkot-
mányellenes. Nyújtson az állam polgári védelmet 
minden fclekezetbeli tanodáknak. Ez const i tut ionals 

joga. De nincs joga egyedül az indifferentismus is-
koláit a nép költségein segélyezni. És hogyan merik 
pirulás nélkül a katholikus áldozárokat, vagy azok 
megbízottjait oly iskolákba meghívni, melyek egye-
dül az általános kétely ápolására alkalmasak ? Az 
egyház nem kételkedik, mert az apostollal mondja : 
scio, cui credidi. Az egyház nem akarja, és nem te-
heti, hogy jelenlétével és megbízottjai által mintegy 
hitelességet kölcsönözzön az indifferentismus isko-
láinak, még akkor sem, ha bizonyos taktikából 
azokban a keresztény képeket meghagyják. Az egy-
ház anya : nem fogja megengedni, hogy elragadják 
gyermekeit. Azonban a ker. ellenállása soha sem 
fog hasonlítani a forradalmáréhoz. Az iskola kérdése 
nem kizárólag politikai, hanem kiválóan lelki, val-
lási, tani jelentőséggel biró kérdés. Hasztalan dolog 
szólamok által e kérdést jelentőségéből kivetkőz-
tetni, és állitani, hogy az clericalis, vagy episcopa-
lis kérdés. Bizonyára, a kath. egyház nem egyedül 
kivekből á l l ; vannak pásztorai, és első rendű pász-
torai, kik mindannyian a legfőbb pásztornak van-
nak alávetve; de a hivek megszűnnének lenni hivek, 
lia a lelki ügyekben pásztoraiktól elválnának. A 
pásztorok ugy miként a szentségek a hívekért van-
nak, és a püspökök és papok épen azért karolták fel 
az iskolakérdést oly hévvel, mert az a lelkek kér-
dése. A belga katholikusok és képviselőik a nem-
zeti tanácsban ugy beszélnek, mint szólott a német-
honi katholikus congressuson a centrum vezére : „A 
lelkiek rendében, a hit kérdéseiben, egyek vagyunk 
püspökeinkkel, amint ezek egyek a pápával .u 

Ezen katholikus egység bántja az egyház ellen-
ségeit, kik azt hiszik, hogy ezen egységet megbonthat-
ják, elválasztván a hiveket papjaiktól, a papokat 
püspökeiktől, és ezeket a pápától ; .de hiában re-
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ménykednek : „Non praevalebunt adversus eam." 
Két ezer éve, hogy e szózat igazoltatott, és valósulni 
fog a vitézkedő egyház lelki harczainak végéig. 

Decz. 1. 1879. 
Decliamps bihornok, malinesi érsek. 

Krisztus istensége 
és a magyar protestantismus. 

Társadalmi állapotainkat a külföld előtt rosz 
hirbe hozták az u. n. erdélyi házasságok; hitelün-
ket Francziaország előtt, gabona-kivitelünkre nézve, 
tönkre tette a zsidó — hűtlenség; hirneves magyar 
borainkat a külföldi piacz kezdi gyanúsítani s ren-
dőrileg kiöntetni a folyokba: nem régen, ez év őszén, 
a „magyar keresztyén hit"-re került a sor. 

Elmondjuk, mi történt s hogyan jöttünk rá. 
Folyó évi szeptemberben, Svajczczal való pu-

blicistái egyenes összeköttetéseink utján, kimerítő 
tudósítást kaptunk ,az evangelikus szövetség' bá-
zeli nemzetközi congressusáról. Tudósításainkat 
azonnal elkezdtük közzétenni s az első tudósítás épen 
október 1-én jelent meg, azzal a megjegyzéssel, hogy 
folytatni fogjuk. Ez alatt körülnéztünk hazai pro-
testáns lapjainkban, s azt vettük észre, hogy mi 
megelőztük őket a nevezett protestáns congressus is-
mertetésében. A protestáns ügy iránt magyar pro-
testáns lapjaink részéről tapasztalt e lassúság, mon-
dani sem kell, hogy feltűnt. Megállitottuk tudósítá-
sunk közlését s vártuk, mi fog történni. Nem sokára 
nyomába jöttünk a dolognak. Protestáns lapjaink 
szintén elkezdték ismertetni a bázeli gyűlést, ter-
mészetesen mindegyik a maga álláspontjához mér-
ten. Ekkor tudtuk meg hol van a baj. Az evangeli-
kus szövetség ugyanis a positiv keresztény hit alap-
ján áll, azaz tagjainak csak olyanokat tart, kik lega-
lább Krisztus istenségében hisznek. Ennek a hitnek hí-
vei a protestánsok közt mindenütt, még Ameriká-
ban is, számosan vannak : csak Magyarországban 
látszik feltűnő túlsúlyban lenni, — bizonyára nem 
annyira a pórnép, mint a protestáns értelmiség, hová 
természetesen a papság is tartozik, — a Krisztus 
istenségének tagadása. Ez a dolog, sajnos, az egész 
vi lág protestánsai előtt; constatáltatott magában a 
bázeli gyűlésben; miről egyik protestáns lapunk,a 
,Prot. E. és I. Lap,1 következőleg referált : „Megbot-
ránkoztak még sokan (a protestánsok közöl) azon 
álláspont fölött is, a melyet a (Bázelben tartott 
protestáns) szövetség-gyülés a szabadelvűekkel szem-
ben elfoglalt, helyeselvén Tardy beszédét, a ki pa-
naszképen hozta fel a magyarországi protestáns egylet 

pusztításait s azt, hogy a magyarországi prot. papok 
nagy része a rationalismusnak hódol s igy positiv tar-
talmú folyóiratokat csak ügygyel-bajjal lehet fen-
tartani."1) 

Tehát a magyarországi protestáns egylet, mely 
annyira hatalmas, az evangelikus alliance előtt el-
hangzott panasz szerint pusztit, s a magyarországi 
prot. papok nagy része a rationalismusnak hódol, 
vagyis szabadelvű, azaz nem hisz Krisztus istensé-
gében, nem hiszi a kereszténység isteni jellegét. To-
vábbá, mivel az ,evangeliumi szövetség' Krisztus is-
tenségét tartja a szövetség alapjának sa benne nem 
hívőket, a rationalistákat vagy szabadelvűeket, kö-
réből kizárja, — e fölött a protestánsok közül so-
kan, t. i. azok, kik Krisztus istenségében nem hisz-
nek, „megbotránkoztak". A szabadelvű protestán-
sok e megbotránkozását a fölött, hogy protestáns 
embertől Krisztus istenségében való hitet mert az 
,evangyéliumi szövetség' követelni, magáévá tette a 
,Prot. Egyh. és Isk. Lap.' Szavai, melyekkel ezt tet-
te, mély pillantást engednek vetni a protestantis-
mus keblében duló viszálykodás szellemébe; azért 
azokat, mint a tervezett magyar protestantismus 
történelme számára egy érdekes lapot, mi is segí-
tünk az enyészettől megőrizni és olvasóinkkal meg-
ismertetni, a mivel egyúttal lekötött szavunkat 
váltjuk be, minthogy október 1-ei számunkban 
megígértük, hogy a bázeli protestáns gyűlésről 
szóló tudósításunkat folytatni, illetőleg befejezni 
fogjuk. 

„Egyébiránt halljuk Lindert, — igy szól a ,Pr. 
E. és I. L.1 — a helvétiai protestáns lap szerkesztőjét : 
Evangélikusok szövetsége ! Kell-e ennél magaszto-
sabb gondolat? Bizonyára fölemel és lelkesít a szö-
vetkezés azon tudata, melynélfogva együvé tartoz-
nak és egymást kölcsönösen szellemileg ugy mint 
anyagilag támogatják azon keresztyének, a kik hí-
vei a tegnap és ma és mindörökké ugyanazon Jézus 
Krisztus testvériséget lehelő szeretetének. De az 
evang. alliance nem ily szövetkezés. Az evang. alli-
ance ma szövetsége minden evang. egyházfelekezet 
és secta orthodoxiájának s csak azok vétetnek fel, a 
kik az ortliodoxia fő dogmájában : Krisztus istensé-
gében hisznek s mindazok kizáratnak, a kik nem a 
természetfölötti Krisztust, hanem a Krisztus lelkét 
ismerik el és tanítják. A keresztyének egy nagy ré-
sze ki van küszöbölve a szövetségből, bármennyire 
hivatkozzanak is a mester szavára és szellemére i 
mert — szabadelvűek. 

Í)~4TSZ. 
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A comité tagjai gondoskodtak arról, hogy ezen kizá-
rás mindenki előtt könnyen érthető, világos legyen, a meny-
nyiben az alapszabályok határozottan kifejezik a Krisztus 
istenségének jelszavát, a melyben való hit feltételezi azt, 
hogy valamely keresztyén a szövetség tagjává lehessen vagy 
annak tagja maraghasson. 

A szabadelvű reformer tehát nem keresztyén, nem tag-
ja az alliancenak. De azért még sem tiltották el, hogy meg-
nézhessük és meghallgathassuk őket. Valóban érdekes lát-
vány volt ; Elegáns társaság. Ékesen öltözött urak, pazar 
fénytől csillogó hölgyek, köztük egy-egy gróf báró vagy 
titkos tanácsos, Albion főpapjai méltóságteljesen, a német 
udvari papok és superintendensek fehér nyakkendőjükkel, 
mindannyi kész minden pillanatban elmondani az apostoli 
hitvallást. Ezek után jöttek a tudósok, papok, sokan svaj-
cziak, ezek legőszintébb tagjai a szövetségnek, mert a leg-
több közülök igazán vallásos érdekből, a sziv sugallatát kö-
vetve jött el a gyűlésre; végre következett egy nagy soka-
ság, ez volt a minden rendűek és rangúak publicuma. Ime 
ezek a keresztyének, mi szabadelvűek pedig nem vagyunk 
keresztyének ! 

En egesz életemben embertársaim javára működtem, 
a nép szegényeinek sorsát teljes erőmből megkönnyebbiteni 
törekedtem : és az én keresztyénségem semmit sem ér szem-
ben ezon gróféval, a ki életének fele idejét a palotában tölti, 
a másik felét pedig az utazásban éli le, anélkül, hogy kény-
telen volna számítani ? Én nagy fáradsággal azon voltam, 
hogy Krisztus kereszténységét megértsem és azt hivemnek 
tisztán és világosan hirdessem s az az angol lelkész évről-
évre a legnagyobb kényelemmel költi gazdag jövedelmét s a 
lelkészi hivatal viselését, hivei lelki gondozását reá bizza 
helyettesére, a kinek ezért egy pár ezer frankot fizet. Az a 
hö lgy ,aki drága idejét divatos ruhája rendezésével, látoga-
tásokkal és udvaroltatással tölti el s a kire nézve taláu az 
alliance is várva várt alkalom egy kis néhány napig tartó 
mulatságra, — a keresztyén, mi pedig nem vagyunk keresz-
tyének, a kik a nép felvilágositását, haladását és a szegény-
ség helyzetének javítását hordozzuk szivünkön? 

És az az udvari pap, a ki a helyett, hogy mint Krisz-
tusnak szolgája, igazságot szólna, inkább hizeleg beszédé-
ben fejedelmének, az a világosság gyermeke, csupán azért, 
inert Krisztus istenségében hisz, mi pedig a kik a népnek az 
igazság tiszta borát öntjük, mi vagyunk a hitetlenek? 

E z nem a minden keresztyének alliancea, ez pártgyü-
lés, melyet már a megnyitó beszéd is eléggé jellemzett: 
„mindenki tagja az alliancenak, bármi néven neveztessék is, 
ha Jézus Krisztus istenségét elismeri." Továbbá még meg-
kívántatik, hogy mindenki higyjen az apostoli hitvallás 
változhatatlanságában s ezzel meghúzatott a határvonal az 
orthodoxok és az egyház szabadelvű elemei között. 

Az egész tan ezen okoskodáson alapszik : mivel az írás 
Krisztusról természetfotó dolgokat beszél, tehát valóságos 
Istennek kell lennie s mivel nekünk oly megváltó kell, a ki 
valóságos Isten : tehát az Írásban Krisztusról mondott ter-
mészetfölötti dolgok igazak. 

Minden más tudományos nézet, mint hitetlenség el-
vettetett." 

Eddig a ,Prot. E. és 1. L.' — Szavaihoz, tudományá-

hoz, hitvallásához nem kell commentár. Ha e nyilatkozat 
csakugyan a magyar protestantismus többsége meggyőző-
désének viszhangja, akkor a bázeli gyűlésen mondottak 
igazak. 

Az egészben pedig csak az a vigasztaló, hogy a protes-
tánsok között is még sokan vannak, kik a Krisztus istensé-
gét tagadó liberalismus Baálja előtt nem hajtot-tak térdet. 

A szeplőtelen fogantatás 
és a pápai tévmentesség definitiójának összefüggése. 

(Folytatás.) 

II. 
Igazoljuk most a Portu Mauritio Lénárd szavainak, 

melyeket X I V . Benedekhez intézett, teljesülését : a szeplő-
telen fogantatás meghatározása az egyházban korszakot fog 
alkotni. 

Kr. sz. t., melyek az egyház fontos korszakai ? 
Először fontos volt megalapításának kora, a nagy ül-

dözések és a vértanuk időszaka. A római birodalom három-
száz évig üldözte az egyházat. Isten e hosszú, véres próbát 
megengedte a világ bűneinek kiengesztelése és a kegyelem 
erejének nyilvánítása végett a hit minden korú és állapotú 
hőseinek ezreiben. 

Az egyház második fontos korszaka volt a szent- atyák 
kora. Ez volt az a kor, melyben Isten bölcsesége kinyilvá-
nult e nagy férfiak műveiben, irataiban, melyben a mindig 
idős és mindig uj igazság oly fényben tündököl, hogy meg- • 
világit minden századot, a nélkül, hogy gyengülne. 

Harmadik nagy korszak a barbárok megtérésének 
ideje. A katholika egyház megteremtette a keresztény csa-
ládot, azaz a kereszt tövéhez boruló népek nagy családját. 
Az egyház egyedüli anyja a modern polgárisultságnak. 

Negyedik nagy korszak az volt, melyben a Krisztus 
zászlója alatt egyesült nemzetek medrükbe bocsátották a bar-
bár izlam zabolátlan patakját, mely mindent elbontással fe-
nyegetett. 

Ötödik volt az a korszak, melyben egységét a protes-
táns eretnekség erőszakosan megtámadta a világi hatalom 
segitségül vételével ; de az egyház legyőzetlen maradt ezen 
igék szerint : Super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, 
et portae inferi non praevalebunt adversus eam. 

Az egyház hatodik korszaka az, melyben az eretnek-
ség haldoklik minden szakadár felekezettel, minden pusztán 
nemzeti vallással, minden egyes fajok tulajdonát képező 
istenitisztelettel együtt ; melyben az egész világ két nagy 
részre oszlik; melyben csak két hatalom küzd az uralomért: 
a hit, az isteni kinyilatkoztatásba vetett teljes hit a katho-
likus egység keretén belől s a teljes hitetlenség az egész ki-
nyilatkoztatás tagadásában. 

Ez a mi korunk, s ez kétségkívül dicsőséges lesz az 
egyházra. 

Mindenekelőtt, Kr. sz. t., végtelen külömbség van a 
jelzett két hatalom között. A hittagadás, mely az észelvüség 
szép nevével dicsekszik, puszta tagadás. Hivei tagadás és 
rontás végett egyesülve semmit sem állithatnak, semmi tar-
tósat sem épithetnek. Sem a tanokban, sem a tényekben nem 
képesek valami határozott egységet létrehozni. Ennélfogva 
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hatalmuk nem más, mint a rombolás, a halál hatalma. Ellen-
ben, mily eleven hatalom rejlik a katholikus egységben ! A 
féltékeny hitetlenség azt állítja, hogy a müveit világ fele 
már nem tartozik az egyházhoz ; de hogyan nem látja, miként 
az egyház még oly nemzeteknél is teljes elevenségében van, 
hol azt a kormány elhagyta vagy éppen üldözi ? Vájjon nem 
él-e az egyház Német- és Oroszországban, Svájezban, Olasz-
országban? Az éjszak birodalmában a katholikus püspöki 
kar egységét meg akarták szakítani ; de a püspököket Szibé* 
riába hurczolva sem bírták kivonni a katholika egyház-
ból. Megkisérteték őket az uj német birodalomban fogság 
és száműzetés által elszakitaui az egyháztól ; de csak azt 
eszközölték, hogy Péter székéhez való törhetetlen ragasz-
kodásuk annál nagyobb fényben ragyog, s hogy a katholi-
kus németek ezreinek hite egész uj életet nyerve tárult az 
egész világ szeme elé. Svájcz hiveitől az ima és az áldozat 
szentélyeit erőszakkal elvették, hogy azokat egy megvetés-
reméltó elszakadt felekezet fölbérelt szolgáinak adják át; de 
e szentélyek üresek maradtak s az egyház gyermekeit töme-
gesen lehetett látni — összegyűlni szegényes pajtákba, várva 
jövő jobb napokat. Egy titkos felekezet, melynek cselekede-
tei azonban akarata ellenére teljesen nyilvánosságra jutot-
tak, a szabadkőmivesség, Belgiumban uralomra jutva kö-
zös költségen mindenütt úgynevezett közös, s éppen ezért a 
keresztényellenes vallásközönbösségnek szentelt iskolákat 
emelt ; de e merész törekvés közepette, melynek czélja a pá-
holyok tanait a nemzet alaptörvényének ellenére az állam 
tanaivá s a szabadkőmivességet az állam egyházává tenni, e 
törekvés közepette a katholikus családok, azaz Belgium 
majd minden családja fölkelt és csodával határos áldozatok-
kal néhány hónap alatt keresztény iskolákat alapított az 
egész országban. — A hitetlenség remélte, hogy Olaszorszá-
got, sőt magát Rómát is pártjára vonja ; de az egész világ 
tudja, hogy hasztalan remélt. A páholyokkétségkivül izgat-
ják Olaszországot, de ez még mindig katholikus. Hasonló-
képen hiába igyekeznek Francziaországot az egyháztól el-
szakítani. Kik e nagy nemzetet, Klodvig, Nagy Károly, szent 
Lajos és IV. Henrik hazáját, manapság háborgatják ; kik 
initsem mulasztanak el, hogy azt saját mértékök szerint 
megnyirbálják, kénytelenek látni, hogy e nemzetnél a nagy 
nevek és a nagy munkák még mindig a hithez tartoznak, s 
hogy a keresztény Francziaország fönn fog állani, midőn 
már minden semmivé lesz, a mivel ki szeretnék cserélni. S 
inily látványt nyújt Angolorság! Nemcsak, hogy nagy fér-
fiai,J tudósai, az anglikán egyháznak mindenesetre első tag-
jai, szeretettel karolják fel a katholikus egységet, hanem 
maga az angol hatalmasság is csodálattal adóz és kedvez az 
egyház szellemi hatalmának s fölajánlja neki hajóit, s vé-
delmét a katholikus hittéritők nagy számának, kik Ázsiába 
és Afrikába mennek a keresztény polgárisodást terjeszteni. 

Korunk második jele az, a mi a szent szék megpró-
báltatása óta történt s még mindig történik. A forradalom 
elhatározta, a pápát megfosztja az egyetemes egyház kor-
mányzására szükséges eszközöktől, s e terve bizonyos érte-
lemben sikerült. De mig a pápát szabadsága és ténykedése 
rendes eszközeitől megfosztották a nélkül, hogy a császárok 
és a királyok e fölött megütközni látszottak volnak, a népek 
megütköztek, föl keltek s imp, adományaikat Krisztus hely-

tartójának lábai elé teszik oly bőkezűleg és állhatatosan 
hogy ez megfélemlíti ellenségeit. A Péter-fillérek intézmény-
nyé váltak. Száz, sőt ötven év előtt balga reménynek tarto-
tták volna, de a hit hatalmas valósággá tette azt. J OO 

Mindenesetre nagyon igaz, hogy az egyház a nemzetek 
nagyobb részénél szenved, de keresztje, mint mindig, élő. Ez 
az élet jelenleg hármas újjászületésben nyilvánul. Ertem a 
tudomány, a szeretet és a jámborság szentélyének megújulá-
sát. A tudomány tágas szentélyét a katholikus egyetemek 
képezik, melyek emelkedésökben büszkék a Credora, mely a 
megdöntésére irányzott minden igyekvés daczára is rendü-
letlen maradt, s figyelnek X I I I . Leó fontos szózatára, me-
lyet a bölcselet és a tudományok tanítása érdekében kibo-
bocsátott; a szeretet tágas szentélyét a vallásos intézetekben 
látom, melyek ma nagyobb számmal emelkednek újból, mint 
valaha, az emberi nyomornak, a tudatlanságnak, a gyenge-
ségnek, az elhagyatott gyermekeknek, a magokra hagyott 
öregeknek, a betegeknek, gyengélkedőknek, sőt az őrültek-
nek is oly odaadással szolgálva, melyre egyedül a szegény-
séget, tisztaságot és engedelmességet gyakorló lelkek képe-
sek. A jámborság szentséges szentélyeinek tartom a széke-
segyházakat, a bazilikákat s az élő Isten más templomait, 
melyek régi fényöket mindenütt visszanyerik, mintegy elő-
készülésül a kereszténység nagy Te Deumjára. 

De az idők egyik más jele az is, hogy Isten jónak látja 
a hitetlen világhoz csodák szava által beszélni : signa infi-
delibus. Jól tudjuk, hogy a hittagadás sziszegve igyekszik 
magát ezek hatalma alól kivonni; de higyétek el, csak azért 
sziszeg, mert fél. A tények tények maradnak, s ezek őt 
kétség kivül gyötrik. 

Végtére, akarjátok még egy utolsó bizonyítékát látni 
annak, hogy a mi korunk a hit nagy korszaka? Nézzétek az 
ellenségét az egyház jelenlétében. Vájjon nem az erőszak, 
fortély és hazugság működése ez? Türelmességről beszélnek 
és nincs másban reményük, mint a nyers erőben, s minden 
bölc8eségök abban áll, hogy a nyilvános hivatalokat hatal-
mukba kerítsék, hogy a katholikus tanitást elnyomják. Lel-
kiismeret szabadságot hirdetnek: valójában nem mást akar-
nak, mint állami vallásukat, vagy inkább állami vallasta-
lanságukat, tanításukat, kétkedésüket, tagadásukat színle-
ges, de különben lehetetlen közönyösség álarcza alatt a lel-
kiismeretekre tukmálni oly tanitás által, melyet minden 
állásra kötelezővé akarnának tenni. Es éppen a keresztény 
családok költségén igyekeznek megalapítani legvisszata-
szitóbb uralmukat az elmék felett még ott is, hol a keresz-
tények roppant többségben vannak. Ez még nem minden. 
Az egyház látása fölingerli őket, mint a világosság izgatja 
a beteg szemet, és ellene gerjedt haragjok balgatagokká 
teszi őket. Nem mondták és irták-e százszor is: „Legyetek 
szakadárokká, protestánsokká, muzulmánokká, pogányokká, 
vagy éppen Bráhmát vagy Buddhát követve, legyetek a mi-
vé akartok, csak katholikusok ne legyetek soha ; csak az 
egyházat kerüljétek ! 

S ugyan melyik egyházat ? ! 
Az apostolok és a vértauuk egyházát; a szent atyák 

és doctorok egyházát, kiknek neve többet fejez ki, mint a 
mit azokról mondani lehet; az Athanázok, Ágostonok, Am-
brusok, aranyszájú Jánosok, Leók, római és naziánzi Ger-
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•gelyek egyházát ; a rendalapitók egyházát ; oly rendek ezek, 
melyek a népeket átváltoztató s folyton megszentelő hősök 
számos családját szolgáltatták ; a Benedekek, Bernárdok, 
Norbertek, Domonkosok, assisi Ferenczek egyházát; az Ig-
náczok és xavéri Ferenczek, nerii Fülöpök és thiennei Ca-
jetánok, salézi Ferenczek és paulai Vinczék, .keresztről ne-
vezett Pálok, de la Salleok és liguorii Alfonzok egyházát ; 
a tudomány nagy embereinek egyházát, az alexandriai Ke-
lemenek és Origenesektől, aquinói Tamások- és Bonaventu-
ráktól, a Leibnitzek1) és Descartesek, Fénélonok és Bossue-
tekig ; azt az egyházat, melynek áldozata egyedül képes 
megfejteni minden nép hagyományát az ember bukása- és 
megváltásáról ; azt az egyházat, melynek tanitásai egyedül 
felelnek meg a lélekben fölmerült kérdésekre, melynek szent-
ségei egyedül képesek begyógyítani a lélek minden sebét, 
melynek nagy szentsége egyedül oltja el a lélek szomját s 
egyedül képes az emberi gyengeségnek azt az erőt kölcsö-
nözni, mely nem csak a szenteknél, hanem a keresztények 
egész seregénél tapasztalható, kiket fölemészt az Isten és a 
felebarát iránti szeretet minden társadalmi állásban. De 
igaz-e, hogy a hitetlen tábort épen az egyház emiitett tün-
döklő fénye boszantja? Akarjátok, hogy ezt megmutassam? 
Mialatt szemét az egyház nagysága és szentségétől elfor-
dítja, nem keresgél-e mindenfelé botrányokat, s midőn né-
hány boldogtalan hűtlenre akad a katholika egyház lel-
kiekkel foglalkozó nagy táborában, nem használja-e fel e 
kivételeket arra, hogy nemtelen örömmel diadalt üljön? — 
Egyedül az egyház tiporja földhöz az Isten ellen lázongókat. 
Minden egyéb az emberi eredet jellegét viseli s a dölyföt 
meg nem fékezi. De az egyház homlokán Mesterének jelét 
hordozza s egyedül az ő jelenlétében zajong a hittagadás és 
ismétli : non serviam. Innen gyülölségök az egyház ellen s 
kaján vágyuk annak üldözésére. Sikerül neki e vágyát ki-
elégítenie, mikor Isten megengedi, s Isten megengedi, mikor 
a világnak engesztelésre van szüksége. De az egyház nagy 
megpróbáltatásának idejét mindig a nagy áldások ideje kö-
veti. Az egyház egész története ezt bizonyltja s a mi ko-
runk is ezt fogja bizonyítani. 

Katholikusok, ne feledjük el, hogy a kereszten telje-
sültek e szavak : meggyőztem, a világot, s a nagy Győző kö-
vetkező más alkalommal mondott szavai hozzánk vannak in-
tézve : „ Bizony, bizony, mondom nektek, ha a vetemény mag 
a földre esve meg nem hal, magában marad ; de ha meghal, 
sok gyümölcsöt hoz." Mitől tartanánk?! Ellenségeink erősza-
koskodásuk által akaratjok ellenére Isten egyházának nagy 
aratására dolgoznak. (Vége köv.) 

Á s z á m o k 
mythologiai , bibliai és symbolikus jelentményeiről . 

Kilence. 
Mint háromszoros három az ókor minden népénél szent 

szám vala, és pedig az újjászületésnek, a megújulásnak (vsa 
— tvvea, novus = novem) és az üdvnek ( y ^ n — kilencz, 

y^p = üdv, salus, mindkettő ettől : y^i;, schu'a = salvare, 

salutem ferre, v. ö. ffoaw gör. és salvo latin) száma. 
Kilencz az egyes szám sorozat utósója, (minthogy tiz 
l) Hitvallását lásd Système théologique-jában. 

már egy ujabb seriesnek kezdete = a ívvsa xal vsa) s mint 
ilyen teljességet bevégzettséget jelent. Proclus philosophiá-
ját triadok és enneadok szerint részletezte. Raimundus Lul-
lus az ő „Ars Magna"-jában a legfelsőbb ideák enneadját a 
realis lények, az erények és bűnök enneadjával egy ency-
clopaedikus fogalom-systemává kötötte össze. (Lásd : Alig. 
Realencyklopaedie für alle Stände. Regensburg. Bd I X . S. 
962.); azért időre vonatkoztatva kilencz = „bizonyos, meg-
határozott időszakasz" ; helyhöz viszonyítva pedig = „bi-
zonyos, kijelölt tér, terület". Azért osztatott föl az indiaiak 
„nagy éve" (4 -(- 3 -f- 20,000) kilencz részre. 

Kilencznek e nagy tisztelete az indiaiaknál Nork sze-
rint (Etym. Myth. Wörtb. III. S. 259.) onnan is ered, hogy 
ők nem hét, hanem kilencz bolygót vettek föl, a héthez hoz-
záadván még a sárkányfőt és sárkányfarkat, t. i. Kadliu és 
Ragu daemonokat, (v. ö. az indek kalendariumában a 3 X 9 
holdállást, Mondstation). A chinaiaknál pedig a kilenczes 
szám nemcsak a vallási és tudományos, hanem a közönséges 
életben is gyakran előfordul. Erre Sonnerat (Reise nach 
China, II. S. 26. ff.) számtalan példát hoz fel ; (v. ö. még 
Du Halde I. S. 185. II. 29 ; Barrow, Reise nach China, 
II. S. 83.) 

Peckingnek mindössze kilencz kapuja van ; miért is a 
város kormányzója a „kilencz kapu generálisának" nevezte-
tik. Az első tartomány kilencz kerületre oszlik, mindegyik 
saját fővárosával. Thibeth templomai közöl a legdíszesebb 
kilencz emelettel bir. (Ritter, Erdk. v. Asien III. S. 241.) 

A parsok számos tisztulásaik között a legerősebbnek, 
legfoganatosbbnak tartják azt, mely kilencz éjen át tart, mi-
kor egy kilencz csomós tisztulási pálcza is szerepet játszik. A 
tisztulási helyet pedig kilencz bűvészkör köriti. (Kleukers's 
Zend Avesta III. S. 211.) 

Az ind bűvész, mely a határtalan időnek fatumát es-
küvel és bűvész övvel megkötni iparkodik, szent ruhája 
hosszában és alul körben kilencz-kilencz drágakövet visel. 

Ha igaz azon gyakran hangoztatott vélemény, hogy a 
régi szláv és germán népek nyelve és mythologiája sokban 
hasonlitott a régi perzsák nyelvéhez és ínythologiájához, 
nem kétkedem, miért mondja egy lithvani népdal, hogy a 
világ elpusztulásakor, tehát a „nagy világév" végével, az 
égen kilencz nap fog világitni. (Iíanusch, Slav. Mythol. 
S. 271.) 

Upsalában — Svédhonban — minden kilenczedik év-
ben nagy népünnepély tartatott, mely alkalommal minden 
áldozati állatfajból kilencz himet áldoztak fel, és ugy mint 
az Eleusinák (a szabadság ünnepei ; ezekről már n nyolczas 
számnál emlékeztem) és a Carneák (Appollo-ünnepek Spar-
tában) kilencz napig tartottak. 

A dánok minden évben, ugy tél közepén, fővárosukban 
összejöttek volt, hogy az isteneknek 99 embert, 99 lovat, 99 
kutyát, 99 kakast és 99 ölyvöt áldozzanak, az alvilág iste-
neit kiengesztelendők. A dánok e szokása még a középkor 
keresztény századaiban is — az emberáldozatot kivéve — 
sokáig fönnmaradt s csakis I. Henrik császárnak sikerült 
azt 926-ban végkép eltörölni. 

Az északi népek hitregéje szerint kilencz ég és kilencz 
világ volt. A kilencz világ nem egyéb, mint a jelentkező 



' 4 1 4 

életnek 9 körei, melyek ismét egy nagy gyűrűben zár-
vák el. 

Joggal és helyesen állítja, tehát Höck (Kreta. I. S. 
247.), hogy a kilenczes számnak jelentősége az évcykluso-
kon alapszik. A hellenek „nagy éve" 99 hónapból állott = 96 
valódi és 3 póthónapból. 

E nyolcz év és három hónapból álló cyklus majd 
ti'vsaTtiQiç-, majd o'xrarj/^g-nek neveztetett; mert, mint 
Gensorin (de die natali c. 18.) megjegyzi: „Primus eius 
annus nono quoque redibat." Azért is neveztetett a kilencz, 
mint már fónntebb is mondottuk, a megujulás és üdv szá-
mának. 

E periódust leginkább a dóriariak tartották a „nagy 
évnek". (Dodwell, de cyclo p. 316. sq.) „Multae in Graecia 
religiones hoc inter valló temporis summâ caeremoniâ co-
luntur" folytatja Gensorin s ennek bizonyítására fölhozza a 
pythiusi (jós) játékokat, melyek mindig nyolcz év betelté-
vel, tehát a kilenczedikben tartattak. 

Az egyiptomiak és zsidóknál, noha az utóbbiaknál 
(lásd fönt) az üdv száma, kilencz, nem igen fordult elő va-
lami különös vallási jelentményben, legalább én nem talá-
lok oly helyeket a szent Írásban, melyekben a kilenczes, 
vagy kilenczvenes szám nevezetesebb jelentőségű volna ; ha 
csak azt nem gondolná valaki fölhozhatónak, hogy Og óriás-
nak (Deut. 3, 11.) ágya kilencz öl hosszú volt, vagy hogy, 
midőn Gen. 5. fej. a nemzedéksor Ádámtól Noéig félsorol-
tatik, a 9. v.-ben Enoszról mondatik, hogy kilencsven éves 
korában nemzette Kainant, Sára pedig Gen. 17, 17. kilencz-
ven éves korában foganta méhébe Izsákot.*; 

Már én ezt nem gondolnám ; par force nem űzöm a 
kabbalistikát, nehogy rajtam is valósuljon sz. Jeromos mon-
dása : „Lusus pueriles amant." (Vége k.) 

Dr Kanyurszky György. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , decz. 27. Áttérés a zsidó vallásra. -— A na-

pokban egy esetet közöltek a lapok, mely szerint valamely 
keresztény nő a zsidó vallásra tért át. Egy izraelita nejévé 
lett, és épen azért, hogy azzá lehessen, lett hűtlen keresztény 
vallásához. Ugyancsak e lapok közlik azonban, hogy a nm. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium e házasságot érvény-
telennek jelentette ki, mert kereszténynek nem szabad zsidó 
vallásra áttérni. Iiégen nem voltunk már ily kellemesen 
meglepve, mint a nm. minisztérium e határozata által ; mert 
a minisztérium ez esetben tisztán keresztény alapra állott, 
keresztény szempontból itélt, mely szerint a már egyszer 
megkeresztelt, sem zsidó, sem pogánynyá nem lehet, mivel a 
keresztség szentsége eltörölhetetlen jelleget nyom a megke-
resztelt lelkére. Megtörténhetik, hogy valaki zsidó, vagy po-
gány vallásos cselekvényt hajt végre; de e ténye által azért 
nem törölheti le lelkéről a keresztény jelleget, ő azért minden 
tényeért mint keresztény felelős Isten előtt. Ezért ismételten 
megelégedésünket és örömünket fejezzük ki, hogy a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium e kérdésben a keresztény 
szempontnak érvényt szerzett. 

*) Legfölebb az hozható fel, hogy maga Krisztus Urunk (Máté 18; 
12; 13. Luk. 15 ; 4, 7.) a 99-et valamennyi helyett használja, s bizonyos 
meghatározott teljességet akar vele kifejezni. Szerk. 

Annál nagyobb megütközést keltett azonban bennünk, 
midőn a minisztériumot e határozatáért keresztény ember 
részéről megtámadtatni és a zsidó vallásra való áttérést vé-
delmeztetni olvastuk. Ha ezt zsidó ember teszi, talán nem 
szólottunk volna felőle semmit sem ; de keresztény ember 
részéről lehetetlen, hogy a legnagyobb botránykozást ne 
idézze elő. Keresztény embernek soha, semmiféle körülmény 
közt sem szabad vállalkozni arra, hogy oly tényt védelmez-
zen, mely a kereszténységre hátrányos, mely a helyett, hogy 
a kereszténység ügyét előmozditaná, azt hátráltatja ; soha-
sem szabad megtámadni valakit azért, mivel az, a keresz-
ténységre nézve kedvező, a keresztény tanitmánynyal össz-
hangzó Ítéletet hoz. Az ily támadás nem a megtámadottat, 
hanem a támadót itéli el, mert bebizonyitja, hogy a ke-
reszténység iránt nem bir érzékkel, hogy nem tudja meg-
becsülni értéke szerint azon nagy áldásokat, melyekkel a 
kereszténység a világot elárasztotta. 

Ha már megbotránkozást okoz megtámadni a minisz-
térium határozatát, mely keresztény szempontból dicséretre 
érdemes ; nem kevésbbé árulja el ügyetlenségét is a támadó-
nak. Szerinte a tévedés onnan származhatott, mert az erdé-
lyi korábbi törvények szerint a judaisatio nagy büntetés 
terhe alatt tiltva volt. Úgyde azok a judaizansok nem vol-
tak zsidók, hanem keresztények, és vallásuk csak annyiban 
liasonlitott a zsidókéhoz, mennyiben a judaizansok is szom-
batot tartották az „istentől" rendelt heti ünnepnek, mivel Jé-
zus a szombatot nem törölte el. E kis í-vel adott bölcseség 
feltételezni látszik, mintha a minisztériumban nem tudnák 
a különbséget a zsidók és a judaizansok, alias sabbathariu-
sok közt, ós innen származott volna az állítólagos téves mi-
niszteri határozat. Nem érezzük ugyan magunkat hivatva e 
kérdésbe bővebben beavatkozni, annyit azonban bizton á l -
lithatunk, hogy a minisztériumban e kérdésben volt annyi 
ismeret, hogy a judaizansokat a judaeusoktól megtudják 
különböztetni. A mi pedig azt illeti, hogy a judaizatia 
nagy büntetés terhe alatt meg volt tiltva, ebből azt hisz-
szük, hogy ha a minisztérium erre épitette is határozatát, 
nemcsak nem tévedett, hanem eltekintve a fenntebb emii-
tett indokból, nagyon is helyesen járt el. Felfogásunk sze-
rint ugyanis ugy áll a dolog, hogy ha a törvény már a 
judaizatiót is eltiltja, mely a vasárnap helyett a szombatot 
szenteli Istennek, mennyivel inkább kell a törvény szel-
leme szerint eltiltva lenni annak, hogy valaki a keresz-
tény vallást elhagyva a zsidó vallásra térjen át? Ha a ke-
vesebb, a judaisatio, el van tiltva: mennyivel inkább el kell 
tiltva lenni a többnek, vagyis a keresztény hit megtagadásá-
val a zsidóságra való teljes áttérésnek ? Miből tehát ön-
ként következik, hogy a minisztérium határozatában nem 
csak nem tévedett, hanem helyesen cselekedett, és igy nem 
támadást, hanem ellenkezőleg a legteljesebb mérvű elismerést 
érdemli meg. 

De ha továbbá a magyar törvényhozást tekintjük, 
egyetlen egy törvényre sem akadunk, mely megengedné, 
hogy a keresztény ember a zsidó vallásra térhessen át ; a mi-
nek, minthogy itt oly lényeges változásról van szó, okvetle-
nül meg kellett volna történni, ha ez a törvényhozásnak 
valaha szándékában állott volna. Legújabb törvényhozá-
sunkat egyáltalában nem lehet avval vádolni, hogy vallás-
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ügyi dolgokkal vagy semmit, vagy csak keveset foglalko-
zott volna ; ellenkezőleg tudjuk, hogy épen az ily tárgyak 
sokkal többször foglalkoztatták, mintsem szükséges volt, 
minden év, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium költ-
ségvetésének tárgyalása meghozza az illetőknek a kedvező 
alkalmat, máskor pedig minden alkalom nélkül is bevonatik 
egy vagy más irányban a vallás-ügyi kérdések megbeszé-
lése; de azt még nem éltük meg soha sem, hogy valamely 
országgyűlési képviselő indítványt tett volna a keresztények 
áttérésével a zsidó vallásra. Bizonyára sehol sem lett volna 
erre nézve kedvezőbb alkalom, mint midőn az országgyűlésen 
a keresztény felekezetek közti áttérési törvényjavaslat tár-
gyaltatott; de ha átnézzük a tárgyalás menetét, ha átolvas-
suk a beszédeket, akár azokat, melyek a kormány padjairól, 
akár azokat, melyeket a képviselők tartottak, egyetlen egy-
ben sem találunk vonatkozást arra nézve, mintha ők az át-
térésről szóló törvényt az esetre is értették volna, midőn ke-
resztény akar zsidó vallásra áttérni, hanem ellenkezőleg 
minden egyes beszédből kitűnik, hogy az áttérést a szóno-
kok csak a keresztény vallásfelekezetek közt értették, és 
igy azoknak, kik az ellenkezőt védelmezik, kik a miniszté-
riumot legközelebbi határozatáért megtámadják, nincsen 
semmi támpontjok saját nézeteik bizonyítására, ellenkező-
leg minden ellenök tanúskodik. 

Ha valahol, ugy bizonyára hazánkban volna veszedel-
mes, ha a zsidóságnak még e tekintetben is szabadság nyúj-
tatnék a terjeszkedésre, midőn szegény hazánk különben is 
annyira el van lepve e faj által, hogy már-már veszélynek 
van általa kitéve. Nem is akarjuk hinni, bármily vélemény-
ben legyünk különben képviselőink vallásos nézetei felől, 
mondjuk, nem is hisszük, hogy valaha oly törvényt alkos-
sanak, mely a nemzet múltjával, érzelmeivel, hagyományai-
val, a kereszténységgel oly homlokegyenest ellenkezik. A nm. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumot pedig kérjük, 
hogy haladjon bátran ezentúl is a megkezdett uton ; ne en-
gedje, hogy a kereszténység ily kiáltó módon arczul üttes-
sék, hanem inkább erősitse a kereszténységet, mert evvel 
erősiti a nemzetet is. â 

Nógrádból. Egy kis meglepedés b. Pongrátz Emilnek.— 
Eltérve a bevett szokástól néhány igen szép versnek kérek 
helyet a „Religióban." Es pedig báró Pongrátz Emil versei-
nek, melyeket ezelőtt tizenhét évvel bocsátott közre „Rózsa 
bimbók" cz. alatt, tehát még egészen ifjú korában. A jó és 
szép költemény reám mindig azon kellemes hatást gyako-
rolja, mint a fejledező tavasz megpillantása madárdallal. 
Igy emlékszem, pár év előtt, ugyancsak a „Religió"-ban 
idéztem néhány verset Endrődi Sándortól, mielőtt összes 
költeményeit olvastam volna ; melyekben a természet-isteni-
tés nagyon is kidomborul, s minden másodikról el lehet 
mondani, hogy szivgyötrő világfájdalomtól terhes. Ezek 
kicsinyben a legdrágább verses könyvek ; mig az az egyik, 
„A múltról", melyből idéztem, nincs a két füzetben. Vannak 
eszerént a költőknek csalogató verseik is. „Hic liber est, in-
quo querit sua dogmata quisque." A madarak pajtása, a hiras 
palócz Lisznyay (Danó) Kálmán (Nógrádból) egyébként 
jó barátom s „Oltár virágaival" versenytársam, ily csalóka 
előszót irt költeményei nagyobb ajánlására, önmaga kárhoz-
tatván az előbbi modort, mely számtalan kétértelműségét 

jellemzé : vagyis elfogadta mindenben a tiszta erkölcsi irányt, 
mely egyedül lehet szép is. Liszayay Kálmán kálvinista volt 
a javából. — Itt van ismét egy ujabbkori rejtett nagyszellem 
három vastag kötetben a kezem alatt, t. i. Madách Imre 
összegyűjtött munkái Gyulai Pál által s jó borsosak is ár-
ban. Ennyi tömérdek vers mintegy a föld alól ! Többször 
igen közelről, a sziv tűzhelye körül is érintkeztünk s mele-
gedtünk; az „Ember tragoediájának" eszméjét, melynek 
nek problematikus megfejtését saját élettapasztalásából 
meritette, csaknem egész halála napjaig nem lehetett fölfe-
dezni a korán eltűntben. A köztiszteletü családi hármas, 
triás, kitűnőségei közöl kettőnek (Pálnak és Imrének) ki-
sértem koporsoját a temetőbe. 1848/49 ben épen a legfiata-
labb testvér elhunyta után Imrével együtt kutattam hirneves 
Katonánk születéshelyét az Ipoly partján, Bolykon, Nógrád-
ban. Azt a curiusumot meg kell említenem, hogy én Kato-
nában történetírót, ő pedig a dramaturgot kereste. A maga 
nemében mindakettő jeleskedvén, szülőföldünk iránti elősze-
retünknél fogva mindakettőnek itt ohajtottuk hogy ringott 
legyen történelmi nevezetességű bölcsője, holott István a hal-
hatatlan érdemű történetíró 1732. decz. 13-án, József a „Bank 
bán" czimü dráma szerzője 1762-ben Kecskeméten szüle-
tett. Madáchnak igazságot kell szolgáltatnom, mert én 
csakugyan nem ismertem, állásomnál fogva, még akkor a 
„Bank bánt." Innét származott egy odavaló uri embernek 
megjegyzése is, hogy valljon a két katona testvér volt-e?? 

Et nunc venio vagyis redeo ad fortissimum virum, kit 
mi sokáig neveztünk rokonszenves kisbárónak. E gyönyörű 
czimet ő nga eljátszotta, midőn e becses lapok tudósítása sze-
rint a főrendiházban szükkeblüségről, a jótékony czélok iránti 
ridegségről vádolta a magyar püspöki kart. Ehhez a vak-
merőségnél valamivel ugyan több kívántatott az ifjú főúrban, 
amit nem akarunk a maga nevén nevezni, de nem is volna 
tanácsos, már csak azon ragadós nyavalya miatt is, melynek 
a képviselőházban igazi neve majomkodás : hiszen arra, 
hogy valaki a magyar püspöki kar határtalan jótékonyságát 
méltányolni s dicsőíteni képes legyen, nem szükséges egyéb 
becsületes jóakaratnál; ez pedig föltehető mindenkiben, ha 
egyszersmind a józan ítélő tehetség is megvan hozzá. Pedig 
a legtöbb jótékonyságnak az a tulajdona a kath. anyaszen-
tegyházban, amelylyel egy rejtett patak bir, mely a viruló 
rétet titokban és láttatlanul öntözi. Láthatna ilyent b. Pon-
grátz Emil télen is. Elragadó költői kép, midőn a naptól 
átfényesült jég alatt lassan folydogál a felolvadt víz s kü-
lönféle akadályokon kell keresztül törnie czélja felé. Esten-
den már egészen megáll a hőmérték szerint. Ilyen beborult 
alkony lesz az, ha a kath. anyaszentegyháznak nem lesz 
módjában ernyedetlen jótékonysággal áttörhetni a tovább 
föltornyosult akadályokon. Itt közlöm b. P. Emil ur versei-
ből azt, melynek czime : 

A kápolna. 
Fehér kápolna áll 
Akászok árnyában, 
A csendes völgybe' lenn. 
Csengő kis harangja 
Csilingel édesen. 
Szent ünnepe van ma 
Csoda tevő szűznek . . . 
Szép szelíd képéhez 
Reszkető kezekkel 
Vir?gcki.t tüznes. 

Virágos oltárhoz, 
Az Isten anyjához. 
Leborulnak térdre, 
Vétkök bocsánatját 
Forrón esdve kérve. 
Hangzik a szent fohász : 
„Kegyeidre, Uram ! 
Méltatlanná lettem. 
Istennek szent anyja ! 
Könyörögj érettem !" 
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Ezer buzgó ajkról Az ablakon által 
Zeng az ének szépen Ragyogó verőfény 
Mintha angyal zengne Világit arczukra, 
Fenkölt szent áhitat Mintha az örvendő 
A hivő kebelben. Szentlélek ez volna. 

Zendül az orgona 
Kdesen epedő. 
Szivemelő hangon 
Mennyei szent öröm 
Ragyog minden arazon. 

Ki Írhatott volna ennél szebben-szebbet ? Egy ifjú ma-
gyar mágnás boglárja ez, melytől az egész név fényes lesz. De 
hátra van még az, amit burleszknek mondanak. Lehet még 
ezen szememszedett költői gyöngyhöz valamit adni ? Ugyan 
mit, ha egy kis sarat nem, hogy a boglárt beundokitsa . . . 

„Benn a sekrestyében 
Boroz a vén barát. 
Szent igét hirdetni 
Készül méltóképen, 
Közbe egyet mordul : 
Lesz szent alamizsna . . . 
Szép számmal jövének 
Buzgó keresztyének." 

Hogy illik ez a függelék a kath. mágnások unokájá-
hoz? Mily visszataszító paprikajancsivá törpült a kápolna 
fónkelt szívű költője ! S ha még csak némi valószínűség is 
volna itt fölfedezhető az ajtatos csalás románczához ! De ily 
durván ráejteni a már kész képre a pemecset s még a tintatar-
tót is, igazán nevetséges és boszantó. Azt lehetne gondolni, 
hogy az utolsó versszak az író tudta nélkül csempésztetett be 
dévajkodás által. Kitudja, valljon nem sugták-e azt is, amit 
b. Pongrátz Emil a főrendiházban magas püspöki karunk-
nak nyilvános szemrehányáskép mondott ? Hogy ez volna a 
báró személyes, tapasztalati meggyőződése, azt ugyan senki 
sem hiszi ; valamint azt sem, amit versfüggelékében elég 
házsártosan mond a borozó barátról, habár e képet a ,Kla-
deradatsch' élez lapból kölcsönözte volna is, vagy a ,Styx' 
hasábjairól. Most ez egyszer rájött a tőrre, ha ily közelről 
ismeri a kath. egyházat. Egy veterán. 

Francziaország. Mgr Freppel nyilt levele Ferry köz-
oktatásügyi ministerhez. — Miniszter ur! Az angersi lapok-
ban épen most olvastam rendeletét, mejylyel a városi kór-
házak uj igazgató bizottságát kinevezi. En nem akarok egy 
perczig sem késni önnek azon fájdalmas hatást kijelenteni, 
melyet e tény reám gyakorolt. Nem elég, hogy ön a kath. 
papságot távol tartja, még megteszi azt is, hogy az ön em-
bereinek névsora élére a protestáns pásztort helyezi. 60,000 
katholikus lakóval bíró városban, hol, hivatalos számitás 
szerint, a protestánsok eltűnő kisebbségben vannak, kiknek 
itt még csak consistoriumuk sincs, hanem csupán presbyteri 
tanácsuk, ön épen a dissidens cultus papjára irányozza vá-
lasztását és a vallást ama bizottságban, mellőzve 10 katho-
likus plébánost, épen csakis általa képviselti. Katholiku-
sok által alapitott, felszerelt, gazdagitott kórházban, mely-
nek egész története talán egyetlen egy protestáns alapít-
ványt sem emlit, a felügyelői hivatalt ön, három katho-
likus kórházi lelkész és 60 irgalmas nővérrel szemben, a 
protestáns papra bizza és a 10 városi plébánia elüljáróit 
mellőzi. Többet nem kell e tettről mondanom, mert ez eléggé 
beszél magáról. A feltűnés, melyet kelt, bizonyitja, hogy az 
egész világ felfogta értelmét és irányát. Én részemről kény-
telen vagyok arra szorítkozni, hogy e türelmetlen tett ellen 
hangosan tiltakozzam, mert az ellőttem nem egyéb, mint 
Angers egyházmegyéje s városa papsága és katholikusai 
ellen elkövetett gyalázat. 

IRODALOM. 
A nevelészeti büntetés története és elmélete^ 

Geschichte und Theorie der Erziehungsstrafe. Von J, J. 
Sachse, erstem Seminarlehrer in Elten. Paderborn. Schö-
ningb. 1879. 2.50 m. 

Nem szándékunk e mű egyes tételeinek s egész beren-
dezésének bírálatába bocsátkozni ; csakis jelezni óhajtottuk 
t. olvasó közönségünk, kivált gymnasiumi tanári karunk 
előtt, megjelenését, azon figyelmeztetéssel, hogy szerző posi-
tiv, keresztény állásponton áll, s müve igen magvas és tar-
talmas. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy a tárgy, mely-
ről szól, kivált napjainkban, egyikét képezi a nevelészeti 
tudomány legkényesebb kérdéseinek. E mű tehát méltán 
megérdemli a figyelmet. 

= Értes í tés . Van szerencsém a t. cz. közönség tudo-
mására hozni, miszerint hét nagyböjti sz. beszédem a sajtót 
elhagyta. Oly nagyszámú megrendelésekkel lettem megtisz-
telve, hogy lehetetlen azok mindegyikének azonnal eleget 
tennem; miértis t. megrendelőimet egy kis szives türelemre 
kérni bátorkodom. Különben azon leszek, hogy még e hó 
folytán minden megrendelt példány rendeltetési helye felé 
útnak induljon. — A füzet terjedelme: VIII. és 128 lap ; 
ára: 65 kr, növ. papoknak 50 kr. Győr, 1879. decz. 22-kén. 
Dr Balits Antal, papneveidei hittanár. 

X A lelkes ügyszeretettel szerkesztett „Kathol ikus 
Het i lap" 1880. évi folyamára következő előfizetési felhívás 
küldetett be hozzánk, melyet melegen ajánlunk a magyar 
kath. művelt közönség becses figyelmébe: Bizalomteljesen 
kérjük tisztelt előfizetőinket, hogy megrendeléseiketa „Kath. 
Hetilap" jövő évi folyamára is megújítani, a lapunknak uj 
előfizetőket szerezni méltóztatnának. Lapunk múltja fölment 
hosszú programm s hangzatos felhívás írásától. A mélyen 
tisztelt katholikus közönség, mely e lapot becses pártfogásá-
val eddig támogatta, e pártfogásban elismerésének bizonyíté-
kát nyujtá törekvéseink iránt. Ügyekezni fogunk ezen elisme-
rést s pártfogást jövőre is kiérdemelni. Azon leszünk, hogy a 
„Kath. Hetilap" minden tekintetben megfeleljen az igények-
nek, melyeket a művelt kath. közönség egy szépirodalmi és 
ismeretterjesztő közlönyhöz köt. Legjobb katholikus íróink 
támogatni fognak ezen törekvésünkben. Ajánljuk lapunkat a 
tisztelt katholikus közönség további becses pártfogásába s 
tisztelettel kérjük barátainkat és jó akaróinkat, hogy alapot 
minél szélesebb körökben terjeszteni méltóztatnának. A 
„Kath. Hetilap" előfizetési ára egész évre á frt; fél évre 2 frt; 
negyedévre 1 frt. — Az előfizetési pénzeket kérjük a Szent-
István-Társulat igazgatóságához czimezni (Budapest, Lövész-
utcza 13. sz.) A pénz beküldésére legalkalmasabbak a posta-
utalványok. — Méltóztassanak a megrendelések iránt ideje 
korán intézkedni, hogy a lap szétküldése fenakadást ne szen-
vedjen. — Gyűjtök nyolcz előfizető utá.n tiszteletpéldányt 
kapnak. Budapest 1879. deczember 9. Ágoston Antal, fele-
lős szerkesztő. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából irják a ,Courr. de Brux.'-nek, hogy a leg-

közelebbi pápai consistorium, mely jan. 9-ére volt tervezve, 
ismét későbbre halasztatott. Uj bibornokok a szent atya 
nem fog kinevezni ; különben is csak 3 bibor kalap oszt-
ható ki. 

— A megtérés és munka menhelye, ez neve azon nagy-
szerű intézetnek, melyet f. hó 14-én szentelt fel Rómában, a 
szent atya megbízásából, msgre Anívitti. Alapitá, bukott 
nők számára, egy szegény sz. Ferencz-rendi szerzetes, fra 
Simpliciano. Háromszáz személy fér el benne. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatot t Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alat t . 
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Budapesten, deczemta 31. 53. II. Félév, 1879. 
TARTALOM: Az egyház és az emberiség békéje. — A szeplőtelen fogantatás és a pápai tévmentesség definitiójának 
összefüggése. — A számok mythologiai, bibliai és symbolikus jelentményeiről. — Egyházi tudósítások : Budapest. Li-
berális egyháztörténeti tudomány. Győr. Valami a karácsonestről. Szatmár. Főpásztori szózat az ismétlőiskolai oktatás 
megtartása iránt kibocsátott rendeletek és utasítások végrehajtása ügyében. — Irodalom: A pápaság apologetikus törté-

nelme. — Vegyesek. 

Az egyház és az emberiség' békéje. 
Karczolatok az év végén. 

Chislehurstban fekszik megczáfolva, kinek ked-
ves de csalfa jelszava volt : l'empire c'est la paix. 

Miért kapta fel III. Napoleon e jelszót? 

Mert császárságából épen a béke hiányzott. 
Hiányzott, mert a múltban szelet vetett, melyből a 
jövőben csak vihart várhatott. Azért kapta fel a 
béke szavát, mert ez varázs szó, mely az emberi-
ségnek lególiajtottabb, mert leghiányzóbb kincsét 
fejezi ki, melyet az ember, mig birja, nem tud meg-
becsülni, és ha egyszer elvesztette, nehezen, ritkán 
vagy talán soha sem tudja többé visszaszerezni, — 
habár soha sem szűnik meg óhajtani s érte rajongni. 

De mi a b é k e ? . . . Inkább érezzük mint tudjuk, 
és sokkal jobb birni mint definiálni. Az igazi béke 
a szent irás szerint felülmúl minden érzelmet, ex-
superat omnem sensum. Teljes béke pedig itt e 
földön tulajdonképen nincs is. Ez bennünket e sira-
lom völgyében csupán mint fájdalmas emlékezet 
és aggódó remény kisér bölcsőnktől a sírig, és ezt 
is oly messziről teszi, a mily messze esik tőlünk 
nemünk eredeti boldog állapota egyfelől, másfelől, 
sirontul, az örök béke és boldogság. De van azért 
már a földön is igazi béke; béke, mely felülmúl 
minden érzelmet; béke, melyet Krisztus Urunk ha-
gyott nekünk örökségbe: ..Pacem meam relinquo 
vobis, pacem meam do vobis, non quomodo mun-
dus dat, ego do vobis1'; béke, melynek leszálását 
e földre Üdvezitőnk születésekor az angyalok meny-
nyei örömdalban hirdették : „Dicsőség a magasság-
ban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú em-
bereknek.-' 

E kedves mennyei szózatból nemcsak azt tud-
juk meg, teljes biztossággal és megnyugvással , hogy 
csakugyan van e földön igazi béke, hanem egyút ta l 
azt is, hogy hol kell e békét keresnünk ? . . A jó 
akaratú embereknél Igen, de sz. Ágoston azt 
mondja, hogy a pokol tele van jóakaratokkal, infer-
nus plenus est bonis voluntatibus. S ezt az a szent 
Ágoston mondja, ki a békét igy definiálta : béke 
annyi mint a rend nyugalma, csendje, pax est tran-
quillitas ordinis. Tehát óriási különbség van a jó 
akarat és a jóakarat közt, oly nagy milyen a rend 
öszhangjának csendes folyása és a rendbontás, az 
Isten elleni lázadás éktelen lármája közt létezik. Az 
Isten elleni lázadást emiitettük s azt a pokolra ka-
matozó jóakarattal azonositottuk ; mert a szent irás, 
midőn arról szól, kiknél hiányzik a béke, egyenesen 
az istenteleneket említi, non est pax impiis, és mert, 
ha korunk istenteleneit kérdezzük, hogy mit akar-
nak, midőn az eget ostromolják, midőn oltárt, trónt 
lerombolni, a gyermeki sziv szeplőtelen tisztaságát 
önnön befertőztetett szívok mocskával beszenyezni 
törekszenek , . . . . azt mondják, h o g y . . . jót akarnak,— 
megszabadítani akarják az emberiséget ezredéves 
elöitéletektöl, s felvilágosítani akarják az ifjúságot, 
még mielőtt lelkét a ,keresztény babona' lefoglalta 
volna. Hogy az i ly jóakarat, valóságos mysterium 
ignorantiae et iniquítatis, azt mondani sem kell. 
Az emberiség történetének philosophiája az angyali 
ajkak által béke csókkal illetett jó akarat s az ön-
magával állatilag megelégedett ama jóakarat' har 
czának megértésében áll. Amaz, a jó akarat, har-
czot hirdet zászlaján, de békére vezet; emez, a tu-
datlanság és gonoszság jóakaratú szörnye, százezer 
ajakkal hirdeti a békét, dicunt pax, p a x , — de két-
százezer karral tartja keblére ölelve az Isten elleni 



lázadást és harczot s hármas vérttel övezi köriil 
szivét, hogy lelkét az isteni békecsóknak még csak 
szellője se érintse. 

Azon szózat és tett, mely a világbékének ha-
dat üzent, — az a ,non serviam', ,eritis sicut dii' — 
hármas rést tört az emberi szivén, melyeket az em-
beri büszke dőreség nemhogy betömni igyekeznék, 
hanem még kapukká alakít át és hozzá még, midőn 
épen csukva kellene tartania, épen akkor kitár. Az 
eredeti bün ugyanis három fő szenvedélyt keltett az 
emberi szívben : a testiséget, birvágyat és kevély-
séget, concupiscentia carnis, concupiscentia oculo-
rum et superbia vitae." Es az ember, ha egyszer 
az igaz útról leszédült, e szenvedélyek követése, ki-
elégítése által keresi lelke békéjét, holott, épen el-
lenkezőleg, lelki békére csak a szenvedélyek zabo-
lázása vezérel. Már a régi pogány bölcsek csak be-
csülettel tartották a békét óhajtandónak, otium 
cum honore. Az ily béke csak emelkedett, gazdag 
lelkek sajátja, mert a szenvedélyek kielégítése le-
alacsonyítja és lelki tökélyekben szegénynyé teszi 
az embert. 

Az emberiség története Krisztusig e rövid tar-
talomba foglalható össze : emberek, szenvedélyeik 
rabszolgái, kik embertársaikat szenvedélyeik szol-
gálatába igyekeztek hajtani. Krisztus Urunk, ki já-
szolban született s kereszten halt meg, tehát csupa 
önmegtagadás volt, más szellemet honosított meg 
közöttünk. O a béke hirdetésével adta tudtára a vi-
lágnak születését, pax hominibus bonae voluntatis; 
mi°: a földön élt, rendes üdvözlete csak a béke volt: o 
pax vobis ; s midőn e földről távozott, híveinek örök-
ségül a békét hagyományozta, pacem ineam relinquo 
vobis, — előre biztosítván a béke legyőzhetlen ural-
máról : beati pacifici, quoniam ipsi possidebunt ter-
rain. Mint a „béke fejedelme", princeps pacis, apo-
stolait fegyvertelenül küldte szét a világ meghódí-
tására, azt parancsolván, hogy midőn valamely házba 
belépnek, békével üdvözöljék annak lakóit: pax huic 
domui ! Egy szóval: békesség a földön a jóakaratú em-
bereknek— ez Krisztus evangéliumának veleje, ez a 
kereszténységnek, ez az egyháznak jelszava, ez fela-
data és czélja; — é s midőn XIII. Leo pápa társadal-
munk megbékitését tűzte ki kormányzásának czél-
jául, egyenesen Jézus szivéből merítette az eszmét s 
ajkairól vette a szót.*) 

Magasztos békitö czéljának megvalósítására az 
egyház két irányban működik : minden rendelkezé-
sére álló eszközzel elösegiti, lelkesíti az ember 

4) Lásd jövő számunkban karácsom allocutióját. Szerk. 

harczát szenvedélyei és tévedései ellen ; és szintén 
minden eszközzel fenntartani igyekszik a nemzetek 
közt a békét s megakadályozni, s ha lehetne, egé-
szen kiküszöbölni óhajtja a véres harczokat. Hősies-
ségig emelt erkölcsi harcza az embernek önmaga 
ellen, s társadalmi béke a háborúk vérontásától 
való irtózattal, — ez a kereszténység szelleme . . . . 
Mennyire felelt meg, s megfelelt-e a kereszténység 
által civilizált emberiség e szellemnek a lefolyt év-
ben ? Az év minden percze annyi felelettel szolgáié 
kérdésre igen-nel vagy nem mel, a hány szívdobba-
nás jegyeztetett fel az örökkévalóság leszámoló 
könyvébe. 

Vannak az emberiségnek a kereszténység által 
uj életre szült részében is, — ki tagadhatná, — em-
berek, vannak egész népek, melyek részint saját 
szenvedélyeik rabszolgái, részint az apró zsarnokok 
szenvedélyeinek bábjátékai levén, a pusztító harczok 
gyúanyagát halmozzák rakásra, s magának a ter-
mészetnek elemeit is féktelenségre ingerlik példá-
jok által. A lefolyt évnek, sajnos, ez utóbbi tekintet-
ben is volt alkalma feljegyezni krónikáiba nem egy 
siralmas fejezetet, melyeknek legsiralmasbika ta-
lán épen hazánkról szól. Vajha ne süket füleknek! 

Az egyháznak napjainkban rendkívül nagy, ne-
héz, valóban nagyszerű feladat jutott osztályrészül. 
Atlaszi válakkal kell a roskadozó társadalom rom-
jait egy jobb jövő reményében összetartani és nem-
csak a még mindig a halál árnyékában járó népe-
ket kell az igazság napjának fényére kivezérelni, 
hanem magok a keresztény népek közöl is a feltáma-
dás nélküli halálra megérett népekbe kell az élet 
leheletét visszaöntenie. IIa sikerül az egyháznak az 
embereket az önnön szenvedélyeik elleni harcznak 
ismét megnyerni, vagyis, a mi mindegy, a józanság 
philosophiáját a XIII. Leo által felállított programm 
szerint restaurálni: akkor társadalmunkra, nagyobb 
megrázkódtatások nélkül, nemsokára békés, virágzó, 
arany-korszak fog derülni ; — ha nem sikerül: ak-
kor a bekövetkezendöknek csak Isten a megmond-
hatója. A politikai faj-harcz s a társadalmi osztály-
harcz soha nem látott dolgokat fog mívelni. 

Mióta Krisztus véres keresztje ott áll az embe-
riség közepett, a Megváltó vérén kivül tulajdonké-
pen más vérnek nem kellene folynia. Ezzel Isten az 
engesztelő vérontást tökéletesen megelégelte. Ha az 
emberiség, ha a népek, fajok, fejedelmek és tanácso-
saik mégis hekatombákat rendeznek s más, ujabb, 
mindig véregzöbb hekatombákra mindig nagyobb 
tömegeket tartanak gyilkos fegyverben : mindez 
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annak a jele, hogy a világ igazi jó akaratú embe-
rekben nagy hiányt szenved. 

E bajban szenved régóta az emberiség. Ez te-
szi a lefolyt év végét oly szomorúvá, ez fenyegeti a 
legszebb reményeket meghiúsulással a jövő évben 
is. Azonban reméljünk! Speremus contra spem ! 

Boldog uj évet ! 

A szeplőtelen fogantatás 
és a pápai tévmentesség definitiójának összefüggése. 

(Vége) 

III. 

Igen, Kr. sz. t., nagy korszakot élünk. De mit kell ten-
nünk, hogy arra méltók legyünk ? 

Bátraknak kell lennünk bevallásában szavainkkal és 
életünkkel. 

Szükségünk van a lélek erejére, a keresztény bátor-
ságra s az alázatos imára, a bizalmas imára, az állhatatos 
imára, hogy megnyerjük a bátorságot a lélek számára, mely 
bizonyosan próbára fog tétetni. 

Szép, magasztos, dicső dolog megvallani a hitet, ma-
gunkat mindenben a katholikus vallás igaz fiainak mutatni, 
oly vallásos társulatnak, melyhez a földön hasonló nincs, 
De e hitet megvallani s magunkat az egyház igaz fiai gya-
nánt viselni néha hátrányokkal jár. Ilyenkor különös keresz-
tény erőre van szükségünk; de ezt meg is nyerjük, ha őszin-
tén kérjük. Igaz, azt be kell vallanunk, hogy imádságunk 
gyakran se nem elég bizodalmas, sem elég buzgó arra, hogy 
kérésünk bőven teljesíttessék ; de az alázatosság kipótolja 
gyarlóságunkat s különösen az alázatosság az, mi Isten szi-
vét megnyeri : humilibus dut gratiam. Az alázatosság bir 
bennünket arra, hogy a mieinknél buzgóbb imákhoz fordul-

junk, élő és meghalt testvéreink, az angyalok és a szentek 
imáihoz, különösen pedig az angyalok és a szentek Király-
nője imáihoz, ki általános közbenjáró, mert Anyja Istennek, 
és Anyja az embereknek. 

Jól megértsük, Kr. sz. t., hogy e czim : emberek anyja, 
részünkről nemcsak a vonzalom czime, melyei a boldogságos 
Szüzet illetjük, hanem egyúttal fontos és érdekünkben álló 
igazságot fejez ki. Két élet van bennünk : a természet és a 
kegyelem élete, s a mily igaz, hogy Éva az emberinem 
anyja a természetes rendben, ép oly igaz, hogy Mária az em-
berinem anyja a kegyelem rendjében, mater oiventium. Első 
szülőink teremtetésök pillanatában a természetes élettel meg-
nyerték a kegyelem életét is Isten egyszülött Fia érdeménél 
fogva, kinek meg kellett testesülnie, s ki egyedüli forrása a 
természetfölötti életnek minden emberre nézve. Es midőn 
az ember a kegyelmet vétke által elvesztette, visszanyerte 
azt a bárányra való tekintetből, ki Isten előtt a világ kezde-
tétől fogva föláldoztatott. De ki által akart Krisztus Urunk 
az embereknek adatni? Az által, kit anyjának választott. 
Ennélfogva a boldogságos Szűz, Jézus Krisztust a világra 
szülve, megadta a kegyelem életét az emberi nemnek s me-
gadta ugyanazt fázdalom között nem ugyan a test, hanem a 
lélek fájdalma között a jászolnál és a kereszt tövében : et 
tuam animam pertransibit gladius. Kr. sz. t., Jézus is a ke-

resztről Máriára tekintve, szeretett tanítványa személyében 
mindnyájunknak mondta: Ime a te anyád ! 

Igen, és anyául adván nekünk Máriát, megajándé-
kozott benünket az anya szerelmével. 

Mária imája szent Fia szivére oly hatalmat gyakorol, 
hogy egy nagy egyházi iró azt mondta Máriáról, hogy ő a 
könyörgő mindenhatóság, ommiputentia supplex. De az ő 
imája nemcsak hatalmas mint a Mindenható anyjának imája, 
hanem irgalmas is, mint az emberek anyjáé, oly anyáé, 
ki gyermekeit oly mértékben szereti, a mily drága bért 
adott értök. Szereti, meghallgatja mindnyájokat, még a leg-
nagyobb bűnösöket is, ha hozzá fordulnak bűneikből való 
megszabadulásuk s Istenhez térésök végett ; őt pedig min-
denkor meghallgatja az, ki méhében az egész világért meg-
testesült. Nincs kegyelem, melyet Mária kész nem volna 
számunkra megnyerni, ha azt Isten akaratja szerint kiván-
juk fölhasználni. 

Boldo 
gsagos szűz Mária, mi nagyon tökéletlenül is-

merjük szegénységünket, de te, ki azt olyannak látod, mint 
a milyen valóban, anyai részvéttel viseltetel irántunk ; nincs 
elég alázatosságunk, de a tiédre támaszkodunk ; bizalmunk 
gyenge, de te kipótolod imáinkat s meghallgatást nyersz 
annál, ki téged mindig meghallgat. Az egész világon ünne-
pelni fogjuk a te szepleőtlen fogantatásod kihirdetésének 
első kiváló évfordulóját, örömmel hirdetve, hogy isteni Fiad 
érdemeinél fogva ment voltál az eredeti bűn minden szen-
nyétől, s hogy lelked szűzi testeddel való egyesülésének első 
pillanatától fogva a kegyelem állapotában vett s mindenben 
legkedvesebb volt az előtt, ki fiaddá akart lenni. 

Oh eredeti bűn nélkül fogantatott Mária,'imádkozzál te-
llát érettünk, kik hozzád folyamodunk ! 

Imádkozzál az egyházért, a pápáért, a lelkipásztoro-
kért és a hívekért ; imádkozzál a keresztény nemzetekért, 
hogy a kereszt tövében maradjanak ; imádkozzál azokért, 
kiket vezéreik ellenállása még mindig megfoszt az evangé-
lium teljes világától ; imádkozzál mindazokért, kik a két 
világrészben kegyetlen próbáknak vannak alávetve s ne fe-
ledkezzél el belgiumi gyermekidről, kiket egy secta mely 
már régen elrejtezve él a homályban, ma azonban nyiltan 
el akarja vonni Belgiumot Jézustól és egyházától. 

Oh Mária, ki a betegek gyógyitója, a bűnösök mene-
déke, a szomorúak vigasztalója s a keresztények segitsége 
v a g y , emlékezzél meg, miként még soha sem lehetett hal-
lani, hogy téged valaki hiába segítségül hívott volna. Mind-
nyájan akarjuk ezt tapasztalni, te pedig mutasd meg, hogy 
valóban anyánk vagy. Te ezt meg fogod tenni, szeplőtelen 
Szűzanya s meg szabaditasz bennünket fájdalmainktól, és 
részesitesz bennünket a kereszt minden kegyelmében, min-
den vigasztalásában. A mi Urunk Jézus Krisztusra ké-
rünk. Amen. 

A s z á m o k 
mythologiai , bibliai és symbolikus jelentményeiről . 

10. I i Z. 

Tiz a mindent átölelő, egybefoglaló szám (a rabbik sze-
rint : mispar hakkolel) — mint az etymologia is mutatja, 

53 * 
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mert = tiz, származik ettől : = sero, azért m 

(surali) = series, v. ö. arabban az alkorán suráit, — mert a 
tizen kivül már nincs más szám, a mi tizen felül van az az 
egyesekhez tér vissza. (Molitor, Philosophie der Geschichte 
II. S. 244.) 

A kabbalistáknál tiz a számok száma ; innen ered az ő 
tanuk a 10 Sephiroth-ról, (rflTSD) i. e numerationes (a. r. 
->20, safar = numerare, számlálni), melyek alatt az isteni 

— T 

lényegnek tiz tökélyeit értették. 
Ezzel összefügg a tizparancs, miért is szent Ágoston 

II. 218. azt mondja: Denarius, in quo est perfectio 
beatitudinis nostrae, quia redit ad prim um." Ugyané szent 
atya V. 1216 : „Denarius enim numerus totam sapientiam 
significat" és V. 517. : „Lex enim denarius, peccatum unde-
narium. Lex enim per decern, per peccatum undecim." 

Philo szerint, a mi a tizes szám a többi számokhoz 
való viszonyában, az a tízparancsolat a törvény egész 
összegéhez. 

Lakadalmi ünnepélyeknél (Máté 25, 1.), temetésnél, a 
proselyták (zsidóvá lett pogányok) fölvételénél, valamint is-
tentiszteleti összejöveteleknél, az elsőszülött kiváltásánál és 
más vallási ténykedéseknél 10 személynek kellett jelen lennie 
(asarali bathlanim), kik is minjan-nak, vagyis /.ar l\o%r]V 
numerusnak neveztetnek. 10 család képez egy községet. 

Bähr szerint Symb. I. S. 183. tiz a teljesség számának 
(Vollständigkeitszahl) vétetik Gen. 18, 32. (a tiz igaz So-
domában); Hut 4, 2. („magához vévén pedig Booz 10 fér-
fiút a város vénei közül, mondá nekik : üljetek le itt") ; Bi-
rák 6, 27. (Gedeon magához vesz tiz férfiút szolgái közöl) ; 
Jób 19, 3. („immár tizszer (Tárkányi jegyz. sokszor) gya-
láztok engem"), lásd még Préd. 7, 19 ; Jerem. 41, 8 ; Zacli. 
8, 23 ; Máté 25, 1. Hasonlítsd össze Dán. 7, 10. 24. a negye-
dik szörnyállat 10 szarvait, Jelenések 12, 3 ; 13, 1 ; 37. 12. 
16. — Rövidség okáért csak megemlitem e tiz szarvat (ki-
rályt, országot), melynek nagyon jó magyarázatát talál-
hatni bármely bővebb commentárban és Tárkányi jegyze-
teiben is. 

Tiznek ugyanily teljességi signaturát adtak a pogá-
nyok is : az Etruskok a világ időtartamát 10 korszakra osz-
tották, saját államuknak 10 saecula — századig való jövőt 
jósoltak (Varró ap. Censorin. de die natal. 17.); az indusok 
szerint Wisclmunak 10 Avatarja — megtestesülése volt e 
földön. A babyloniak a vizözön előtt 10 királyt számláltak 
(Bohlen, Ind. I. S. 214.), mint a zsidók Ádámtól Noéig 10 
patriarchát. 

A pythagoraeusok a tizet y.óogoq-nak nevezték : mint-
hogy t. i. szerintök az egész Universum egy számvilág lé-
vén, a világnak még inkább megfelelt a tiz, mint mely min-
den számot magában foglal s az egész számsystemát előtün-
teti. (Ut enim denarius susceptivus est nuinerorum, ita 
niundus suscepit omnes formas). 

Az első keresztények a tizhúros Psalterben (in „psal-
terio decachordo") vonatkozást találtak a Lógósra, Jézusra, 
kinek J betűje (Clem. Alex. Paedag. II, 4. p. 194.) ép ugy, 
mint a kabbalistáknál a héber alfabetum tizedik betűje "> 
(jod), melylyel mn"1 (Jehova) neve kezdődik, a teremtő, 
isteni szám. 

A tizedik szám ismét az első (ivvsa y.ocí vsà), mert mi -
ként az egyből az alapszámok keletkeznek, ugy tiz alapja az 
egész számsystemának. A 10 mindig l-re mutat vissza. 
(Hermes Trismegistos, Poenandr. 13: tj Iva? ovv y.arà Xóyov 
TT)v SexaSa è/et, /.ai tj Sexag TI)V tv ad a). 

Innen a római hadseregnek a tizes szám szerinti beosz-
tása, mint már a csapatok elnevezései is mutatják : decuria, 
decemviri, centuria ; ily felosztást néha az izraelitáknál is 
lehet, találni: ( l . S á m . 8, 12; 1 8 , 1 3 ; 2. Kir. 1, 9 ; 11, 4 ; 
1 Krón. 27, 1 ; 2. Krón. 25, 5,); ezredesek, századosok, öt-
venedesek és tizedesek. (Exod. 1 8 , 2 1 ; Deut. 1, 15; B i -
rák 20, 10.) 

Ez lehet a tizednek (deeimatio, Zehnten) is oka, mely 
minden népnél meg volt, a zsidóknál ugy, mint a perzsáknál 
(Zend Avesta III. p. 226.); a görögök és rómaiak Apolló-
nak (Diod. 11.), Marsnak (Lucián de salt.), Herkulesnek 
(Plautus Stich. I. 3, 80.), Pallasnak (Herodot V. 77.) és 
Dianának (Plinius X I I , 14.) hoztak tizedet. 

A tizeddel a tulajdonos tényleges bevallását adta an-
nak, hogy ő minden birtokát Istentől birja és Istennek kö-
szönheti, v. ö. Gen. 28, 22. hol Jákob egyrészt elismeri, mi-
kép mindenét Jehova által birja, másrészt hálát ad Jehová-
nak. A megtizedeléssel minden birtok mintegy szentesítést 
nyert Istentől, mig a mi nem volt megtizedelve, egyszers-
mind jogtalan birtoklásnak tekintetett. Miért is szokás volt 
még a zsákmányt is megtizedelni (Gen. 14, 20. Josue 6,18.), 
hogy az, a ini előbb idegen tulajdon volt, az isteni szentesi-
tés characterével birjon. 

A tizednek meg inkább mystikus eredetét és értelmét 
kisérlette meg kimutatni Landauer (Wesen und Form d. 
Pentateucli8 S. 52.) O a tizet (Toy) n e m mint én fönnebb 
Nork philologiai tanulmányai után ~"i\i;-tól, hanem Tyú;-tól 
(horreo) származtatja per transpositionem TOV íj" et y, s igy 
a tizest Jehova büntető charakterével hozza vonatkozásba. 
Ám legyen ; etymologiája ellen directe nem lehet kifogásom, 
mert ily transposition!, elég példa vagyon, mégis annak he-
lyességét in casu concreto nagyon kétségbe vonom ; mert, 
ha Landauer a fónnebbi szóelemzést el nem fogadja, el kel-
lene fogadnia az -|jyy = tiz származását a legtermészete-
sebb "|iüy-tól, a mi egy, már elő nem forduló törzstől : 

- T 

képeztetett, vesd össze arabban 'aschscha (collcgit, con-
junxit — aschad, idem.) Dr Ernst Meyer (Hebräisches 
Wurzelwörterbuch S. 419.) ezt tovább fejleszti, szerinte 
ebből jő továbbá az arabs aschara = összehozni, össze-
kötni. (V. ö. Tüp ! "lüy ! * ON) Meier szerint : „Aus demsel-
ben Stamme ist sodann auch das Zahlwort Zehn gebildet : 
aschron (arab) - TCjy eig. Zusammenziechung, Verbin-
dung, daher vielleicht Abschluss, Ende der Zahlenreihe, die 
von da an nur mit den vorhergehenden Eiuern weiterzählt." 
I. h. Az "i^y = tiznek származtatását, szerény véleményem 

szerint, Meier is helyesebben és valószínűbben találta el, 
mint Landauer, azonban az utóbbinak etymologiája sein 
lévén alaptalan és helytelen, következtetéseit, illetve a tizes 
számhoz fűzött eszméit, mindamellett annál is inkább elfo-
gadhatóknak tartom, mert igen szép harmóniában vannak a 
tizes szám egyéb eszméivel s mert nagyon érdekesek. Lan-
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«lauer tehát, hogy az összekuszált fonalat kibontva, újra az 
olvasó kezébe adjam, mint megjegyeztem, a tizes számot 
Jehova büntető characterére vonatkoztatja, és ebből megfejti 
azt, miért ad Ábrahám a magasságbeli papjának (Melchise-
deknek) tizedet (Gen. 14, 21.), t. i. Istentől való félelmében, 
(v . ö. Gen. 15, 1. ezek tehát igy történvén, lön az Ur be-
széde Ábrámhoz: „ne félj Ábrám"), miután Kedarlaomer 
leveretésében Istennek rontó hatalmát megismerte volt. Ep 
igy Jákob Heranban ( p n a. r. nil". = irasci) megrémülvén, 
(Gen. 28, 17—22.) mindannak, a mit Istentől kapni fog, ti-
zedét ajánlja föl. 

A félelemmel összefügg a bűnbánat és büntetés ; tiz 
tehát a bünbánatnak és büntetésnek is száma, v. ö. Levit, 
26, 26., hol a gonoszok azzal fenyegettetnek, hogy oly nagy 
éhség lesz, miszerint tiz asszonynak keilend majd egy ke-
menczében kenyeröket megsütniük. Arnos 6, 9., hol Jeru-
zsálem megaláztatásáról van szó, ez mondatik : „Es hogy 
ha csak 10 férfiú marad is egy házban, mind haljanak meg." 
Jerem. 52, 4. és Kir. 25, 1. szerint Jeruzsálem első ostro-
moltatása, melynek következménye vala az első templom el-
pusztítása, a tizedik hónapnak tizedik napján történt. 1. Sám. 
25, 38. „iiz nap multával megveré az U r Nabalt és meg-
hala." Deut. 23, 2.: „A fattyú, azaz, ki parázna személytől 
született, ne menjen az Ur gyülekezetébe tized izigu, vala-
mint v. 3. : „Az ammonita és moabita tized iz után se men-
jenek az U r gyülekezetébe mindörökké." 

Ki nem látja ezekben a tizes szám büntető charakterét. 
Minthogy a bélpoklosság büntetésnek tartatott (Má-

ria Mózes testvére s mások, v. ö. Num. 12, 15; 1. Sám. 5, 
12; 2. Krón. 26, 19; azért neveztetik: j^j, nega = csapás), 

aligha lesz Luk 17, 12. a bélpoklosok tizes száma csak eset-
leges : „ós mikor bement (Jézus) egy faluba, eléje tiz poklos 
férfiú jöve stb". A Jelenések könyvében (2, 10.) tiz napi 
szorongattatásáról van szó a keresztényeknek ; mint Tár-
kányi megjegyzi, tiz napig — több napig. A tiz itt kerek-
szám. Némelyek ez alatt a római császárok alatt történt 
tiz rendbeli keresztény üldözést értik, mások a Domitian 
alatti üldözést, mely tiz napig tartott. 

Egyitomnak Pharao makacssága miatt tiz csapást 
"kelle elviselnie; Dániel (1, 11 —15.) és társai Malazár által 
tiz napig kísérletül zöldséget kapnak ételül és vizet italul ; 
a zsidók a pusztában tiz-féle kisérlést állottak ki. A zsidók 
bünbánata tiz napig tartott ""p1 HDUL/T aséret j'me tes-

chubák) az újévvel kezdődött és az engesztelés napján vég-
ződött; ez engesztelésnap (dies expiationis a hetedik (Tis-
chri) hónap tizedike volt (Lev. 16, 29; 23, 27), ép ugy mint 
a húsvéti báránynak (pesach) az 1-ső (nizan) hónap 10-én 
kelle kiszemeltetnie (Lev. 12, 3 ) ; mert e pesachnak, mely 
Krisztusnak (agnus Dei) előképe volt, évenkint fő engesztelő 
áldozatul kelle szolgálnia. 

Igy (Nork i. h. 475.) tizből a büntetés és bűnbánat 
számából az üdv száma lesz ; azért, ha tiz igaz találtatott 
volna Sodomában, a város nem pusztult volna el (Gen. 
17, 32.); Noe a tizedik patriarcha a vizözön által néptelenné 
tett földet újra benépesiti. 

Sajnálom, hogy igénytelen értekezésemnek ez évfo-
lyamban befejeztetnie kellvén, az idő rövidsége és a hely 

szűke nem engedik meg, hogy a bevezetésben kitűzött ter-
vemhez képest ismertethessem a többi, legalább nevezete-
sebb és a szentiratokban előforduló tizes és százas, valamint 
az ezres (mille, regnum millenarium) számjegyek jelentmé-
nyeit; s hogy, mint szerettem volna, nem vehettem az úgyis 
nagyon rövidre szabott értekezés keretébe a számok sym-
bolumát a ker. architektúrában. 

Czélom volt leginkább megvilágítani a szent irás azon 
helyeit, melyek a számok symboluma miatt homályosak, 
érthetlenek, valamint kimutatni, hogy a sz. Írásban omnia 
iuxta certam normám et concordent intelligentiain dispo-
sita sunt ; és hogy a számokra fektetett mysticimus nem 
minden alapot nélkülöző képzelgés, hanem a sz. atyák által 
is ajánlott és gyakorlott hathatós eszköz ad pia sensa exci-
tanda et fovenda," ha ugyan „sit modus in rebus, sint certi 
denique fines, ultra quos nequit virtus consistere recta. 

Az egész értekezés folyamán nagyon iparkodtam a kö-
zéputat megtartani s óvakodtam akár az ó-szövetségi posi-
tiv hitigazságokat, akár a ker. vallás dogmáit a kabbalisti-
kával avagy a mythologiával összekeverni. 

A mozaismus és a belőle kifejlett ker. vallás fénylenek 
mint a nap. Ki fogná a nap átható, tartós fényét a szem-
kápráztató, pillanatig tartó lidércztüzzel (kabbalismus,) 
vagy a bágyadt mécses pislogásával (mythologia) összeté-
veszteni?! Dr Kanyurszky György. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , decz. 31. Liberális egyház-történeti tudo-

mány. — Az emlékiratok kiadásának napjait éljük. Nagy 
férfiak, vagy olyanok, kik ilyenekül látszani akarnak a vi-
lágban, egymásután adják ki emlékiratukat, azok, hogy 
némely nagyszerű világesemény megfejtéséhez nyújtsák a 
kulcsot, ezek, hogy beszéljenek önmagokról, mivel a világ 
felőlük nem beszél. Ezekhez semmi közünk, hiszen nasfvsá-
gukat, melylyel nem bírnak rendesen, avval akarják meg-
alapítani, mint Pulszky Ferencz is, hogy a katholicismus 
iránti ellenszenvöknek adnak kifejezést, bigottoknak nevez-
vén, ha katholikus szülék ,felvilágosodott' protestáns taní-
tókon túladnak, ellenben nagyon rendén találják, hogy lia 
protestáns szülők végrendeleteikben meghagyják gyerme-
keiknek, hogy csak protestánssá! kössenek házasságot. Va-
lóban nagy férfiak emlékiratai azonban megérdemlik figyel-
münket önmagokban véve is, de fel is hívnak rá liberális 
lapjaink megjegyzései is. melyekből ujabb és ujabb adatot 
meríthetünk a liberalismus tudományosságának megíté-
lésére. 

Metternich, ki mintegy harmincz évig folyt be Európa 
sorsára, bizonyára azon személyiségek közé tartozik, kik a 
,nagy' nevet megérdemlik. Az ő emlékirata első helyet foglal 
el mindazon emlékiratok között, melyek napjainkban meg-
jelentek ; miért is a sajtó osztatlan figyelemben részesiti, 
hozzá értve természetesen a mi sajtónkat is. Önmagától ért-
hető, hogy a berezegi diplomata emlékiratai oly tárgyakat 
is érintenek, melyek az egyházat közelről érdeklik, hiszen a 
kulturkampf, mely most Poroszországban dühöng, I. Napo-
leon, tehát Metternich korában is dühöngött, és igy alkal-
ma volt sürgönyeiben azon részletekről is megemlékezni, 
melyek e kulturharczczal összefüggésben voltak. A világ-
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történelem az egyháztörténelemmel ugyanis oly szorosan 
egybe van fűzve, hogy egyiket a másik nélkül megérteni 
lehetetlen, az egyiknek története a másiknak történetére 
nézve kulcs, és a ki ezen összefüggés nélkül akarja neveze-
tesen I. Napoleon korszakának eseményeit megfejteni, az bi-
zonyára a legtévesebb Ítéletek és következtetésekre fog jutni. 

Liberális lapjaink, melyek minden az egyház ellen in-
tézett törekvést nagy figyelemmel szoktak kisérni, most 
is, Metternich emlékirataiból legalább kivonatilag siettek 
megismertetni egyrészt, mely a Napoleon kors/.akbeli kul-
turharczra, illetőleg annak egy részére vonatkozik. Miért, 
mily indokból, nem akarjuk eldönteni, de nem hallgathat-
juk el a módot, melylyel e közlés történt, mert ez világot 
vett liberális lapjaink egyháztörténeti tudományosságára. A 
,Pesti Napló' ugyanis, mint valami újságot, mint valami 
meglepőt a világra, közli Metternich emlékirataiból azon 
alkudozásokat, melyeket I. Napoleon folytatott VII . Pius 
pápával, közli a Napoleon részéről tett békefeltételeket, me-
lyek közé tartozott, hogy a pápa az egész bíbornoki colle-
giummal és levéltárakkal Párisba, vagy legalább is A v i g -
nonba tegye át székhelyét. Felemlíti I. Napoleon fenyegeté-
seit azon esetre, ha a pápa nem volna hajlandó elfogadni a 
feltételt, továbbá, hogy Napoleon a pápa részére jövedelmet, 
és pedig függetlent akart biztosítani stb. Mindezt és má-
sokat, mint mondjuk, a ,Napló' mint valami újságot közli, 
holott, ha csak egy cseppnyi tájékozottsága volna az egy-
háztörténelemben, tudhatná, hogy biz' ezek semmi újságot 
nem képeznek, hogy mindezek, valamint Napoleonnak más 
titkos cselszövényei a pápa ellen mind ismeretesek, hogy 
mindezeknek a pápa azon lelki bátorsággal állt ellen, mely 
a római pápákat az üldözések közt különösen kitünteti. Ha 
a ,Pesti ]Sapló' tudósai fáradságot vettek volna magoknak 
valaha életökben egyháztörténelmi kézikönyvet kezökbe 
venni, akkor bizonyára tartózkodtak volna e részleteket új-
ságként a világnak bemutatni, mert mind eme részletek ama 
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kézikönyvekben bennfoglaltatnak, és csak a tudatlan libe-
ralismusra nézve, mely pedig, lia kell, ha nem, annyit szeret 
az egyházról írni, igen, csak a tudatlan liberalismusra nézve 
képeznek újságot, hogy önmagát compromittálja azok előtt, 
kiket fönnhéjázó gőgjében épen tudományos szempontból 
szokott lenézni. 

Ez az eset mindenesetre jellemző a liberalismus tudo-
mányosságára nézve, a mennyiben különösen az egyházra 
vonatkozik, pedig itt egyháztörténetről van szó, mely, mint 
emiitettük, a világtörténelemmel összefüggésben van, és lia 
a liberalismus ennyire tájékozatlan már az egyháztörténe-
lemben, ha oly kevéssé kiséri figyelemmel az egyháztörté-
netet, ha ennyire ismeretlen előtte az, a mit minden, de 
minden katholikus egyháztörténetben fel lehet találni : mit 
Ítéljünk akkor tudományosságáról az egyház tanai, elveire 
nézve? Ha azt, a mi practicum az egyház életében, ennyire 
ignorálja: mennyire ignorálja akkor azt, a mi az egyház el-
vileges tanitmányához tartozik? Hiszen ez utóbbi egy kis 
fejtöréssel, egy kis komoly szorgalom és törekvéssel is van 
összekötve. E tájékozatlanság és tudatlanságból azután, 
még ha nem járul is hozzá rosz akarat, sok, igen sok meg-
fejthető. E tájékozatlanság és tudatlanság nélkül talán sok 
nem történt, vagy másképen történt volna napjainkban is, 

mint a hogy történt. Legalább is nagyon valószínű, hogy e 
tájékozatlanság és tudatlanság nélkül az egyháztörténetében 
és tanaiban nem fejlett volna oly élessé a viszony az egyház 
és állani közt, mint azt jelenleg tapasztaljuk. Ha ugyanis a 
liberális lapok vezetői tudták, ismerték volna az egyháztör-
ténetét, tudták, ismerték volna a pápák hősies ellenállását 
a történelemből, melyet kifejtettek mindannyiszor, valahány-
szor az egyház tanitmányának, elveinek rovására követeltek 
tőlük valamit, feltehető, hogy a kormányférfiakat nem 
ösztönözték volna oly tettekre, melyeknek okvetlenül az ő 
vereségükkel kell végződniük; viszont, ha a liberális ál-
lamférfiak az egyházat ismerték volna, feltehető, hogy az 
egyház elleni ellenségeskedésre ragadtatni önmagukat nem 
engedték volna, legalább is azon természetes ösztönnél fog-
va, minthogy önmagát lejárni nem akarja. I. Napoleon is, 
ha tudta és ismerte volna mi as egyház, bizonyára máskép 
bánt volna az egyházzal, mint tettleg bánt, és tettei felett 
nem kellett volna bánkódni sz. Ilona szigetén. 

De a tudatlanság azért korántsem menti a liberalis-
must, hanem inkább vádolja, mert oly ügyhöz szól hozzá, 
melyhez semmit sem ért, tudatlanságát pedig eloszlatni nem 
törekszik az által, hogy mielőtt egyházi ügyhöz szólana, azt 
komolyan tanulmányozná. Nagyon természetes, hogy e ko-
moly tanulmányozás alatt mi nem Brockhaus Lexiconának 
olvasását értjük akkor, midőn már vezérczikket kell vala-
mely egyházi tárgyról írni, hanem katholikus müvek alapos 
ismeretét, melyekből az egyháztörténetét és tanait lehet ugy, 
a mint vannak, megismerni. Ezt ajánljuk mi liberális újság -
iróinknak a jövőre, és akkor nem fognak újságnak hirdetni 
olyasmit, a mi már rég ismeretes dolog azok előtt, a kik 
komolyan tanulmányozni szeretnek. A 

(iyör, decz. 25. Valami a karácsoneströl.— Nem dicse-
kedésből akarunk írni, hanem örömből afölött, hogy az Ur 
Jézusért valami jó történik. Menjünk sorban. A sz. Erzsé-
bet- egylet hetek óta gyűjt s takarit a karácsonfára pénzt, élel-
mieket, ruhaneműt s fát. S mikor elérkezik a sz. vigília, a 
legényegyleti helyiségekbe rendeli Ínséges pártfogoltjait, 
s a kitűzött órában 100<nál több családnak hoz a kis Jézus 
az ünnepekre való kalácsot, hust, babot, krumplit, fát és so-
kaknak ruhát. — Ezalatt a majaroki leányárvaházban az 
apáczák gondos kezei rendre rakják az árvák, fizető s bejáró 
növendékeknek szánt ajándékokat. A szegényebbek részére 
itt is vartak, éji órákat is áldozva, hogy ruhát adjanak a 
mezítelen Jézusnak. Az intézet legtágasabb termében jászol 
áll, s óriási karácsonfák; a bambino müncheni munka; te-
temes költségébe kerül mindez az intezet alapitójának, ft. 
Winterl Antal, nagyprépostnak. A kis árvák s növendékek 
szavalnak, dalolnak, dicsérik azt, ki gyermekké lett, hogy a 
gyermeket is megszentelje. Ezután az osztogatás ; csak a 
görnyedő fákról nem szabad még gyümölcsöt szedni, mert 
ily helyen a kis Jézust egyszernél többször kell üdvözleni. 
— Ugyanazon időben a győrszigeti zárdában hasonló do-
log megy végbe. Egymást elnyomó közönség sereglik össze, 
hogy épüljön s gyönyörködjék a plébános ur által rende-
zett kis élőképek és szini jelenetekben, melyeknek czélja, az 
isteni gyermek megdicsőitése. Itt a kiosztás kiválóan élénk ; 
Szigeth a szegények tanyája, ajándékra legtöbb szorul. E g y 
áldottlelkü kanonok évek óta kéreget a karácsom ünnepre : 
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amit a papságtól csak kaphat, s bő redős köpenyege alatt 
nem egy csomagot, nem egy reverendát, kabátot hurczolt a 
zárdába, hol a régiből ujat tudnak csinálni a kis Jézus ne-
vében. — A két seminariumban szűkebb körben, de kedve-
sen folyik az est ünneplése. Dió minden évben csak terem 
s az örökké uj régi játékok (kártyázni nem lehet) igénybe 
veszik a növendékek figyelmét s hamar bankrottá teszik 
soknak diós zacskóját. Vacsora s ima után az irodalmi egy-
letek versenyeznek, hogy a maguk részéről is leróják a kis 
Jézus iránt a köteles tisztelet adóját. Ünnepi dal, szavallat, 
fölolvasás által érdekes gyűlés tartatik, s azután a kis Jé-
zustól jön némi ajándék, rendesen hasznavehető könyv teszi 
emlékezetessé a sz. estet. — Még a Győrött rendesen „sze-
g é n y e k n e k nevezek kármelitáknál is van karácsonfa; 
habár igen szegényes, mégis, sőt épen azért, fölötte meg-
ható. Jézusnak szegénysége nem volt csinált, hanem termé-
szetes. Azért oly megható a szegények karácsonfája, — — 
A distractoriumban áll a fa, papírszeletek, égő gyertyácskák 
s némi csemege ékesitik ; a kis Jézus képe mellette jászolban. 
S mint ártatlan gyermekek körülötte a mosolygó komoly 
szerzetesek s sz. reménynyel gondolva az életfára, mely ne-
kik egykor, ha kitartók lesznek zord pályájukon, igen gaz-
dagon fog gyümölcsöt hozni. Vízkeresztig a bambino foly-
ton velők van. Magukkal viszik, mikor közös imára mennek 
a chorusra, vagy mikor az étterembe vonulnak, vagy mikor 
szórakozási órájok van ebéd után, az uton néha sz. dalokat 
énekelve. S mikor az atyák a cellákba mennek munkára 
vagy nyugalomra, a bambino a choruson őrködik értök. — 
Igy telik az idő, s ®/4ll-kor megszólal az öreg harang s 
hiv a matutinumra. -f-

Szatmár. Föpásztori szózat az ismétlő iskolai oktatás 
megtartása iránt kibocsátott rendeletek és utasitások végre-
hajtása ügyében. — Az 1868. évi X X X V I I I . t. cz. a népne-
velés és oktatás kiegészitéseképen rendeli, hogy a minden-
napi rendes iskolásra köteles 6—12 éves gyermekek okta-
tásán kivül mindenütt az ismétlőiskola is fentartassék. Mi 
•czélból az 50. §-ban határozottan követeli az idézett tör-
vény, hogy a 12 évet betöltött, s általában azon gyermekek, 
kik a mindennapi iskola egész tanfolyamát bevégezték, az 
ismétlőiskolába köteleztessenek járni. 

Ezen törvény végrehajtásával az iskolai közvetlen 
elöljáróságok vannak megbízva. Ilyenekiil kell tekinteni 
kath. iskoláknál a hitközségekben törvényesen szervezett 
iskolaszékeket, melyeknek hatáskörére vonatkozó rendsza-
bályok 42: §-a ez ügyet illetőleg következőleg intézkedik : 
„Mint a hitközségben a népnevelés őre és képviselője gon-
doskodik, hogy a népiskolai törvény 50. §-a értelmében az 
ismétlő oktatások mindenütt megtartassanak, és azokba a 
13—15 éves tanulók pontosan eljárjanak." 

Ezen törvény mulaszthatlanul teljesítendő és minden 
helyen — az ez ügyre vonatkozó utasitások szerint keresz-
tülviendő. Es amennyiben a nép részéről mindenütt tapasz-
talható közöny vagy hanyagság akadályozná az iskolai elöl-
járóság intézkedéseinek sikerét: ott mindannyiszor az illető 
községi és kerületi politikai hatóságok segitsége lesz igénybe 
veendő; mert csak igy igazolhatják magukat az elöljárók 
azon felelősséggel szemben, melylyel elvállalt e nemű köte-

lességök szellemében az egyházi és állami főhatóságok iránt 
tartoznak ! 

Hogy azonban a jóakaratú híveknek és tanulni vá-
gyóknak se legyen e tekintetben legkevesebb panasza vagy 
kifogása: szigorúan utasitandóknak tartjuk a népiskolákban 
működő tanitókat és orgonistákat, hogy az ismétlőiskolai-
vagy vasárnapi iskolatartásért külön fizetést ne követelje-
nek ; mert a törvény ezen kötelességet a tanitói hivatal ter-
mészetszerű körébe tartozónak jelelvén ki, azért külön fize-
tést nem rendel ; a mulasztást azonban fenyitendőnek tartja. 
— Utasitandók továbbá a tanitók, hogy oktatásukat akkor 
se hagyják félbe, ha az iskolakötelesek csak legcsekélyebb 
számban is megjelennek ; mert az ő kötelességük teljesítésé-
nek mulasztását nem védelmezheti az iskolakötelesek ha-
nyagsága; de a mulasztók eredménynyel menthetnék elma-
radásukat a tanitók hanyagságával. 

Midőn ez alkalommal is bizalommal felhívjuk az egy-
házmegyei népiskolák elöljáróit, különösen a kerületi tan-
felügyelő esperes urakat, és az iskolaigazgató plébános ura-
kat, miszerint minden lehetőt elkövessenek, hogy a vezeté-
sök alatt álló népoktatási intézetekben, — az iskola katho-
likus jellegének megőrzése czéljából — az ide vonatkozó 
törvény rendeletei és fensőbb intézkedések szigorúan és 
eredménynyel végrehajtassanak: el nem mulaszthatjuk új-
ból és ismételteu felemlíteni azon terhes felelősség sulyját, 
melylyel a jelen hithideg kor viszonyai között, a gondozá-
sukra és vezetésökre bizott népnevelés ügyére nézve, a haza 
és az egyház irányában lekötelezve működniök kell! 

Ezen működés sikerének lehető előmozdítása czéljá-
ból rendeljük, hogy a plébános urak legkivált az őszi és 
téli hónapokban hívják össze az iskolaszéki s egyháztanácsi 
tagokat, és a nyilvánosan megtartandó ülésekben ismétel-
ten is olvassák vagy olvastassák fel az iskolaszékek hatás-
körére vonatkozó szabályokat ; a népoktatási törvény alap-
ján és ennek életbeléptetése czéljából kibocsátott rendele-
teinket és utasításainkat ; hogy a hívek megismerkedvén 
ezek irányával, czéljaival, és az ezekből gyermekeikre há-
ramlandó haszonosságokkal : buzgóbban közreműködjenek 
azok életbeléptetésében. 

Az ilyen összejöveteleket legkönnyebben és legczélra-
vezetőbben alakithatja át a hivei javán buzgólkodó lelkész 
és tanitó valódi népnevelési egyesületekké ; melyekben a 
legalkalmatosabb modorban művelődhetnek és taníttathat-ta 
nak az öregek és azok, kiknek fiatalságuk el volt ha-O 7 «-' 
nyagolva. 

Az esperes urak személyes felelősségök érzetében 
ügyelettel lesznek, hogy a nevelés- és oktatás ügyben kia-
dott ezen, ugy mint ide vonatkozó régibb rendeleteink a 
czélnak megfelelően végrehajtassanak. 

IR0D1L0Ï. 
-}- A pápaság apologet ikus tör téne lme. Histoire 

apologétique de la Papauté depuis s. Pierre jusqu'à Pie I X . 
par mgr Févre, proton, apostolique. Paris, 1878/9. 7 kötetben. 

Szerző czélul tűzte ki mindazon ráfogásokat és téve-
lyeket megezáfolni, melyeket a pápaság különféle ellenségei, 
a protestánsok, jansenisták. febronianiusok josephinisták, az 
u. n. episkopalisok, az álbölcsészek az egyház legfőbb pász-
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tori hatósága s az azt viselt személyek ellen kigondoltak és 
elterjesztettek.Ha tekintetbe vesszük azon féuftak,irók sokasá-
gát, kikkel szerző foglalkozik, tisztelettel s elismeréssel kell 
adóznunk nagy szorgalmának, melyet kifejtett. Flaccus Il ly-
ricus, Mosheim, Duplessis-Mornay, Merlé d'Aubigny, Du-
vergier de Hauranne, Quesnel, Dupin, Febronius, Ricci, stb. 
De Marca, Fleury, Tillemont, stb. Guizot, Thierry, Roussel, 
Gladstone, Minghetti, Döllinger, stb. le egész Bismarckig, 
ezek azon főbb ellenfelek, kik ellen szerző szigorú kritiká-
val igazolja a pápaság világkormányzását. 

= Előfizetési felhívás az Uj Magyar Sión tizenegyedik 
(1880) évi folyamára. Szerkeszti Dr Zádori János. Kemény 
szellemi anyagi csatában áll az emberiség, mintha az égzen-
gés földrengéssel találkoznék. Thermopylák és Gormorhák 
jelenetei ismétlődnek, s ezekből revelátiók támadnak, melyek 
az emberiség okulására nlkalmas eszközül ajánlkoznak. De 
vájjon elfogadhatja-e a vak a világosságot? Ime a papság-
hivatása, hogy a vakságot gyógyítsa, mert az igazságnak 
hivatott hirdetője s van az isteni tan hirdetésének oly sa-
cramentalis ereje, hogy a szellemi vakságot is elűzi. Amióta 
Urunk vére az emberiségbe öntetett, gyógyíthatók a nem-
zetek. Minden tévely mellett egy-egy társadalmi seb támad, 
ezekre alkalmazni kell a gyógyszereket ; a seb égető, nem 
szabad tétovázni az orvosnak ; az egyedüli gyógyszer a ke-
resztény vallás mindent elfoglaló uralma. A folyóiratok a 
lelki fény kis központjai, melytől a többi lelkek meggyulad-
janak s megvilágítsák az igazságot legkisebb részletében. 
Szolgáljuk a közönséget legfönségesebb hivatásában, az ég-
nék földre hozásában . . . 

E folyóirat egyúttal a külföldi irodalom közvetitője, 
azért a főbb kath. irodalmi jelenségek állandó tolmácsai 
vagyunk, amire egy gazdag, uj munkákban szaporodó könyv-
tár közelsége nagy mértékben képesit. A lap anyagi kiállí-
tása csak annyiban változik, hogy a nyomda uj, mediaeval 
betűket fog a jövő évben használni, mi által az olvasás kel-
lemetesb lesz. Minden hónap végén egy öt ivnyi füzet jele-
nik meg, 80 lapnyi tartalommal. Tiz példányra egy tiszte-
letpéldánynyal kedveskedünk. A könyvárusok általi közve-
títést mellőzni kérjük. 

Előfizetési ára egy évre ti frt. 

Legczélszerübb postai utalványt használni. Minthogy e 
folyóiratra, mely az egyház érdekében adatik ki, a templomi 
pénztárból is lehet előfizetni, ezen körülményre van szeren-
csénk a ft. plébános urakat tiszteletteljesen figyelmeztetni. 

Esztergom, 1879 Szent Imre napján. A szerkesztőség. 

V E G Y E S E K . 
— Herczeg-primás ő emja, mint az ,Uj Esztergom' irja, 

Karácsonyünnepén a vártemplomban személyesen pontifikált 
dr Szajbély Henrik és dr Szabó József püspökök fő assis-
tentiájával, a legdíszesebb egyházi segédlet mellett, s ez al-
kalommal először használtatott a sokszor emlegetett nagy-
szerű diszpásztorbot,mely Lippert lovag rajza után egyike a 
legszebb és legértékesebb műremekeknek. A szent mise után 
ő Eminentiája a szószékre lépett, s mélyreható bölcsesség-
gel fejtegette Jézus eljövetelének jelentőségét, s buzditotta 
elragadó szónoklattal a híveket az Üdvözítő iránti áhitatra 
és imádásra, mere irva van : Jézus az én üdvösségem ! Az 
áldott főpásztor minden szavát látható lelkesedéssel kisérte 
a hallgatók buzgalomteljes figyelme, s minden lélek emelke-
dett, hogy szerencsés volt hallani legfőbb pásztorának ajkai-
ról az Isten igéjét, mely édes mint a méz és tápláló mint 
a manna. 

— A madridi kath. hírlapírók, azok, kik az általunk 
is közlött magasztos szózatot intézték a spanyol nemzethez 
az Immaculata jubilaeumának fényes megünneplése végett, a 
szent atyához ugyanezen ünnep alkalmából feliratot intéz-
tek. Legközelebb közöljük. 

— A zsidókérdés Németországban a magasabb tudós 
és publicistái köröket is bevonja már a polémiába. Treitsch-
ke, a liberális párt legelegánsabb publicistája, kit Reichs-
historiographnak csúfolnak, szintén beleszólt. Feleletet egy 
berlini egyetemi tanártól kapott. Szóval a zsidók ellen be-
szélni s irni általános divattá lett. Lesz-e valami foganatja?! 

— Franeziaországban a kath. papság nagy tevékeny-
séget fejt ki az általánosan mutatkozó nyomor enyhitésében. 
Bonnechose bibornok 10,000 ftankot adott a szegényeknek. 

— A bádeni kormány tárgyalásokat kezdett az apostoli 
szent székkel. Közvetitő dr Kraus, freiburgi egyetemi tanár, 
Hergenröther bibornok tanítványa, ki e napokban Rómába 
utazott. Az a hír kering, hogy ő volna kiszemelve a frei-
burgi érseki székre. 

Midőn a .Iteligió' immár harminczkilenczedik évfolyamába lép, történik ez miudeu öndicsérés és dicsértetés nélkül 
az emberiség, az egyház és haza legszentebb érdekei körül lelkiismeretesen teljesített munka öntudatával, s hálatelt szívvel 
Isten és a munkálkodása vagy pártolása által folyton támogató magyar kath. papság, kivált kegyelmes főpásztoraink iránt, 
kik közöl a lefolyt évben is többen egyházmegyei körleveleikben igen melegen méltóztattak megemlékezni a magyar saj-
tóban közel 40 évi fennállására nézve páratlanul álló egyházéleti s irodalmi lapunkról. 

A lapszerkesztő élete, egy év alatt, érdekes n.^czanatokban és tapasztalatokban oly gazdaggá lesz, hogy mi-
dőn egyszer vagy legfölebb kétszer évente alkalom nyílik a m. t. olvasó közönség előtt a lap specialis érdekeiről szólani, 
szintén tartoztatni kell magát az embernek, hogy csak azt mondja el, a mi elkerülhetlenül szükséges. Mi is tehát jelenleg 
csak kettőnek kiemelésére szorítkozunk. Az első az, hogy a lefolyt év alatt a,Religio'olvasóközönsége, daczára a néhány év előtt 
még alig létezett, de most már igen élénken működő concurrentiának, oly arányban szaporodott, melyet csak akkor fog le-
hetni majd kellőleg méltányolni, hogyha a lap, ama szerencsés szerkesztő alatt, félszázados jubilaeumakor, szemlét fog 
tartani múltja felett s össze fogja gyűjteni a teljesitett munka dicsőségének sugarait. A másik, minek kifejezést adni szivünk 
óhajt, azon gondolat, mely a lelkünk emésztő szeretetével gondozott lap történetén gyakran átröpített merengés szárnyain kel 
fel s lebeg szemeink előtt szüntelenül. S ez, az, hogy a ,Religio' már csaknem félszázados csendes fennállása által kézel fog-
ható bizonyiték a katholicismusban rejlő kitartó s a hazai, nemzeti nagy érdekeket biztosító conservativ erő felől. 

A ,Religio' nevét magasztos programmnak, nagy múltját e névhez irt s mindenki által ismert com mentárnak te-
kintve, Istenbe vetett reménynyel lépünk az uj év mélyében rejlő titkok elé, a hiven teljesitett kötelesség bizalmával várván 
m. t. olvasó közönségünk további pártolását. Ott, hol a főt. egyházmegyei hatóság, több helyütt ismételve, épen tavai is, ke-
gyesen megengedni méltóztatott, hogy e lap mint más az egyház érdekében kiadott lapok, az egyház pénztárából megrendel-
tethessék, szeretettel kérjük i. t. paptársainkat, hogy e kedvezményt, a folyton élénkebb felkarolásban részesülő plébániai 
könyvtárak érdekében igénybe venni szíveskedjenek. 

Előfizetési ár egész évre 10 ft- félévre 5 f t . 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budapest, Stáczió-utcza 55 szr, vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, 

Budapest, Muzeum-körut, 10. sz. A kiinyvarusi közvetítést mellőztetni kérjük. Megrendelésnél legczélszerübb a postautalványokat használni. Ezek-
"[ szelvényére kérjük a nevet, lakhelyet s utolsó postát világosan kiirni, nagy ahe lye t t egy ezévi czimszalagot felragasztani. 

• Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapesten. 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. u n « r 
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